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Sammanfattning 
Skolan har ansvar för att alla elever efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. Resultaten av internationella undersökningar 
visar att svenska elever presterar sämre i ämnet matematik än elever i andra länder. Syftet med denna 
studie är att beskriva hur anpassningar i undervisning kan ta sig uttryck för att synliggöra en elevs 
svårigheter i matematikämnet och sedan möta elevens behov av särskilt stöd i undervisningen.  

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

• Hur anser lärare och speciallärare att de upptäcker elevens svårigheter i matematik? 
• På vilket sätt anser lärare och speciallärare att de anpassar matematikundervisningen för att 

möta elevens behov? 
• Vilken hjälp anser elever att de behöver för att hantera sina svårigheter i matematikämnet? 
• Hur uppfattar elever att de får stöd i sin matematikundervisning? 

Undersökningen är en intervjustudie där halvstrukturerade intervjuer har använts. Nio elever i 
matematiksvårigheter samt två matematiklärare och två specialpedagoger i grundskolan, deltar i 
studien. 

Resultatet visar att lärare och speciallärare upptäcker matematiksvårigheter främst genom samtal med 
elever. De anpassningar som förekommer i matematikundervisningen är tydlighet och konkretisering, 
samt förberedelse och repetition inför nya begrepp. Miniräknare är det vanligaste hjälpmedlet elever 
anser sig behöva och att räcka upp handen på lektionen och få hjälp med en uppgift är det elever 
tycker är hjälp. Eleverna uppfattar att de får stöd i ämnet matematik i form av undervisning i mindre 
grupp eller enskilt av lärare eller specialpedagog. 

Nyckelord 

Matematikundervisning, matematiksvårigheter, dyskalkyli, kunskapsutveckling i matematik. 
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Förord 
Inom yrkesprofessionen speciallärare i matematik förväntas kunskaper och verktyg för att tillsammans 
med matematiklärare skapa goda lärmiljöer som underlättar kunskapsutvecklingen för elever i 
matematiksvårigheter. Inför detta examensarbete hade jag hopp om att fördjupa mina kunskaper i det 
komplexa kring matematiksvårigheter men också att få insikt om och se möjligheter i att påverka 
lärmiljön och elevers kunskapsutveckling inom ämnet. Förhoppningsvis kan också studien nå fram till 
andra speciallärare, matematikutvecklare och matematiklärare. 

Ett varmt tack till min tålmodiga familj för allt stöd och uppmuntran de gett mig under 
vårterminen. Jag vill även tacka de lärare och elever som ställt upp för intervju. Utan er medverkan 
hade jag inte kunnat genomföra denna undersökning. Jag är oerhört tacksam över att ni tog er tid, då 
jag vet hur stressig skolmiljön kan vara speciellt i tider av flera nationella prov! Tillsammans med 
intervjuresultatet och de teorier jag har bearbetat fick jag fram ett intressant resultat. Jag vill dessutom 
tacka mina studiekamrater Marlene Söderholm, Eva-Lotta Olsson och Susanne Olsson som läst och 
korrigerat mitt manus och delgivit sina tankar och synpunkter under processen. Sist men inte minst vill 
jag tacka min handledare Anita Söderlund för alla kloka kommentarer och förslag på upplägget, goda 
råd, tips och bra vägledning under skrivandet. 

Källvik, den 4 maj 2015.  Yvonne Andersson 
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Inledning 
Att skapa en undervisning som gynnar varje enskild elevs kunskapsutveckling på bästa sätt är en 
komplex uppgift. I undervisning förekommer en dynamisk miljö med flera komplexa förutsättningar. 
En speciallärares fördjupade kunskaper ska bidra till att kunna reflektera, analysera och bedöma om 
och kring elever som på något sätt upplever svårigheter i sin kunskapsutveckling i matematik för att 
tillsammans med ämneslärare undanröja hinder och skapa en inlärningsmiljö som underlättar denna 
utveckling (SFS 2011:186).  

Svensk skola är tänkt att vara en skola för alla men resultaten i internationella undersökningar visar 
att svenska elever presterar sämre i ämnet matematik än andra länder (Skolverket, 2007, 2008, 2013). 
Skolan har också fått kritik för att undervisningen i matematik styrs av läromedlet istället för av 
läraren. Många elever testas i ämnet matematik för att svårigheter ska upptäckas och speciallärare 
engageras samt åtgärdsprogram upprättas med specialpedagogiska insatser. Stödet eleven får ska 
förbättra elevens möjligheter till kunskapsutveckling inom ämnet. Detta har väckt min nyfikenhet på 
vilket sätt undervisningen anpassas för att möta elevens behov? Hur upptäcker läraren elevens 
svårigheter? Hur upptäcker eleven sina svårigheter i matematik? Vilket stöd ger läraren i 
undervisningen på gruppnivå, respektive individnivå? Upplever eleven att de får stöd utifrån behov? 
Hur kan elever, lärare och forskare se kunskapsutvecklingen? På vilket sätt kan stödet förankras i 
vetenskaplig forskning? Det finns få studier kring hur lärare anser att de anpassar 
matematikundervisningen för att möta elever i matematiksvårigheter. 

Denna studie fokuserar på hur elever, lärare och speciallärare upplever att matematiksvårigheter 
kan synliggöras och hur de anser att stöd och anpassningar utifrån elevens behov tar sig uttryck. 
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Bakgrund 

Allmänt om ämnet 
Skolan har ansvar för att alla elever efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. Skolan har även ett ansvar för att 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011, s.8). Vidare ska skolan vara likvärdig för alla 
där ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov .… Skolan har ett särskilt ansvar för 
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” (Skolverket, s.8). 

Inlärningssvårigheter i matematik 

Att lära matematik 

Människan föds med ett matematiskt tänkande (Butterworth, 1999) och spädbarn kan redan vid 
några veckors ålder utveckla grundläggande matematiska färdigheter genom upptäckter (Varol & 
Farran, 2006). Tidiga matematikkunskaper hos barn utvecklas genom att de grundläggande 
färdigheterna utgör grunden för att uppnå senare färdigheter (Purpura & Ganley, 2014). Matematisk 
kunskapsutveckling kan ses som en kvalitativ förändring och utveckling av de individuella begreppen 
(Eriksson, 2001). Barnet konstruerar ett abstrakt talbegrepp genom den egna räkneaktiviteten, vilket 
möjliggör en senare uppbyggnad av talstrukturer och del- och helhetsrelationer, så kallad talfakta. ”I 
och med detta kan även talfakta ses som en individuell konstruktion, som bygger på strukturinsikter 
och inte på träget inövande av minnesbelastande ’kom ihåg kunskaper’” (Eriksson, s.184). Även om 
det finns flera forskare som är överens om att talramsa är viktig för utvecklingen av talbegreppet, så 
förekommer det också forskning som menar att detta verktyg inte är ett tillräckligt stöd för alla elever 
att gå vidare i sin begreppsutveckling (Eriksson, 2001). 

Problembild av matematiksvårigheter 

”Matematiksvårigheter är ofta ett problem med många dimensioner.” (Engström, 2003, s.32). 

Engström (2003), Geary et al. (2007) samt Lunde (2011) ger en mångfacetterad problembild av 
personer med matematiksvårigheter, där det återkommer förklaringsmodeller som minnesfunktioner, 
språkfunktioner, strategianvändning, rumsuppfattning och impulskontroll. Sjöberg (2006) menar att 
både de orsaker som eleverna föreslagit är ursprunget till problemet och de åtgärder som hjälpt dem att 
få sina matematikkvaliteter bildar ett komplext mönster. Man bör dock vara försiktig med att tidigt 
sätta diagnoser då eleven ”är i matematiksvårigheter”, inte ”har matematiksvårigheter” (Engström, 
2003; Sjöberg, 2006; Östergren, 2013). En enda bedömning av elevers matematikfärdigheter i 
skolstarten räcker inte för att tillförlitligt identifiera elever i riskzonen för att utveckla kvarstående 
matematiska problem. Generellt sett har första-klassare olika inlärningstillväxtbanor, men de flesta 
följer kumulativa tillväxtmönster. En del elever med låg prestanda vid skolstart kan ha en stark 
inlärningstillväxt och vara ikapp vid läsårets slut (Salaschek, Zeuch & Souvignier, 2014). 
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Dyskalkyli  

”Dyskalkyli är en term som brukar användas som beteckning på problem med att lära sig matematik, 
främst grundläggande aritmetik. Termen är mycket problematisk och ofta missbrukad.” (Sterner & 
Lundberg, 2002, s.13) Sjöberg (2006) anser att det saknas samstämmighet kring dyskalkyli-begreppet 
och menar att en tänkbar förklaring kan vara att allmänt accepterade kriterier saknas. Engström (2003) 
påpekar att neurologisk forskning är inriktad på enkla räknefärdigheter, trots att matematik främst 
handlar om och bör kännetecknas av tankeaktiviteter som abstraktion, skapa mönster,  resonera  och 
utveckla. 

Kosc (1974) har definierat begreppet dyskalkyli enligt följande: 

Developmental dyscalculia is a structural disorder of mathematical abilities which has its origin in a 
genetic or congenital disorder of those parts of the brain that are the direct anatomic-physiological 
substrate of the maturation of the mathematical abilities adequate to age, without a 
simultaneousdisorderofgeneralmentalfunctions.

 
(s.47) 

Butterworth och Dorian (2004) menar att ”Dyskalkyli utmärks av en grundläggande svårighet att 
förstå antal, vilket leder till en rad inlärningssvårigheter. (s. 8). Lundberg och Sterner (2009) lyfter 
fram att en specifik matematiksvårighet hos personer ”tyder på att det ibland kan handla om en 
grundläggande och konstitutionell oförmåga att handskas med tal och kvantiteter. Många menar att det 
är just denna konstitutionella problematik som kan kallas dyskalkyli” (s.4).  

Elever med dyskalkyli är inte en enhetlig grupp, då svårigheterna skiljer sig mycket mellan 
individer. Detta visar Östergren (2013) tre delstudier (av 63, 315 och 95 barn) då han undersökt de 
bakomliggande förhållanden som utvecklar matematiska inlärningssvårigheter (MLD1). Östergren 
kunde bara hitta stöd för sin hypotes om multipla brister, vilket visar att MLD sannolikt har ett 
mångfacetterat ursprung. 

Engström (2003) påpekar ”Att få en diagnos som till exempel dyskalkyli förklarar ingenting” 
(s.42). När det gäller vem som ska ställa diagnosen Dyskakyli anser Lundberg och Sterner (2009) att 
det inte finns någon speciell yrkesgrupp som lämpar sig bäst, men ”Om det gäller att kartlägga vilka 
slags svårigheter en elev har med räkning borde en välutbildad speciallärare kunna genomföra detta” 
(s.37). Skolpsykolog, logoped och barnneuropsykiatrin är viktiga yrkeskategorier för att utreda 
räknesvårigheten påtalar Lundberg och Sterner, och menar att ”Ofta kan det vara bra om företrädare 
för olika specialiteter kunde samarbeta när det gäller diagnos av särskilt komplicerade fall av 
räknesvårigheter” (s.37). Östergren (2013) anser att det är viktigt att bevisa att en diagnos är nyttig 
innan den används i pedagogiska sammanhang på grund av det mångfacetterade ursprung MLD har. 

Arbetsminnets roll 

Geary et al. (2007) anser att arbetsminne har en stark bidragande roll till att utvecklingen av 
beräknings aritmetiska färdigheter ska ske. Detta blir en avgörande faktorn om ett barn har ett 
försämrat arbetsminne och därmed kan få svårigheter i matematik. Purpura och Ganley (2014) kom i 
sin studie av 199 barn på 45 olika förskolor i USA fram till att arbetsminnet har en specifik relation till 
endast ett fåtal tidiga matematikkunskaper, så som kardinalitet2, subitizing3, ange jämförelse och 
nummer ordning. Dahlin (2013) anser att svårigheter med arbetsminnet måste uppmärksammas tidig i 
                                                        
1 mathematical learning disability 
2 Kardinaltal är ett begrepp inom mängdteorin, och betecknar antalet element i en mängd (En mängds 

kardinalitet, eller mäktighet, är ett mått på dess storlek) 
3 förmågan att ordlöst - utan att räkna - uppfatta små antal 
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skolan, tillsammans med läsning och matematik, då dessa förmågor tycks vara relaterade. Sjöberg 
(2006) påtalar att elever med nedsatt arbetsminne påverkas dubbelt i sitt matematiklärande då ”Elever 
i problem, med sin eventuellt nedsatta minnesfunktion, belastar då sitt arbetsminne i större omfattning 
än andra elever något som också gör att tidsåtgången ökar markant vid ”svårare” uppgifter.” (s.101).  

Matematikångest 

Ashcraft et al. (2007) menar att en del elever utvecklar en negativ känsla för matematik, 
matematikångest, som egentligen inte är en matematiksvårighet men ändå kan påverka elevens 
matematikutvecklingen negativt. Ashcraft et al. anser att elevens försök att undvika matematik och 
matematikuppgifter, medför att de tränar mindre och därmed utvecklas inte dennes matematiska 
förmåga och då når de inte det djupa lärandet – kunskaperna stannar vid rutinuppgifter och försök att 
memorera regler. Jameson och Fusco (2014) menar att den negativa självuppfattning som en del 
vuxenstuderande har i matematik påverkar och kan till och med hindra deras lärande, då dessa 
vuxenstuderande har en lägre tilltro till sin förmåga att genomföra komplexa matematiska uppgifter, 
men inte till sin förmåga att genomföra mer rutinmässiga matematiska uppgifter. 

Språkstörning 

Donlan (2007) påtalar att språkstörningar kan hämma förvärvandet av talade nummersekvenser och 
utveckling av beräkningsförmåga samt principen om plats-värdet, trots att förvärv av logiska principer 
och enkel aritmetik kan vara opåverkad. Lundberg och Sterner (2009) anser att den genetiska och 
neurobiologiska grunden är olika för elever med matematiksvårigheter än för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Detta diskuterar även Sjöberg (2006) som påpekar att gränsdragningen mellan dessa 
områden är svår och beror matematiksvårigheten på språksvårigheten eller oförmåga att klara de 
aritmetiska uträkningarna. Engström (2003) påtalar att ”Det är en sak att en elev med uttalade läs- och 
skrivsvårigheter kan få problem med att läsa uppgifter i matematik, en helt annan sak att försöka 
förklara matematiksvårigheter utifrån läs- och skrivsvårigheter” (s.43). Purpura och Ganley (2014) 
menar att språk har en bred relation till nästan alla tidiga matematikkunskaper. På så sätt kan språket 
ligga bakom utvecklingen av symbolisk matematik, liksom uttryck och tillämpning av dessa 
kunskaper.  

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Enligt Zentall (2007) finns det betydande likheter för elever med ADHD och elever med 
inlärningssvårigheter som arbetsminnet, vilket är en förutsättning för att klara av att manipulera 
matematika steg, svar, ord och meningar i både talat och skrivet språk i läsning och matematik. Vidare 
menar Zentall att elevernas problematik kring den selektiva uppmärksamhet påverkar deras förmåga 
att urskilja det viktig i information, särskilt när denna information är subtil eller sammanhanget är 
otydligt. Kyttälä et al. (2010) menar att den Visuo-spatiala4 arbetsminnesförmågan kan vara avgörande 
för barns matematikutveckling. Vidare påtalar Kyttälä et al. att en nedsatt förmåga att lagra och/eller 
aktivt bearbeta information, tillsammans med dålig tankeflexibilitet/generalisering och språkkunskaper 
begränsar barnets förmåga att lyckas i grundläggande matematiska aktiviteter. Kyttälä et al. anser att 
då bristerna har upptäckts före skolstart tros de vara ett hinder för att utföra matematiska uppgifter och 
inte en följd av lågt uppnådd matematikkunskap. 

                                                        
 4 förmågan att koppla ihop synintryck med rumsliga dimensioner 
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Tidigare forskning 
Det finns forskning om vad som kan orsaka matematiksvårigheter, där en del lett fram till olika tester 
inom matematik och även förslag på hur man kan arbeta för att förbättra elevens kunskapsutveckling 
(Adler, 2007; Boaler, 2011; Butterworth & Dorian, 2004; Lunde, 2011; McIntosh, 2006). Det finns 
även forskning kring olika arbetsmetoder för att förbättra undervisningen, så som learning-study 
(Enoksson, 2014; Häggström, Bergqvist, Hansson, Kullberg & Magnusson, 2012; Kullberg, 2010) och 
learning-lesson (Enoksson, 2014; Hiebert & Stigler, 2000, 2009; Norwich & Ylonen, 2013). Löwing 
(2004) har tittat på matematikundervisning och menar att lärare valde arbetssätt mer utifrån att det var 
modernt än huruvida arbetssättet gynnade förståelse och inlärning på bästa sätt. Det finns också 
forskare som höjer rösten för att klassrumsundervisningen i matematik behöver breddas och 
språkandet ökas så att alla elever kan tillgodogöra sig den tänkta kunskapsutvecklingen genom 
diskussion för att möjliggöra ett socio-kulturellt lärande som i sin tur kan ge större självkänsla till 
exempel Dysthe (2003b), Liberg (2003), Skidmore et al. (2003) och Vaage (2003). Dessutom finns det 
forskning om hur åtgärdsprogrammen skrivs och efterlevs utifrån kunskapsutveckling samt hur detta 
påverkar eleven till exempel Andréasson och Asplund Carlsson (2009), Asp-Onsjö (2006), Groth 
(2007). Däremot finns inte mycket forskning kring hur anpassningar till elevers matematiksvårigheter 
tar sig uttryck i undervisningen. 

Undervisningsmetoder 

”Ingen forskning är redovisad som påvisar att elever med specifika matematiksvårigheter skulle 
behöva någon särskild undervisningsmetod eller särskilda undervisningsmaterial som skiljer sig från 
dem som elever med allmänna matematiksvårigheter behöver.” menar Engström (2003, s. 39). 

Systematisk undervisning och kritiska aspekter 

Balan (2012) visar med sin studie av två klasser om 45 elever att nivån på matematikundervisningen 
kan höjas, men även elevernas studieresultat, genom att jobba systematiskt med att; (1) förtydliga mål 
och kriterier med hjälp av bedömningskriterier för olika kvalitetsnivåer, (2) organisera aktiviteter i 
undervisningen så att det blir synligt för läraren och för eleven var denne befinner sig i sin förståelse, 
(3) ge framåtsyftande respons vad eleven ska göra för att gå vidare, (4) aktivera eleverna så att de är 
resurser för varandra och ger verklig kamratrespons/kamratbedömning, (5) eleverna känner sig 
delaktiga och äger sin lärandeprocess. Dessa punkter är lika viktiga och förstärker varandra, vilket 
medför att hela arbetssättet i matematikundervisningen förändras. 

Wernberg (2009) påtalar att det är viktigt att lärare besitter kompetensen att urskilja och 
problematisera aspekter som är självklara för läraren själv, för att sedan planera och genomföra 
undervisningen så att de även blir urskiljbara för eleverna. Kullberg (2010) menar att lärare kan 
använda sig av kritiska aspekter som identifierades av andra lärare i den egna undervisningen för att 
därmed förbättra elevernas lärande. Balan (2012) påtalar att tydliga mål och bedömningskriterier är till 
stor nytta för de elever som har svårast för matematik. ”Det viktiga är den potential för utveckling som 
ligger mellan vad den lärande kan klara på egen hand och vad han eller hon kan åstadkomma med stöd 
från en vuxen eller kamrat som har kommit längre” (Dysthe, 2003b s. 51). Eriksson (2001) diskuterar 
kring radikalkonstruktivistiska modeller och påpekar betydelsen av att en pedagogisk fokusering 
ligger på det kvalitativa perspektivet. Eleven förväntas gå från konkreta räknehandlingar till 
abstraherande processer men då identiska räknehandlingar kan leda till både rätta och felaktiga svar 
blir det viktigt att vid behov anpassa de pedagogiska påverkansprocesserna. 
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Möjlighet till resonemang och reflektion 

Löwing (2004) anser att det krävs helt olika insatser av lärarna, för att eleverna ska förstå rikedomen i 
matematikämnet. För att kunna använda ämnets språk och mångfald av uttrycksformer behöver elever 
hjälp eftersom detta inte kan utvecklas på egen hand. Hansson (2011) diskuterar att lärare måste lyfta 
fram och förklara matematikinnehåll samtidigt som undervisningen ska ge möjlighet till ifrågasättande 
diskussioner där eleven ges möjlighet till egna resonemang och reflektioner kring matematiska 
problem. Varol och Farran (2006) menar att det är viktigt att klassrumsmiljön är sådan att eleven 
känner sig trygg och bekväma nog för att kommunicera och resonera matematiskt. Eftersom lärandet 
sker i det kommunikativa samspelet blir dialogen ett viktigt redskap i undervisningen (Dysthe, 2003a; 
Liberg, 2003; Skidmore, Perez-Parent & Arnfield, 2003; Vaage, 2003). Lundberg och Sterner (2009) 
påtalar att eleverna måste göras aktiva i undervisningen så att de reflekterar över och sätter egna ord på 
sina handlingar, så att elever i matematiksvårigheter stimuleras till att utveckla det matematiska 
ordförrådet och skapar sig inre bilder. Vidare anser Lundberg och Sterner (2009) att läraren här har en 
viktig roll i att hjälpa eleven att befästa färdigheter och påvisa samband med andra begrepp och idéer 
som eleven har arbetat med så att det bildar en grund för fortsatt lärande. ”Med hjälp av vuxna kan 
barn utveckla djupare och vidare förståelse än vad de kan göra på egen hand (s.54)”. 

Stimulerande och meningsfull undervisning 

Dahlin (2013) menar att genom kontinuerlig utvärdering och kartläggning av elevernas kunskaper får 
lärarna kunskap om vilket fokus undervisningen behöver ha. Då kan undervisningen bli stimulerande 
och meningsfull och lärarens förståelse att en ny ingång ger en bättre utgång. Även Löwing (2004) 
påtalar matematikundervisningens behov av entusiasm och utmaning där språket och sättet att 
presentera ett visst innehåll tar hänsyn till elevernas individuella förmåga till inlärning. Jameson och 
Fusco (2014) menar att studenter utvecklas positivt i sitt lärande om de blir medvetna om sina 
praktiska erfarenheter och matematiken kontextualiseras mer. I arbetslivet använder vuxna matematik 
för att lösa problem på arbetsplatsen och kan göra det utan ångest, frustration och större bekymmer. 

Eriksson (2001) påpekar att skolans heterogena elevgrupper måste erbjudas ett 
undervisningsinnehåll med flera begreppsliga nivåer där eleven själv väljer sin nivå för att bygga 
vidare. 

”De symboliserande aktiviteterna skall relateras till den individuella räknehandlingen, där 
utvecklingen av räknebeteendet kan beskrivas och följas genom olika aktivitetsnivåer upp mot den 
formella symboliseringens nivå. Samma undervisningsinnehåll kan genom ”bottom up” perspektivet 
och dess olika aktivitetsnivåer handhas på ett för eleven relevant sätt, dvs. alla elever kan vara aktiva 
utifrån sina talbegreppskonstruktioner.” (Eriksson, s.189). 

Arevik och Hartzell (2007) påtalar att det för eleven är betydelsefullt att få växla mellan det som är 
konkret och det som är abstrakt för att i efterhand kunna förstå abstraktionen, i annat fall kan 
förståelsen för abstraktionen utebli och det finns en risk att eleven upplever ett avstånd till 
undervisningen och därför blockerar eller inte förmår ta till sig kunskapen. Varol och Farran (2006) 
lyfter fram att användning av konkreta material i matematikundervisningen är viktiga för att eleven 
ska förstå skriftliga matematiska symboler och abstrakta begrepp samtidigt som de konkreta 
materialen ger matematikundervisningen kvalité. 

Varol och Farran (2006) anser att uppgifterna i matematikundervisningen måste ge eleverna 
motivation och möjlighet att tänka på bestämda strategier och begrepp. Eriksson (2001) lyfter fram att 
elever med matematiksvårigheter är mer rigida i sina val av räknehandlingar än övriga elever, där ett 
pedagogiskt sätt att utveckla dessa elever kan vara att uppmuntra och bredda deras räknehandlingar för 
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att nå ökad flexibilitet kring val av räknehandling. I Balans (2012) studie uppskattade eleverna de 
olika komponenterna i den formativa bedömning och såg det som resurser för sitt lärande och eleverna 
förändrade sina matematiska föreställningar av matematisk förståelse, matematiska arbete och nyttan 
av matematiska kunskaper. Jameson och Fusco (2014) menar att lärare bör betona lärandemål snarare 
än prestationsmålen för studerande. Varol och Farran (2006) lyfter fram att den bedömning lärare gör 
av elever för att se deras potential och kunskap måste vara av god kvalité om läraren ska kunna 
förbättra sin undervisning och ge användbar feedback till eleverna. 

Hjälp och stöd till elever 

Föreskrifter om hjälp och stöd 

Svensk skola strävar efter en likvärdig skola för alla, där hänsyn ska tas till den enskilda elevens 
behov. I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem står följande:   

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas …. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika …. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2011, s.8) 

Vidare kan man läsa att ”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, 
såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaper i sina olika former”  (Skolverket, s.13). 

Skolverket, (2014) skiljer på två olika former av stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd. 
Skolverkets definitioner är; 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra 
för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas 
något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i 
alla skolformer som berörs av de allmänna råden, samt för fritidshemmet (Skolverket, s.11). 
 
Särskilt stöd handlar … om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är 
insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt 
stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar …. Särskilt stöd beslutas av rektorn och 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, s.11). 

Begreppet inkludering och påverkan av stödinsatser 

I samband med Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) har det i svensk skoldebatt 
förekommit diskussioner om vikten av att inkludera elever i ordinarie klassrumsundervisning. Elever 
ska inte placeras i enskilda klasser eller grupper på grund av sina svårigheter eller funktionshinder utan 
skolmiljön ska i första hand anpassas till elevens behov (Svenska Unescorådet). Engström (2003) 
påpekar att specialpedagogik är en fråga som berör hela skolans verksamhet, där en skola för alla 
bygger demokrati och allas lika värde. Groth (2007) har i sin intervjustudie med elever och 
speciallärare kommit fram till resultat som visar att elever upplever utanförskap och ser sig som 
avvikare på grund av sitt specialpedagogiska stöd, även om eleverna till stor del är positiva till det 
specialpedagogiska stöd de får. Groth säger också att ”Utifrån speciallärarnas berättelser om vad som 
är meningsskapande i deras verksamhet så är min tolkning att det specialpedagogiska stödet till en del 
har en positiv inverkan på elevens självbild och lärande” (s.162). 

Groth lyfter fram ”att insatser som sätts in på klassrumsnivå har större inverkan än de som sätt sin 
på skolnivå” (s.161) och menar att elevers självbild och lärande påverkas mer av grupp och pedagogik 
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än organisation och att normalitet och avvikelse därmed även kan ses som en kulturell fråga. Sjöberg 
(2006) påtalar att ”Matematik är också det skolämne som skapar den största stressupplevelsen för de 
elever som är i behov av extra stöd. Eftersom matematik är ett skolämne med hög prestige, kan eleven 
till och med drabbas av fysiska besvär som huvudvärk eller illamående vid misslyckanden i 
matematik” (s.148). 

Groth (2007) påpekar att de studerade verksamheterna har en segregerande struktur, där följden blir 
att specialpedagogiken kompenserar elevens brister men även skolstrukturens brister. 

Respondenterna i studien uppger att det finns ett problem förknippat med för stora klasser, att 
inlärningstakten är för hög samt att lärarna inte vill eller kan differentiera i den ordinarie verksamheten. 
En bidragande orsak till att den specialpedagogiska strukturen påverkar elevernas självbild negativt är 
som jag tidigare framfört att den verkar förknippas med skolproblematik och skolmisslyckanden 
(Groth, s.162). 

Hjälp och stöd för att underlätta för elever. 

Lundberg och Sterner (2009) påtalar att oberoende om det finns en formell diagnos eller inte så har 
alla elever rätt att få den pedagogiska hjälp som eleven behöver, men för att hjälpen verkligen ska 
kunna anpassas till elevens behov behövs svårigheterna ha kartlagts. Engström (2003) påpekar att det 
finns skillnader inom varje individ likväl som mellan individer, eftersom en och samma elev kan lösa 
en uppgift olika beroende på sammanhang. Engström anser att matematiksvårigheter är ett komplext 
och mångdimensionellt fenomen och menar att det är viktigt att fokusera på didaktiska faktorer för att 
underlätta för elever i matematiksvårigheter. Engström påtalar att ensidig färdighetsträning sällan ökar 
elevens kunskapsutveckling, utan istället behöver eleven få möjlighet till kreativt tänkande med hjälp 
av problemlösning. Vidare anser Engström att det är viktigt att se vad eleven kan och utveckla därifrån 
genom olika matematikmoment enskilt och i grupp.  ”För vissa elever är undervisning i smågrupp 
effektiv, men det är också viktigt att eleven har stöd i ett nätverk” (Engström, s.49). 

Kyttälä et al. (2010) menar att elever i matematikundervisningen måste få instruktioner som är 
korta och enkla eller uppdelade i mindre delar samt att dessa upprepas vid behov, för att minska 
belastningen på arbetsminnet. Minneshjälpmedel genom att till exempel skriva och rita viktiga detaljer 
menar Kyttälä et al. också underlättar elevens utveckling av domänspecifika matematiska färdigheter 
samtidigt med kognitiva kompetenser. Dahlin (2013) anser att arbetsminnesförmågan är relaterad till 
läsning och grundläggande sifferfärdigheter och bör därför uppmärksammas i klassrummet. Dahlin 
kom i sin studie, av 57 barn med konstaterade uppmärksamhetssvårigheter som fick träna med 
arbetsminnesprogrammet Robomemo under fem veckor, fram till att läsförståelsen och grundläggande 
sifferfärdigheter hos pojkarna förbättrades efter arbetsminnesträning och kvarstod under åren. 

Lundberg och Sterner (2009) menar att konkret material ger elever möjlighet till multisensoriska 
erfarenheter vilka kan hjälpa eleven att förstå de matematiska begreppen, men även underlätta vid 
arbetsminnesproblem. Vidare anser Lundberg och Sterner att elever genom att rita lösningar får lättare 
att utveckla den konkreta förståelsen åt det abstrakta samt att det kan ge eleven en 
problemslösningsstrategi som kan generaliseras och alltid återvändas till om eleven kör fast i den 
abstrakta nivån. De elever Sjöberg (2006) intervjuade efterlyste struktur och tydliga ramar, där lärare 
håller genomgångar på tavlan och skapar arbetsro, samt hjälper till med att sovra i matematikinnehållet 
och tydligt visar vilken nivå som krävs för att nå betyg. Sjöberg påpekar också att dessa elever var 
tydlig med att det krävdes en arbetsinsats av dem själva också för att klara ämnet och att de sällan 
tyckte matematikämnet var roligt eller stimulerade oberoende av lektionsinnehållet. 
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Holmsten (2002) menar att vi människor bär med oss våra egna erfarenheter som sedan påverkar 
våra handlingar på olika sätt. En lärare kan, med Holmstens sätt att se, bli ett hinder i 
undervisningssituationen genom att läraren själv bedömts vara obegåvad i matematik och upplever att 
det stämmer. Det kan då bli så att läraren inte inser det viktiga i att våga försöka förstå matematik och 
därmed inte kan ge eleven rätt stöd för att utvecklas. 

Teoretiska utgångspunkter 

Lärande och begreppsbildning utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Med en sociokulturell teori (Vygotsky, 1978) sker lärande genom socialisering med andra. Genom att 
imitera andra, följa instruktioner och samarbeta med andra förändras det egna tänkandet och 
medvetandet. Den kognitiva utvecklingen sker i det avstånd som finns mellan det undervisaren/läraren 
vägleder och det som eleven förmår själv – The Zone of Proximal Development. 

I teorin, radikal konstruktivism, (von Glaserfelds, 1995) förklaras att var och en konstruerar sin 
egen förståelse och kunskap subjektivt beroende på tidigare erfarenhet och kunskap. Denna 
konstruktion av kunskap tas inte emot passivt vare sig genom våra sinnen eller via kommunikation 
utan byggs upp aktivt av den egna individen. Kognitionen upptäcker inte en objektiv verklighet utan 
organiserar det individen erfar. 

Både det vardagliga och det matematiska språket är viktigt då eleven konstruerar sin kunskap, då 
eleven kan konstruera individuella och ibland egenartade personliga uppfattningar om matematik. 
Undervisningen måste därför vara effektiv för att hjälpa eleven forma sina matematiska prestationer 
och representationer. (Ernest, 1994) 

Cobb (1994) hävdar att man inte kan välja mellan konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv, 
utan att de istället kompletterar varandra där det sociokulturella perspektivet visar villkoren för 
möjligheten till lärande och det konstruktivistisk perspektiv fokusera på vad elever lär sig och de 
processer genom vilka de gör så. 

”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som 
enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former.  (Skolverket, 2011, s.13) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva hur några elevers svårigheter i ämnet matematik kan synliggöras och 
hur anpassningar i undervisning kan ta sig uttryck.  

Följande frågor kommer att behandlas: 

§ Hur anser lärare och speciallärare att de upptäcker elevens svårigheter i matematik? 

§ På vilket sätt anser lärare och speciallärare att de anpassar matematikundervisningen för att 
möta elevens behov? 

§ Vilken hjälp anser elever att de behöver för att hantera sina svårigheter i matematikämnet? 

§ Hur uppfattar elever att de får stöd i sin matematikundervisning?  
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Metod 

Val av undersökningsmetod 
Föreliggande studie utgår från en kvalitativ forskningsstrategi där teorin kan byggas på en induktiv syn 
med en kunskapsteoretisk och ontologisk ståndpunkt. Tanken med att undersöka med kvalitativ 
forskningsstrategi är avsiktlig utifrån önskan om att beskriva och förstå uppfattningar av människors 
omvärld. Undersökningsdesignen skulle kunna liknas vid det Bryman (2011) beskriver som 
komperativ design där ”förmåga att få de särskiljande dragen hos två eller flera fall att fungera som 
utgångspunkt för teoretiska reflektioner om kontrasterande resultat” (s.83). Bryman beskriver också 
översiktlig sex kvalitativa forskningssteg (generella frågeställningar, val av relevanta platser och 
undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, rapport 
om resultat och slutsatser, s.346) vilka använts som utgångspunkter i denna studie, där fokus är att 
beskriva hur en elevs svårigheter i ämnet matematik kan synliggöras och hur anpassningar i 
undervisning kan ta sig uttryck. Då vikten i studien ligger på hur individerna uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet lämpar sig en kvalitativ forskningsstrategi bra eftersom: ”Kvalitativa studier bygger 
på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys 
av data” (Bryman, 2011, s.340). Hade däremot syftet varit att generalisera hade en kvantitativ 
forskningsstrategi kunnat vara mer lämplig och det hade då blivit lättare att låta respondenterna förbli 
anonyma (Bryman, 2011). 

Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod i kvalitativa studier. Fördelen med 
kvalitativa intervjuer är att de kan vara semistrukturerade eller ostrukturerade och därmed ge en stor 
flexibilitet för intervjuaren under pågående intervju med möjlighet att direkt följa upp respondentens 
svar än vad som är möjligt vid strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Det finns många fallgropar 
när intervjuaren är ovan då vederbörande lätt kan förledas att tro att den frihet som semistrukturerade 
eller ostrukturerade intervjuer har gör att det inte krävs någon förberedelse. Det är dock viktigt att 
förbereda sig innan intervjuer på flera sätt till exempel vad gäller att ha tänkt igenom hur frågor kan 
ställas för att få reda på den önskade kunskapen, hur intervjuerna ska analyseras samt vilken miljö som 
ska väljas vid själva intervjutillfället. Denna studie eftersträvar att utgå från de sju stadier i 
forskningsintervjuer som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som; tematisering av 
intervjuprojektet, planering, själva intervjun, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Då studien 
vill ”förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s.39) är kvalitativa intervjuer lämpligt. 

Ett annat sätt att ställa frågor till respondenterna hade kunnat vara enkäter, då dessa är snabbare att 
administrera och frågorna inte påverkas i lika stor utsträckning av intervjuaren (Bryman, 2011). Dock 
hade inte några uppföljnings- eller sonderingsfrågor kunnat ställas och det finns en större risk för 
bortfall (Bryman). Då denna studie delvis bygger på elevmedverkan är det viktigt att eleverna förstår 
frågorna, vilket gör intervju som metod mer lämplig. 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer, med en intervjuguide för lärare och en 
intervjuguide för elever använts (Bilaga 1), detta för att säkerställa möjlighet till jämförbarhet 



 
 

12 

(Bryman, 2011). Tanken är att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra matematiklärare där de 
beskriver hur de upptäcker elever i behov av särskilt stöd samt hur dessa behov styr utformningen av 
undervisningen så att undervisningen anpassas utifrån elevens behov. Dessutom är det tänkt att 
genomföra kvalitativa intervjuer med åtta elever i åk. 6-9, en flicka och en pojke i varje årskurs, där de 
beskriver vilken hjälp de tycker att de behöver för att hantera sina svårigheter samt hur de upplever att 
de får stöd av lärare i matematikundervisningen. 

Vid kvalitativa intervjuer kan forskare välja mellan att låta respondenterna få frågeställningarna i 
förväg eller enbart veta syftet med studien. Om respondenter får frågeställningarna i förväg kan de 
förbereda sig och reflektera samt diskutera med andra för att bli varse sina egna tankar, vilket kan vara 
en fördel. Det kan dock även bli en nackdel om en respondent omedvetet förmedlar omgivningens 
tankar istället för sina egna. I denna studie fick respondenterna inte frågeställningarna i förväg utan 
frågorna ställdes löpande i intervjun och det är svårt att avgöra om detta påverkat respondenternas 
svar. 

Studiens deltagare och urval 
Min tanke var att intervjua undervisande matematiklärare och elever i behov av särskilt stöd med 
avseende på matematiksvårigheter. Under mina intervjuer med undervisande matematiklärare 
framkom att de hade ett nära samarbete med speciallärarna på skolan vid anpassning av undervisning 
för att stötta elever i matematiksvårigheter, därför valde jag att även intervjua dessa speciallärare. 

Min intention var att intervjua två elever i åk. 6-9, en flicka och en pojke, för att få ett så brett urval 
som möjligt inför mina analyser. Detta blev dock inte möjligt då mitt viktigaste kriterium var att 
eleven ansågs vara i matematiksvårigheter. Av det urval som var möjligt var övervägande elever 
flickor och jag fick utöka åldersintervallet till åk. 5-9 för att få tillgång till fler respondenter. 

Insamlingen av empirin är genomförd på en medelstor åk. F-9 skola i en stad i Mellansverige. Alla 
intervjuer har spelats in och utgör tillsammans sex timmars dokumentation. De lärare som deltagit i 
intervjuerna är fyra stycken, två undervisande matematiklärare och två undervisande speciallärare. De 
elever som deltagit i intervjuerna är sammanlagt nio stycken, tre elever i åk. 5, två elever i åk 6, en 
elev i åk. 7, en elev i åk. 8 och två elever i åk. 9. 

Valet av skola har skett utifrån ett bekvämlighetsurval för att vara geografiskt möjligt men kan ses 
som ett målstyrt urval då deltagande lärare behöver inneha rätt ämneskompetens och deltagande elever 
behöver vara i behov av särskilt stöd inom ämnet matematik (Bryman, 2011). Antalet intervjuer blev 
alltså beroende av antalet respondenter med överensstämmande krav inom respektive grupp som 
anmälde sitt intresse men det handlade även om tid och resurser. Att utföra, transkribera och analysera 
alla intervjuer tar tid och antalet respondenter måste därför ställas i relation till detta. Det kan vara 
lockande att tänka att många respondenter ger större generaliserbarhet, men för många intervjuer kan 
göra det svårt att hitta samband och på så vis göra undersökningen mer svårhanterlig (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Presentation av respondenterna 
Lärare 1 har varit lärare i 39 år och är anställd som matematiklärare för åk. 4-6 med en lärarutbildning 
för åk. 4-6 i alla ämnen. Hon har även en kurs i matematik för elever med svårigheter (5p).  
 
Lärare 2 har varit lärare i totalt 8 år, varav lärarvikarie i 2 år före utbildningen till åk. 1–7 lärare i 
ämnena Ma, Sv, NO och SO. Har även en Ma-fördjupning åk. 7–9.  
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Specialpedagog 1 har varit lärare i totalt 15 år varav specialpedagog i 4 år. Har en utbildning för 
åk. 1–7 i ämnena bild och NO, samt kurser i specialpedagogik (60p) varav 5p i matematik. 
 
Specialpedagog 2 har varit lärare i totalt 15 år varav specialpedagog i 5 år. Har en utbildning för 
åk. 1–7 i ämnena bild och NO, samt specialpedagogiska i kurser i bland annat matematik (5p) och 
neuropsykiatri. 
 
Elev 1 går i åk. 6 och har varit på skolan i 6,5 år. Har haft nuvarande lärare i 3,5 år. Har en dyskalkyli-
diagnos sedan åk. 4-5.  
 
Elev 2 går i åk. 5 och har varit på skolan 5,5 år. Har haft nuvarande lärare 1,5 år. 
 
Elev 3 går i åk. 5 och har varit på skolan 3,5 år. Har haft nuvarande lärare 3,5 år. 
 
Elev 4 går i åk. 5 och har varit på skolan 6,5 år. Har haft nuvarande lärare 1,5 år. 
 
Elev 5 går i åk.6 och har varit på skolan 4,5 år. Har haft nuvarande lärare 4,5 år. 
 
Elev 6 går i åk. 7 och har varit på skolan 2 år. Har haft nuvarande lärare 2 mån. Har diagnoserna 
dyskalkyli och ADHD. 
 
Elev 7 går i åk. 9 och har varit på skolan 2,5 år. Har haft nuvarande lärare 2 mån (7an + ht 9an samma 
lärare, ht + vt 8an olika lärare). Berättar att hon har en dyskalkyli-diagnos sedan åk. 9. 
 
Elev 8 går i åk. 9 och har varit på skolan 5,5 år. Har haft nuvarande lärare 2 mån (6an + ht 9an samma 
lärare, 7an en lärare, ht + vt 8an olika lärare). Har en ADD-diagnos. 
 
Elev 9 går i åk. 8 och har varit på skolan 4,5 år. Har haft nuvarande lärare 2 mån (ht + vt 7an samt ht 
8an olika lärare). Är utredd för dyskalkyli men ej konstaterad. Har nedsatt arbetsminne. 

Genomförande 
Intervjuguiden för lärare prövades på en kollega för att se hur en respondent kunde tänkas tolka 
intervjufrågorna och därmed ge studien den empiri som behövdes. Det hade också varit önskvärt med 
en provintervju för elever, men blev inte genomförbart då lämplig försöksperson saknades. I efterhand 
kan tyckas att det hade varit värt att ändå strävat mer efter att hitta en försökselev, då elevintervjuerna 
skilde sig stort från lärarintervjuerna på så sätt att elevsvaren blev väldigt kortfattade och de öppna 
frågorna ofta fick göras om så att de blev mer låsta. Att åldersanpassa frågorna och framkalla spontana 
beskrivningar från elever var svårare än med lärarna vilket skulle kunna förklaras med att elever kan 
uppleva intervjuare som lärare och känna en press att svara rätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Alla intervjuer är genomförda med en respondent i taget. Lärarna fick själva ge förslag på tid och 
plats som passade dem, för att underlätta att de skulle känna sig bekväma vid intervjutillfället. De 
ombads att avsätta 1,5 timme för att inte behöva känna sig stressade över tiden. Varje lärarintervju tog 
ungefär en timme att genomföra. 

Inför elevintervjuerna presenterade läraren mig och jag deltog i undervisningen en stund innan för 
att eleverna skulle känna sig mer bekväma i samband med själva intervjun. Elevintervjuerna 
genomfördes under elevens ordinarie matematikundervisning i ett avskilt rum eleven redan tidigare 
var bekant med. Tiden för en elevintervju varierade mellan 10-20 minuter. 
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Intervjuerna spelades in för att ge möjlighet till ett aktivt deltagande som intervjuare och kunna 
fokusera på respondentens svar och kunna utnyttja den flexibilitets som är möjlig i en kvalitativ 
intervju. 

Databehandling och analys 

All databehandling och analys är utförd av samma person. För att inte förstöra helhetsintrycket, vilket 
kan ske när man till exempel transkriberar, lyssnade jag igenom intervjuerna och skrev en 
sammanfattning (Kvale & Brinkmann, 2009). För att sedan kunna analysera och jämföra 
respondenternas svar är alla intervjuer också transkriberade. Intervjuerna är inte transkriberade utifrån 
fokus på språk (t.ex. samtalsanalys eller diskursanalys), då det i denna studie inte finns något intresse 
av att tolka dessa detaljer (Bryman, 2011, Kvale & Brinkmann, 2009). I transkriptionerna har jag inte 
tagit hänsyn till dialektala ljud och en del utfyllnads ord är borttagna för att avidentifiera respondenten. 
När en elev nämnt någon vid namn är det utbytt mot t.ex. lärare, specialpedagog, förälder. De 
sekvenser i intervjuerna som jag anser saknar betydelse för undersökningen är borttagna. För att 
underlätta för läsaren i resultatdelen har vissa citat skrivits om till skriftspråk och eventuella 
upprepningar har tagits bort, dock med stor försiktighet så att inte respondentens ursprungliga svar 
förändras och den egentliga meningen går förlorad. 

Analysmetoden har i första steget varit att meningskoncentrera och ett andra steg att kategorisera 
data i olika teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Meningskategorisering gör att forskaren lättare får en 
tydlig struktur över sitt insamlade material vilket kan underlätta den fortsatta analysprocessen. 
Nackdelen med denna metod är att kategorier som skapas påverkas av forskaren och kan därmed 
påverka studiens resultat. Att vara helt objektiv i valet av kategorier är svårt då forskaren även 
konstruerar syftet och frågeställningarna. Det är därför viktigt att i valet av kategorier medvetet ha 
reflekterat kritiskt kring den egen förförståelse för att förbli sann mot det insamlade materialet. Vidare 
har transkriberingsmaterialet lästs igenom för att kunna välja ut och korta ner de citat som ansågs mest 
centrala för att passa de olika respondenternas uttalanden, för att till slut redovisas under resultat. 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

Trovärdighet: För att öka trovärdigheten i undersökningen har två olika datakällor använts, lärare och 
elever. Detta för att både lärare och elevers perspektiv på hur de upplever att matematiksvårigheter kan 
synliggöras och hur de upplever att anpassningar i undervisningen tar sig uttryck ska representeras, då 
båda källorna samverkar i den sociala företeelsen. För att öka trovärdighet kan responsvalidering 
genomföras men det kräver både tid och tillgänglighet till respondenterna vid flera tillfällen, vilket inte 
varit möjligt i denna studie. Istället har studien gjorts transparant genom att processen beskrivits 
ingående (Bryman, 2011). Även transkribering och noggrann resultatredovisning är gjord för att ge en 
rättvis bild av respondenternas uppfattningar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Pålitlighet och överförbarhet: Ett sätt att säkerställa pålitligheten i en undersökning är att låta en 
intervjuare tolka allt material, vilket gjorts i denna undersökning. De olika faserna i 
forskningsprocessen är dokumenterade i undersökningen för att ytterligare säkerställa pålitligheten och 
möjliggöra att studien kan genomföras på en liknande skola med motsvarande lärare vad gäller 
ämnesbehörighet och yrkesbefattning samt elever i de olika årskurserna. Däremot är det svårt att få 
lärare med exakt lika bakgrund och sociala betingelser samt miljö som i denna undersökning, då det 
inte går att frysa miljön även om intervjufrågorna är liknande. Detsamma gäller vid replikation av 
elevintervjuerna kring de sociala betingelserna och miljön, men här är det också svårare att få elever 
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med exakt lika matematiksvårigheter som dessutom uppmärksammats och stöttats lika under deras 
skoltid (Bryman, 2011). 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Att vara fullständigt objektiv är en omöjlighet och i denna 
studie kan intervjuerna och analysen av dessa ha kommit att påverkas av min egen förförståelse och 
erfarenhet och på så sätt används som ett redskap i arbetet (Bryman, 2011). 

Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådets fyra övergripande krav – Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet – har följts i studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 
2002, 2011) då kommunen och skolan saknar egen forskningspolicy. Missivbrev har skickats till 
rektor och de lärare som varit tänkbara deltagare och sedan även till föräldrar och elever som kunnat 
tänka sig att delta i elevintervjuer. På så sätt har alla parter blivit införstådda med mitt arbete. 

Informationskravet: Först tillfrågades rektor på skolan om tillåtelse att genomföra undersökningen 
på skolan. Därefter fick alla lärare på skolan ett missivbrev som i korthet beskriver ändamålet med 
studien (Bilaga 2). Även alla vårdnadshavare på skolan fick information om studien genom ett 
missivbrev utlagt på skolans hemsida (Bilaga 3). De lärare som var aktuella för intervju har sedan 
tillfrågats personligt med muntlig information om studien och därefter åter fått missivbrevet via mail. 
De elever som var aktuella för intervju har blivit informerade muntligt om studien av läraren i första 
skedet då de tillfrågades om att delta, därefter av intervjuaren i samband med själva intervjun. 
Vårdnadshavare till de aktuella eleverna har genom undervisande lärare eller speciallärare kontaktats 
och informerats om studien samt fått missivbrevet personligt via mail. Alla deltagare har även vid 
intervjutillfället blivit informerade om att de inte behöver svara om de upplever någon fråga opassande 
och att de kan avsluta sitt deltagande om de vill, även under pågående intervju. 

Samtyckeskravet: Lärare som deltagit i studien har gett sitt samtycke skriftligt via mail om att delta 
i studien. De elever som deltagit i studien är alla omyndiga, så där har även vårdnadshavarens 
godkännande varit nödvändigt (Vetenskapsrådet, 2002). Först blev eleven tillfrågad om de kunde 
tänka sig att delta och därefter tillfrågades vårdnadshavaren, detta för att undvika att vårdnadshavaren 
skulle påverka eleven till att delta. Eleverna har lämnat muntligt medgivande och vårdnadshavare har 
lämnat skriftligt medgivande via mail till undervisande lärare eller speciallärare. Både lärare och 
elever har dessutom tillfrågats om medgivande muntligt vid själva intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om alla deltagare i studien har behandlats med största möjliga 
konfidentialitet genom att avidentifiera såväl skolan som de enskilda deltagarna. Skolan benämns som 
en medelstor F-9 skola i en stad i Mellansverige. De intervjuade matematiklärarna benämns som lärare 
1 och lärare 2, specialpedagog 1 och specialpedagog 2. Eleverna benämns som elev 1, elev 2 osv, och 
beskrivs utan kön då det i undersökningens urval endast finns en deltagande pojke. I urval och resultat 
benämns alla elever, lärare och specialpedagoger som hon, då pronomen behövt användas, för att 
ytterligare stärka avidentifieringen. Allt material har förvarats inlåst på dator så att inte obehöriga kan 
få tillgång till dem. 

Nyttjandekravet: Det inspelade materialet och de transkriberade intervjuerna kommer endast att 
användas till detta examensarbete och kommer att förstöras då examensarbetet är godkänt. 
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Resultat 

Att upptäcka elevers svårigheter i matematik 

Svårigheter i matematik   

Vad är matematiksvårigheter? 
Jag tycker att jag ser det tydligare och tydligare det är så väldigt jobbigt att lära sig vad 11-3 är medan 
däremot kan [de] räkna ut arean med hjälp av miniräknaren och medelvärdet hur lätt som helst - - - och 
sen finns det en del som har missat taluppfattningen som har svårt att se dom här sambanden … och så 
är det dom som har fått fel förståelse vad matematik innebär att nu ska svaret komma där efter 
likhetstecknet … gör jag det fort så är jag väldigt duktig - - - så det kan ju finnas drömmare som sitter 
och funderar långe på saker och ting och verkligen går in och ser samband och hittar saker och men får 
ingenting gjord - - - det dom med dåligt självförtroende (Lärare 1). 
 
… det finns flera olika … det kan vara att eleven har svårt för det abstrakta [eller] … att inte kunna 
automatisera alltså mer åt det här mer åt det minnesmässiga [eller] … om man nu får räkna det som en 
matematiksvårighet så tycker jag att det finns mycket mentala matematiksvårigheter i Sverige som 
tycker sig tro att matte är så svårt … dom har hört föräldrarna säga att det är svårt och det där kan jag 
inte hjälpa dig med och jag är så dålig på matte och matte är svårt [och] hör man det ett antal gånger så 
är ju matte svårt till slut (Lärare 2). 
 
Jag tycker det är barn som har svårt att lägga ihop tal t.ex. 7+5 att det här som andra tycker är så enkelt 
det får dom inte riktigt ihop. Positionssystemet är svårt att förstå det är inte logiskt det är inte naturligt 
för dom utan krångligt - - - att hundra nio inte stavas 1009 och varför det inte gör det, det heter ju hundra 
nio och att etthundra och hundra är samma sak (Specialpedagog 1). 
 
… alltså det finns ju barn som har svårt för den enkla matematiken och det finns barn som har svårt för 
den begreppsliga matematiken alltså begreppen som gör att de inte förstår sen har du ju dolda 
svårigheter alltså t.ex. en dyslexi en lässvårighet kan ju leda till svårigheter i matematik för att du inte 
kan läsa dig till frågorna liksom så det finns så jag kan inte definiera det du måste undersökas hos varje 
individ, det är ju individuellt (Specialpedagog 2). 

Beskrivning av en elev i matematiksvårigheter? 

… alltså det är ju det att jag känner att det finns så många olika det beror ju på vilken av dom här du 
väljer - - - jag vill påstå att det går inte att klumpa ihop dom, det är väldigt individuellt tycker jag … det 
är inte bara matematiska svårigheter, dyskalkyli och så, utan ja men det andra handlar väldigt mycket 
om psykologi det är så prestigeladdat ämne (Lärare 1). 
 
… ja antagligen så är det en elev som behöver just traggla mer alltså behöver mer tid helt enkelt med en 
vuxen att man behöver mer tid att repetera. . . eller så kan det vara rent som det här jag var inne på det 
här abstrakta då behöver man kanske sitta en till en och jobba med praktisk matte eller på olika sätt nå 
fram till problemet (Lärare 2). 
 
… Ja det är en elev som ofta men inte alltid har svårt med svenska också att stava framförallt, som har 
svårt med höger och vänster många gånger, som har svårt med tallinjen alltså att har svårt att se på ett 
tal hur stort det är har svårt att se att 99 och 103 ligger nära varandra det är jättejobbigt att räkna 
baklänges från 103 99 steg ett i taget - - - inte så säker på sin egen tankegång eftersom hon har en väg 
som är mycket längre än deras raka väg - - - på grund av det här blir dom lite osäkra i sig själv 
(Specialpedagog 1). 
 



 
 

17 

… det är en elev som faktiskt inte förstår lektionerna som mest sitter av lektionerna och som har förlorat 
tvivel och inte har självförtroende i matematiken, som inte tror att dom kan. Mitt jobb handlar ju om att 
bevisa att dom kan ... att hitta dom där dom befinner sig egentligen (Specialpedagog 2). 

Sammanfattning  

När lärarna och specialpedagoger definierar vad matematiksvårigheter är ger de flera olika förslag. Det 
kan till exempel vara att en elev har svårt för enkel matematik, det abstrakta, automatisering, 
arbetsminnesproblematik, begreppen eller en bakomliggande dyslexi, dåligt självförtroende eller 
mentala problem. Då lärarna och specialpedagogerna beskriver en elev med matematiksvårigheter 
påtalar de att elevens problematik är mycket individuell. Matematik är ett prestigeladdat ämne. Det 
handlar även om psykologi, då många elever tvivlar på sig själva och har tappat självförtroendet i 
matematikämnet. De behöver ofta mer tid och repetition än andra, samt fler förklaringsmodeller. 

Upptäcka svårigheter  

Hur upptäcks matematiksvårigheter? 

Muntligt samtal 
jag tror att jag upptäcker var deras felskär går så att säga och för många är det så här dom förstår men så 
glömmer dom … och som sagt det är inte matematiskt i sig utan det är faktiskt att dom har dåligt 
närminne … jag tycker att jag hittar dom … skulle jag vilja påstå i samtalet och jag försöker eliminera 
allting som inte har med matematik att göra allt … jag försöker rensa bort allt det där som inte är 
matematik så att jag kommer till kärnan vad är den matematiska svårigheten? och då försöker jag ju 
vara väldigt uppmärksam … alltså lista, lista, lista, lista … och till slut kunde jag [förstå] dens tankar 
gick annorlunda - - - och det sånt tänker jag mycket på för ofta finns det en tanke bakom och det är den 
jag måste komma åt (Lärare 1). 
 
Ja 8 gånger av 10 upptäcker jag nog det när jag går runt lyssnar på frågor framförallt lyssnar på frågor 
då hör man direkt vad det är för typ av fråga eleven ställer och vilken kunskap eleven då sitter på när 
den ställer den här frågan … ja det mesta upptäcker man ju när man är i bland eleverna i undervisningen 
och pratar med eleverna. (Lärare 2). 
 
oftast så har jag inget behov av att göra diagnoser och tester innan och efter eftersom jag ofta sitter 
enskilt med de här eleverna som har stora mattesvårigheter så ser man i diskussionen och det här i 
reflektionerna och i, i upprepningen om det har fastnat eller inte (Specialpedagog 1). 

Diagnos, prov och test 
… jag tittade ju naturligtvis när jag började med fyrorna hur dom har bedömt tidigare och hur det har 
gått på NP (Lärare 1). 
 
så finns det ju också elever … som inte ställer frågor och som låtsasjobbar och som har lärt sig liksom 
att slinka igenom nätet liksom om man kan säga så och dom upptäcks ju ofta på tillfällen där dom måste 
prestera själva och då är det ju provsituationer av olika slag (Lärare 2). 
 
pedagogerna har som små test eller dom har också whiteboards som dom har som ett förhör mer för sin 
egen skull vad är nästa steg har dom kunskap om det här? men det är också då dom märker att den där 
kan inte och den kan inte det här och så sätter dom ihop små grupper och så har vi stationssystem och så 
undervisar jag dom specifikt i det här (Specialpedagog 1). 

Screeningmaterial  
… så det är alltid först mattepedagogen som uppmärksammar att det är nånting … det är ju oftast i och 
med avstämningarna som vi gör då 6 ggr per … i helhetsbedömningen … och då kan det vara så att jag 
går in och tittar lite extra på det här barnet jag kanske gör Adlers matematikscreening eller så hoppar jag 
in i gruppen och så går pedagogen ut och frågar barnet (Specialpedagog 1). 
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när vi misstänker en problematik hos nån elev det kan ju vara det kan ju vara läs och skriv eller vad som 
helst då kör jag all screening jag kör mattescreening också för att kolla av bara hela biten all allt det 
paketet jag har därinne det kör jag, jag har liksom ett system och då är det många elever också som man 
ser sådär som har problem med matte som bara, men dom har inga matteproblem det är andra bitar så 
det är jättetydligt (Specialpedagog 2). 

Se kunskapsutveckling 
massor av sätt egentligen men inget påtagligt så där att vi bara använder det materialet utan det är ju 
dels en stor kunnighet hos pedagogerna ofta … vi håller på och jobbar med det här jag har inte sett att 
han eller hon har någon kunskap inom det här området kan du kolla? då tar jag ut den [eleven] och sen 
lämnar jag tillbaka till pedagogen så här gick det (Specialpedagog 1). 
 
dom elever jag träffar regelbundet så ser jag ju det … jag har mer i huvudet så där ”ja men när jag satt 
med dig förra veckan så kunde du inte det här och nu kan du det och när jag satt med dig för ett halvår 
sen då, då var du på den här nivån” det handlar ju om att tydliggöra för eleven att den har utvecklats … 
jag antecknar på postitlappar på olika elever vad jag behöver gå igenom med dom matematiska begrepp 
decimaler tallinjen ofta är det tallinjen den kommer hela tiden då gör jag anteckningar och på tavlan där 
inne eller på en liten postitlapp så där (Specialpedagog 2). 

Dyskalkyli – utreda och ställa diagnos 
På Danderyd det är bara där dom gör utredningar så vi har ju då oftast kontaktat en logoped för läs och 
skriv utredning, någon gång kanske det har gått igenom någon WISK men jag tror det mest är 
logopedutredning och sen gått vidare till dyskalkyli utredning (Specialpedagog 1). 
 
… elever som har dyskalkyli och som har uppenbara matematiksvårigheter och det tycker jag att jag har 
lärt mig att känna igen ganska bra nu för det är ju som jag sa förut det är ju den här enkla matematiken 
… där är ju jag också kluven utredning inte utredning? Varför utredning? det där har jag tänkt på i flera 
år och jag är inte färdig där än, för det är så individuellt vissa behöver det andra kanske bara mår dåligt 
av det (Specialpedagog 2). 

Sammanfattning  

För att upptäcka svårigheter och se kunskapsutvecklingen hos en elev använder både lärarna och 
specialpedagogerna samtal som främsta källa med eleverna. I samtalen kan elevens kunskap 
synliggöras, men även elevens beteende under en lektion kan väcka funderingar om eleven har 
matematiksvårigheter. Även diagnoser, prov och screening-material används, men på lite olika sätt av 
lärarna än av specialpedagogerna. På skolan finns också en systematik med helhetsbedömning i 
samtliga ämnen sex gånger per läsår. En av specialpedagogerna berättar att elever remitteras via 
skolhälsovården till en dyskalkyliutredning på Danderyds sjukhus. Den andra specialpedagogen 
känner sig kluven till utredningar, då en del elever kan må bra av det medan andra mår dåligt. 

Att anpassa matematikundervisningen 

Matematikundervisning i klass 

Tydliga genomgångar och kring vad som förväntas 
då kan jag vara tydlig med att när jag frågar det här, då är det det jag vill ha svar på … alltså den lite 
mer kan följa det jag säger och inte skapar sig en helt och hållen egen matematisk värld … och att om 
man går igenom nånting så heter det på svenska och i matematiken heter det så … så jag jämför och … 
pratar mycket runt det där med matematikens språk alltså och sen har vi en del spel där vi just tränar det 
där matematiska begrepp (Lärare 1). 
 
själva tydligheten i genomgången … alltså att vara konkret det är det ni ska kunna … och sen försöker 
jag gå igenom det man går igenom på olika nivåer och vara tydlig med att det är på olika nivåer … då 
kan ju vi fokusera samtidigt på att vara tydlig med på dom metoder som finns för just kring den 
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förväntningen så ringar vi in tre sätt att ta sig fram till den förväntningen … och sen olika sätt att 
presentera det här som och olika sätt att redovisa kunskap (Lärare 2). 
 
som en pedagog hon har ju väldig koll på sina elever hon förbereder ju sina barn innan ett nytt moment 
… så tar hon liksom ”dom behöver jag nog förbereda” tar ut dom förbereder och sen går det oftast bra 
(Specialpedagog 1). 
 
det är bara erfarenheten som kan egentligen styra det att nu måste jag fånga er måste vara supertydlig 
också samtidigt som jag måste fånga den gruppen där som tycker att jag är skitlarvig liksom det är ju 
det är en konst det är en konstart. (Specialpedagog 2). 

Repetition 
dom måste repetera… jag börjar nästan alltid från samma utgångspunkt fastän det går så mycket 
snabbare ... det som tar en halvtimme i åk 4 det går på 2 min i åk 6 typ och dom som behöver den där 
halvtimmen dom får komma till mig i åk 6 då (Lärare 1). 
 
har man som lärare koll … på E-nivå på nationell nivå liksom vad är det som krävs och känner sig trygg 
med det då är det mycket, mycket lättare att utgå från det och traggla det tills det sitter hos en elev … 
(Lärare 2). 
 
då går vi och jobbar, repeterar gamla saker istället och det är ganska bra för då, man behöver ju också 
repetition men det blir också väldigt tydligt vad det är hon tycker är svårt så … då behöver vi träna mer 
på det ”Ja” och då ser hon också nyttan med att repetera. (Specialpedagog 1). 
 
alltså det är sånt där som lärare i klass aldrig har tid med liksom att upprepa, upprepa, upprepa, upprepa, 
liksom så. Det är viktigt att dom får individuellt stöd, det är jättejätteviktigt för att få dom att greppa 
från grunden liksom (Specialpedagog 2). 

Uppgifter för flera sinnen och konkreta material 
fortfarande då när vi håller på med area så slänger jag ut, ligger det alltid kvadratmetern på golvet och 
kvadratdecimetrarna ligger på golvet och burken med kvadratcentimetrarna ställer jag också på golvet 
… så att det ska finnas så att associera med svenskan och associera med matematiken … så att dom har 
en chans att få det klart för sig som en bild i sitt huvud … det finns nog inget område jag inte har 
material till konkret alltså (Lärare 1). 
 
vi har jobbat med dels rent praktiskt material … digitala verktyg, alltså det här visuella att få se och 
höra genomgångar igen … sen behöver man ju ha arbetsmaterial på dom nivåerna och sen nånting t.ex. 
mattespel också på olika nivåer, då skulle man verkligen få till ett perfekt anpassat pass måste jag säga  
(Lärare 2). 
 
jag letar hela tiden efter, okej det här funkar inte hur ska jag göra nu? liksom, kan jag hitta något 
material jag skulle vilja ha? nu skulle jag vilja ha, jag skulle vilja ha en vikbar kvadratmeter som jag 
kan lägga på golvet (Specialpedagog 1). 
 
sen så måste man ju va så himla uppfinningsrik det här med att förklara en kvadratmeter och 
kvadratdecimeter eller en kvadratcentimeter bara ouff, jag har ägnat halva den terminen åt det tror jag, 
jag har målat upp den på väggen … det handlar supermycket om att göra det konkret alltså jag hittade 
en grej här i höstas ekvationsspelet gud vad jag har kört detta … ja att få dom att få bilder 
(Specialpedagog 2). 

Anpassa enskilda uppgifter och material 
men sen använder jag mycket böcker ändå, men sen har dom inte samma bo … jag kopierar ut sidor i 
matteboken och dom får skriva direkt på … och likadant dom här som inte vill hålla i en penna så 
skriver jag ofta åt (Lärare 1). 
 
lärobok kan man ju också anpassa det finns ju olika typer av läroböcker där vissa böcker går väldigt 
snabbt på nya moment hela tiden medan andra stannar kvar vid basen … böcker som man fyller i direkt 
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i boken fast det är åk 7, 8, 9 … det här med redovisningsform att man får chansen till skriftligt och 
muntligt hela tiden och att man får chansen göra jag är inte så tidsbunden (Lärare 2). 
 
… ja det är ju som jag sa förut en läs och skrivsvårighet kan ju utvecklas till en mattesvårighet och där 
man måste faktiskt gå in aktivt att och ta bort dom här stora textbitarna och jobba med bara själva 
matematiksakerna liksom … det tycker jag det ska vara lärarnas jobb … jaha den här ungen har en 
dyslexi då ger jag inte ut dom här lästalen eller jag ser till att jag läser dom eller på nått sätt 
(Specialpedagog 2). 

Verktyg som hjälpmedel 
sen så har du dom här som man bara ger en miniräknare och så, och så går det bra (Lärare 1). 
 
sen brukar jag göra anpassningar rent så där vet jag att dom har svårt med huvudräkningen och ska jag 
inte kolla det just då så får dom absolut ha miniräknare speciellt dom är svaga på skriftliga 
redovisningsmetoder (Lärare 2). 
 
ja miniräknare förstås, linjaler om de har svårt med tallinjen … meterlinjaler, jag har en kvadratmeter 
… multiplikationstabeller, hundraruter finns ju … formellistor, formelsamling så man ska slippa tänka 
hur gjorde man det här nu … sen har vi ju appar på iPads (Specialpedagog 1). 
 
alltså ett stort stöd för dom här eleverna är att lära sig verktygen, framför allt miniräknaren, jag upplever 
nog att många lärare eller föräldrar bara ger ungarna ”Här använd miniräknaren!” och så har dom ingen 
aning om vad en miniräknare är nästan (Specialpedagog 2). 

Sammanfattning 

Lärarna strävar efter att vara tydliga i sina genomgångar både vad gäller innehåll och förväntningar, 
något en av specialpedagogerna också anser är en viktig uppgift för lärare. Både lärarna och 
specialpedagogerna poängterar att repetition är viktigt. Lärarna strävar också efter att vara tydliga med 
begrepp samt att erbjuda uppgifter som stimulerar flera sinnen, som till exempel spel. Att alltid visa 
upp och ge möjlighet till att använda konkret material till matematikuppgifterna används också av 
lärarna för att eleverna ska kunna skapa inre bilder. Eleverna erbjuds läromedel utifrån var och ens 
specifika behov, som till exempel kunskapsnivå och läs- och skrivsvårigheter. Lärarna erbjuder 
eleverna miniräknare som hjälpmedel, vilket även specialpedagogerna gör. Dock påpekar en av 
specialpedagogerna att eleven också måste erbjudas hjälp att förstå hur den kan användas. En annan av 
specialpedagogerna erbjuder flera olika konkreta och digitala hjälpmedel. 

Matematikundervisning utanför klass  

Lärmiljön 
ja men det andra handlar väldigt mycket om psykologi det är så prestigeladdat ämne … det är ett 
högstatusämne och kan man det inte är man dum i huvudet och det är därför jag tycker det är så viktigt 
att motarbeta … att det här har jag svårigheter med och ingen får säga att det är lätt (Lärare 1). 
 
oftast dom här eleverna som jag jobbar med har ju nån form av koncentrationsproblematik också och då 
behöver man fånga in dom innanför fyra väggar framförallt i den här [öppna] lärmiljön … dom bara 
snurrar liksom (Specialpedagog 2). 

Kunskapsbekräftelse, förstå sin problematik och bygga självförtroende som hjälp 
och dom bygger upp självförtroendet såna har jag också … just att när man i lugn och ro i förväg får 
tala om att, vad det här kommer att bli, så får vi ju dom att lyssna. Sen när du har dom sen och då 
känner dom igen och dom vet att dom har gjort det och dom behöver inte vänta på hjälp det här som 
också kan ställa till det för man kan inte hålla sig i skinnet när man ska vänta (Lärare 1). 
 
det är just den här lugn och ro sitta ensam få höra matte få traggla få bekräftelse på att man kan det här 
som är svårt att hinna med som lärare för oftast dom här eleverna tror ju inte ett dugg på sig själva heller 
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så att få dom att tro på sig själva då har man kommit en ganska bra bit på vägen … dom hörde det på 
morgonen och sen var mattepasset på dan och fick höra det igen och kunde till och med räcka upp 
handen i storgrupp för och det här med självförtroendet återigen och bygga det tycker jag (Lärare 2). 
 
jag tycker att det är väldigt viktigt att eleverna lär sig om hur dom fungerar alltså vad som är svårt  
… dom jämför med andra barn som kanske har lättare för matte … dom tycker ibland att dom är 
dumma i huvudet … och där får man ju överbevisa dom (Specialpedagog 1). 
 
eller på mitt konstiga sätt att förklara eftersom jag själv är så dålig på matte så brukar eleverna tycka att 
det är jättebra, ”vi förstår när du förklarar” … ja jag tror at dom här osäkra som har dåligt 
självförtroende kan känna att jaha va skönt (Specialpedagog 2). 

Stöd av matematiklärare – extramatte och enskild undervisning 
ja min käpphäst är ju att dom får stödet innan, när det blir ett nytt moment när det är någonting får dom 
det förklarat för sig i lugn och ro i liten grupp eller enskilt innan … då ser jag dom här kritiska 
aspekterna … då får jag en tankeställare att jaha där kan dom missa jaha där kan dom missförstå mig … 
då får kanske jag lite kunskap och lärdom om vad det är jag behöver bli tydlig (Lärare 1). 
 
det behövde egentligen inte att dom skulle räkna mer utan dom behövde egentligen bara lyssna och få 
möjlighet att ställa frågor i grupper om 5-6 elever alla dom här eleverna som har svårt för matten får 
chansen att höra veckans matte om man uttrycker sig så en extra gång inte press på att nu ska vi gå 
igenom nästa grej utan exakt samma nu som vi gör på onsdag det tycker jag var bra (Lärare 2). 

Stöd av specialpedagog 
dom som har riktigt svårt med matte där har jag svårt att nå dom riktigt om dom är med andra barn så 
dom måste man nästan ta enskilt för matte är man måste tänka … men i matte blir det så viktigt varenda 
siffra blir viktig för annars blir svaret fel, tankegången kan ju va helt korrekt men om man ska lära sig 
en strategi för att få fram det rätta svaret då måste man lära sig en korrekt strategi (Specialpedagog 1). 
 
… när det gäller matten ja för jag har prövat att vara med inne i grupper ganska mycket och det slutar 
oftast med att jag går och sätter mig med några få elever någon annanstans där jag får deras fokus och 
där jag kan förklara från början och ha mina typer av genomgångar som på lite lägre nivå liksom… 
plockar ner genomgångarna till mindre bitar liksom (Specialpedagog 2). 

Få tillräckligt stöd utifrån behov i matematikämnet 
alla kommer kanske inte att klara godkänt, dom får stöd, jag märker att det här kanske inte hjälper men 
dom orkar inte dom har andra ämnen också … jag ger dom det stöd så mycket som dom pallar med som 
dom orkar med (Lärare 1). 
 
… för hon kommer aldrig att förstå det säger dom redan i utredningen och när jag sitter med henne så 
… och även om hon kan det kan man undra klarar hon vardagen? … där skulle jag vilja ha mer hjälp 
hur ska jag träna det här barnet? är det för livet? eller är det bara för skolan? (Specialpedagog 2). 

Få tillräckligt stöd utifrån behov i allmänhet 
dom här som har svårt med sig själv där får dom får ju inte tillräckligt med stöd om man säger så för det 
är ju liksom deras för där det har så mycket med självkänslan som gör, alltså det är andra bitar som 
egentligen inte är matematiska, inte ämnesspecifika och det gäller hela deras situation, skolsituation, 
livssituation (Lärare 1). 
 
en elev … har en jättestor problematik … pappa och hon säger nämen nej, nej, det växer bort det är 
ingen fara och det är ju nu det gäller att jobba på relationen till henne, att få henne och förstå vad hon 
har för problematik och sen jobba vidare med föräldern vi kanske aldrig kommer att utreda henne fast 
hon måste förstå det här har jag svårt med, det här måste jag jobba extra mycket med och det här 
kommer att bli ett hinder i framtiden om jag inte inser hur jag ska jobba med det (Specialpedagog 2). 
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Sammanfattning 

En av lärarna tycker det är viktigt att arbetsklimatet är sådant att ingen säger att något är lätt. En av 
specialpedagogerna lyfter fram att det är viktigt att anpassa lärmiljön för de elever som behöver. Både 
lärarna och specialpedagogerna strävar efter att stärka elevernas självförtroende på olika sätt, till 
exempel förbereder lärarna elever i mindre grupper så att de ska känna igen sig vid klassgenomgångar 
och specialpedagogerna arbetar med att få elever att förstå sin egen problematik. Elever får extra 
matematikundervisning av matematiklärare och/eller enskild undervisning av matematiklärare 
och/eller specialpedagog vid behov. En lärare påtalar att en elev kan behöva mer hjälp i form av tid för 
att nå ämnesmålen, men då blir det inte tid kvar till andra ämnen och eleven skulle inte orka arbeta 
mer med ämnet. Samma lärare berättar också att en elevs hela livssituation är komplex och då kan 
självförtroendet påverka ämnet fast det egentligen inte är matematiksvårigheter. En av 
specialpedagogerna lyfter att hjälp erbjuds, men att det finns elever och föräldrar som inte inser 
behovet. Om en utredning kan visa att eleven inte har förmåga att förstå ett visst område upplever 
läraren ett dilemma vad träningen i skolan ska leda till – för livet eller för skolan. 

Hjälp för att hantera matematiksvårigheter  

Svårigheter och kunskap i matematik 

Vad är svårt i matematik? 
multiplikationen [multiplikationstabellerna] är lite svår … gånger är lätt emellanåt och så blir det svårt, 
alltså att det liksom ju mer alltså ju större tal ju svårare. Ja det är det eftersom alltså om jag har gjort ett 
tal idag då om jag har gjort ett tal idag då kommer jag inte ihåg det imorgon … ibland är det jobbigt 
men alltså … det är ju inget jag kan göra något åt (Elev 1). 
 
Till exempel att man glömmer bort vad det här heter. Det hette gradskiva … typ kanske lite 
multiplikation eller nåt så (Elev 2). 
 
Det kan vara så här att jag blandar ihop typ delat och såna grejer jag lär mig. När vi repeterar ganska 
ofta så sen när jag väl har kommit in i det så är det lätt. Då fastnar det i huvudet Om man gör det flera 
gånger så (Elev 4). 
 
Alltså jag gillar det inte så mycket det är så här svårt för alltså det är så komplicerat ibland … det finns 
vissa så här typ som ska jag ta ett exempel, det finns algebra eller nåt sånt (Elev 5). 
 
Plus är lite lätt resten är svårt … men plus är också lite svårt men inte jättesvårt som det andra … när 
det är såhära typ jättelånga tal och … ifall det är flera gånger som man har plus … då blir det mycket 
svårare … hålla det i minnet tror jag (Elev 6). 
 
… Jamen det var ju, vad heter det? division och gånger [det är svårt] … Ja nu tycker jag att, vad heter 
det? sannolikhet är ganska svårt och så här (Elev 7). 
 
alltså jag tycker ju att plus och minus vilket man fick lära sig i ettan och tvåan det kan man ju räkna 
men gångertabellen liksom men alla andra grejer bråk och procent och såna där saker det är [bara 
krångligt] … om jag så här vill fråga typ va jag fattar ingenting typ oftast så sitter alla där och bara 
”men då blir det så där och då blir det så” då känns det inget roligt att säga så … då typ sa alla det är så 
här okej nu går vi vidare typ (Elev 8). 
 
alltså jag har ju alltid haft problem med minnet jag har ju haft minneslek också ja så jag vet inte jag 
glömmer ju det gör ja ju så om allt … just så där går det fast jag måste repetera om det hela tiden för att 
det ska fastna … ja alltså allting har ju varit jobbigt och jag har fortfarande svårt med det (Elev 9). 
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Hur märkte du att det var lite svårt i matte? 
Alltså då fattade jag ju alltså att jag haft svårt så här när jag var mindre när jag gick i … jag såg väl att 
alla andra typ redan kunde dem när vi gick i trean och då så typ alla andra kan ju liksom den förutom, 
alltså jag kan ju också några men inte dom svåra … Alltså jag tror att det var mina lärare som 
kontaktade ganska mycket mina föräldrar med mail och sånt men ja det var nog i 4 eller 5 jag fick reda 
att jag hade någon sån dyskalkyli (Elev 1) 
 
alltså det var ju ett tag sen så jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror att jag inte förstod så mycket och 
sen typ och sen så typ så det bestämdes på nåt IUP-samtal eller nåt att hon skulle hämta mig några 
mornar eller nåt sånt (Elev 3). 
 
alltså jag gillar det inte så mycket det är så här svårt för alltså det är så komplicerat ibland, jag är typ en 
sån som stressar, såhära jamen hon blev klar, så gör jag fel … dom flesta så här ”men jag är klar” 
liksom … så och jag blir stressad … förut tyckte jag det var lite svårare men nu fattar jag lite mer 
(Elev 5). 
 
jag tror jag alltid har tyckt det, i alla fall sen jag började jobba med matte, så länge jag kan minnas … 
jag tyckte det var först nog var svårt, sen läraren sen mina föräldrar (Elev 6). 
 
… alltså jag tycker att det är svårt men jag börjar lära mig mera så … alltså ettan var det ju ganska 
enkelt för då var det plus och minus men typ i trean blev det svårt men det var ändå okej (Elev 7). 
 
jamen jag har ju aldrig gillat matte det är det ämne jag alltid haft svårt för … Jag har ju ADD så jag har 
väldigt svårt att koncentrera mig, jag försöker lyssna men så tar det två minuter och så har jag glömt vad 
den personen säger fast jag har hört vad den personen har sagt på två minuter så kommer jag inte ihåg 
det (Elev 8). 
 
alla har sagt, min mamma från första början och lärarna märkte och jag märkte ju själv … ja jag har ju 
svårighetsproblem jag tycker ju jobbigt och när jag inte gillar något så orkar jag inte göra det så blir ju 
värre med tiden alltså jag har ju kommit in i tonåren och då skiter jag i allt så det är ju svårt under allt i 
matten (Elev 9). 

Hur vet du att du kan? 
jag vet inte riktigt när jag märker det själv det är mest att jag brukar ibland såhär be mina föräldrar typ 
fråga mig såhär grejer och då … alltså då märker dom, dom säger gud va mycket du har lärt dig och så 
tänker jag tillbaka på hur mycket jag liksom har lärt mig sen nån termin eller så och då märker jag det… 
det är om läraren eller ja om hon frågar nånting så märker jag själv att jag kan svaret alltså det kanske 
har varit förut att det där kan jag inte så går jag fram och frågar och sen så när hon ställer samma fråga 
igen eftersom att vi repeterar så märker jag att jag kan det att det kommit in i hjärnan (Elev 4). 
 
ja jag skriver direkt … alltså så fort jag kan det så försöker jag göra det, alltså snabbare och så där så där 
(Elev 5) 
 
det vet jag inte förrän man får såhära när någon frågar en då kanske jag vet att jag har lärt mig det … jag 
blir lite bättre när folk ritar upp istället för bara säger eller skriver … jag har typ alltid gjort när man ska 
räkan ut ett tal då har jag alltid typ gjort en ring eller ett streck och så räknar jag dom hur mycket det 
blir tillsammans typ jag har typ alltid gjort så jag tycker det är lättare (Elev 6). 

Sammanfattning 

Eleverna lyfter fram olika saker på vad de tycker är svårt i matematiken som till exempel stora tal, 
multiplikationstabeller, division, multiplikation, bråk, procent, sannolikhet, algebra och namn på 
begrepp. Några elever påtalar att det är svårt att komma ihåg och en tycker att det är lätt att blanda 
ihop saker. En elev uttrycker att matematik är så komplicerat, en annan att det är krångligt. 
Den elev som kommer ihåg när matematik blev svårt upptäckte det genom att de andra eleverna i 
klassen förstod eller blev klara snabbare med uppgifter. En elev jämför sig och ser att de andra i 
klassen blir snabbare klara med uppgifterna och känner sig stressad. En del elever upplever att de alltid 
haft svårt med matematik och andra minns att det blev svårare i åk.3. Några av eleverna tror att det var 
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matematiklärare eller klasslärare som kontaktade föräldrar för att diskutera elevens svårigheter och 
eventuella stöd i matematik. Ett par elever märker att de kan då någon ställer frågor som de kan svara 
på. En av dessa elever reflekterar också över att kunskapen ökar när föräldrarna påminner. En annan 
av eleverna märker att svaret kommer snabbare när kunskapen sitter. 

Olika sätt att få hjälp i matematik 

Hjälp under matematiklektionen 
alltså när jag behöver hjälp så får jag ju hjälp men eftersom jag är ju liksom i min vanliga klass så då är 
det ju liksom hon hjälper ju andra också men hon brukar kolla lite på mig också (Elev 1). 
 
antingen sitter man och räcker upp handen eller så går man ju fram till läraren om man behöver hjälp 
(Elev 2). 
 
Jag brukar räcka upp handen och sen brukar hon ju komma typ. Alltså hon säger ju inte svaret och det är 
ju bra men hon försöker få mig att tänka (Elev 3). 
 
Jaa men det kan vara såhär ibland när det är nåt som är alltså nåt nytt typ som vi inte gjort på länge då 
kan det va mycket det är många som behöver hjälp och då det kan ta lite längre tid men jag får ändå den 
hjälpen jag får eller behöver (Elev 4). 
 
Ja jättemycket mera saker. Läraren hinner med (Elev 5). 
 
inte på alla lektioner men alltså ibland, ibland hinner dom inte med och det kan man ju inte hjälpa att 
dom inte hinner men ibland kan man ju också glömma bort det kan hända ganska ofta också (Elev 6). 
 
Ja det jag har svårt med alltså, jag fastnar på en uppgift och får be om hjälp (Elev 7). 
 
om jag så här vill fråga typ va jag fattar ingenting typ oftast så sitter alla där och bara ”men då blir det 
så där och då blir det så” då känns det inget roligt att säga så … då typ sa alla det är så här okej nu går vi 
vidare typ (Elev 8). 
 
ja så med min förra lärare det funkade så hon är jättebra mattelärare så jag förstod och så och när jag 
inte förstod så frågade jag henne och jag fick det svaret jag behövde men det är ju ändå bättre när jag 
sitter med en lärare själv för då finns dom alltid där och jag behöver inte vänta och så för det kan ju 
dröja ett tag med dom andra eleverna (Elev 9). 

Musik och ramsor som hjälpmedel 
det finns ju låtar också med gångertabellen (Elev 1). 
 
alltså den här 8ans tabell den är svårast för den har flest siffror eller vad man ska säja, med läraren sa 
fick vi lyssna på dom här låtarna och därför lärde man sig låtarna och därför kunde man sjunga upp den 
ja lära sig den och då skriva svaret på pappret typ (Elev 2). 
 
det är väl mest det hära när vi började med gånger, det var ju ett tag sen nu, då så körde hon [läraren] att 
man skulle göra typ melodier eller det var nån ramsa ... det var lätt med dom här melodierna, att jag 
förstod det rätt fort eller vad man ska säja och då typ så när jag typ skulle lära mig digitala klockan typ 
då typ sa hon att vi kunde göra nån ramsa där typ jag vet inte men det är väl typ mitt hjälpmedel 
(Elev 3). 
 
så finns det sånahär sånger också som vi har lärt oss som vi har gått igenom så kommer man ihåg den 
där sången och liksom tänker den i huvudet så får man fram svaret mycket enklare (Elev 4). 

Miniräknare, tabellrutor och appar som hjälpmedel  
Så kan man ju också göra en sån här gångertabell på papper liksom … vi brukar träna lite emellanåt och 
så finns det sånahär appar att ladda ner och sånt … Ja [använder miniräknaren] (Elev 1). 
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jag försöker om det inte går då kanske jag hämtar en miniräknare (Elev 2). 
 
det är väl typ bara om hon säjer ta miniräknaren eller jag vet inte det är väl mer om, nu ska man typ ta 
miniräknare typ (Elev 3). 
 
alltså t.ex. gångertabellerna och så alltså då finns det en grej som heter fuskis [tabellruta] … Nej inte så 
ofta [använder miniräknaren] det är mer att jag gör dom här grejorna och sen så säger läraren typ att 
kolla med miniräknaren i fall det är rätt (Elev 4). 
 
ja det brukar jag, det att man kan se så att man har gjort rätt eller fel … ja om det är höga tal så, så 
brukar det bli komplicerat så brukar jag slå [på miniräknaren] … när det kommer såhär höga tal t.ex. … 
kommer typ såhära om typ ska plussa ihop nånting med procent och så kommer det höga tal och så då 
brukar jag …  ja det är höga tal så då använder jag miniräknaren (Elev 5). 
 
jag vet inte det finns ju ganska många hjälpmedel tror jag, appar som man kan använda till hjälp men 
jag tycker miniräknare är jättebra … den hjälper mig ganska mycket, jag tror att det är så att jag ska få 
använda miniräknare i alla fall under prov då ska jag få använda miniräknare men det är ju en vanlig 
grej som man brukar få använda och jag tror mina lärare är ganska okej med det (Elev 6). 
 
Ja miniräknare kan man få, och tabeller, Ja miniräknare har jag fått använda (Elev 7). 
 
ja det hjälper ju miniräknare men tekniskt sätt då lär du ju dig ingenting tycker jag utan dom bara okej 
ta en miniräknare okej och räkna då och jag vet ju inte hur det här blev så och sen skriver man svaret, så 
tekniskt sätt är miniräknare om man vill att folk ska lära sig nånting eller göra nånting så tycker jag att 
miniräknare mera berättar svaret och sen så skriver man bara svaret det är klart att jag tycker om den för 
då får jag … jag vet ju fortfarande inte vad dom menar när jag skriver svaret men jag får rätt på allting 
jag inte ens förstår liksom (Elev 8). 
 
jag har ju tabeller gånger [tabellruta] istället för att räkna med händerna så har jag så här om vi säger 
9 * 7 och så har jag svaret såhär direkt jaa … ja fast vissa uppgifter får jag inte använda miniräknare det 
är såhär tänk i huvudet fast annars får jag använda miniräknaren ju såklart (Elev 9). 

Anpassade uppgifter och material 
dom andra sitter med såna här häften och jobbar med dom och jag sitter med en bok istället det är lite 
lättare frågor (Elev 6). 
 
… nej jag gillar väl egentligen inte att skriva jag kan ju skriva på data det kan jag … ja jag vet ju att det 
var ju så en liten stund på prov jag gjorde så fick jag ju jag vet inte hur många prov jag har gjort och det 
är väl två som jag har klarat och ett var väl förra terminen då frågade jag om jag skulle kunna få 
muntligt så jag sa och så skrev den andra så … ja och då klarade jag provet men då var det också så att 
jag hade suttit upp sent kvällen innan för att komma ihåg lite grann jag kom ju inte ihåg allting men jag 
kom ihåg lite … och så där och sen så att jag kör E-provet istället … så då får jag träna på E istället så 
(Elev 8). 

Hjälp utanför skolan 
ja och då brukar jag ta hem och jobba, ja då har jag nån som kan hjälpa mig lite mer. Läraren hjälper 
mig men då brukar det vara trött och lite så där (Elev 5). 
 
Jag brukar ju hitta lite mer kraft hemma så om jag gör nån matte så blir det ju liksom hemma, men jag 
klarar ju inte mycket på provet (Elev 8). 

Önskan kring matematiklektion 
Att det kanske var lite fler som hjälpte till när det är så här mycket nåt som alltså när vi repeterar och 
alltså att man vet att det kanske kommer att bli lite rörigt att det finns nån till som kan gå runt och hjälpa 
till (Elev 4). 
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kanske inte bara en lärare för då får man typ inte lika bra hjälp som man vill typ kanske två eller tre 
lärare dom behöver inte vara med såhär varenda gång men en riktig lärare och så två som hjälper typ så 
(Elev 6). 
 
Jag är ganska nöjd med hur det ser ut (Elev 7). 

Sammanfattning 

För att få hjälp i klassundervisningen är det vanligaste att eleverna räcker upp handen och de tycker att 
de får hjälp, även om någon av dem ibland får vänta ett tag. Några elever har lärt sig sånger om 
multiplikationstabellerna för att lättare komma ihåg dem. Alla elever använder miniräknare, men olika 
mycket. Några av eleverna nämner tabellruta som hjälpmedel och en av dessa tränar ibland med hjälp 
av en app. En elev berättar att hon har en egen bok när de andra eleverna i klassen arbetar i häften. En 
elev berättar att hon får göra delar av prov muntligt för att kunna bli rättvist bedömd kring kunskapen. 
Ett par av eleverna tar ibland hem uppgifter och jobbar om de varit för trötta på lektionen.  

Stöd i matematikundervisning 

Matematikundervisning i klass 

 
En vanlig lektion 

alltså vi brukar typ jobba i böcker och ibland brukar vi ha så här på papper (Elev 1). 
 
Vi brukar ha genomgångar och sedan brukar vi sätta igång och jobba mattebok eller sånt här papper 
(Elev 2). 
 
Först om vi börjar med nånting nytt typ … så brukar hon gå igenom det väldigt bra tycker jag och så … 
brukar vi först göra något papper så här typ eller börja jobba i matteboken eller nåt sånt där … ibland 
brukar vi ha sådär mini-whiteboard tavlor (Elev 3). 

 
Läraren börjar prata om vad vi ska göra t.ex som nu att vi håller på med vinklar och då förklarar hon hur 
man gör och vi jobbar så här i matteböcker så då förklarar hon vilken sida och ungefär varför vi gör det 
här typ … Det kan vara så här att jag blandar ihop typ delat och såna grejer nämen jag lär mig när vi 
repeterar ganska ofta så sen när jag väl har kommit in i det så är det lätt (Elev 4). 
 
alltså först går vi igenom och läraren går igenom såhär jättebra och sen får vi papper och då får vi hjälp 
och jag brukar inte fatta så bra (Elev 5). 
 
det brukar vara genomgångar… det kan ta ett tag för mig att räkna ut dom, ibland lite för länge … i fall 
alltså det beror på ifall man har jättemycket tid då behöver man inte riktigt bry sig att det tar jättelång 
tid men ifall man måste skynda så hära räkna ut lite fortare då blir det lite svårare och då hinner jag inte 
tänka efter … det kan bli så ibland att man inte har riktigt jobbat under lektionen och så har man en sån 
här problemlösning så måste man skynda sig när man väl kommer på att man måste skynda sig lite 
(Elev 6). 
 
Ja först börjar lektionen med en genomgång och sen får vi arbeta själva (Elev 7). 

 
vi brukar alltid ha en genomgång inför varje pass och det är ju lite skönt då börjar man så där lite 
avslappnat och sen får man väl ett häfte på typ det vi gick igenom och på det häftet är väl grejerna till 
provet på E-del och så finns det typ A-del … ähä ja jag vet inte nu brukar jag väl gå ifrån lektionerna 
och så sitter jag utanför och så tittar jag bara på pappret och så tänker jag om jag anstränger mig så lite 
som möjligt så kanske det fastnar lite (Elev 8). 

Hur upplevs genomgången på lektionen 
jag tycker att man lär sig bra av genomgång och att man sen sätter igång sådär (Elev 2). 
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jag tycker att när jag gick där nere … då var det inte så bra mattelärare men dom var lite såhära jag vet 
inte dom förklarade inte så bra och jag tyckte inte dom var så bra så då tyckte jag att det var väldigt 
tråkigt med matten, jag kände inte att jag lärde mig så bra … sen fick jag ju typ ny lärare och då har hon 
liksom gjort så nu går det bra liksom bra som typ det ska eller vad man ska säja (Elev 3). 
 
ibland kan dom vara väldigt långa och tråkiga och ibland kan dom vara nödvändiga ifall det är typ prov 
då är det bra … jag vet inte jag tycker typ att det är tråkigt att bara sitta och göra ingenting och lyssna 
… alltså en kort genomgång fast väldigt förståelig så att man förstår (Elev 6). 

 
… nej jag tycker att för först är det ju svårt och när man redan har svårt liksom och lyssna på saker man 
tycker är tråkigt liksom då kanske det inte är så lätt … och fast man jobbat hårt så kommer man inte 
ihåg det … men jag ja känner väl lite grann att jag ger upp efter ett tag för det blir för jobbigt (Elev 8). 

 
ja för jag tycker det är svårt när hon [läraren] förklarar för helgrupp, jag förstår ju inte direkt jag 
behöver nåt mer såhär … alltså jag vet inte dom går inte in saken jag behöver en riktigt bra förklaring så 
att jag förstår ja eller nej inte direkt det finns ju vissa pass som jag gillar alltså när jag förstår uppgiften 
när jag förstår uppgiften alltså då blir jag då börjar jag jobba ordentligt (Elev 9). 

Sammanfattning 

Den vanliga lektionsundervisningen består oftast av en gemensam genomgång av läraren i klassen 
inom ett område för att sedan låta eleverna arbetar med uppgifter kring området. Ett par av de yngre 
elever tycker att de lär sig bra av genomgångarna, men en av dessa elever har tidigare haft en lärare 
som hade svårt att förklara så att eleven förstod. En av de äldre eleverna tycker att det är tråkigt att inte 
ha något att göra på genomgångarna och de andra två tycker att genomgångarna är för svåra. En elev 
vill inte ställa frågor under genomgången på grund av klassrumsklimatet. 

Matematikundervisning utanför klass  

Stöd av Matematiklärare – extramatte och enskild undervisning 
förut på morgonen så brukade jag komma [på extramatte] och när man jobbade med multiplikation så 
var det svårt och därför lyssnade man på låtarna då och försökte sjunga med och så (Elev 2). 
 
här upp det var bara i början sen slutade jag ju på det men då var det typ att hon frågade lite så här tal 
och så typ skulle man säga då för då vart vi ju några stycken för det var flera där … här uppe var det ju 
läraren som gjorde med oss (Elev 3). 
 
… [på] morgonsamlingen så hon [läraren på extramatte] brukar bara gå igenom innan lektionen börjar 
(Elev 5). 

 
på fredagar brukar läraren [extramatte] och jag sitta och räkna matte … Förut var det jag och en annan 
tjej men nu är det bara jag (Elev 6). 

 
så går jag på extramatte som finns i skolan … då går läraren igenom det vi ska jobba med i det området, 
alltså ibland kanske det alltså det är det vi ska jobba med den här perioden så går hon igenom eller 
veckan, Ja vi är en mindre grupp (Elev 7). 
 
Näej inte vad jag vet i alla fall förra året var det bara någon som kom fram till mig du är ju på 
extramatte och ja bara jaha (Elev 8). 
 
under matten så jobbar jag ett pass [enskild undervisning] med läraren så och ett med specialpedagog 
(Elev 9). 

Stöd av specialpedagog 
jag brukar gå till specialpedagog lite då och då, vi brukar också jobba med det är så där alltså vi håller 
på liksom vi går igen allting så att jag ska kunna komma ihåg allting så när jag kommer till 7an 
(Elev 1). 
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typ att det var någon speciallärare som hämtade mej sen typ gjorde vi typ jobbade vi typ lite matte … 
typ spelgrej på datorn tror jag det var jag kommer inte direkt ihåg (Elev 3). 

 
Jag får hjälp av specialpedagog på torsdagar … med matten … en uppgift som jag har svårt för så 
förklarar hon på ett lätt sätt så jag förstår det så att jag vet hur jag ska göra för att räkna ut (Elev 7). 
  
jag tror väl att jag har på tisdagarna … så då brukar jag ha 30 min eller nånting bara med henne 
[specialpedagog] och då brukar det vara … inte alltid vara matte men det brukar ju bli sen när vi ska 
jobba med nånting också så blir det matte där liksom (Elev 8). 
 
två gånger på morgonen så jobbar jag med specialpedagogen en halvtimme, jag måste repetera om det 
hela tiden för att det ska fastna och det är ju det jag gör med specialpedagog på morgonen … alltså 
allting har ju varit jobbigt och jag har fortfarande svårt med det (Elev 9). 

Få tillräckligt stöd utifrån behov - Dyskalkylidiagnos 
Ja väldigt mycket [fått dyskalkylidiagnos] ja då har jag inte den här pressen alla mina lärare trodde bara 
att jag liksom inte brydde mig om matten bara för att jag inte kunde nåt liksom men nu vet jag och då 
får jag mer hjälp (Elev 1). 

 
Jaa, alltså jag visste [att jag hade dyskalkyli] jag vart inte direkt så förvånad … Nej men innan hade jag 
inte tänkt på det men sen när dom beslöt att göra den här utredningen då så kände jag att jag har nog 
dyskalkyli då … Det kändes bra för nu får jag mer hjälp nu får jag tabeller och sen får jag använda 
miniräknaren (Elev 7). 

Sammanfattning 

Ett par av de yngre eleverna har tidigare haft extramatte och en av dessa har tidigare även haft hjälp av 
specialpedagog. En av de äldre eleverna har enskild matematikundervisning med lärare och 
specialpedagog vid totalt fyra tillfällen i veckan. En elev har extramatte i en mindre grupp med läraren 
och träffar specialpedagog för enskild undervisning varje vecka. Ett par av eleverna som har fått 
diagnosen dyskalkyli tycker att det hjälp dem till mer stöd i skolan. 

Resultatsammanfattning 

Hur anser lärare och speciallärare att de upptäcker elevens svårigheter i matematik? 

För att upptäcka svårigheter och se kunskapsutveckling hos en elev använder både lärarna och 
specialpedagogerna samtal med eleverna som främsta källa, men även diagnoser, prov och screening-
material förekommer. På skolan finns också en systematik med helhetsbedömning i samtliga ämnen 
sex gånger per läsår. För dyskalkyliutredning remitteras eleverna via skolhälsovården till Danderyds 
sjukhus. När lärarna och specialpedagoger definierar vad matematiksvårigheter är ger de flera olika 
förslag. Det kan vara att en elev har svårt för enkel matematik, det abstrakta, automatisering men även 
andra bakomliggande orsaker. Då lärarna och specialpedagogerna beskriver en elev med 
matematiksvårigheter påtalar de att elevens problematik är mycket individuell och att många elever 
tvivlar på sig själva och har tappat självförtroendet i matematikämnet. 

På vilket sätt anser lärare och speciallärare att de anpassar matematikundervisningen för att 
möta elevens behov? 

Lärarna strävar efter att vara tydliga i sina genomgångar vad gäller begrepp, innehåll och 
förväntningar samt att erbjuda uppgifter som stimulerar flera sinnen. Både lärarna och 
specialpedagogerna poängterar att repetition är viktigt. Eleverna erbjuds läromedel utifrån behov som 
till exempel kunskapsnivå, läs- och skrivsvårigheter. Lärarna erbjuder eleverna miniräknare som 
hjälpmedel och en av specialpedagogerna erbjuder också flera olika konkreta och digitala hjälpmedel. 
En av lärarna tycker det är viktigt med bra arbetsklimat och en av specialpedagogerna lyfter fram 
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vikten av att anpassa lärmiljön för de elever som behöver. Både lärarna och specialpedagogerna 
strävar efter att stärka elevernas självförtroende på olika sätt. Skolan erbjuder elever extra 
matematikundervisning av matematiklärare och/eller enskild undervisning av matematiklärare 
och/eller specialpedagog vid behov. En lärare påtalar att även om en elev kan behöva arbeta mer i 
ämnet så behöver eleven också tid för andra ämnen och fritid eller att en elevs hela livssituation är så 
komplex att självförtroendet påverkar ämnet fast det egentligen inte är matematiksvårigheter. En 
specialpedagog menar att ett dilemma kan uppstå om vad träningen i skolan ska leda till – för livet 
eller för skolan – om en utredning visar att eleven inte har förmåga att förstå ett visst område. 

Vilken hjälp anser elever att de behöver för att hantera sina svårigheter i matematikämnet? 

Att räcka upp handen och få hjälp av matematikläraren med en uppgift under lektionen, är det som 
elever främst ser som hjälp i matematik. Elever ser också sånger om multiplikationstabellerna, 
miniräknare, tabellruta och appar på iPad som hjälpmedel, men nämner även egen bok och muntligt 
istället för skriftligt vid prov. Även att jobba hemma kan elever se som att få hjälp. Eleverna lyfter 
fram olika saker på vad de tycker är svårt i matematiken främst i olika matematikområden, men även 
sådant som ”namn på begrepp” och att ”komma ihåg saker” eller ”att matematik är så komplicerat” 
och ”det är krångligt”. Att jämföra sig med de andra eleverna i klassen, som snabbare blir klara med 
uppgifter, är ett sätt för elever att upptäcker att de har svårigheter i ämnet. Att andra är snabbare gör 
också att elever kan uppleva stress. Några av eleverna tror att det var matematiklärare eller klasslärare 
som kontaktade föräldrar för att diskutera elevens svårigheter och eventuella stöd i matematik. Att få 
frågor som eleven kan svara på eller att märka att svaret kommer snabbare är ett sätt för elever att 
förstå att de kan, men också om någon annan påminner. 

Hur uppfattar elever att de får stöd i sin matematikundervisning? 

Att ha extramatte eller att få hjälp av specialpedagog enskild eller i en mindre grupp ser elever som 
stöd i matematik. De elever som har dyskalkyli upplever att de fått mer hjälp och stöd i skolan efter att 
diagnosen fastställts. Den vanliga lektionsundervisningen består oftast av en gemensam genomgång av 
läraren i klassen inom ett område för att sedan låta eleverna arbetar med uppgifter kring området. De 
yngre eleverna tycker att de lär sig bra av genomgångarna, men menar att det beror på om lärare kan 
förklara så att eleven förstår. De äldre eleverna upplever att det är tråkigt att inte ha något att göra på 
genomgångarna eller tycker att genomgångarna är för svåra. Klassrumsklimatet kan också upplevas 
som sådant att elever inte vill ställa frågor. 

Avslutande reflektioner 

Matematiksvårigheter: Vad elever, lärare och specialpedagoger är överens om, är svårigheter i 
matematik och att det behövs repetition av det som upplevs svårt. Hur matematiksvårigheterna blir 
synliga för eleven skiljer sig däremot åt. Lärare och specialpedagoger använde till stor del samtal för 
att upptäcka elevernas svårigheter. I dessa samtal återkopplas elevens kunskap till undervisande lärare 
eller till eleven själv för att påvisa och tydliggöra elevens kunskap och kunskapsutveckling. Ett sätt för 
elever att upptäcka att de har svårigheter i matematikämnet är att jämföra sig med de andra eleverna i 
klassen som snabbare blir klara med uppgifter och att få frågor och då märka att svaret kommer 
snabbare är ett sätt för elever att förstå att de kan. Lärare och specialpedagoger använde även 
diagnoser, prov och screeningmaterial för att upptäcka elevernas svårigheter. Ingen elev nämner att de 
upptäcker kunskap genom sitt arbete med matematikuppgifter och prov eller i samtal med lärare och 
specialpedagog. Lärare och specialpedagoger lyfter också behovet av att stärka elevernas 
självförtroende i ämnet, något eleverna inte nämner. 

Anpassad undervisning: Lärarna strävar efter att vara tydliga i sina genomgångar vad gäller 
begrepp, innehåll och förväntningar samt att erbjuda uppgifter på olika nivå och som stimulerar flera 
sinnen. I resultatet framkom att yngre elever tycker att de lär sig bra av genomgångarna medan äldre 
eleverna kunde uppleva genomgångarna för svåra. En förklaring skulle kunna vara att 
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kunskapsinnehållet blir mer abstrakt i de högre årskurserna, en annan att den lärare som undervisade 
de yngre eleverna har lång erfarenhet och lyfte fram att hon före sin genomgång letade efter kritiska 
aspekter och möjliga otydligheter. 

Hjälp och stöd: Det elever ser som hjälp är i princip bara den individuella dialog som sker vid 
frågor kring en uppgift och det stöd som sker utanför den vanliga matematikundervisningen. Elever 
ser inte konkretisering, läromedel utifrån behov och annat som hjälp i undervisningen, kanske för att 
de är så vana vid att materialet alltid finns i undervisningen. Detta skulle kunna tolkas på så sätt att 
antingen ser inte eleverna den hjälp de får av lärarna i undervisningen, då den inte är annorlunda eller 
urskiljande gentemot de andra eleverna. Ett annat sätt att se det på är att eleven upplever att den inte 
behöver hjälp eller inte förstår att de behöver hjälp. Det skulle också kunna vara så att innebörden av 
begreppet hjälp tolkas olika av elever gentemot lärare och specialpedagoger. 

Skolan erbjuder elever extra matematikundervisning av matematiklärare och/eller enskild 
undervisning av matematiklärare och/eller specialpedagog vid behov, vilket är det stöd som elever 
också uppfattar som stöd. Både lärarna och specialpedagogerna ansåg att det var lättare att nå eleven i 
enskild undervisning alternativt i små grupper. Att få stödet enskilt kan även tydliggöra för mottagaren 
vilket stöd som ges och därmed kanske kan förklara att det är just detta som även av eleverna anses 
som stöd. De elever som hade fått diagnosen dyskalkyli tyckte att det hjälp dem till mer stöd i skolan. 
En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att matematikläraren inte upptäckt omfånget av 
elevens svårigheter tidigare, en annan att eleven i samband med utredningen själv blivit medveten om 
sin problematik och fått hjälp med att veta vilka hjälpmedel som finns och därför själv har möjlighet 
att efterfrågar mer hjälp. 



 
 

31 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Att genomföra kvalitativa intervjuer kan tyckas enkelt då det är färre datakällor än vid till exempel 
enkäter som ofta används i kvantitativa studier. Det kan dock vara frestande att tänka att fler datakällor 
kan ge ett bredare material att arbeta utifrån speciellt som tanken med kvalitativa studier är att se 
utifrån respondentens perspektiv. Då jag vid mina två lärarintervjuer insåg att specialpedagoger var 
väldigt involverade i elevernas undervisning utökade jag med två specialpedagogintervjuer. När några 
av mina elevintervjuer föll bort valde jag att utöka åldersspannet för eleverna. Båda dessa beslut kan 
så här i efterhand verka mindre kloka, men får ses utifrån den okunskap jag som nybörjare kan ha. Då 
jag totalt hade 13 deltagare upplevde jag i bearbetningen av intervjumaterialet att jag formligen 
drunknade i transkriptionstexter och därmed hade svårt att få till den tydliga struktur som ska 
underlätta analysprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Inför lärarintervjuerna prövade jag frågorna på en kollega innan, vilket jag borde ha gjort även 
inför elevintervjuerna. Att intervjua elever var helt annorlunda än lärare, vilket jag borde tänkt på då 
jag i mitt yrke ofta har intervjuande samtal för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven. Om jag hade 
genomfört en provintervju hade jag kanske upptäckt att eleverna inte riktigt förstått frågorna på det 
sätt jag förväntat mig. Jag upplevde vid intervjusituationen att eleverna var mycket ”här och nu”. Detta 
problem kanske kunde ha undvikits om tiden för uppsatsskrivandet hade varit under ett läsår och 
elevintervjuerna hade upprepats vid 3-4 tillfällen. Eleverna gav ofta korta svar, vilket gjorde att jag 
ibland nästan ställde ledande frågor vilket naturligtvis kan påverka resultaten även om det inte kan 
avgöras hur. Elever kan dessutom i en intervjusituation känna press på sig att svara rätt om de 
upplever mig som lärare istället som intervjuare. 

Att få till en avslappnad miljö för respondenterna visade sig inte heller helt enkelt, då 
specialpedagogerna var eftertraktade av lärarna som därför knackade på trots den stängda dörren. 

Den största utmaningen för mig igenom hela arbetet har varit att avgränsa och fokusera på det 
väsentliga. Jag har många gånger ryckts med av allt det elever, lärare och specialpedagoger delat med 
sig av och tyckt att det varit både spännande och intressant att få ta del av deras upplevelser. Detta har 
även gällt då jag läst in mig på tidigare forskning, då nyfikenhet kring nya delar hela tiden lockat min 
vetgirighet. 

Det begränsade underlaget i studien medför naturligtvis att det inte går att dra några generella 
slutsatser kring resultatet. Trots detta kan resultatet ses utifrån perspektivet att varje elev är unik och 
matematiksvårigheter ett komplext fenomen. 
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Resultatdiskussion 
Mina frågeställningar som denna studie grundar sig på är följande: 

§ Hur anser lärare och speciallärare att de upptäcker elevens svårigheter i matematik? 
§ På vilket sätt anser lärare och speciallärare att de anpassar matematikundervisningen för att 

möta elevens behov? 
§ Vilken hjälp anser elever att de behöver för att hantera sina svårigheter i matematikämnet? 
§ Hur uppfattar elever att de får stöd i sin matematikundervisning? 

Att upptäcka elevens svårigheter i matematik 

Hur anser lärare och speciallärare att de upptäcker elevens svårigheter i matematik? 

Lärare och specialpedagoger har svårt att definiera matematiksvårigheter med några få ord, vilket visar 
att det är ett komplext fenomen som tar sig många individuella uttryck. Detta stämmer väl överens 
med vad Engström (2003), Lundberg och Sterner (2009) och Östergren (2013) anser. Lärare och 
specialpedagoger definiera matematiksvårigheter med begrepp som svårt för enkel matematik, det 
abstrakta, automatisering, arbetsminnesproblematik, begreppen eller en bakomliggande dyslexi, vilka 
också förekommer inom forskning (Adler, 2007; Ashcraft, Krause & Hopko, 2007; Donlan, 2007; 
Geary, Hoard, Nugent & Byrd-Carven, 2007; Kyttälä, Aunio & Hautamäki (2010); Lundberg & 
Sterner, 2009; Purpura & Ganley, 2014; Sjöberg, 2004; Zentall, 2007; Östergren, 2013). Även att 
beskriva elev i matematiksvårigheter är en komplex uppgift då lärarna och specialpedagogerna 
upplever elevens problematik som mycket individuell, vilket kan jämföras med Engström (2003) och 
Lundes (2011) liknande beskrivningar. 

Genom samtal kan elevens kunskap synliggöras och svårigheter i matematik upptäckas, vilket 
ligger inom det kvalitativt perspektiv som Eriksson (2001) anser ska antas av lärare. Även diagnoser, 
prov och screening-material används men på lite olika sätt av de olika lärarna och specialpedagogerna, 
vilket också är det sätt som forskare använder för att påvisa svårigheter (Adler, 2007; Butterworth & 
Dorian, 2004; Sjöberg, 2006; Östergren, 2013). 

Elever upptäckte sina svårigheter genom att jämföra sig tidsmässigt med andra elever i 
klassrummet. De såg även sin kunskapsutveckling i jämförelse med att de snabbare kunde komma 
ihåg svaret på en fråga. Det skulle kunna vara en följd av att eleverna inte fått möta eller reflekterar 
över att matematik främst handlar om tankeaktiviteter som abstraktion, att skapa mönster, resonera 
och utveckla (Engström, 2003), vilket också en av lärarna påpekade som en matematiksvårighet och 
beskrev som en oförståelse om vad matematikämnet innebär. Tid i sig säger inget om den kunskap en 
elev besitter i matematikämnet även om tid kan visa på en svårighet i matematik, som till exempel ett 
begränsat arbetsminne vilket också Sjöberg (2006) påpekar och menar att eleven drabbas dubbelt vid 
”svårare” matematikuppgifter då belastningen på arbetsminnet är stort. Att elever jämför sig med tid 
kan tänkas bero på att elever vid tester, diagnoser och prov ofta har en begränsad tid att utföra 
uppgifterna på och det i sig kanske kan medför att eleverna gärna vill visa att de kan arbeta snabbt 
eller så är det en strategi för att visa att de kan (Sjöberg, 2006). Att andra är snabbare kan också göra 
att elever upplever stress som kan ge eleven ytterligare svårigheter i matematik då detta kan upplevas 
negativt och skapa negativa känslor så som matematikångest (Ashcraft, Krause & Hopko, 2007). En 
upplevelse av att inte hänga med i lektionstempot kan i sig skapa en känsla av utanförskap (Groth, 
2007). 
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Lärarna eller specialpedagogerna får inte själva ställa diagnosen dyskalkyli, utan eleven remitteras 
via skolhälsovården till en dyskalkyliutredning på Danderyds sjukhus, vilket stämmer väl överens med 
vad Lundberg och Sterner (2009) anser. Att en diagnos inte ska behövas för att få hjälp är Skolverket 
(2011) tydliga med och en specialpedagog känner sig kluven inför utredningar eller inte, då det kan 
vara olika om det gynnar eller missgynnar eleven. Det är en diskussion även inom forskningen då en 
diagnos inte förklarar någonting (Engström, 2003) utan det viktigt är att bevisa att en diagnos är nyttig 
innan de används i pedagogiska sammanhang (Östergren, 2013), eller som Lundberg och Sterner 
(2009) påtalar det är inte diagnosen som är viktig utan att det viktiga är att kartlägga elevens 
svårigheter så att den pedagogiska hjälpen verkligen kan anpassa utifrån elevens behov. 

Egna reflektioner 

Att upptäcka att elever har svårigheter i matematik verkar inte vara problemet för eleven själv, läraren 
eller specialpedagogen, utifrån denna begränsade underökning. Den svåra nöten att knäcka är att hitta 
strategier för att underlätta för elevens kunskapsutveckling, vilket även framkommit genom en av 
specialpedagogerna. Här efterlyser också specialpedagogerna möjligheter att ha någonstans att vända 
sig till utanför skolan för att få hjälp med konkreta tips och råd. Det stöd som idag finns på skolverket, 
specialpedagogiska myndigheten med flera ligger på en mer teoretisk nivå.  

Att möta elevens behov 

På vilket sätt anser lärare och speciallärare att de anpassar matematikundervisningen för att möta 
elevens behov? 

Traditionen med gemensam genomgång av läraren i klassen inom ett område och sedan eget arbetar 
med uppgifter kring området för eleverna är det som Löwing (2004) anser inte skapar tillräckligt 
engagemang för elever. De flesta av mina intervjuade elever vill ha genomgångar men några elever 
upplever genomgångar och förklaringar på lektionen som svåra, vilket kan förklaras med att läraren 
som genomför genomgången saknar erfarenheten av eller verktyg för att urskilja problematiska 
aspekter så att de blir synliga för eleven och undervisningen effektiv (Ernest, 1994; Kullberg, 2010; 
Wernberg, 2009). När en elev upplever genomgången som ”för svår” kan förklaringen också vara att 
undervisningen inte stämmer överens med elevens proximala utvecklingszon (Vygotsky, 1978). Blir 
eleven passiv under genomgången sker kanske ingen organisation av det eleven erfar så att ny kunskap 
konstrueras (von Glaserfelds, 1995). 

Lärarna förbereder elever inför lektionen samtidigt som det ger eleven möjlighet till repetition, 
dessutom att lärarna eftersträvar tydlighet i förväntan och mål gynnar elever i deras 
kunskapsutveckling i matematik, vilket också bekräftas av både Balan (2012) samt Jameson och Fusco 
(2014).  Lärarna strävar också efter tydlighet kring innehåll och begrepp samt att erbjuda uppgifter 
som stimulerar flera sinnen, vilket även stämmer med vad Löwing (2004) anser är viktigt i 
undervisningen. Möjlighet att alltid visa upp och använda konkret material till matematikuppgifterna 
används också av lärarna, vilket anses som viktiga inslag i undervisningen för att kunskapsutveckling 
ska underlättas (Arevik & Hartzell, 2007; Eriksson, 2001; Varol & Farran, 2006). 

Egna reflektioner 

Jag upplever att erfarenhet har stor betydelse för hur en elevs kunskapsutveckling i matematik kan 
påverkas, vilket jag anser också berörs av forskningen (Balans, 2012; Dahlin, 2013; Kullberg, 2010; 
Wernberg, 2009) som framhäver vikten av att kontinuerligt utvärdera elevgruppens 
kunskapsutveckling för att på så sätt utveckla undervisningen. Det är också ett arbetssätt som den 
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läraren med 39 års erfarenhet till stor del beskriver att hon använder, men inte beskrivs lika tydligt av 
läraren med kortare yrkesbakgrund. 

Elevers syn på att få hjälp 

Vilken hjälp anser elever att de behöver för att hantera sina svårigheter i matematikämnet? 

Det elever ser som hjälp är i princip bara den individuella dialog som sker vi frågor kring en uppgift i 
den vanliga matematikundervisningen. Elever ser inte konkretisering, läromedel utifrån behov och 
annat som hjälp i undervisningen, kanske för att de är så vana vid att materialet alltid finns i 
undervisningen och detta medför att eleven upplever att den inte behöver hjälp. Även om underlaget 
för denna studie är litet kan det tyda på att matematiklektionerna håller den undervisningskvalitet som 
flera forskare anser är viktig (Arevik & Hartzell, 2007; Engström, 2003; Eriksson, 2001; Kyttälä, 
Aunio & Hautamäki, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; Varol & Farran, 2006) Detta skulle också 
kunna tolkas på så sätt att antingen ser inte eleverna den hjälp de får av lärarna i undervisningen, då 
den inte är annorlunda eller urskiljande gentemot de andra eleverna (Groth, 2007; Skolverket, 2011, 
2014). 

Ett annat sätt att förklara kan vara att elever inte förstår att de behöver hjälp eller vet vilken hjälp 
eller hjälpmedel som kan erbjudas. Om eleverna får möjlighet att delta i organiserade aktiviteter där 
det blir synligt för eleven var den befinner sig i sin förståelse (Balan, 2012) och eleven görs aktiv i 
undervisningen så att de reflekterar över och sätter egna ord på sina handlingar (Lundberg & Sterner, 
2009) kanske de också lättare kan kommunicera vad deras behov är. En förutsättning är förstås att 
klassrumsmiljön är sådan att eleven känner sig trygg och bekväm nog för att kommunicera och 
resonera matematiskt (Varol & Farran, 2006), vilket en av eleverna inte upplevde. 

Det skulle också kunna vara så att innebörden av begreppet hjälp tolkas olika av elever gentemot 
lärare och specialpedagoger. 

Elever ser också hjälpmedel som till exempel att lära sig sånger om multiplikationstabellerna, 
använda tabellrutor, appar på iPad och miniräknare som hjälp. En egen bok och muntligt istället för 
skriftligt prov såg enstaka elever som hjälp. Lärare och specialpedagoger erbjuder även tallinjer, 
geometriska figurer och digitala verktyg, dock upplever inte alla elever att de har någon nytta av alla 
hjälpmedel. Ett sätt att förklara detta är att eleverna inte vet hur hjälpmedlet ska användas, vilket också 
en av specialpedagogerna påpekar. 

Egna reflektioner 

Att lära sig sånger om multiplikationstabellerna tycker jag kan liknas vid att lära sig talramsor, och 
även om detta inte ses som ett tillräckligt stöd för att gå vidare i begreppsutveckling av alla (Eriksson, 
2001), så underlättar det för arbetsminnet om multiplikationstabellerna är automatiserade. 

Eleverna har inte så svårt att berätta vad de tycker är svårt i matematiken även om enstaka elever 
använder vida utryck som att matematik är så komplicerat eller krångligt. Några av eleverna tror att 
det var matematiklärare eller klasslärare som kontaktade föräldrar för att diskutera elevens svårigheter 
och eventuella stöd i matematik, detta kan bero på att eleven upplever detta som att det inte angår dem 
utan mer är något som berör vuxna. 
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Elevers syn på stöd  

Hur uppfattar elever att de får stöd i sin matematikundervisning? 

Skolan erbjuder elever extra matematikundervisning av matematiklärare och/eller enskild 
undervisning av matematiklärare och/eller specialpedagog vid behov, vilket är det stöd som elever 
också uppfattar som stöd. Detta stämmer också med vad Skolverket (2014) anser är särskilt stöd. Både 
lärarna och specialpedagogerna ansåg att det var lättare att nå eleven i enskild undervisning alternativt 
i små grupper. Detta sätt att organisera är tillåtet av Skolverket (2011, 2014) medan 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) förordar inkludering i den ordinarie 
undervisningen för att undvika utanförskap. Vid enskild undervisning är det svårt att få till ett samspel 
med andra och lärande utifrån Vygotskys (1978) tankar kan inte ske. Groth (2007) anser att insatser på 
klassrumsnivå har större inverkan än de på skolnivå. Specialpedagogik är en fråga som berör hela 
skolans verksamhet, där en skola för alla bygger demokrati och allas lika värde (Engström, 2003). 
Även om elever upplever utanförskap och ser sig som avvikare på grund av sitt specialpedagogiska 
stöd så är de till stor del positiva till det specialpedagogiska stöd de får visar Groths (2007) studie. Att 
få stödet enskilt kan även tydliggöra för mottagaren vilket stöd som ges och därmed kanske kan 
förklara att det är just detta som även av eleverna anses som stöd. 

Att en diagnos inte ska behövas för att få hjälp är Skolverket (2011) tydliga med. De elever som 
hade fått diagnosen dyskalkyli tyckte att det hjälpt dem till mer stöd i skolan. En tänkbar förklaring till 
detta skulle kunna vara att matematikläraren inte upptäckt omfånget av elevens svårigheter tidigare, en 
annan att eleven i samband med utredningen själv blivit medveten om sin problematik och fått hjälp 
med att veta vilka hjälpmedel som finns och därför själv har möjlighet att efterfråga mer hjälp. 

Egna reflektioner 

Några elever önskar att det fanns fler lärare på lektionerna och det kan vara en orsak till att de gärna 
ser enskilt stöd som positivt stöd. Storlek på undervisningens-gruppen kan ha betydelse för elevens 
möjligheter till kunskapsutveckling sett utifrån den tid läraren har att fördela på gruppen. Det är en 
organisatorisk fråga som lärare och specialpedagoger tillsammans behöver driva gentemot rektor om 
de ser att detta skulle gynna elevers kunskapsutveckling. 

Fortsatt forskning 

Ämnet matematik bör kännetecknas av tankeaktiviteter som att abstrahera, att skapa mönster och 
att resonera och utveckla. Istället förknippar ofta elever och personer utanför skolan, matematikämnet 
med räkning, memorering, följa regler, träna i bok och något man gör i skolan. Mycket av forskningen 
inom matematiksvårigheter sker inom det neurologiska området som visar på att matematiksvårigheter 
har ett mångfacetterat ursprung. De screeningmaterial som finns inom dyskalkyli tittar ofta på enkla 
räknefärdigheter, vilket endast är en liten del av det komplexa och mångdimensionella fenomenet 
Matematiksvårigheter. Mycket av det lärare och elever lyfter fram som svårigheter är på ett sätt inte 
matematiksvårigheter om definitionen av matematik skulle vara logiskt tänkande. 

Trots att vi kan diagnostisera elever och hitta deras svårigheter har vi ändå inte lyckats vända 
resultaten i de internationella matematiktesterna. Det kan inte tolkas i detta material men en egen 
fundering är om det kan bero på att eleven upplever dyskalkyli-diagnosen som en stämpling och tror 
att den inte förmår utvecklas och då inte vågar försöka lära sig matematiken, så som Holmsten (2002) 
beskrivit. Är det så att eleven ger upp och dumförklarar sig själv, de upplever inget att sträva efter. Så 
även om de får hjälp i skolan ser de inte dessa som någon hjälp. Elever från familjer utan akademisk 
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bakgrund kan få det svårare i skolan eftersom familjen saknar akademisk vana, vilket kan stärka att ett 
bildningsideal som tidigare fick barn från alla klasser att sträva uppåt har gått förlorat där 
utbildningstraditionen inte har fått fäste. Så hur gör andra länder? Hur diagnostiserar de sina elever 
och vilket stöd erbjuder de sina elever? Beror vårt nedgående resultat på förändrad 
utbildningstradition? 

Lärare och specialpedagoger använde till viss del diagnoser, prov och screeningmaterial för att 
upptäcka elevernas svårigheter. Det är svårt att veta hur dessa resultat kommuniceras med eleverna, då 
jag inte haft någon fråga om detta, men det vore ett sätt att kommunicera elevens förståelse och 
svårigheter i matematikämnet. Att använda prov som generell metod för att nå kunskap och 
kunskapsutveckling utanför undervisningen, görs ofta först på högskolan av elever. Att diskutera prov 
och provresultat med eleverna kan vara ett sätt att hitta ett gemensamt språk som kanske skulle kunna 
underlätta för eleverna att uttrycka sina behov och det de upplever att de behöver hjälp med. 

När eleverna ska förklara vad som är svårt i matematik och beskriva hur de vet att de kan, nämner 
ingen av eleverna att de upptäcker svårigheter eller kunskap genom sitt arbete under lektioner med 
matematikuppgifter eller prov. Det går inte att tolka detta med hjälp av denna studie men jag vill ändå 
lyfta detta då jag finner det intressant. Kan detta bero på att eleven ser det som självklara delar i 
matematikundervisningen? Eller saknas möjligheter för elever att reflekterar kring kunskapsinnehåll i 
förhållande till den egna kunskapsutvecklingen? 

I matematikundervisning behöver läraren hjälpa eleven att förstå rikedomen i matematikämnet 
samt visa på ämnets språk och mångfald av uttrycksformer samtidigt som eleven ges möjlighet till 
ifrågasättande diskussioner som bidrar till att ge eleven egna resonemang och reflektioner om 
matematiska problem. Undervisningen behöver ta vara på elevens erfarenheter och kontextualisera 
matematiken mer så att skillnader inom varje individ likväl som mellan individer alltid tas tillvara. 

”För vissa elever är undervisning i smågrupp effektiv, men det är också viktigt att eleven har stöd i 
ett nätverk. ” (Engström, s.49). 

En fråga att ställa i detta sammanhang är: om det är elevens matematiksvårigheter som skapar 
behovet av enskild undervisning eller om det är skolan som organisation? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Lärarintervju 

Upptäcka svårigheter 
 Kan du beskriva hur du upptäcker elevens svårigheter? (överlämningar, tester, utredningar mm.) 

Möta behov 
 Kan du beskriva på vilket sätt undervisningen anpassas för att möta elevens behov? (metoder, teknik, 

material mm.) 

 Kan du beskriva vilket stöd du ger i undervisningen på gruppnivå? (klassrumsmiljö, 
innehållspresentation mm.) 

 Kan du beskriva vilket stöd du ger i undervisningen på individnivå? (enskild handledning, material 
mm.) 

 Kan du beskriva på vilket sätt du anser att stödet förankras i vetenskaplig forskning? 

Kunskapsutveckling 
 Kan du beskriva hur du ser elevens kunskapsutveckling? (dokumentation, utvärdering, tester mm.) 

Elevintervju 

Upptäcka svårigheter 
 Kan du beskriva vad du tycker är enkelt i matematik? 

 Kan du beskriva vad du tycker är svårt i matematik? 

 Kan du beskriva när du märkte att du tyckte det blev svårt? 

 Kan du beskriva på vilket sätt du tycker att undervisningen anpassas för att möta dina behov?  

 Hur tycker du att du lär dig matematik bäst? 

Möta behov 
 Hur tycker du att en bra matematik lektion är? 

 När tycker du en matematiklektion är mindre bra? 

 Kan du beskriva på vilket sätt du tycker att du får stöd av läraren i undervisningen i klassen?  

 Kan du beskriva på vilket sätt du tycker att du får enskilt stöd i undervisningen? 

Kunskapsutveckling 
 Kan du beskriva på vilket sätt du tycker att du ser att du lär dig mer saker (nya kunskaper) i matematik? 

 



 

Bilaga 2. Missivbrev 
Till Rektor och skolpersonal inför intervjuer av lärare och elever åk. 6-9 om svårigheter i 
matematik och stöd i matematikundervisning. 

Jag heter Yvonne Andersson och läser sista terminen till speciallärare, med inriktning mot matematik 
och matematikutveckling vid Specialpedagogiska Institutionen, Stockholm Universitet. Under 
vårterminen 2015 skriver jag en uppsats på avancerad nivå där min studie avser att undersöka hur 
anpassningar i undervisning kan ta sig uttryck för att synliggöra en elevs svårigheter i ämnet 
matematik och sedan möta elevens behov av särskilt stöd i undervisningen. 

För att kunna beskriva stöd och anpassningar i matematikundervisningen behöver jag få kunskap om 
hur lärare och elever upplever detta och vill därför intervjua några elever samt lärare som undervisar i 
ämnet matematik åk.6-9, på er skola. 

Avsikten med studien är att dina svar tillsammans med alla de andras sedan ska ligga till grund för att 
undersöka vilket stöd och vilka anpassningar som kan förekomma i matematikundervisning för att 
underlätta kunskapsutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd i ämnet matematik, samt hur stödet 
kan förankras i vetenskaplig forskning. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras så att den inte kan härledas vare sig till den enskilde läraren, 
eleven eller skola på något sätt. Efter godkänt arbete kommer allt material att förstöras. 

Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens 
tillförlitlighet och trovärdighet att jag får möjlighet att intervjua såväl lärare som ett antal elever. 

Har du frågor eller funderar kring något är du välkommen att höra av dig: xxxx@student.su.se 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

Yvonne Andersson 

Student Speciallärarprogrammet, 90p 

Stockholms Universitet 

  



 

Bilaga 3. Missivbrev 
 

Till vårdnadshavare inför intervjuer av lärare och elever åk. 6-9 om svårigheter i 
matematik och stöd i matematikundervisning. 

Jag heter Yvonne Andersson och läser sista terminen till speciallärare, med inriktning mot matematik 
och matematikutveckling vid Specialpedagogiska Institutionen, Stockholm Universitet. Under 
vårterminen 2015 skriver jag en uppsats på avancerad nivå där min studie avser att undersöka hur 
anpassningar i undervisning kan ta sig uttryck för att synliggöra en elevs svårigheter i ämnet 
matematik och sedan möta elevens behov av särskilt stöd i undervisningen. 

För att kunna beskriva stöd och anpassningar i matematikundervisningen behöver jag få kunskap om 
hur lärare och elever upplever detta och vill därför intervjua några elever samt lärare som undervisar i 
ämnet matematik åk.6-9, på er skola. 

Avsikten med studien är att ditt barns svar tillsammans med alla de andras sedan ska ligga till grund 
för att undersöka vilket stöd och vilka anpassningar som kan förekomma i matematikundervisning för 
att underlätta kunskapsutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd i ämnet matematik, samt hur 
stödet kan förankras i vetenskaplig forskning. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras så att den inte kan härledas vare sig till den enskilde läraren, 
eleven eller skola på något sätt. Efter godkänt arbete kommer allt material att förstöras. 

Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens 
tillförlitlighet och trovärdighet att jag får möjlighet att intervjua såväl lärare som ett antal elever. 

Har du frågor eller funderar kring något är du välkommen att höra av dig: xxxx@student.su.se 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

Yvonne Andersson 

Student Speciallärarprogrammet, 90p 
Stockholms Universitet 
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