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Abstract 
The purpose of my study is to investigate teachers’ opinions about learning difficulties in 
mathematics. 
I have read relevant literature on this subject. I have conducted interviews with seven class 
teachers, one special-needs teacher, a psychologist and one special-needs teachers who 
specifically worked with investigations concerning pupils with difficulties in mathematics. 
The result of my study shows that learning difficulties in mathematics can/might be prevented 
if children in pre-school are introduced to mathematics as early as possible. This should be 
done in a delightful way in their daily activities and while there are playing. I didn’t find any 
complete method to help children with mathematics difficulties in compulsory school. But a 
good teaching method is to vary the teaching, strengthen pupil’s self-confidence and “talk 
mathematics”. It is important to make mathematics more understandable.         
One of my conclusions is that there is a lack of research about learning difficulties in 
mathematics. Another conclusion from the literature is that it is hard to distinguish between 
different kinds of difficulties in mathematics.  
 
Keywords: dyscalculia, difficulties in mathematics, methods.                  



 

Sammanfattning 
Syftet med min studie är att undersöka pedagogers syn på elevers matematiksvårigheter.   
För att få svar på mina frågor har jag läst relevant litteratur i ämnet samt intervjuat sju lärare, 
en speciallärare samt utredningspersonal. 
Resultatet av undersökningen visar att man redan i förskolan genom leken och i det 
vardagliga arbetet med barnen bör arbeta med matematik för att förebygga 
matematiksvårigheter. Jag fann ingen färdig metod att använda i grundskolan för att avhjälpa 
matematiksvårigheter. Det man kan göra är att variera undervisningen, stärka självförtroendet 
och samtala om matematik för att matematiken ska bli mer begriplig för elever med 
svårigheter.     
En av mina slutsatser är att det saknas forskning om matematiksvårigheter. En annan slutsats 
är att det finns litteratur i ämnet men det är ändå svårt att skilja de olika 
matematiksvårigheterna åt. 
 
Nyckelord: dyskalkyli, matematiksvårigheter, metoder. 



 

Innehållsförteckning: 

1 Inledning ...............................................................................1 
1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 

2 Litteraturgenomgång .............................................................2 
2.1 Styrdokument ................................................................................................................... 2 
2.2 Historik............................................................................................................................. 2 
2.3 Hur upptäcker man matematiksvårigheter i grundskolan?............................................... 3 

2.3.1 Olika matematiksvårigheter ...................................................................................... 5 
2.4 Hur kan man underlätta för elever med matematiksvårigheter i grundskolan? ............... 7 

2.4.1 Matteverktyg ............................................................................................................. 9 
2.4.2 Matematikscreening .................................................................................................. 9 
2.4.3 Laborativa hjälpmedel............................................................................................... 9 

2.5 Är dyskalkyli ett relevant begrepp för matematiksvårigheter? ...................................... 10 
3 Preciserad frågeställning .....................................................11 

4 Metod ..................................................................................12 
4.1 Urval............................................................................................................................... 12 
4.2 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 12 
4.3 Procedur ......................................................................................................................... 12 
4.4 Databearbetningsmetoder............................................................................................... 13 
4.5 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 13 

5 Resultat................................................................................14 
5.1 Klasslärare...................................................................................................................... 14 
5.2 Intervju av utredningspersonal, utredningsteam ............................................................ 17 
5.3 Intervju med lärare från en annan kommun ................................................................... 20 
5.4 Intervju med lärare som arbetar med elever med matematiksvårigheter ....................... 22 
5.5 Sammanfattning ............................................................................................................. 24 

6 Diskussion ...........................................................................25 
6.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 25 
6.2 Resultatdiskussion.......................................................................................................... 25 
6.3 Avslutande reflektion ..................................................................................................... 29 

Litteraturförteckning: .............................................................30 
Övriga källor ........................................................................................................................ 30 

Bilagor....................................................................................31 
Intervjufrågor till klasslärare, speciallärare Bilaga 1 ........................................................ 31 
Intervjufrågor till utredningspersonal, utredningsteam Bilaga 2 ...................................... 32 
Intervju av lärare från annan kommun Bilaga 3................................................................ 33 

 



1 

1 Inledning 
1.1 Syfte 
Jag har under min utbildning och min praktik i skolan träffat elever med 
matematiksvårigheter, och vill därför fördjupa mig i ämnet. Det är viktigt att tidigt upptäcka 
eventuella svårigheter hos elever för att sätta in tidiga insatser i undervisningen, så att inte 
kunskapsluckor uppstår och elever får ytterligare svårigheter i matematiken.  
 
Matematik är ett viktigt ämne både för elever i skolan och vuxna eftersom man använder sig 
av det dagligen. Matematik finns överallt, och man måste ha tillägnat sig vissa grundläggande 
kunskaper för att klara av de krav som ställs på oss i dagens samhälle. Matematik är det ämne 
i skolan som är starkt förknippat med begåvning, risken att känna sig ”dum” om man inte 
lyckas är stor. Elever med svårigheter skall inte känna sig mindervärdiga och ha känslan av 
misslyckande i matematikundervisningen. Det är faktorer som är förödande för skolarbete. 
I skollagen står att skolan skall stödja eleverna och ge den hjälp de behöver men det är 
läroplanen och kursplanen som ska styra innehållet i utbildningen. Varje skola har stor frihet 
att utforma sin verksamhet utifrån läroplan och kursplan.  
Att det finns elever som inte får godkänt i matematik i grundskolan oroar mig, men det har 
också väckt ett intresse för att ta reda på mer om matematiksvårigheter genom att läsa 
litteratur och genomföra intervjuer. För att få en helhetssyn är det viktigt att även känna till 
begreppet dyskalkyli, som innebär att elever får svårigheter med själva räknandet. Det är 
viktigt att känna igen de tecken och problem som elever då får med matematiken i skolan. 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på pedagogers syn på elevers 
matematiksvårigheter. 
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2 Litteraturgenomgång 
För att belysa vad forskningen säger om matematiksvårigheter har jag läst litteratur i ämnet 
matematik. Gudrun Malmer (2002) skriver i sin bok Bra matematik för alla att 
konsekvenserna för elever med matematiksvårigheter inte tillräckligt blivit föremål för studier 
och forskning. Det gäller även sambandet matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. 
Samma uppfattning har även Sterner och Lundberg (2002) som även de påpekar att forskning 
om kombinationen läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i matematik inte är nog 
omfattande. Enligt Sjöberg är forskningslitteraturen om dyskalkyli inte lika omfattande som 
den om dyslexi. Vid en databassökning av forskning perioden 1992-2002 fick Sjöberg (2005)   
6380 träffar på dyslexi mot 229 för dyskalkyli. 
  

2.1 Styrdokument 
Dagens utbildningssystem omfattas av tre läroplaner, en för förskolan (Lpfö 98), en för 
obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt en för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94). De tre läroplanerna skall länka i varandra och genomsyras av samma 
syn på kunskap, utveckling och lärande. I Lpo 94 finns följande mål att uppnå för varje elev i 
matematik efter genomgången grundskola: ”Eleven skall behärska grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (Lpo 94, 1999, s 12). I kursplaner 
och betygskriterier för grundskolan skall eleverna ha uppnått följande mål i slutet av det femte 
skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs 
för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.  
            ”Inom denna ram skall eleven: 

• ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 
decimalform, 

• förstå och använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 
upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former, 

• kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 
med miniräknare, 

• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 
viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider 
samt kunna använda ritningar och kartor, 

• kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda 
elementära lägesmått” (Skolverket, 2002, s 28).  

 
Enligt Magne (1998) är grundtanken i skollagen att skolan skall stödja eleverna. Läroplanen 
och kursplanen ska styra innehållet i utbildningen. Utifrån dessa mål har skolan stor frihet att 
utforma sin verksamhet. 

2.2 Historik 
Platon betonade redan för 2 300 år sedan matematikens betydelse för fostran i filosofiskt 
tänkande. Genom honom fick matematiken betydelse för att träna intellektet (Sahlin, 1997). I 
Sverige kom 1571 en skolordning men i den fanns ingenting om undervisning i räkning eller 
matematik. Folkskolan infördes 1842. Inte heller där var man eniga om ämnets betydelse, 
men i det kungliga cirkulär som skrevs 1864 betonades att barn skulle övas i skrivning och 
räkning. År 1878 kom sedan en normalplan som dominerades av räknandet och dess 
nyttoaspekt men där ämnets betydelse för den intellektuella utvecklingen inte nämndes alls 
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(Malmer, 2002). Matematikundervisningen har visat sig vara tämligen statisk i sin utformning 
ända fram till 1960, man ägnade sig mestadels åt mekaniskt räknande. Nyttoaspekten har varit 
ett dominerande mål med räknefärdigheten som ett viktigt delmål i undervisningen. Även i 
Lgr 80 (Läroplan för grundskolan) dominerade nyttoaspekten och eleverna skulle då ges 
användbara kunskaper för att fullfölja sina skyldigheter som samhällsmedborgare (Sahlin, 
1997). 
 
Ljungblad menar att inom matematiken är det viktigt att det hela tiden sker nytänkande och en 
förändring såväl pedagogiskt, metodiskt samt didaktiskt. Lärare har ett kollektivt ansvar för 
barnens utveckling och behöver hitta en gemensam röd tråd och hitta former för ett 
matematiskt samarbete. Ljungblad anser att matematisk medvetenhet idag är viktigare än 
någonsin. I vårt samhälle finns matematiken mer eller mindre omkring oss hela tiden. Därför 
är det viktigt att matematikarbetet börjar tidigt i barnens utveckling och präglas av att barnen 
lyckas och känner framgång (Ljungblad, 2002). Många vuxna får olustkänslor bara de hör 
ordet matematik. Det kan påminna om misslyckande och nederlag för många. Det sker ofta 
både för stor och för tidig utslagning i matematik i skolan eftersom det är så lätt att mäta 
kunskaperna. Man kan tydligt se om det man räknat är rätt eller fel samt hur långt man har 
kommit. Därför är det första mötet med matematiken i skolan av avgörande betydelse för 
inställningen till ämnet och den egna kompetensen (Malmer, 2002). Orsakerna till att elever 
saknar tillräcklig matematisk kunskap när de lämnar skolan kan vara brist på omsorg och 
dålig språklig stimulans under barnets första år. Elever som inte får tillräckligt med föda och 
sömn och som inte känner sig trygga i hem och skola har större risk att få problem i 
skolarbetet. En annan orsak som Sterner och Lundberg tar upp i sin rapport är brist på stöd 
och stimulans i undervisningen, man har gått för fort fram samt arbetat för ostrukturerat. 
Läraren har stor betydelse för hur en elevs intresse och kunskaper i matematik kommer att 
utvecklas (Sterner och Lundberg, 2002).   

2.3 Hur upptäcker man matematiksvårigheter i grundskolan? 
Det är viktigt att sätta sig in i hur olika matematiksvårigheter skiljer sig åt för att på bästa sätt 
kunna hjälpa eleverna. Barn fungerar olika beroende på sina specifika problem (Adler, 2001). 
För att kunna hantera matematik behöver man olika redskap. Från början är dessa redskap få 
och enkla men när nivån höjs i matematiken ställs krav på alltfler förfinade byggstenar. 
Genom att förstå dessa betydelsefulla byggstenar får man en kunskap om vad matematik är, 
och en förståelse för olika matematiksvårigheter. När dessa byggstenar inte finns i tillräcklig 
grad uppstår matematiksvårigheter. 
 
Enligt Adler (2001) är dessa viktiga byggstenar följande: 

• Klassificera och kategorisera: Att kunna indela saker i grupper samt kategorier. 
• Antalsuppfattning: Förståelse av begreppet antal och mängd. 
• Schema för tal: Här handlar det om att klara av att se på tallinjen och säga vilket av två 

eller flera tal som är störst, samt veta hur stor skillnad det är mellan talen. 
• Talbegrepp/taluppfattning: Det är viktigt att förstå begrepp, att förstå motsatsord, 

position och riktningsord, samt hur grundtal och ordningstal skall användas. Brister i 
språklig förståelse påverkar alltid. 

• Storhet/storlek: Detta handlar om att jämföra olika tal och ange ett kvantitativt mått 
som längd, vikt, höjd, area, volym eller vinkel. 

• Tidsuppfattning/tidskänsla: Betyder att vi utvecklat en förmåga att tänka i sekvens. 
            ”Tiden är just en sekvens där vi i livet rör oss mellan olika händelser från dåtiden och 
            via nutiden framåt i olika framtider” (Adler, 2001, s 17).                                                           

• Uppmärksamhet och koncentration: 
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            Motivation/lust och energi: 
      Arbetsminne/minneskapacitet: Dessa tre grupper har ett samband med varandra. För 

   att kunna bearbeta en räkneuppgift krävs uppmärksamhet och ett gott arbetsminne. 
            Om det brister i arbetsminnet påverkar det förmågan att rikta uppmärksamheten och 
            hålla den kvar tills uppgiften är slutförd. Detta medför att man måste anstränga sig mer 
            och ställer krav på god motivation.                       

• Förmåga att läsa och skriva: Det är viktigt att förstå, kunna skriva tal och siffror samt 
alla begrepp som finns i matematik. Barnen får problem med att plocka fram rätt fakta 
ur en text om vilka tal som skall ingå samt vilket räknesätt som skall användas. 

• Automatisering och snabbhet: Matematik går lättare om de fyra räknesätten blir 
automatiserade, detta innebär att vi snabbt kan plocka fram sådant som att 7 x 7 är 49. 

• Spatial förmåga och visualiseringsförmåga: En förmåga som hjälper oss hålla den röda 
tråden i det vi gör. Genom inre bilder och föreställningar får vi stöd för våra tankar. 
Denna förmåga blir viktigare ju mer komplex matematiken blir. 

• Planeringsförmåga: Vår förmåga att ha en grundläggande idé om vad vi vill 
åstadkomma. Genom ord och inre bilder föreställer vi oss sedan vägen till målet. 

• Logisk förmåga: En god logik bidrar till utveckling av goda strategier och förmågan 
att göra överslagsberäkningar. 

• Flexibilitet: En bekräftelse att vi har kompetens att utföra räkneoperationer. 
• Intuition: Man känner på sig vad och hur man skall angripa de matematiska 

problemen. Denna förmåga är viktig i den högre matematiken, den bidrar till att öka 
lusten för ämnet (Adler, 2001). 

 
Elever med matematiksvårigheter har ofta bristande spatial förmåga. Denna förmåga är 
kopplad till perceptionen, tolkningen av sinnesintryck, och har även betydelse för förmågan 
att kunna se inbördes ordning av siffror när eleven skall skriva ett tal och uppfatta avstånd 
mellan siffror, ord och figurer. I undervisningen visar sig matematiksvårigheterna när eleven 
skall disponera en sida i räknehäftet, hålla ordning på rader i boken, läsa av klockan, tolka 
kartor, diagram, geometriska figurer och kroppar (Malmer, 2002). När Ljungblad (2001) 
arbetade med barn i matematiksvårigheter såg hon att flera elever inte byggde kunskap på 
kunskap. Hon menar att vi lärare ibland felaktigt tror att alla barn utvecklas lika d.v.s. att man 
först lär sig talen upp till tio och därefter bygger på med talen upp till tjugo och vidare mot 
hundratal och tusental, men så fungerar inte alla barn. När Ljungblad diskuterade matematik 
med elever förstod hon att de hade svårt att se sammanhang, helheter och mönster mellan 
vissa matematiska områden. Eleverna såg små detaljer men inte hur det hängde ihop med 
helheten. Därför måste vi lärare se matematikundervisningen från ett nytt perspektiv och 
ibland jobba med helheten även om inte eleven har överblick över alla små delar i 
matematiken. Eleven kanske inte har klar taluppfattning till tio, men man måste ändå låta 
eleven arbeta med talen upp till 1000. Barn med specifika svårigheter bör ha en lärare de 
känner förtroende för och som de kan föra täta matematiska samtal med för att få den viktiga 
dialogen. I dialogen får läraren möjlighet att se och höra barnens tankeprocesser och genom 
att tala och kommunicera utvecklas barnens tankar. I dessa viktiga matematiska samtal skall 
man tänka på att tala med eleven, inte till eleven (Ljungblad, 2001).   
 
Sterner och Lundberg (2002) har skrivit en rapport som handlar om lärande och undervisning 
i matematik för elever som har sämre läs- och skrivförmåga. Regeringen har avsatt medel för 
att ta reda på orsaker till matematiksvårigheter, för att i förlängningen åstadkomma en 
utveckling av elevernas inlärningsmiljöer. Sterner och Lundberg genomförde en 
enkätundersökning riktad mot lärare i grundskolan i årskurs ett till och med årskurs sex. Från 
dessa enkätsvar har jag valt att redovisa de svar från lärarna som är intressanta för min egen 
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undersökning. I enkäten fick lärarna bl.a. frågan vad som karakteriserar matematiksvårigheter. 
Lärarna svarade när det gäller svårigheter med taluppfattning att det innebär att eleverna har 
en osäker ramsräkning ett, två, tre, fyra, fem osv. både framåt och bakåt i räkneramsan. 
Eleverna använder fortfarande i slutet av lågstadiet fingrar och andra hjälpmedel för att göra 
enkla beräkningar inom talområdet 1–10. Dessutom uppfattar eleverna inte talmönster och har 
svårt att generalisera samt har svårigheter med positionssystemet (Sterner & Lundberg, 2002). 
När det gäller språk, symboler och matematiska begrepp visade det sig att eleverna inte 
förstod innehållet i uppgifter i samband med problemlösning. Eleverna hade svårigheter att 
förstå innebörden i matematiska symboler och förstod inte hur positionssystemet är upplagt. 
Eleverna får svårigheter med det logiska tänkandet och har svårt att se sambandet mellan 
addition och subtraktion. Lärarna ansåg att elevens självkänsla kan bli knäckt vid 
matematiksvårigheter. Det blir lätt att de känner sig känslomässigt blockerade och tror sig inte 
kunna matematik (Sterner och Lundberg, 2002). 

2.3.1 Olika matematiksvårigheter 
För att upptäcka matematiksvårigheter behöver man definiera vad som egentligen menas med 
att en elev har svårigheter i matematik. Inom skolans värld anses en elev ha svårigheter när 
eleven inte når de enligt styrdokumenten uppställda målen. Det finns enligt Malmer (2002) 
många rapporter som visar att elever inte når målen i skolår 9. Numera väljer eleverna oftare 
individuella programmet på gymnasiet och man väljer heller inte matematikkrävande linjer i 
lika stor omfattning som förr (Malmer, 2002). I en rapport som Sjöberg (2005) har 
sammanställt konstaterar han att 11 % av svenska elever i årskurs nio saknade behörigheter 
för gymnasiestudier år 2000. De största problemen hade eleverna med matematiken. Enligt 
Magne (1998) distraheras många elever med ”särskilt utbildningsbehov” i matematik för lätt. 
De har svårt att sitta stilla, lyssnar inte på läraren och har svårt att hålla uppmärksamheten. De 
är rastlösa, instabila, hyperaktiva, lättuttröttade, och får tillsägelser. Varannan elev i skolan 
uppvisar sådana symtom. En del elever har matematiksvårigheter, men det är många som får 
svårigheter i samband med fel undervisning, menar Malmer (2002). 
 
Adler (2001) delar in matematiksvårigheter i akalkyli, dyskalkyli, allmänna 
matematiksvårigheter och pseudo-dyskalkyli. Han menar att det är viktigt att sätta sig in i hur 
de olika matematiksvårigheterna skiljer sig åt för att på bästa sätt kunna hjälpa eleverna.  Barn 
fungerar olika beroende på sina specifika problem.  
Adler använder sig av följande beskrivningar: 

1. Akalkyli = barnets problem visar sig ofta i en oförmåga att utföra matematiska 
beräkningar, denna oförmåga är ofta kopplad till en påvisbar hjärnskada. 

2. Dyskalkyli = eleven har specifika matematiksvårigheter som är motsvarigheten till 
dyslexi. Svårigheten tar sig uttryck som automatiseringssvårigheter och språkliga 
svårigheter som att förstå talbegrepp. Planeringssvårigheter är vanligt, barnet får 
problem med själva genomförandet av uppgifter. Enskild undervisning och korta pass 
ca. 20 minuter och en insats på 10 veckor är bra för dessa barn. 

3. Allmänna matematiksvårigheter = barnet har generella problem med lärandet, även i 
andra ämnen. Inlärningen tar längre tid än normalt och de är ganska jämna i sina 
svårigheter. 

4. Pseudo-dyskalkyli = I denna grupp finns övervägande flickor och det handlar om 
känslomässiga blockeringar, orsakerna kan härledas till tidiga upplevelser av 
misslyckanden. Man undviker allt som har med matematiken att göra. 

 
Ljungblad (2002) anser att Adlers modell är heltäckande över alla elevers svårigheter i 
matematik. Det är en modell som gör det enklare didaktiskt att börja arbeta individuellt med 
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elevernas svårigheter. Ett av skolans största problem inom matematikundervisningen är att 
lärarna inte kan skilja de olika matematiksvårigheterna åt, vilket gör att man inte förmår hitta 
bra didaktiska vägar ur svårigheterna. När man skall lära sig skilja allmänna 
matematiksvårigheter från de andra tre huvudgrupperna akalkyli, dyskalkyli och pseudo-
dyskalkyli måste man vara medveten om att de tre sistnämnda utgör en stor grupp elever som 
har olika och varierande svårigheter, av både språklig och matematisk natur. Det finns också 
barn inom gruppen som har en något sänkt allmän begåvning. En bra regel för att identifiera 
gruppen barn med allmänna matematiksvårigheter är att det är möjligt att planera deras 
matematikundervisning i förväg, därför att de är ganska jämna i sina svårigheter. Man lär sig 
därför fort hur dessa elever tänker och vad de behöver hjälp med (Ljungblad, 2002). Oavsett 
vilken modell man väljer som förklaring av begreppet dyskalkyli härleds nästan all 
forskningslitteratur till det medicinskt/neurologiska och neuropsykologiska området. Ahlberg 
(i Sjöberg, 2005) menar t.ex. att orsakerna kan vara pedagogiskt/didaktiska, psykologiska, 
sociologiska och/eller medicinskt/neurologiska. Rivera (i Sjöberg, 2005) delar in problemet 
utifrån tre områden, developmental, neurological/neuropsychological och educational.     
 
Ljungblad (2002) anser att följande problem kan vara tecken på att en elev har specifika 
matematiksvårigheter. Flera av dessa problem kan även bero på att eleven har läs- och 
skrivsvårigheter.   

• eleven kan ena dagen räkna uppgiften 3 + 4, för att nästa dag misslyckas med samma 
tal dvs. en för lärare obegriplig ojämnhet, 

• eleven får svårigheter med tidsbegrepp, att lära sig klockan och förstå digital tid samt 
räkna hur lång tid det är mellan två klockslag, 

• eleven kan ha svårt att komma ihåg saker, både kort- och långtidsminnet blir drabbat. 
Det blir svårt att lära sig glosor samt att läsa inför ett prov, 

• eleven har svårt att arbeta efter arbetsschema och planera sitt arbete, samt hålla 
ordning på sina böcker och papper, 

• eleven har svårt med geografi och förstår inte kartan, detta beror ofta på spatiala 
problem. Att hantera pengar i vardagen blir problem, de har svårt med hur mycket 
pengar de har i plånboken samt hur mycket de kan handla för, 

• eleven har svårt att lyssna till gemensamma instruktioner i klassrummet och arbeta 
självständigt i matematik, 

• eleven kan ibland ha koncentrationsproblem, uppmärksamhetsproblem och 
perceptionsproblem vilket försvårar när nya kognitiva moment skall läras in. 

           (Ljungblad, 2002).   
 
Gudrun Malmer (2002) har gjort en sammanställning över faktorer som hon anser kan orsaka 
matematiksvårigheter. 
1. Primära faktorer: 
Kognitiv utveckling:  
Matematik är ett ämne som kräver abstraktionsförmåga d.v.s. en tankeprocess då man tar fram 
det väsentliga. Även koncentrationsförmågan är viktig för svaga elever som annars kan få 
svårigheter, särskilt om de inte får det stöd de har behov av. Ängslan och brist på 
självförtroende hänger samman med misslyckanden i läs- och skrivprocessen och detta syns 
även i andra ämnen, inte minst i matematiken. Dessa elever kan känna ängslan och saknar ofta 
motivation. 
Språklig kompetens:  
De elever som har ett välutvecklat språk har bra förutsättningar eftersom språklig kompetens 
utgör grunden för all inlärning. Elever med bristfälligt ordförråd får ofta svårigheter med den 
grundläggande begreppsbildningen. Dessa elever har svårt att söka kunskap och strukturera 
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sitt arbete själva. Med ökat elevansvar i skolan får dessa elever problem i 
inlärningssituationen, eftersom de är beroende av hjälp från läraren.  
Neuropsykiatriska problem:  
Barn med neuropsykiatriska problem såsom DAMP, ADHD, autism, Aspergers och Tourettes 
syndrom, har ofta koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet. Detta kräver stora 
insatser från skolan. Det är viktigt att lyfta fram de biologiska orsakerna så att dessa barn inte 
anses som ouppfostrade och allmänt störande, utan får det stöd som de behöver. Har 
pedagogen rätt kunskap om deras behov kan undervisningen anpassas. 
Dyskalkyli, specifika matematiksvårigheter:  
Malmer (2002) anser att uppfattningarna är mycket olika om vad som menas med dyskalkyli, 
vilket gör henne försiktig med användningen av detta begrepp. Det är ingen tvekan om att 
många elever har matematiksvårigheter, dessa kan vara genetiskt betingande eller ha uppstått 
som en konsekvens av traumatiska möten med matematiken eller i inlärningssituationen. Då 
skapas emotionella störningar hos eleverna som blockerar inlärning vilket gör att eleverna inte 
förstår matematiken. 
 
2. Sekundära faktorer: 
Elever med dyslektiska besvär:  
Sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter är det lite skrivet om, 
men att en dyslektiker får problem med matematiken är ganska naturligt eftersom språket och 
symboler spelar en avgörande roll i matematiken. 
a. Svårigheter att skriva:  
En osäkerhet i att förstå och använda symboler påverkar ämnen som svenska och matematik. 
Orsaken kan vara perceptuella svagheter. När det gäller visuella svagheter har vissa elever 
svårt att hålla kvar synintryck. I svenska får elever svårigheter med att skilja på bokstäver som 
liknar varandra. I matematiken skall man klara att skilja på liknande symboler. Då sker det lätt 
förväxlingar mellan + och -, mellan siffrorna 1 och 7, 3 och 5 samt 6 och 9. När det gäller den 
auditiva perceptionen finns svagheter att hålla kvar hörselintryck. I svenska sker förväxlingar 
mellan tonande och tonlösa konsonanter t.ex. b och p, samt d och t. I matematik sker 
förväxlingar mellan tal som har likhet i uttal som t.ex. 17 och 70 eller 13 och 30. Elever kan 
även göra omkastningar av bokstäver och siffror. Talet 26 kan bli 62, 317 bli 371. Elever kan 
då få problem med uppställningar d.v.s. algoritmer, beroende på att eleven tvingas ändra 
arbetsriktning. Matematiksvaga elever har ofta ett begränsat arbetsminne och får då 
svårigheter med att hålla på med delmoment och regler och vet inte vilket räknesätt de håller 
på med. 
b. Svårigheter att läsa:  
I svenska är läsning svårt eftersom den inte blivit automatiserad och det går långsamt att läsa. 
Texten blir då svårtolkad för eleven. Ett liknande förhållande blir det i matematiken då elever 
möter symboler och instruktioner. En text i matematiska uppgifter är ofta komprimerad och 
varje ord meningsbärande (Malmer, 2002).     
 
2.4 Hur kan man underlätta för elever med matematiksvårigheter i grundskolan? 
I nybörjarundervisningen är det enligt Malmer (2002) viktigt att man låter begreppen gå före 
symbolerna, så att elever med matematiksvårigheter lyckas med att förstå matematiska 
samband. Innan elever använder de matematiska symbolerna måste de förstå att de betyder 
någonting, därför skall man vänta med siffror och symboler. Förståelse är oerhört viktigt för 
matematiken. Elever med matematiksvårigheter behöver även använda laborativa och 
undersökande moment i undervisningen. Observationer som sker redan före skolstart är ett 
sätt att bedöma en elevs förutsättningar inför skolstart. Ju tidigare man får klart för sig vilka 
möjligheter eleven har desto bättre. Vid kartläggning i skolan anser Malmer (2002) att man 



8 

ska se elevens situation ur ett helhetsperspektiv. Hon påpekar att läraren i undervisningen ska 
göra kontinuerliga elevobservationer, det ger information om hur elevens situation utvecklar 
sig.   
”Det är mycket viktigt att ta reda på 

• vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och kan använda, 
• hur eleven tänker, handlar och kan uttrycka sig såväl med hjälp av 

            material som med hjälp av språket, 
• vilken inställning eleven har till matematik och hur han/hon uppfattar sin egen roll” 

            (Malmer, 2002, s 215). 
Löwing och Kilborn (2002) anser också att den vanligaste metoden att kartlägga en elev är att 
diagnostisera. Det gör man hjälp av välformulerade frågor, muntligt eller skriftligt. 
”Detta kan ske 

• med en fördiagnos innan man påbörjar undervisningen inom ett område, 
• med en underhandsdiagnos medan undervisningen ännu pågår, för att man skall kunna 

avgöra om alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen, 
• med en efterdiagnos efter det att man avslutat undervisningen inom ett moment, för att 

avgöra om den genomförda undervisningen har gett tillfredställande resultat eller om 
den måste kompletteras nu eller senare eller 

• med en översiktsdiagnos när man tagit emot en ny klass eller vill kartlägga aktuella 
kunskaper i början av ett läsår. En översiktsdiagnos består ofta av en kombination av 
fördiagnos och/eller efterdiagnos” (Löwing och Kilborn, 2002, s 162). 

 
Språk är absolut nödvändigt för att bilda begrepp och det finns olika sätt att öva språket på. 
Samtalet är ett väldigt viktigt inslag i undervisningen. Eleverna får gemensamma uppgifter i 
grupp, sedan diskuterar eleverna innehållet, funderar och visar inför kamraterna hur de tänkt 
och vilken lösning de kommit fram till. Att förklara för sina kamrater är en viktig inlärning, 
ett sätt att lära. Man ska även utveckla elevernas starka sidor. Lärarens stimulans och 
uppmuntran betyder väldigt mycket för framgång för elever. Undervisningssituationen för 
elever är beroende på lärarens attityd, menar Malmer (2002). Läraren behöver tycka om 
matematik och ha goda kunskaper för att få elever stimulerade och motiverade. Läroboken 
ska inte ha en styrande roll, vilket ibland kan vara orsak till att en elev får svårigheter. Det är 
viktigt med varierad undervisning. Det har dragits ner på resurser till elever som har 
svårigheter. Vi lärare kan förändra undervisningen för elever med svårigheter, men vi kan inte 
påverka de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna. Skolan måste anpassa sig till 
eleverna, som måste bli accepterade som de är. Därför ska man utgå från elevernas 
förutsättningar. När vi har större grupper med stor intellektuell spridning, finns det en del 
elever med långsam inlärningstakt som behöver individuell hjälp. Malmer betonar att även 
högpresterande elever måste få utmaningar (Malmer, 2002). Elever med matematiksvårigheter 
ska få chans att utveckla en matematisk medvetenhet på samma villkor som barn som inte har 
problem, lärare måste få tid och fortbildning för att hitta nya arbetssätt för elever med 
matematiksvårigheter. Vi måste bli bättre på att följa elevernas utveckling från förskolan upp 
genom grundskolan, menar Ljungblad (2001). 
 
För att hjälpa elever med allmänna matematiksvårigheter är det viktigt att de får arbeta i sin 
egen takt. I matematikboken är det bra att låta eleverna välja spår A, den lättare delen. Om en 
elev även har lässvårigheter är det lämpligt att läraren läser läsuppgifterna i matematikboken 
högt. En del matematikböcker finns även inlästa på band, då kan elever med svårigheter 
använda freestyle med hörlurar. Genomgångar behöver eleverna höra flera gånger, när man 
kommer till nya moment i matematiken tar det ofta tid för dessa elever att uppnå en djup 
förståelse för ett nytt matematiskt område. Det är viktigt att repetera ofta. Man ska inte ge 
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negativ kritik, då kan eleverna lätt tappa motivationen. Den dåliga självkänslan gör att de inte 
tror att de klarar nya moment i matematiken. Man skall vara medveten om att dessa elever 
kräver mer av lärarens tid än vad de flesta andra barn gör (Ljungblad, 2002).      
 
När det gäller dyskalkyli är bra hjälpinsatser enligt Adler (2001) att under vissa perioder inte 
arbeta med tal och siffror. Man kan då under en tid enbart öva sådant som har med 
storleksordning eller resonera om matematik med eleven. I undervisningen är det viktigt att 
minska ner antalet övningsuppgifter, för vissa elever räcker det med ca. fem uppgifter/dag. 
Man skall arbeta med korta pass, fem minuter med hög uppmärksamhet räcker för en elev, 
annars kan det bli en negativ inlärningsprocess. Om en elev inte går framåt i sin matematiska 
utveckling trots stora hjälpinsatser, bör man överväga ”ominlärning”. Denna metod använder 
man om en elev har stora kunskapsluckor, man startar om från den allra tidigaste 
matematiken. Grundprincipen för detta är att via överinlärning lyckas automatisera 
grundläggande räknefunktioner så att mer av tankekraften kan ägnas åt associationer, 
resonerande och problemlösning. Då får eleven mer förståelse för matematiken. I 
klassrummet är det enligt Adler och Holmgren (2000) viktigt att elever med dyskalkyli får 
tillgång till tekniska och pedagogiska hjälpmedel. En målsättning i undervisningen ska vara 
att lära elever med dyskalkyli metoder och arbetssätt så att de utvecklar sin förmåga att arbeta 
självständigt. Miniräknare, uppskrivna multiplikationsfakta samt färdigskrivna talserier är 
några andra saker eleverna kan ha hjälp av. Adler och Holmberg anser att förberedelse av 
material och arbetsuppgifter är en viktig del i det pedagogiska arbetet för elever med 
dyskalkyli.      

2.4.1 Matteverktyg                                                                                                                        
Ljungblad (2002) har arbetat fram en egen matematisk formelsamling. Det är ett matteverktyg 
i form av 50 kort, som är plastade och som man kan skriva på med whiteboardpenna. De är 
till god hjälp för elever med matematiksvårigheter. Korten skall eleven ha framför sig som ett 
redskap när de arbetar med olika matematikproblem för att komma vidare trots sina 
svårigheter. Dessa kort ska hjälpa eleven att förstärka bilden som inte finns helt i minnet, för 
att sedan kunna ägna sig åt den nya tankeprocessen som skall utvecklas. Det finns kort som 
tar upp talraden 1–1000, multiplikationstabellen från 0–10, klockkort för att träna den analoga 
eller digitala klockan, enhetsbyten där eleven kan förvandla längd och volym, geometriska 
figurer, bråk, fyra räknesätten, temperatur m.m.  

2.4.2 Matematikscreening  
Björn Adler (2001) har utarbetat en matematikscreening, för att undersöka olika sorters 
matematiksvårigheter. Det är ett matematiktest för en neuropedagogisk bedömning av en 
elevs bakomliggande kognitiva processer. Det är arbete med tal och siffror som undersöks och 
denna screening är utformad på så sätt ”att alla elever i angiven ålder förväntas klara samtliga 
uppgifter” (Adler, 2001, s 79). Om sedan eleven inte klarar en eller några uppgifter, ska man 
vara uppmärksam. Screeningen är uppbyggd i två delar. Del ett undersöker elevens förståelse 
för matematiska begrepp och sifferstrukturer, medan den andra delen berör själva utförandet 
av matematiska kognitiva uppgifter.  

2.4.3 Laborativa hjälpmedel 
Gudrun Malmer (2002) ser ett stort värde i att använda laborativt arbetssätt. Elever med 
matematiksvårigheter har ett stort behov av att arbeta med hand och öga i kombination med 
att de berättar vad de ser och gör vilket ökar förutsättningarna för begreppsbildning. 



10 

Laborativt material introducerades på 70-talet utan större genomslagskraft. Idag kan man se 
att intresset för laborativa inslag i undervisningen är större. 
Det finns ett ganska stort sortiment av laborativt material: 
1. Material för sortering, klassificering samt jämförelse: 
    Logiska block, flanobilder, träklossar eller mattekuber, träkulor med hål och piprensare. 
2. Strukturellt material för arbete med tal- och taluppfattning:  
    Räkneväska(Malmers), Unifix-material, Multibasmaterial, Stern-material, Centimomaterial. 
3. Relationsmaterial: För att belysa de matematiska processerna och visualisera relationer vid                       
    lösning av vissa matematiska problem. Hit räknas Cuisenaires färgstavar. Detta material                            
    kan även användas för tal i bråkform, procentform och för algebraiska processer. 
4. Utrustningar för olika övningar med olika enheter såsom längd, massa, volym, area, tid,  
    temperatur och pengar. 
5. Färdighetstränande material som är delvis självkontrollerande. Palin-material samt   
    elektroniskt material som miniräknare, dataspel och den lille professorn. 
6. Övrigt: Tärningar för färdighetsövningar, kortlekar, geobräde för geometriska övningar   
    och spel som t.ex. Domino-spel, Trick-Track samt memoryspel (Malmer, 2002). 

2.5 Är dyskalkyli ett relevant begrepp för matematiksvårigheter? 
Begreppet dyskalkyli är nylatin, och innebär svårigheter med själva räknandet. I 
Nationalencyklopedin (2005) står följande om dyskalkyli: ”Specifika räknesvårigheter som 
kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta och 
avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan 
störningar uppstå i räkneförmågan vid skador i speciella delar av hjärnan”. Enligt Adler 
(2001) är det ingen oförmåga, eleven är normalbegåvad men har problem med vissa kognitiva 
processer. Dessa problem märks speciellt i matematik men svårigheterna syns även i 
vardagssituationerna samt i övriga skolämnen. Det som främst skiljer dyskalkyli från övriga 
matematiksvårigheter är att dyskalkyli utmärks av specifika svårigheter inom vissa delar av 
matematiken. Eleven får problem med de fyra räknesätten och svårt att få fram sifferfakta 
vilket påverkar mer komplexa räkneoperationer. Räknandet tar längre tid för eleven (Adler, 
2001). Adler menar också att dyskalkyli är matematikens motsvarighet till dyslexi, läs- och 
skrivsvårigheter. Ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och problem i matematik 
menar Sjöberg (2005) har diskuterats i många forskningsrapporter. Gross-Tsur (i Sjöberg, 
2005) har funnit att 17 % av elever med diagnosen dyskalkyli också hade dyslexi. Enligt 
Ljungblad (2002) har kunskaper i matematik alltid betraktats som viktiga. Trots detta har 
dyskalkyli, till skillnad från dyslexi, varit ett okänt begrepp tills helt nyligen bland lärare och 
pedagoger. Som lärare får vi aldrig ställa den diagnosen utan det görs bara av särskilt 
utbildade yrkesgrupper som läkare och psykologer.   
 
Malmer (2002) menar att begreppet dyskalkyli kan vara vilseledande eftersom det rent 
språkligt betyder bristande förmåga att utföra beräkningar, eller med vidare innebörd 
försämrad eller nedsatt förmåga i matematik. Det kan då vara bättre att i pedagogiska 
sammanhang säga matematiksvårigheter. När man jämför Adler (2001) som anser dyskalkyli 
är ett bra begrepp för att förklara elevers svårigheter med själva räknandet, med Malmers 
(2002) uppfattning om dyskalkyli som hon menar är vilseledande, förstår man att det behövs 
mer forskning för att utveckla förståelse av begreppet och prata om samma sak, nämligen 
barns svårigheter med matematiken. Sjöberg (2005) konstaterar i sin forskningsrapport att det 
stora antalet elever med matematikproblem och pedagogernas önskemål om en avgränsad och 
tydlig diagnos, kan vara en förklaring till att begreppet dyskalkyli numera verkar vara 
vedertaget i de svenska skolorna. En annan förklaring menar han kan vara det stora intresset 
för forskning kring dyslexi. Enligt Sjöberg är inlärning i matematik och språk i grunden vitt 
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skilda områden mellan vilka det inte går att dra paralleller. Ordet dyskalkyli är ett ”språkligt 
missfoster” menar Olof Magne (1998), eftersom ordet bara syftar på räknefärdighet. Han 
menar att matematikinlärning sker med hjälp av elevens alla förutsättningar, att man med 
tanken resonerar utifrån den matematiska frågan som man skall ge ett svar på. Själv tycker 
han att man kan säga att eleven har särskilt utbildningsbehov i matematik. Olof Magne 
nämner femtioåtta olika sätt att beskriva matematiksvårigheter och visar därmed hur 
förvirrande det blir med så många ord för samma begrepp. Han nämner uttryck som t.ex. 
amnestisk akalkyli, dyslektisk dyskalkyli, grafisk dyskalkyli, lexikal dyskalkyli, motorisk-
verbal-dyskalkyli, sekundär-alkalkyli, sifferafasi, spatial oordning, talblindhet och verbal 
dyskalkyli. Magne (1998) ifrågasätter om vi verkligen behöver alla dessa ord för att beskriva 
elevers matematiksvårigheter. Ordet dyskalkyli brukar användas för att förklara problem med 
att lära sig matematik, elevernas svårigheter visar sig i den grundläggande aritmetiken menar 
Sterner och Lundberg (2002). Men de använder inte dyskalkyli i sin rapport om sambandet 
mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter eftersom de är tveksamma till 
begreppet.   
 
Enligt Adler (2001) är fördelningen mellan könen jämn, dyskalkyli drabbar både flickor och 
pojkar. Dock är hans erfarenhet att väldigt få upptäcks eftersom de behandlas som en ”klump” 
tillsammans med övriga elever som har matematiksvårigheter. Gross-Tsur med flera (i 
Sjöberg, 2005) rapporterar en jämn fördelning mellan könen, åtminstone till femtonårsåldern. 
Sedan får flickor större problem beroende på att de är mer osäkra i matematik. Ramaa och 
Gowramma (i Sjöberg, 2005) däremot har funnit att pojkar oftare har dyskalkyli än flickor. 
Dyskalkyli anses inte ärftligt enligt Sjöberg (2005). Inte heller Magne (1998) menar att 
matematikproblem är ärftliga. Förekomsten av dyskalkyli i Sverige uppskattas till 5–6 %, men 
om man lägger till andra typer av problem där allmänna svårigheter och känslomässiga 
blockeringar utgör stora grupper, blir siffran 15-20 % (Adler, 2001). Enligt Sjöberg (2005) 
har liknande resultat av forskning av Kosc, Badian, Sharlev och Gross-Tsur visat att 4-6 % av 
befolkningen är drabbade. De som har dyskalkyli är som regel normalbegåvade men har 
problem med den kognitiva processen, eleven får då problem med vissa delar av tänkandet. 
Detta märks även i elevens vardagssituationer och i övriga ämnen. Adler betonar också att 
diagnosen dyskalkyli kan vara tillfällig. ”Diagnosen dyskalkyli skall ses som en beskrivning 
av nuläget och maximalt ett år framåt” (Adler, 2001, s 47). Barnet är under utveckling och 
svårigheter kan bli mindre eller nästan försvinna på ett år.  Med rätt bemötande och hjälp ökar 
möjligheterna till utveckling och barnets koncentration och uppmärksamhet blir bättre. 
Därmed ökar förståelsen av matematiska begrepp. Dyskalkyli behöver med andra ord inte 
innebära en diagnos för livet (Adler, 2001). 
 

3 Preciserad frågeställning 
Utifrån den litteratur som jag läst väljer jag följande frågeställningar för mitt arbete:  

• Hur upptäcker jag matematiksvårigheter hos elever i grundskolan?  
• Hur kan jag underlätta för elever med matematiksvårigheter i grundskolan? 
• Är dyskalkyli ett relevant begrepp för matematiksvårigheter? 

 
Jag är intresserad av verksamma pedagogers syn på dessa frågor.                                                                      
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4 Metod 
Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod, och har sammanlagt träffat sju lärare, en 
speciallärare, en specialpedagog samt en psykolog för att få ta del av deras kunskap om 
matematiksvårigheter.  

4.1 Urval 
Jag intervjuade fyra klasslärare och en speciallärare. Lärarna har jag haft kontakt med genom 
mitt arbete, men en av lärarna är jag personligt bekant med. Jag intervjuade även 
utredningsteamet i en kommun, en specialpedagog samt en psykolog för att få bredd på den 
undersökning som jag genomfört. Jag har även intervjuat tre lärare från andra kommuner. 
Dessa personer har jag blivit rekommenderad att kontakta av andra lärare. De anses ha stora 
kunskaper i ämnet matematik och förståelse för elever med matematiksvårigheter.   

4.2 Datainsamlingsmetod 
Som vetenskaplig metod har jag valt att intervjua klasslärare från olika kommuner samt 
utredningspersonal för att få underlag till mitt resultat. Frågor i enkätform ansåg jag inte 
skulle ge svar på mina frågor på ett tillfredställande sätt, eftersom enkäter oftast inte ger 
kunskap om synsätt och förhållningssätt (Johansson och Svedner, 2004). Mina intervjuer är 
kvalitativa och har byggt på fasta frågor. Frågorna finns med i sammanställningen från 
intervjuerna samt som bilaga 1, 2 samt 3. Det var inte möjligt att ge samma frågor till alla 
intervjuade, eftersom de intervjuade arbetar med matematiksvårigheter på olika sätt i sina 
kommuner. De arbetar som klasslärare, utredningspersonal eller enbart med elever med 
matematiksvårigheter. Lärarna har fått frågorna i förväg via e-post enligt önskemål från deras 
sida. I intervjuerna med utredningspersonalen hade jag däremot med frågorna till 
intervjutillfället, eftersom vi kommit överens om detta.  
                                                                         

4.3 Procedur 
Alla intervjuer genomfördes på liknande sätt men med lite variation. Jag berättade om hur jag 
lagt upp mitt arbete samt att den intervjuade skulle ges möjlighet att läsa det jag skrivit innan 
examensarbetet lämnades in. Samtliga deltagare blev försäkrade om att resultaten och 
sammanställningen i examensarbetet kommer att presenteras på sådant sätt att deras 
anonymitet var skyddad. Alla var mycket positiva till att bli intervjuade. Vi avtalade tidpunkt 
och kom överens om att jag sände frågorna via e-post med undantag för intervjun av 
utredningspersonalen. Jag meddelade att jag beräknade tiden för varje intervju till 60 minuter.  
Vid alla intervjuer kändes det som jag fick god kontakt med de intervjuade och samtliga gav 
uttömmande och intressanta svar. Under intervjusituationen var jag noggrann med att inte 
uttrycka mina förväntningar och värderingar genom att kommentera svaren och på så sätt 
påverka den intervjuade. Intervjuerna tog ungefär 45–60 minuter att genomföra. Jag spelade 
in intervjuerna på MP3 spelare, vilket medförde att jag på ett avslappnat sätt kunde lyssna på 
den intervjuade. Mina anteckningar sträckte sig till några stödord.  
 
De första fem intervjuerna var individuella. Jag intervjuade de fyra klasslärarna och en 
speciallärare och vi träffades efter skoldagens slut. Vi satt enskilt i klassrum eller i arbetsrum. 
Vid en intervju träffades vi i lärarens hem. De intervjuade hade fått frågorna i förväg.     
 
Vid min sjätte intervju med utredningspersonalen, en psykolog samt en specialpedagog 
intervjuade jag båda samtidigt. Vi träffades i psykologens arbetsrum, denna intervju 
genomfördes som tidigare intervjuer förutom att de inte fått frågorna i förväg.  
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Vid min sjunde intervju kontaktade jag de två lärarna via e-post och vi avtalade tid för 
intervjun. Vi träffades i lärarnas hem. Detta av praktiska skäl eftersom de intervjuade bor på 
annan ort. Vi samtalade både före och efter intervjun om matematiksvårigheter, vilket var 
mycket berikande för mitt examensarbete. 
 
I den åttonde och sista intervjun kontaktade jag läraren via e-post och telefon, och intervjun 
genomfördes hemma hos läraren. Denna intervju byggde på öppna frågor och blev därför den 
längsta, vi samtalade i två timmar. Halva intervjun spelades in. Sedan tog MP3-minnet slut, 
därför antecknade jag slutet på intervjun.   
    

4.4 Databearbetningsmetoder 
Alla intervjuer som jag gjort och spelat in med MP3 spelare, har jag skrivit av ordagrant. Då 
blir intervjuerna korrekt dokumenterade med den intervjuades egna ord. I resultatet har jag 
sedan gjort en sammanställning av intervjuerna. Det har varit ett mycket tidskrävande sätt att 
arbeta, men blir i slutänden enligt min mening en mycket rättvis bearbetning av vad den 
intervjuade sagt. 

4.5 Tillförlitlighet 
För noggrannheten vid mätning är det viktigt att undersökningen blir tillförlitlig. Jag har valt 
att intervjua personer med olika bakgrund och utbildning för att få en bredd på min 
undersökning. Genom att spela in mina intervjuer har jag haft möjlighet att lyssna på det 
inspelade materialet flera gånger. Jag har varit väl förberedd inför mina intervjuer genom 
litteraturstudier och jag tycker att jag fått entydiga svar från dem som jag intervjuat. Däremot 
gjorde jag inte någon provintervju vilket kan ha påverkat mitt resultat, det hade sannolikt fått 
mig att begränsa frågorna. 
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5 Resultat 
Här redovisar jag intervjuerna i den ordning som jag genomfört dem. 

5.1 Klasslärare 
Här redovisar jag intervjuerna med fyra klasslärare samt en speciallärare. Alla är kvinnor och 
har arbetat som lärare mellan 7–35 år. Av klasslärarna arbetar tre stycken i årskurs 1-3, och en 
klasslärare i årskurs 5-6. Jag redovisar varje intervjufråga för sig, och sammanfattar det som 
framkom under intervjuerna under varje fråga i texten. Frågorna finns med som bilaga 1. 
 
1. Tycker du att man redan i förskolan kan arbeta med ”matematik” för att förebygga 
    matematiksvårigheter? 
    Om ja, vilka färdigheter är viktiga för barnen att ha inför skolstart? 
    Hur arbetar er förskoleklass med matematik? 
 
Alla lärare är eniga om att man skall arbeta med matematik tidigt för att barnen skall få en 
”förförståelse” för matte. Redan när barnen börjar kommunicera finns matematiken där hela 
tiden, menar lärarna. Därför är det viktigt att man arbetar på ett medvetet sätt i vardagen. Man 
kan prata med barnen om matematik t.ex. när man dukar eller bakar. Matematiska begrepp 
som är viktiga att träna redan när barnen är små kan vara begrepp som t.ex. lång – kort – 
längre, bredvid – framför – bakom. Färdigheter som att kunna klockan och förstå innebörden i 
ord som hälften – dubbelt är kunskaper som elever bör ha tillägnat sig när de kommer till 
årskurs fem. Barn bör även ges möjlighet att ”prata matte”, komma till tals i grupp och få 
förklara hur man tänker i samtal om matematik. I förskoleklassen arbetar man med talbegrepp 
upp till tio på olika sätt. Det är mycket praktisk matte som att spela spel, bygga tal, mäta, baka 
kakor, bygga med lera, lägga högar. Man räknar det man har runt omkring sig på ett roligt 
sätt, för att få in matematiska begrepp som t.ex. mindre, större och fler. Specialläraren anser 
att det är viktigt att förskoleklassen följer skolans mål och bygger underifrån, det som barnen 
sedan skall klara i ettan. 
 
2. Använder du begreppet dyskalkyli när du pratar om matematiksvårigheter?  
    Vad använder du för begrepp för att ”förklara elevers matematiksvårigheter”? 
 
Alla lärarna svarar att de inte säger dyskalkyli för att förklara matematiksvårigheter hos 
elever. Om man ska använda det begreppet krävs att eleven blivit utredd och fått den 
diagnosen. Specialläraren menar att dyskalkyli är svårt att upptäcka, och att det inte finns 
några riktigt bra instrument för att ställa den diagnosen idag. Adler har utarbetat en 
matematikscreening för utredning av dyskalkyli för barn från sju år upp till vuxna och därmed 
gått i bräschen för hur man skall upptäcka matematiksvårigheter och hjälpa de här barnen. För 
att förklara sina elevers problem i matematik använder de intervjuade lärarna begrepp som 
svårt för matte, matematiksvårigheter, jobbigt med matte. 
 
3. Hur upptäcker du matematiksvårigheter hos dina elever?  
    I vilken årskurs är det vanligast att du upptäcker elevers problem med matematik? 
 
Lärarna anser att elever som har svårigheter inte kan tillämpa sina matematiska kunskaper. 
Bristerna märks vid problemlösning, eleverna har inte strategier för hur de skall lösa talen. 
Svårigheter visar sig även när eleverna skall subtrahera samt lära sig additionstabellen, se 
mönster och förhållanden. Att se på en bild och göra en likadan bild bredvid är något eleverna 
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också har svårt för. I matematik handlar det ofta om att kunna se sammanhang och ha 
rumsuppfattning. Brister som elever med matematiksvårigheter har syns på ett konkret sätt i 
skolarbetet när de räknar och i matematiska samtal enskilt och i grupparbeten. När man 
upplever matematik som svårt är det vanligt med ursäkter och bortförklaringar som att man 
glömt boken, inte hittar boken, det är tråkigt med matte. I trean blir matematiken mer abstrakt, 
då skall man tänka i flera steg och då visar sig elevernas svårigheter ännu mer. De intervjuade 
lärarna upptäcker oftast om en elev har matematiksvårigheter i årskurs tre eller fyra. En lärare 
tycker att man kan se det redan i förskoleklassen, eftersom man under inskolningen låter 
barnen ”räkna” lite, för att se om de har förståelse för t.ex. begrepp. Om något barn har 
svårigheter med t.ex. begrepp kan de redan i förskoleklassen få extra stöd. Eftersom en lärare 
arbetar individanpassat i sin matematikundervisning, kan hon se svårigheterna i det dagliga 
arbetet genom att samtala med barnen hela tiden. Efter varje genomgånget arbetsområde 
eleverna jobbat med gör läraren ett test som handlar om att se hur eleven tänker. Innan årskurs 
tre kan läraren fånga upp elever med matematiksvårigheter med hjälp av detta system. Oftast 
är det elever i årskurs tre som behöver hjälp med matematiken och har då rätt till 
stödundervisning. På skolan som läraren arbetar använder man även skolverkets diagnoser 
som ligger utspridda under hela lågstadiet. 
 
4. Vilka problem är det som elever med matematiksvårigheter har? 
 
Lärarna anser att elever ofta har följande svårigheter: 
• eleverna har svårigheter med matematiska begrepp t.ex. jämförelseord som lång – längre – 

längst, dyrare – billigare, hälften – dubbelt, 
• matte är också svenska, därför kan en elev med matematiksvårigheter ha svårt att läsa och 

därmed förstå lästal i matematik t.ex. vid problemlösning,   
• eleverna har ofta automatiseringssvårigheter, kan inte se att 3 + 2 = 5 och sedan se alla tal 

som blir 5, speciellt jobbigt är det för de här eleverna att räkna subtraktion, 
• eleverna har svårt med taluppfattning. De förstår inte vad siffran 8 står för och är inte 

säkra på 10-kamraterna (vilka tal som tillsammans blir 10 t.ex. 8 + 2, förf. anm.), 
• eleverna har svårt att se mönster i matematiken, logiskt tänkande och det spatiala,   
• eleverna har svårt med att göra rimlighetsbedömningar (eleven kan inte lösa uppgifter i 

stil med vad man hinner göra på en minut, förf. anm.), 
• eleverna har svårt med att kunna bygga, följa ritningar, förstå symmetri (likformighet, 

förf. anm.), se mönster och kunna tänka tredimensionellt.  
 
5. Vad är viktigt att tänka på i undervisningen, för att hjälpa elever med              
    matematiksvårigheter ? 
 
Följande råd ger lärarna för att hjälpa elever med matematiksvårigheter i vardagen: 
I klassrummet ska eleverna kunna klara sig själva och gå till speciallärare med det som är 
svårt med matematiken. Det är viktigt att ta reda på vilka kunskapsluckor som finns och 
hjälpa till ”att fylla dem”. Man skall inte forcera och gå för fort framåt. Då kan eleverna 
uppleva att alla andra kan utom de själva. Det gäller att hela tiden stärka deras självförtroende. 
Läromedlet ska vara anpassat så undervisningen läggs på rätt nivå för elever med svårigheter, 
det får inte vara för lätt eller svårt. När elever blir äldre upplevs det som ”skämmigt” att ha 
annan bok, ”löspapper” eller att sitta med stavar eller kulor som hjälpmedel på 
matematiklektionerna. Arbetet med de här barnen måste ske grundligt, det går inte hoppa över 
vissa delar. Föräldrarna har en viktig roll eftersom det är vissa delar av matematiken som 
eleverna kan arbeta med hemma. När matematiken blir mer komplex i årskurs tre måste elever 
med matematiksvårigheter ges möjlighet sitta i mindre grupper. 
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6. Vad använder du för läromedel för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? 
 
Man ska inte använda speciella läromedel till elever med matematiksvårigheter anser de lärare 
jag intervjuat, utan plocka från olika. För en del elever lägger man till uppgifter. Ibland måste 
man reducera. Man använder de avsnitt i böckerna som passar utifrån den problematik eleven 
har. Barn med matematiksvårigheter behöver konkret material och behöver möjlighet att 
laborera och då se vad som händer. En-klossar, tioklossar, hundraplattor, pengar, spel, 
miniräknare och dator är andra bra hjälpmedel som ger eleven möjlighet att pröva sig fram till 
kunskap och förståelse. Det finns ett bra dataprogram, som heter Grafmatte. Det är ett 
automatiseringsprogram med tabellträning inom alla fyra räknesätten. Ett sätt att hjälpa elever 
till logiskt tänkande är att ge eleverna redskap och färdiga mallar för vissa delar av 
matematiken, en modell för hur de ska tänka när de löser tal. När eleven blir äldre och mognar 
kommer förståelsen efter hand och eleven förstår svaret. Att lära eleverna vissa basfärdigheter 
i matematiken som uppställning av tal, algoritmer, gångertabell, triangel, sträcka – tid - 
hastighet underlättar för dessa elever. En lärare berättar att på deras skola brukar de ha 
”mattekurs” på raster eller på lärarnas planeringstid, detta sker i mån av tid och tillgänglig 
personal. Mattegrupperna består av 6–7 elever åt gången och då får eleverna hjälp med olika 
svårigheter t.ex. att träna klockan eller gångertabell. Hjälper man elever redan i årskurs tre 
eller fyra med svårigheterna kanske det bara är ”luckor i årskurs fem eller sex att fylla”, 
menar en lärare. En annan lärare säger att om en elev har jättesvårt att lära sig klockan kan 
man lägga upp undervisning så att man går framåt och det blir svårare och svårare. Men om 
man ser att det går för fort framåt för eleven med matematiksvårigheter är man tvungen att 
avbryta, stanna upp och gå tillbaka till något som eleven har gjort tidigare. Att man återigen 
tränar på ”hel och halv” timme, och struntar i kvartarna. Eller att man kan läsa hela den 
analoga klockan tills vidare, och lägger in arbete med klockan senare eller efter hand i stället.   
 
7. Träffar du många elever med matematiksvårigheter? 
 
Mellan en till tre elever i varje klass, menar lärarna har någon form av svårighet med 
matematik. Två av de intervjuade lärarna tycker inte matematiksvårigheter är lika vanligt som 
läs- och skrivsvårigheter. När elever blir äldre och utvecklar förståelse för de olika delarna i 
matematiken som kräver tankeprocesser minskar antalet elever med svårigheter. Därför har 
lärarna svårt att uppskatta ett faktiskt antal elever med matematiksvårigheter. 
 
8. Är det flest pojkar eller flickor som har matematiksvårigheter enligt din bedömning? 
 
På den här frågan svarar de flesta lärarna att det är olika från år till år. Därför går det inte att 
generalisera vilket kön som oftast har svårigheter. Det som lärarna kunde uttala sig om var att 
pojkar oftast har bättre självförtroende än flickor. Pojkarna är tidigare i sitt rumsliga tänkande, 
lär sig att räkna snabbare, lär sig att automatisera tidigare samt är bättre på problemlösning. 
Flickor mognar senare vad det gäller det rumsliga tänkandet, och är mer språkligt begåvade. 
En lärare anser att när eleverna blir äldre utjämnas skillnaderna mellan könen. Pojkar och 
flickor mognar olika och flickor får ofta någon sorts etikett att de har svårt för matematik. 
 
9. Genomsyrar matematiksvårigheter elevens vardag när det gäller svårigheter i andra   
    ämnen eller socialt ? 
 
Lärarna tycker att det kan märkas i övriga ämnen högre upp i skolsystemet som på No- 
lektioner och när elever skall räkna i ämnena fysik och kemi. Det kan även synas i geografi 
när man skall titta i tabeller efter höga berg eller långa floder. Det blir stora tal och då kan 
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man inte ta hjälp av miniräknare. Matematiksvårigheter påverkar tidsuppfattning. Det är ofta 
svårt för de här barnen att komma i tid på morgonen, planera så att man hinner äta frukost, 
sätta på sig, ta med skolväskan och kanske hinna möta en kompis innan skolan börjar. 
Eleverna har svårt att se sin vardag i struktur. När man pratar med dem har de inte 
tidsbegreppen klara för sig med år, årstider och klockan. Om matematiksvårigheterna är 
kombinerade med läs- och skrivsvårigheter brukar det ta på självförtroendet. Då kan barnet 
inte kompensera sin svårighet genom att vara bra i andra ämnen.  
Socialt kan svårigheterna också visa sig i vardagen: 
• om man är duktig i matte är man smart, därför får en elev med matematiksvårigheter ofta 

känslan av att vara ”dum”,  
• för dom här barnen kan det vara svårt att spela spel, följa regler och förstå dolda regler i 

spel som är självklara för andra. Eleven förstår inte det sociala samspelet när dom ska leka 
med andra elever i olika lekar och kan inte ta utrymme i gruppen på ett smidigt sätt utan 
att det blir bråk, 

• eleverna med matematiksvårigheter blir ofta stökiga när de blir äldre. Det är viktigt att 
dom får hjälp tidigt med sina svårigheter för att undvika det, 

• är du snabb på att räkna kan du snabbt övertyga övriga kompisarna men har du svårt för 
att räkna kan du bli lurad. Det visar sig när elever spelar spel, byter kulor och kort. 

5.2 Intervju av utredningspersonal, utredningsteam  
Jag redovisar här intervjun med en specialpedagog som arbetat i tre år, samt en psykolog som 
arbetat i fem år. Båda arbetar som utredningspersonal och går en certifieringsutbildning i 
dyskalkyli hos Björn Adler leg. psykolog, specialist i neuropsykologi och psykoterapeut. 
Eftersom jag intervjuade två personer samtidigt, har jag sammanfattat det båda sagt i 
intervjun. Frågorna finns med som bilaga 2. 
 
1. Berätta om er verksamhet? 
    Hur arbetar ni med barns matematiksvårigheter/dyskalkyli? 
 
Utredningspersonalen berättar att barn kommer till dem på remiss eller ansökan från skolor, 
med föräldrars medgivande eller önskemål. Men det är skolor som söker hjälp hos dem för det 
enskilda barnet, och då beskriver man vad det är för svårigheter som barnet har och vad man 
har för fråga. Frågor som skolorna har kan vara dyslexi, dyskalkyli, läs- och skriv- och 
matematiksvårigheter eller enbart matematiksvårigheter. Ibland är det större frågeställningar 
än så det kan handla om komorbida diagnoser. Det är diagnoser som överlappar med andra 
svårigheter t.ex. ADHD och dyslexi. Dyslexi ger ofta svårigheter i matematik. Många flickor 
uppvisar problem med matematiken pga. stress och ångest. Om frågan handlar om matematik 
görs även en dyslexiutredning vilket rekommenderas av Björn Adler. Då görs en hel 
utredning där psykologen och pedagogen gör sina delar av utredningen och väger ihop sina 
resultat. Man ser olika saker på olika nivåer, man ser färdigheter och man ser förmågor. 
Färdighet och förmåga är inte samma sak, det ena mäter vad man kan just för ögonblicket och 
det andra mäter vad man skulle kunna. Detta ställs sedan mot varandra. Det finns särskilda 
kriterier för detta, de intervjuade anger att de följer ETS direktivet (Educational Testing 
Service). Det är ett amerikanskt testinstitut som har satt upp riktlinjer för hur en utredning ska 
se ut och vad den skall innehålla och hur den ska göras för att vara professionell. Dyskalkyli 
diagnosen ger inga ”bonuseffekter” som diagnos betraktat till skillnad från dyslexi. När man 
har dyslexi ges vissa förmåner eftersom det är klassat som ett av samhället erkänt 
funktionshinder, ett handikapp. Dit har inte dyskalkyli kommit än, eftersom den i forskning är 
så mycket yngre. Detta gör en väldig skillnad i mängden av läromedel och testmaterial som 
man har att tillgå när man skall utreda dyskalkyli. 
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2. Använder ni begreppet dyskalkyli när ni pratar om matematiksvårigheter? 
    Vad använder ni för begrepp för att ”förklara era elevers matematiksvårigheter”? 
 
Utredningspersonalen använder dyskalkyli som begrepp, när de skall sätta den diagnosen på 
en elev. Men om en elev är jättestressad och har dåligt självförtroende dvs. har pseudo-
dyskalkyli, då är det bättre att säga att denna elev låst sig inför matematiken och man bör då 
jobba med elevens självförtroende istället. De intervjuade menar att de får gå tillbaka och 
tänka hur eleverna har haft det. Eleverna kan ha kunskapsluckor, som inte beror på bristande 
förmåga. Har eleven däremot bristande förmåga är det dyskalkyli, förklarar 
utredningspersonalen. Då kan det ha hänt något i undervisningen som medfört att eleven har 
kunskapsluckor, då är det viktigt att man kartlägger och arbetar med det eleven har 
svårigheter med. En elev kan även ha en försenad matematikutveckling. Då är det inte 
dyskalkyli, säger de intervjuade. Man kan ofta se att elever som avkodar tal fel även har 
svårigheter med att läsa. Om man inte avkodar bokstäver rätt får man inte heller siffror rätt. 
 
3. I vilken årskurs är det vanligast att ni träffar elever med matematiksvårigheter? 
 
Enligt utredningspersonalen kan det vara i vilken ålder som helst. De anser att det inte finns 
någon anledning att utreda dyslexi eller dyskalkyli förrän eleven går i årskurs fyra eller fem. 
På yngre barn kan en specialpedagogisk utredning göras, för kartläggning och möjlighet att 
sätta in tidiga insatser. Specialpedagogen ska in tidigt för att arbeta med en elevs svårigheter, 
och sedan kommer utredningen in för den elev som inte kommer ”över tröskeln”. Pedagogen 
gör då en pedagogisk analys och funktionsbedömning, d.v.s. tittar på hur eleven klarar sig 
jämfört med jämnåriga elever. Eleven ska, om inga problem finns, vara på samma nivå som 
jämnåriga enligt normerna i läsning, matematik och skrivning. Man kan också undersöka med 
screeninginstrument olika typer av problem, om pedagogen anser att det finns behov 
remitteras eleven vidare till psykologutredning. Man kan använda Adlers läs-screening, 
matematikscreening, kognitiva screening och neuropedagogiska screening. Det krävs ingen 
utredning eller diagnos för att barn ska få hjälp i skolan. Skolan har ingen rätt att kräva att 
barn skall vara utredda eller ha en diagnos innan de hjälper dem. Barn har rätt att få hjälp 
utifrån sina behov utan utredning eller diagnos. Men det är naturligtvis bra med utredning för 
att kunna ge barnen så bra och riktig hjälp som möjligt. Väntetiden för utredningsärenden är 
ett år. Därför tar man in elever som har behov av att byta skolform t.ex. till särskola först. När 
det gäller dyslexi och dyskalkyli är det de äldsta eleverna som först får komma för utredning, 
säger utredningspersonalen. 
 
4. Tycker ni att man redan i förskolan kan jobba med ”matematik” för att förebygga  
    matematiksvårigheter? 
 
Allt man gör i förskolan är förebyggande, anser utredningspersonalen. När man jobbar med 
klossar använder man mängd, man lägger högar och räknar samt ramsräknar både framlänges 
och baklänges. Det är viktigt att barnen har ett språk för matematik är också ”ett språk”. 
Språkliga begrepp blir matematiska begrepp som taluppfattning och rimlighetsbedömning. 
Som exempelvis när man dukar och det är fem stycken vid bordet, då ska barnet tänka ut hur 
många gafflar som behövs. Barnet får då en rimlighetsbedömning och antalsuppfattning. För 
barnet i förskolegruppen är det viktigt att få tänka själv, man bör undvika att göra saker åt 
barnet hela tiden. Man kan ställa följdfrågor till barnet: Hur tänkte du då? Hur blir det då? Hur 
kommer det att bli om vi gör så här? Utredningspersonalen menar att man hjälper barnet att 
leta och ta fram en egen problembeskrivning och en egen analys. Enkel problemlösning och 
att prata matematik är sådant man kan jobba med redan på förskolan. Man kan ha matematik i 
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skogen, gymnastiken, låta barnen vara med och laga mat, baka och leka med vatten. 
Multisensorisk inlärning då man använder så många sinnen som möjligt, gör att upplevelsen 
att ta på och känna är viktig. Då sker inlärning speciellt med små barn. Musik är också ett 
språk. Det är matematik, för det finns sekvensering i musik också. 
 
5. Vilka problem är det främst som elever med dyskalkyli/matematiksvårigheter har? 
 
Elever får svårigheter med uppställningar, riktningsbegrepp, den spatiala förmågan och 
arbetsminnet. När en elev får svårigheter med riktningsbegreppet har man svårt att skilja på 
höger och vänster. Man får svårt att läsa kartor och får svårt att hitta. Problem med den 
spatiala förmågan, som har med tänkandet att göra visar sig när man ska vända en sak i 
huvudet t.ex. en ritning och tänka ut hur man vill ”möblera om hemma”. Det kan också visa 
sig när eleverna ska se bokstäver åt rätt håll och inte vända på b och d. Det handlar om det 
rumsliga tänkandet. Det finns teorier/idéer om att killar är ute mer, får vara med och snickra, 
såga och göra saker som ger dem bättre spatial förmåga. Flickor gör nästan aldrig sådana 
saker, de är mer hemma. Utredningspersonalens uppgift blir att försöka utreda vad som är 
primärt i problematiken. Barnet har kanske en dålig boklig kunskap i hemmet, dålig 
studietradition eller rörigt i klassen. Är det något man kan göra för att få igång matematiken 
eller finns det en dysfunktion hos det här barnet som gör att det inte går? Därför görs en 
noggrann utredning av utredningspersonalen, för att ta reda på vad det är för åtgärder just det 
här barnet behöver.  
 
6. Hur utreder ni de elever som kommer till er och vad använder ni för material? 
 
Utredningspersonalen utreder barnen genom att göra lärarintervjuer, ta in pedagogiska 
underlag samt läsa åtgärdsprogram. Specialpedagogen gör ibland skolbesök samt intervjuar 
lärare. Psykologen däremot gör en ordentlig anamnes, en kartläggning då man går igenom 
bakgrunden. Då tittar man på den sociala biten hur det sett ut för mamma och pappa samt 
mor- och farföräldrar. Om barnet har upplevt några trauman samt hur barnet haft det psykiskt 
med mobbing, klassbyten och känsla av tillhörighet. Det test som används heter WISC III, 
vilket är ett stort intelligenstest. Adlers neuropedagogiska screening för matematik, läsning 
och skrivning samt kognitiva screening använder utredningspersonalen för att tydligt se inom 
vilka områden svårigheterna ligger. När det gäller matematik ger specialpedagogen eleven 
uppgifter inom de områden svårigheterna ligger, för att sedan kartlägga och försöka förstå hur 
eleven tänker och vad det rör sig om för svårigheter. Skattningsskalor för dyslexi, dyskalkyli, 
självbild samt psykiskt välmående används också. Psykologen använder kvantitativa och 
kvalitativa undersökningsmetoder. Vid neuropsykologiska tolkningsmetoder tittar man på om 
det finns en dysfunktion, en svaghet i räknandet hos barnet. Ett år efter en utredning erbjuds 
en uppföljning för barnet. Lärare kan även beställa metodhandledning i dyskalkyli, då får man 
hjälp, stöd och tips på lämpligt material till eleven. 
 
7. Är det flest pojkar eller flickor som har dyskalkyli/matematiksvårigheter enligt er 
   bedömning?                    
 
Enligt forskningen är det flest flickor, men då kanske forskningen även räknar in elever med 
pseudo-dyskalkyli. Pseudo-dyskalkyli drabbar mest flickor vilket kan innebära en felmarginal, 
menar utredningspersonalen. 
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8 Vad ger ni för förslag till hjälp? 
 
Utredningspersonalen beskriver vad barnet behöver, sedan får pedagogerna själva på 
områdena ta fram det material som de tror är bra.  Ibland rekommenderar de Ann-Louise 
Ljungblads matteverktyg. Hon har utarbetat 50 kort en matematisk formelsamling som stöd 
för minnet. Det finns kort för t.ex. multiplikationstabell och procent. Dessa kort är bra för 
barn som har dåligt arbetsminne. Pedagogerna får en beskrivning på hur det här barnet lär sig 
bäst av utredningspersonalen. Mattecirkeln är ett annat material där man tillsammans med 
barnet kan fylla i vilka delar det klarar av, och på så vis ser man precis vad dom klarat och 
vad de har kvar att arbeta med.  

5.3 Intervju med lärare från en annan kommun 
Här redovisar jag min intervju med två lärare från en annan kommun. Eftersom jag 
intervjuade två personer samtidigt, har jag sammanfattat det båda sagt i intervjun. Den ena 
läraren har arbetat i 43 år i grundskolan och den andra läraren har lång erfarenhet från arbete 
på högstadiet och gymnasiet. Frågorna finns med som bilaga 3.   
 
1. Vad är viktigt att tänka på i undervisningen, för att hjälpa elever med     
    matematiksvårigheter? 
 
Lärarna som jag intervjuat menar att det viktigaste när man börjar med 
matematikundervisning är att man jobbar på ett sådant sätt att eleverna inte får 
matematiksvårigheter. När lärarna varit inne på högstadiet och gymnasiet och mött elever som 
de har kartlagt med det diagnosmaterial som deras kommun har, har de upptäckt att elevers 
kunskapsluckor ligger redan på talområde 0-10, och 0-20 speciellt i subtraktion. Lärarna 
menar att det har gått för fort fram från allra första början. Det är viktigt att lärare är medvetna 
om att elever behöver olika lång tid för att befästa de olika momenten i matematiken. Därför 
är det viktigt att ge elever den tid den behöver.  I matematik är det så att varje moment bygger 
på ett tidigare moment liksom ”sten på sten”. Fattas det då en sten i botten, så går det inte att 
bygga ett stadigt bygge av det, säger lärarna. Vissa elever kan inte ta till sig kunskap om de 
inte får arbeta konkret och laborativt. Lärare måste vara medvetna om att variationen i 
mognadsgraden hos eleverna framförallt i de yngre årskurserna är olika stor. Det sätter sina 
spår i hur eleverna kan ta emot och utveckla sin matematiska förståelse. Man kan ha en viss 
gemensam bas att arbeta utifrån. Men man måste se till att elever som kommit långt i sin 
utveckling får utmaningar, och de elever som har svårigheter behöver ytterligare basträning, 
säger de lärare jag intervjuat.  
 
Ett sätt att underlätta för elever kan vara att schemalägga matematiklektionerna, därför att 
matematikundervisningen måste vara varierande. Ofta blir tyngdpunkten på aritmetiken, och 
klarar elever inte aritmetiken så är det likhetstecken med att man inte är bra i matematik. 
Matematik är så mycket mer än de fyra räknesätten. Det är ett verktyg för att klara av det 
andra. Man kan ha geometri på måndag och ”matteboken” på tisdag. Laborativa stationer på 
torsdag med t.ex. laborativt material som multilinkklossar som man kan sätta ihop och få ett 
tredimensionellt seende samt tangram. Problemlösning på fredag och då har eleverna en 
diskussionstimme, eleverna får då ett gemensamt problem att fundera på och rita bild till. Att 
koppla bild och ”mattespråk” är bra för eleverna som inte alltid ser kopplingen mellan 
siffrorna och någonting annat som de inte vet vad det står för, säger lärarna. 
 
 
 



21 

2. Vad finns det för metoder i undervisningen för att hjälpa dessa elever? 
 
I undervisningen ska man diskutera mer och arbeta laborativt, menar lärarna. I deras kommun 
görs diagnoser på alla barn och kommunen använder då materialet MUS, som betyder 
matematikutvecklingsschema. Alla 6-åringar går igenom en muntlig diagnos i förskoleklass 
som skall lämnas in, det är den viktigaste kartläggningen som deras kommun gör. Barnen 
hamnar på en skala på 0–26, får barnen 0-10 får man ha ”ett vakande öga på dem” och ligger 
barnen över 24 så har de kommit väldigt långt och måste få utmaningar. Sedan följer man 
eleverna under skoltiden, och har en elev lite svårt på högstadiet så kan man gå tillbaka till 
protokollet och titta, eftersom det finns dokumenterat. Det finns klassprotokoll som läraren får 
samt elevprotokoll i deras egna mappar. Genom dessa diagnoser är inte risken så stor att man 
börjar på för hög nivå utan får eleverna med sig, säger de intervjuade.  
 
3. Vad kan man använda för läromedel/hjälpmedel för att hjälpa elever  
    matematiksvårigheter? 
 
Lärarna tycker man kan använda det läromedel som man tycker om och tycker är bra. Det 
som är viktigt är att man inte har målet att den boken skall vara klar då och den boken skall 
vara klar då. Matematikböckerna har beteckningen 1A, 1B, 2A och 2B. Detta måste man 
blunda för. Det finns en del elever som behöver få jobba med 1A i hela ettan. Det beror på 
individen, alla elever kommer inte att göra klart lika många böcker. Det är viktigt att lärare 
inte blir slavar under läromedlet för det finns inget läromedel som kan bestämma vad en elev 
måste hinna på en termin, för då kan man skapa de tidiga kunskapsluckorna. Ett annat 
problem med detta är att det oftast står vilken årskurs läromedlet är tänkt till. När äldre elever 
måste gå ner och hämta kunskap i tidigare böcker då känner de sig mindervärdiga. Står det att 
den här boken är gjord för mellanstadiet eller årskurs 4–6 blir det ett stort problem för då 
blockerar sig eleverna själva. Eleverna tycker att de är jättedåliga. Givetvis finns det elever 
som har svårt för matematik, men det blir inte så många om man inte rusar framåt för fort. Det 
kan finnas elever som man direkt vet kommer att få svårt att nå målen, men då är det viktigt 
att ge dem en stadig grund och jobba praktiskt t.ex. gå ut på samhället, banken, posten för att 
lära eleverna det de måste kunna för att klara sig i livet. Man kan jobba med volym, räkna ut 
vad man tjänar om man köper en stor förpackning istället för en liten. Många gånger är det så 
att det abstrakta är väldigt svårt, så ju mer konkret man kan göra undervisningen desto bättre 
är det. Elever som har svårigheter kan lära sig enormt mycket men tyvärr så tappar vi alltför 
tidigt det konkreta materialet i skolan. Det finns bra material som DIME, Cuisenaire-stavar 
samt Pattern Blocks, det sistnämnda för att introducera bråk. Eleverna får plocka med 
materialet, rita av det dom bygger samt skriva. När man bygger upp förståelsen för decimaltal 
är det bra att göra en konkret övning när man klipper och klistrar, och förklarar hur liten en 
tiondel är och sedan göra lika med hundradelen och tusendelen. 
 
4. Använder ni begreppet dyskalkyli när ni pratar om matematiksvårigheter? 
 
Lärarna använder inte begreppet dyskalkyli, de rör sig aldrig med det ordet bland föräldrar. 
Men lärarna tror att det finns en koppling med de elever som kastar om siffrorna. Allt är nog 
inte dyskalkyli, utan det handlar om mognad för en del elever. En av de intervjuade har haft 
några elever som vände på siffrorna, detta kan ju ofta ha samband med dyskalkyli. Många 
gånger kan det vara för lätt att sätta en etikett på elever att de har matematiksvårigheter eller 
dyskalkyli, utan att ta reda på den egentligen orsaken. Det är viktigt att ta reda på var eleven 
har sin fasta kunskapsgräns någonstans och bygga utifrån den så kommer 
matematikkunskaperna väldigt fort, menar lärarna. Det är viktigt att visa fram att elever kan 
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ha olika förutsättningar, för att se att den eleven är duktig på det här och den är duktig på det 
här, men jag är duktig på det här. 
 
5. Vilka problem är det främst som elever med matematiksvårigheter har? 
 
Elever med matematiksvårigheter har ibland svårt med att se mönster, symmetri, svårt för att 
avbilda eller fortsätta mönster. En av de intervjuade har träffat en elev som hade en 
blockering. Eleven trodde inte hon kunde arbeta med problemlösning, det tog flera år att få 
hennes självförtroende stabilt, för i matematik är det så lätt att knäcka självförtroendet. Det får 
vi inte göra, alla elever måste ha en chans att känna det här är jag bra på, jag kan det här. Man 
måste vara på den nivå i matematiken där man befinner sig, för att man skall kunna utvecklas 
och för att man skall känna, jag kan. Ett problem som de intervjuade lärarna uppmärksammat 
är att svårighetsgraden för varje moment i matematikböckerna ökar för varje läsår i årskurs 
sju till årskurs nio. Tiden blir för kort för varje moment varje årskurs. När eleverna möter 
momentet nästa årskurs har eleverna inte nog med förkunskaper för att gå vidare. Det är bättre 
att lägga längre tid i början på varje moment och ge elever möjligheter ta med de kunskaper 
de haft hela tiden. Blir det inte momentet riktigt befäst lär sig inte eleverna och får inte någon 
kunskap. Lärarna anser att man ska ta bort elevens tro på boken och sätta in resurser tidigt. 
Det är viktigt att inte skära ner på resurser eftersom de är så viktiga för elever som har 
svårigheter. 

5.4 Intervju med lärare som arbetar med elever med matematiksvårigheter 
Här redovisar jag intervjun med en lärare som har lång erfarenhet från arbete med elever med 
matematiksvårigheter. 
Mina intervjufrågor som jag hade som stöd var följande: 
Hur upptäcker man matematiksvårigheter samt vilka problem är det främst som eleverna får? 
Vad är viktigt att tänka på i undervisningen, för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? 
Får eleven svårigheter även i andra ämnen, socialt? 
Använder du begreppet dyskalkyli?  
 
Läraren menar att det viktigaste för matematiken är att barnet får språket. Det är 
grundläggande för matematiken. Allting som har med lek, form och färg att göra är 
grundläggande saker för hjärnan som man tränar när man är liten. Det är det absolut viktigaste 
för en gynnsam matematikutveckling för det lilla barnet. De allra viktigaste åren när det gäller 
inlärning för barnet är 1-3 års ålder. Läraren anser att det är en stor fara när små barn blir 
stillasittande och inte får jobba med kroppen när de är små. Att vara ute och röra sig och hålla 
på med någon idrott, musik, konst, bild, form, färg, rörelselekar och att uppleva verkligheten 
är viktigt för små barn. Att barn ges möjlighet att hjälpa till i hemmet som t.ex. att diska, laga 
mat, städa, snickra är bra träning för när man utför och löser små uppgifter tränas 
uthålligheten och en möjlighet att arbeta. Det är viktigt att vi vuxna behåller den lekfulla 
inställningen när vi t.ex. arbetar med matematiken med ett litet barn, det skall vara roligt att 
lära sig matematik. När man pratar om studier lämnar man ofta leken och ”nu är det allvar”. 
Då blir det plötsligt någonting viktigt som är väldigt fel, förklarar den intervjuade. Det är bra 
för barn att spela olika spel, schack och kortspel. Har man inte gjort det har man kommit långt 
efter när man börjar skolan och det blir svårt att reparera. Det finns barn som inte får träna 
hjärnan på det sättet, föräldrarna kanske inte är intresserade. Då kanske ”mattemötet” i form 
av räkning blir en negativ erfarenhet från början och barnet kommer efter, säger läraren. 
 
När man startar med matematik med barn är det bra att använda muntlig undervisning, boken 
skall inte styra, och ibland kan arbetsblad användas som komplement. Undervisning är bara 
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ett hjälpmedel för att en elev ska tillägna sig matematiken, menar läraren. När man jobbar 
laborativt med att mäta, väga och pröva då utvecklas eleven genom att praktiskt få arbeta med 
matematiken. Det är bra att börja tidigt med kvadratrötter, ekvationer och problemlösning 
som är en viktig del av matematiken. Man skall lära sig några få saker och det ordentligt. 
Problemen för elever med matematiksvårigheter bara växer och växer om man inte tar tag i 
dem. Men läraren vet av sin långa erfarenhet att problemen går att reparera, han anser att med 
rätt undervisning kan en elev ta igen det som förlorats på tre år, på bara tre månader. Läraren 
är övertygad om att alla kan lära sig matematik. En elev med svårigheter behöver inte vara 
obegåvad. Synen på elevens möjligheter är avgörande, därför är det viktigt att man klargör 
och tror på elevens förmåga. Svårigheter kan även bero på psykologiska faktorer. Det är 
viktigt att eleven själv vill lära sig. Låt eleven pröva själv, och visa att ingen blir arg om det 
blir fel. Då försvinner svårigheterna och eleven får chansen att utvecklas och känna att den 
inte är ”dum i huvudet”, säger läraren. Matematik är som att uppleva en hel värld, den är 
fascinerande och det handlar inte bara om räkneförmåga. Det är mycket bredare än så, det är 
en aspekt på hela vårt liv. Matematik är också skönhet, glädje, samband och är underbart att 
utforska. Det är bra om vi som lärare förmedlar detta till eleverna och får dem att förstå vilken 
betydelsefull roll matematiken spelar i deras liv, så att man får dem att vilja lära sig, att få 
motivation. Språket är viktigt och en stor bit av kommunikationen när det gäller att uttrycka 
känslor, tonfall, läsa, skriva och att tala. Framförallt är förståelsen viktig. Språket är en viktig 
del av matematiken, säger den intervjuade. 
 
När man skall undersöka en elevs matematiksvårigheter är hela bilden viktig av eleven. Men 
eftersom det här med matematiksvårigheter är så komplicerat måste man ibland vara lite 
skeptisk mot diagnoser och utredningar eftersom man kan missa det väsentliga. Det är ingen 
enkel process att hitta orsaken till en elevs matematiksvårigheter, anser den intervjuade. 
Läraren tycker inte att det finns någon färdig metod att använda när man undervisar elever 
som har matematiksvårigheter. Det finns inte bara ett sätt, utan det är läraren som måste hitta 
vägen till förändring hos eleven. En av lärarens egna strategier är att börja med några enkla 
övningar, där eleven känner sig säker och trygg och lyckas varje gång. Sedan går man vidare 
med små steg, har tålamod och går inte för fort fram när man undervisar. Tillsammans med 
eleven arbetar sedan läraren fram en plan för hur man skall gå vidare i arbetet. Det är viktigt 
att lyssna på eleven, samtala samt skaffa sig en uppfattning om elevens intressen. Sedan kan 
man som lärare ge kreativa, konstruktiva förslag och idéer om vad man skall arbeta med i 
matematiken. Eleven kan få några enkla hemuppgifter. Det är lagom att arbeta ca. 10 minuter 
varje dag med matematiken, det brukar leda till goda resultat. Det är viktigt att befästa 
kunskapen och få bort rädsla och det hat som eleven känner inför matematiken. Då är det 
viktigt att inte fokusera på det eleven har svårt för, utan på det eleven kan. Det är elevens 
styrkor, möjligheter och intressen man skall ta tillvara på. Man skall ge uppriktigt och ärligt 
beröm och berätta för eleven vad den är duktig på. Man måste som lärare tända ett nytt hopp 
hos eleven för att viljan att arbeta med matematiken ska återvända.   
 
Det är viktigt att lärare är intresserade av matematik och har stor kunskap om sitt ämne, anser 
läraren. Matematikundervisning skall vara omväxlande, regelbunden, undersökande och man 
skall ge uppgifter som är intressanta och få klassen aktiv. Det är viktigt att eleverna får 
ordentligt med utmaningar i matematiken. En skicklig lärare kan visa och förklara och ställa 
frågor så att eleven själv funderar. Eleverna måste se vad matematik är och se det som en 
färdighetsträning med problemlösning och tänkande. Det är viktigt att man inte räknar för 
matematikens egen skull, utan att eleverna verkligen förstår det de räknar. Den intervjuade 
läraren anser att det finns många metoder att använda i undervisningen, själv använder han 
selektivt och plockar från olika metoder när han undervisar. En av metoderna som läraren 
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själv använder är Suzukimetoden från Japan, utvecklad av Shinichi Suzuki, vilken han anser 
vara utmärkt att använda i matematikundervisningen. Denna metod är egentligen utarbetad för 
att lära barn spela instrument, men Suzuki ansåg att den troligtvis även kunde användas vid 
matematikinlärning. Suzukis grundtanke är kunskap med kärlek. Det viktigaste är inte att bli 
duktig, utan att använda sin begåvning och förmåga till utveckling på sådant sätt att den blir 
till glädje och nytta för andra människor. Hela Suzukis filosofi är att människor har en otrolig 
utvecklingspotential när det gäller att lära sig i stort sett allting som språk, musik och 
matematik. Suzuki startade en musikskola för små barn för att han ville börja från början med 
barnen. Anledningen var att han fått hålla på i många år och reparera musiksvårigheter. 
Många metoder som används, menade Suzuki, är sådana så att nästan alla barn får svårigheter. 
Han satte lärarrollen oerhört högt. Den som skall lära ut skall inte bara kunna lite mer än 
barnen, utan också ha en gedigen utbildning i musik och vara en god pedagog. Suzuki menade 
att de allra främsta lärarna skall ha nybörjarna. Metoden går ut på att man startar tidigt i 3-4 
års ålder tillsammans med föräldern som får lära sig spela medan barnet bara hör på. Detta 
väcker motivation hos barnet att vilja lära sig. Positivt inställda föräldrar är det allra viktigaste 
när små barn skall lära sig något nytt. Tanken var att när pappan lärde sig något nytt, blev det 
något spännande som pojken kunde ta efter. Övningarna är enkla i början och barnet får 
respons, glädje och uppskattning för varje sak som det gör. Suzuki-metoden tar fasta på det 
människor har, och den livskraft som finns i våra genetiska arv. Om man bara utnyttjar det 
människor har så kan man lära sig otroligt mycket, Suzuki är inte bara en metod utan en 
filosofi kring inlärning.                                                                                                                                          

5.5 Sammanfattning 
Under denna rubrik sammanfattar jag de resultat som mina intervjuer visat.  
 
Samtliga lärare i undersökningen är överens om att man redan i förskolan skall arbeta med 
matematik, och på det sättet förebygga matematiksvårigheter. Det är de matematiska 
begreppen som är så viktiga att träna när barnen är små och att man ”pratar matematik”. De 
matematiska begreppen som man kan träna är lång – kort – längre, bredvid – framför, hälften 
- dubbelt osv. När sedan eleven börjar med matematikundervisning i skolan är det viktigt att 
vi jobbar på ett sådant sätt att eleven inte får svårigheter. Att arbeta med laborativt läromedel i 
undervisningen är ett bra sätt att göra matematiken mer konkret. Genom att samtala om 
matematik när eleverna arbetar i grupp och enskilt kan eleverna tillägna sig matematik på ett 
bra sätt. Elever med matematiksvårigheter har bl.a. svårt med automatisering, uppställning, 
subtraktion, problemlösning, additionstabellen och svårigheterna visar sig även i den spatiala 
förmågan samt arbetsminnet. Eleverna har även svårigheter att tillämpa sina matematiska 
kunskaper och har inte strategier för att lösa tal.   
 
Genom intervjuerna har framkommit att lärarna inte använder de begrepp som utmärker 
dyskalkyli utan säger matematiksvårigheter eller liknande. Det beror på att lärarna bara 
använder det begreppet när en elev har fått den diagnosen. Undersökningen visar att det är 
några elever i varje klass som har svårigheter och lärarna anser att både flickor och pojkar har 
svårigheter i matematik. Lärarna anpassar elevernas läromedel genom att lägga till eller stryka 
uppgifter som är för svåra för eleven. Man skall använda det material som man själv tycker 
om som lärare. Matematik är ett språk. Därför har kommunikationen en central plats i 
matematikundervisningen. Om eleven har dyskalkyli skall man arbeta med korta pass 5–10 
minuter räcker åt gången.  
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6 Diskussion 
Mitt syfte med detta examensarbete var att ta reda på pedagogers syn på elevers 
matematiksvårigheter. 
Mina frågeställningar var följande: 

• Hur upptäcker jag matematiksvårigheter hos elever i grundskolan?  
• Hur kan jag underlätta för elever med matematiksvårigheter i grundskolan? 
• Är dyskalkyli ett relevant begrepp för matematiksvårigheter?  

6.1 Metoddiskussion 
Uppsatsen är uppbyggd på intervjuer av 10 personer. Enligt min bedömning är antalet 
personer som jag intervjuat tillräckligt. Åtta av de intervjuade har anknytning till undervisning 
i matematik, medan två av de intervjuade arbetar som utredningspersonal. Sex stycken av 
intervjuerna var individuella medan två var gruppintervjuer. Jag anser att det var en bra metod 
att använda intervjuer i min undersökning. De personer som jag intervjuat har jag valt ut för 
att få en bredd på undersökningen. Det är personer som har stor kunskap och många av de 
intervjuade har mycket lång erfarenhet som lärare och har undervisat länge. Det anser jag är 
styrkan i min undersökning, eftersom det tillför min undersökning mycket, de intervjuade vet 
vad de talar om. Därför var det intressant att genomföra intervjuerna, genom dem har jag fått 
mycket kunskap om matematiksvårigheter.  
 
Valet av kvalitativ metod gjorde jag med tanke på den begränsning enkätfrågor innebär, då 
finns det inte möjlighet att ställa följdfrågor eller resonera kring de olika frågeställningarna. 
Metod av kvalitativ karaktär har dock den begränsningen att det är lätt att komma ifrån ämnet. 
Det fungerade bra att använda MP3 spelare istället för att skriva ner svaren, men det medförde 
ett omfattande arbete med att skriva av det väsentligaste från intervjuerna.  När man sedan ska 
sammanställa och redovisa blir det ett omfattande material som ska bearbetas. Detta innebär i 
sin tur att man ställs inför uppgiften att begränsa sig kraftigt och sortera bort det oviktiga från 
intervjuerna. Att strikt hålla sig till syfte och frågeställningar fann jag både svårt och 
tidskrävande. När jag sammanställde mina intervjuer insåg jag att en del av mina frågor till de 
intervjuade inte var relevanta till min frågeställning, frågorna gav inte svar på mina 
frågeställningar i den utsträckning som jag tänkt mig. Svagheten i min undersökning är just 
frågeformuleringen till de intervjuade samt att jag inte hade så stor kunskap om hur man 
intervjuar. En provintervju som jag nämnde i metoddelen hade nog varit bra att göra. Jag har 
fått svar på mina frågeställningar till viss del men jag borde ha begränsat mina frågor till 
antalet samt formulerat om några av dem, ibland kändes de för omfattande.  

6.2 Resultatdiskussion 
I diskussionen har jag redovisat de viktigaste resultaten av mina intervjuer, jämfört dem med 
litteraturen samt gjort egna reflektioner.  
 
Hur upptäcker jag matematiksvårigheter hos elever i grundskolan?  
Utifrån mina intervjuer med klasslärarna har jag funnit att de är ganska överens om vilka 
svårigheter med matematik elever kan ha. De menar att eleverna har svårigheter med att 
tillämpa sina matematiska kunskaper. Bristerna upptäcker lärarna både i undervisningen och i 
matematiska samtal, både enskilt och i grupparbeten. De intervjuade lärarna upptäcker att 
eleverna har svårigheter med att automatisera, subtrahera, svårt med multiplikationstabellen 
samt att se mönster. Eleverna har inte strategier för att lösa matematiska problem. Enligt 
utredningspersonalen kan även elever få svårigheter med uppställningar, riktningsbegrepp, 
den spatiala förmågan samt arbetsminnet. Lärarna i min undersökning verkar ha goda 
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kunskaper om matematiksvårigheter, men ingen av dem tog upp vikten av att kunna skilja 
mellan allmänna eller specifika svårigheter. Jag har i litteraturen funnit beskrivningar av olika 
typer av matematiksvårigheter. Det finns allmänna och specifika svårigheter enligt Ljungblad 
(2002). Det som lärarna beskriver verkar passa in på de elever som, med Ljungblads 
terminologi, har allmänna matematiksvårigheter.  
 
De lärare som jag intervjuat är erfarna och upptäcker matematiksvårigheter tidigt. Tidiga 
insatser har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling och ger vägledning om det enskilda 
barnets behov. En av lärarna menar att neddragningarna inom skolan minskar möjligheten att 
sätta in resurser tidigt.  Ljungblad (2002) påpekar att ett mål att sträva mot är att barnen skall 
lyckas själva i storgrupp, att lyckas och åter lyckas gör att barnens självkänsla växer. En lärare 
påpekade att elever med svårigheter bör arbeta med uppgifter som de klarar någorlunda 
självständigt i klassrummet, och gå till specialläraren med det som innebär svårigheter. De 
flesta lärarna är av den uppfattningen att man upptäcker matematiksvårigheter i årskurs tre 
eller fyra. Om elever får hjälp med svårigheterna då kanske det bara är ”luckor att fylla” i 
årskurs fem eller sex. För mig känns det lite sent, det kan ju till och med vara så att vi skapar 
större matematiksvårigheter genom att vänta och se tiden an. Eller som en av de intervjuade 
uttryckte, problemen bara växer och växer om man inte tar tag i dem. Det kan visserligen 
handla om mognad för en del elever. En av de intervjuade hade mött elever på högstadiet som 
hade kunskapsluckor på talområde 0–20, speciellt i subtraktion. Då kan man konstatera att 
man väntat för länge med att ta tag i problemen. Det har gått för fort fram från början, 
eleverna har inte fått den tid de behöver för att befästa de grundläggande begreppen.  
 
Lärarna använder sig av observationer och diagnoser för att kartlägga och se inom vilka 
områden som eleverna har svårigheter med matematiken. Denna kartläggning är ett viktigt 
hjälpmedel i undervisningen. Genom att diagnostisera kan man enligt Löwing och Kilborn 
(2002) ta reda på elevers individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Men 
det är inte bara att diagnostisera elevernas förkunskaper och individualisera undervisningen. 
De påpekar att i en vanlig klass med 25-30 elever är detta nästan omöjligt, man måste finna 
undervisningsstrategier utifrån de resurser som finns tillgängliga. Jag tror också att stora 
klasser är ett problem. Jag är medveten om att det inte kan vara lätt för en ensam klasslärare 
att hinna hjälpa alla elever. Enligt de klasslärare som jag intervjuat finns några elever i varje 
klass som är i behov av stöd i undervisningen. Då kan man förstå hur svårt det är att lägga 
undervisningen på rätt nivå för att tillgodose varje elevs behov. Det kan resultera i att elever 
får vänta alldeles för länge på hjälp i undervisningen. Det är också viktigt att komma ihåg att 
en del elever behöver utmaningar medan vissa elever behöver hjälp med sina svårigheter. En 
av lärarna som jag intervjuat arbetar individanpassat, helt utan läroböcker. Hon berättar att 
hon kan se elevernas svårigheter i det dagliga arbetet genom att samtala med dem och 
genomför även ett eget utarbetat test för att se hur eleverna tänker efter varje genomgånget 
arbetsområde. Jag menar att detta talar för att det inte är omöjligt att genomföra 
individanpassad undervisning även om jag tror att det är svårt som nyutexaminerad lärare. Då 
tror jag att man väljer att använda en matematikbok som stöd. Det blir en trygghet att använda 
matematikboken i undervisningen, för då vet man att eleverna får den kunskap som anses 
viktig för varje årskurs. För att bli bra på att upptäcka eventuella matematiksvårigheter krävs 
förmodligen lång erfarenhet av undervisning.  
 
Adler (2001) menar att det finns betydelsefulla byggstenar, lika redskap för att kunna hantera 
matematik. Om dessa byggstenar inte finns i tillräcklig grad uppstår brister och eleven får 
matematiksvårigheter, som jag tidigare nämnt i litteraturgenomgången. Adler anser att vi kan 
hitta elever med matematiksvårigheter genom att veta vilka dessa byggstenar är. En del av 
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dessa byggstenar nämner lärarna i mina intervjuer som t.ex. tidsbegrepp, logisk förmåga, 
spatial förmåga och automatiseringssvårigheter. 
 
Hur kan jag underlätta för elever med matematiksvårigheter i grundskolan? 
Lärarna som jag intervjuat är överens om att det inte finns någon färdig metod för att hjälpa 
elever med matematiksvårigheter. Genom att variera undervisningen och använda konkret 
laborativt material uppnår man effektivitet.  Samtliga intervjuade klasslärare tycker att elever 
ska ges möjlighet att ”prata matte” i undervisningen, både enskilt och i grupp. Då kan 
eleverna diskutera med varandra och förklara hur de tänker. Det är inte bara eleverna som 
skall samtala med varandra i matematikundervisningen, även samtalet mellan lärare och 
elever är viktigt. Löwing och Kilborn (2002) har invändningar mot att pedagoger säger nu 
skall vi ”tala matematik” och ”matematik är ett språk”. De menar att ”ett vardagsspråk” räcker 
för att ge elever kunskaper och färdigheter i matematik, för att fatta beslut i vardagslivets 
många valsituationer. De ser en fara med att införa termer som t.ex. tal, variabel, rot, bråk, 
katet och volym om inte elever fått betydelsen klart för sig. Om man använder speciella 
termer och symboler är det viktigt att konkretisera dess innebörd så att elever förstår att 
begreppen är ett komplement till vardagsspråket. Detta gör man genom samtal och 
diskussioner, så att begreppen förankras och blir ett verktyg för att lösa matematiska problem. 
Om jag tolkat deras budskap rätt, så menar de att språket i matematikundervisningen inte får 
vara för komplicerat, eftersom det kan ge inlärningsproblem för vissa elever. I intervjuerna 
framkom också att lärarna ansåg att matematik är ett språk. En lärare anser att en skicklig 
lärare kan visa, förklara och ställa frågor och på så vis få igång elevens egen tankeprocess. 
Utredningspersonalen och läraren som arbetar med matematiksvårigheter delar uppfattningen 
att matematik är ett ”språk”. Adler (2001) benämner också matematik som ett 
kommunikationsämne, vilket överensstämmer med Ljungblad (2001) sätt att se samtalet som 
ett redskap för att förstå elevernas tankeprocesser. Ljungblad (2002) tar upp att det är 
nödvändigt att kunna läsa, skriva, samtala, räkna och ha en bra tankeprocess för att kunna 
arbeta med matematik. Hon påpekar också i sin bok att det är viktigt att vi lärare hjälper dessa 
elever med strategier, för med ständiga misslyckanden i bagaget blockerar sig barnen och 
kommer inte vidare.  
 
Alla lärare jag intervjuat påpekar vikten av att barn redan i förskolan får en förförståelse för 
matematik, att man tidigt pratar om matematik för att barnet skall tillägna sig de viktiga 
begreppen. Utifrån mina erfarenheter från förskolan känner jag mig helt övertygad om 
betydelsen av att ge förskolebarn en förförståelse för matematik. Det unika med förskolan är 
möjligheten att ”leka sig till kunskaper” i vardagen. Förskolans läroplan (Lpfö 98) säger att 
alla förskolebarn skall upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang och 
utveckla en förförståelse för tal, mätning och form samt öva sin förmåga att orientera sig i tid 
och rum. Under förskoletiden är det viktigt att barnen får utveckla sina färdigheter i att 
kommunicera, berätta, reflektera och få förståelse för begrepp. Dessa färdigheter påpekar 
även de lärare jag intervjuat som viktiga för barnen att ha med i bagaget inför skolstarten. 
Dahl och Rundgren (2004) anser att man kan hjälpa förskolebarn att sätta ord på den 
matematik som vi använder i vardagen, t.ex. när vi dukar, när barnen sorterar sina leksaker 
och delar ut hur mycket frukt som behövs för att alla ska få varsin. Barnen behöver hjälp att 
bli medvetna om olika matematiska begrepp och prata kring dessa.  
 
Lärarna som jag intervjuat påpekar vikten av att stärka elevernas själförtroende, och alltid 
utgå från elevernas starka sidor. Magne (1998) menar att vi inte hör så mycket positivt om 
matematik, det är negativa känslor som ängslan, avsky, besvikelse, ilska och hat som 
dominerar. Detta påpekar även de personer som jag intervjuat som en nackdel när vuxna i 
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barnets närhet talar om hur svårt och tråkigt det är med matematik. En av de intervjuade säger 
att som lärare måste man förmedla vilken viktig roll matematiken spelar i våra liv. Vi måste ta 
tillvara elevernas styrkor och möjligheter, och visa att vi tror på deras förmåga.  
 
Är dyskalkyli ett relevant begrepp för matematiksvårigheter? 
Ingen av lärarna som jag intervjuat använder begreppet dyskalkyli för att förklara sina 
”elevers matematiksvårigheter”. De säger istället att eleverna har mattesvårigheter, svårt för 
matte eller bara matematiksvårigheter. Utifrån min undersökning drar jag den slutsatsen att 
lärarna träffar få elever med stora matematiksvårigheter. De elever som lärarna träffar är 
elever som har ”lättare” matematiksvårigheter och som de klarar av att hjälpa själva i 
undervisningen. Lärarna från annan kommun hade träffat en del elever som vände på 
siffrorna, något de antog kunde ha samband med dyskalkyli. Malmer (2002) menar att 
sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter inte är så 
uppmärksammat. Att en dyslektiker får problem med matematiken anser hon är naturligt, 
eftersom språket och symboler spelar en avgörande roll i matematiken. I matematiken kan 
siffrorna 26 bli 62, och 317 bli 371 för en del elever. Adler (2001) nämner också att elever 
ibland förväxlar siffror och läser tal omvänt. Sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och 
dyskalkyli är ett område det behöver forskas vidare på, för mig verkar det troligt med ett 
samband.     
 
Specialläraren som jag intervjuade menar att dyskalkyli är svårt att upptäcka då hon anser att 
det inte finns några bra metoder för detta. I intervjun nämner hon Adler, som hon anser är den 
som gått i bräschen för hur man skall upptäcka matematiksvårigheter bl.a. genom den 
matematikscreening han har utarbetat. Adler (2001) menar att ”Wittingmetoden” är en bra 
metod för långsam inlärning, för snabbare igenkänning går man tillbaka och lär om från allra 
tidigaste matematiken. Denna metod anser han vara bra om man trots hjälpinsatser inte gått 
framåt i sin matematiska utveckling i 12-års åldern. I litteraturen har jag inte funnit några fler 
”metoder”, det handlar mest om goda råd och förhållningssätt för hur man skall hjälpa elever 
med dyskalkyli. Övriga lärare nämner inte så mycket om dyskalkyli och tycker inte heller att 
man skall använda det begreppet om man inte har någon elev med fastställd diagnos. En 
lärare uttryckte en oro för att det många gånger kan vara för lätt att sätta en etikett på elever 
med beteckningen matematiksvårigheter eller dyskalkyli. Begreppet dyskalkyli är 
komplicerat. Det finns inte något enkelt sätt att hitta orsaken och man bör vara lite skeptisk till 
diagnoser och utredningar eftersom de inte alltid ger en heltäckande bild av elevens 
svårigheter. Utredningspersonalen däremot använder begreppet dyskalkyli ibland eftersom det 
ingår i deras arbete att ställa diagnoser och utreda elever som har svårigheter. I intervjun med 
utredningspersonalen framkom att dyskalkyli inte ger några ”bonuseffekter” och förmåner till 
skillnad från dyslexi. Det beror på att dyslexi är klassat som ett av samhället erkänt 
funktionshinder, ett handikapp. Forskningen om dyskalkyli är mycket yngre så den har inte 
kommit dit än.    
 
För att upptäcka matematiksvårigheter behöver man definiera vad som menas med begreppet. 
De lärare som jag intervjuat verkar ha kunskap om begreppet dyskalkyli även om de själva 
inte delar in de svårigheter som eleverna har efter dessa begrepp. Adler (2001), men även 
Ljungblad (2002) anser att lärare måste bli bättre på att skilja allmänna matematiksvårigheter 
från de svårigheter som benämns akalkyli, dyskalkyli, och pseudo-dyskalkyli. De tre 
sistnämnda räknas som dyskalkyli. Min åsikt är att diagnoser inte är så viktiga för pedagogen 
utan vikten läggs vid praktiskt arbete med att hjälpa den enskilde eleven. Att som Adler och 
Ljungblad förespråkar, skilja mellan de olika svårigheterna verkar inte vara viktigt för lärarna. 
Om man inte har någon elev på sin skola med den diagnosen är det helt naturligt att inte 
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använda begreppet. I den litteratur jag läst benämns dyskalkyli med många olika begrepp. Det 
blir förvirrande när man inte är eniga om ett och samma begrepp för att förklara barns 
matematiksvårigheter. Jag har bl.a. funnit att Magne (1980) ändrat sitt sätt att använda 
begreppet dyskalkyli. Magne skriver 1980 att dyskalkyli sammanfattar räkneprestationer hos 
de individer som presterar sämst i sin åldersgrupp för att sedan 1998 ändra uppfattning och 
beskriva dyskalkyli som ett ”språkligt missfoster”. Ett begrepp som inte bör användas.  

6.3 Avslutande reflektion  
Denna undersökning har varit mycket intressant och lärorik att genomföra. Min undersökning 
visar att det finns många orsaker till att elever får matematiksvårigheter. 
Utredningspersonalen nämner att något kan ha hänt i undervisningen. En av lärarna menar att 
matematiksvårigheterna kan bero på psykologiska faktorer. Enligt Malmer (2002) kan orsaken 
vara olämplig pedagogik som beror på lärarens attityd, förhållningssätt och arbetssätt.  
Undersökningen visar att det inte finns någon färdig metod att använda i grundskolan för att 
hjälpa elever med matematiksvårigheter, det gäller att hitta det som passar varje enskild elev. 
Man skall variera undervisningen, stärka självförtroendet hos eleven och samtala om 
matematik för att matematiken ska bli mer begriplig för dessa elever. Man skall arbeta 
laborativt och undersökande. Men skulle ändå en elev få matematiksvårigheter är det viktigt 
att känna till att dessa går att reparera på kort tid med rätt undervisning. Något som även 
Adler (2001) anser är möjligt med dyskalkyli. I Suzukimetoden som en av de intervjuade 
lärarna berättade om finns vissa likheter med matematiken. Man skall börja tidigt med 
”undervisning” när barnen är små och i samarbete med föräldrarna som är positivt inställda 
till det barnen gör. Fel metoder i undervisningen kan göra att barnet får svårigheter och det är 
viktigt att de som undervisar har gedigen utbildning och är goda pedagoger. Barnen skall få 
respons, glädje och uppskattning för det de gör. Om man bara utnyttjar det människor har kan 
de lära sig otroligt mycket.   
 
Staten sätter upp vilka mål varje elev skall uppnå men det är sedan kommunens ansvar att 
eleverna ges möjligheter att utvecklas i en skola som är anpassad efter deras behov. Eleverna 
måste bli accepterade som de är och skolan ska anpassa sig till dem.  Undervisningen kan 
aldrig utformas lika för alla. Läraren skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd. Jag tror att större kunskap om flexibelt arbetssätt i samband med 
matematiksvårigheter i kombination med små klasser skulle gynna elever med svårigheter.                       
Barn med matematiksvårigheter har långsam inlärningstakt och behöver individuell hjälp.   
 
Gudrun Malmer (2002) vill att vi talar om barnets möjligheter istället för svårigheter vilket 
även Ljungblad (2002) skriver: 
 
”Vi måste ta fram 
Barnets inneboende möjligheter, 
För de finns där 
Bakom alla misslyckanden” 
(Ljungblad, 2002, s 31). 
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Bilagor 
Intervjufrågor till klasslärare, speciallärare Bilaga 1 

1. Tycker du att man redan i förskolan kan arbeta med ”matematik” för att förebygga 
matematiksvårigheter? 
Om ja, vilka färdigheter är viktiga för barnen att ha inför skolstart? 
Hur arbetar er förskoleklass med matematik? 

 
2. Använder du begreppet dyskalkyli när du pratar om matematiksvårigheter? 

Vad använder du för begrepp för att ”förklara elevers matematiksvårigheter”? 
 

3. Hur upptäcker du matematiksvårigheter hos dina elever? 
I vilken årskurs är det vanligast att du upptäcker elevers problem med matematik? 

 
4. Vilka problem är det som elever med matematiksvårigheter har? 

 
5. Vad är viktigt att tänka på i undervisningen, för att hjälpa elever med matematik- 

svårigheter? 
 

6. Vad använder du för läromedel för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? 
 

7. Träffar du många elever med matematiksvårigheter? 
 

8. Är det flest pojkar eller flickor som har matematiksvårigheter enligt din bedömning? 
 

9. Genomsyrar matematiksvårigheter elevens vardag när det gäller svårigheter i andra 
ämnen eller socialt? 
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Intervjufrågor till utredningspersonal, utredningsteam Bilaga 2 
1. Berätta om er verksamhet? 

Hur arbetar ni med barns matematiksvårigheter/dyskalkyli? 
 

2. Använder ni begreppet dyskalkyli när ni pratar om matematiksvårigheter? 
Vad använder ni för begrepp för att ”förklara era elevers matematiksvårigheter”? 

 
3. I vilken årskurs är det vanligast att ni träffar elever med matematiksvårigheter? 

 
4. Tycker ni att man redan i förskolan kan jobba med ”matematik” för att förebygga 

matematiksvårigheter? 
 

5. Vilka problem är det främst som elever med dyskalkyli/matematiksvårigheter har? 
 

6. Hur utreder ni de elever som kommer till er och vad använder ni för material? 
 

7. Är det flest pojkar eller flickor som har dyskalkyli/matematiksvårigheter enligt er 
bedömning? 

 
8. Vad ger ni för förslag till hjälp? 



33 

Intervju av lärare från annan kommun Bilaga 3 
1. Vad är viktigt att tänka på i undervisningen, för att hjälpa elever med 

matematiksvårigheter? 
 

2. Vad finns det för metoder i undervisningen för att hjälpa dessa elever? 
 

3. Vad kan man använda för läromedel/hjälpmedel för att hjälpa elever med 
matematiksvårigheter? 

 
4. Använder ni begreppet dyskalkyli när ni pratar om matematiksvårigheter? 

 
5. Vilka problem är det främst som elever med matematiksvårigheter har? 


