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Abstract   

My essay is about pupils with difficulties in mathematics. I have choosed to do a 

literaturestudy and interviews of teachers to get some answers to my framing of the questions.  

 
What is mathematical difficulties? 

 

How do we discover pupils with mathematical difficulties? 

 

What can a teather do to facilitate for pupils with mathematical difficulties? 

 

What resources is there to help pupils with mathematical difficulties? 

I have done my investigationin two schools to be abel to see if the schools are working in the 

same way and have the same prerequisite of  pupils with mathematical difficulties.  

By doing an interview with both teachers and remedial teachers I have got a better insight 

how to help pupils in the best way. Both of this schools are putting the pupils in the middle 

and give them wath they need to get to the destinations that claims. The procedure are not the 

same between the schools. The bigger school have more resources while the smaller school 

have more material.                       



  
Sammanfattning 

 
Min uppsats handlar om elever med matematiksvårigheter. Jag har valt att göra en 

litteraturstudie och intervjuer av lärare för att få svar på mina frågeställningar. 

Vad är matematiksvårigheter? 

Hur upptäcker man elever med matematiksvårigheter? 

Vad kan man som lärare göra för att underlätta för elever med matematiksvårigheter? 

Vilka resurser och hjälpmedel finns för elever med matematiksvårigheter? 

Jag har gjort min undersökning på två skolor för att kunna se om skolorna arbetar på samma 

sätt och har samma förutsättningar när det gäller elever med matematiksvårigheter.  

Genom att intervjua både lärare och speciallärare har jag fått en bättre inblick i hur man 

hjälper elever på bästa sätt. Dessa två skolor sätter eleven i centrum och sedan ser till de 

behov som eleven behöver för att nå de mål som ställs. Tillvägagångssättet skiljer sig lite 

mellan skolorna. Den större skolan har lite mer resurser att röra sig med medan den mindre 

skolan har mer material.                               
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1. Inledning  

Alla har inte samma förutsättningar och vi har inte lika lätt för oss att lära oss saker. Vissa 

elever tar längre tid på sig, har svårare att förstå, har svårare att koncentrera sig, har svårt att 

sitta still mm. När kan man börja prata om att eleverna har matematiksvårigheter? Jag skulle 

vilja veta när och hur man upptäcker elever med matematiksvårigheter och vilken form av 

matematiksvårigheter de har. Hur kan man hjälpa dessa elever på bästa sätt?  

1:1 Bakgrund 

Jag har alltid haft ett stort intresse för matematik. När jag själv gick i grundskolan så hade jag 

inte någon förståelse alls för dem som inte tyckte att matematik var ett roligt ämne. På den 

tiden ansåg jag att alla borde klara av en enkel algoritm och multiplikationstabellen när de 

börjar på högstadiet. Kunde man inte göra en enkel algoritm eller de fyra räknesätten så tyckte 

jag att man bara var lat eller inte intresserad.  

Under min tid på lärarutbildningen har jag fått en helt annan syn på detta. Det har gjort att jag 

har utvecklat mig som person. Intresset för de ”svagpresterande” har ökat hos mig under mina 

vfu-perioder.   

Eftersom jag själv har en dotter som har det jobbigt i skolan och har vissa svårigheter så var 

mitt val av examensarbete enkelt. Som blivande matematiklärare vill jag ha en bra grund att 

stå på där jag kan ge eleverna det som de behöver. Jag tycker att det är intressant att få veta 

hur eleverna tänker när de löser en uppgift. Det ger mig så mycket när jag har lyckats hjälpa 

någon elev så att den förstår.   

1:2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad matematiksvårigheter är och hur de visar sig.  Jag 

vill lära mig mera om elever med matematiksvårigheter och hur man kan underlätta och 

hjälpa dem på bästa sätt.    

Jag är nyfiken på om man gör lika på alla skolor eller om det finns flera sätt att arbeta på när 

det gäller elever med matematiksvårigheter så jag har bestämt mig för att jämföra två olika 

skolor. Genom att jämföra två olika skolors sätt att hjälpa och underlätta för elever med 
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matematiksvårigheter, så kommer jag att få en bättre inblick i vilka svårigheter som kan 

uppstå. Min förhoppning är att jag kommer känna mig mer säker och bättre rustad att möta 

elever med behov av särskilt stöd när jag kommer ut i verkligheten.   

1:3 Frågeställning   

 

Vad är matematiksvårigheter? 

 

Hur upptäcker man elever med matematiksvårigheter? 

 

Vad kan man som lärare göra för att underlätta för elever med matematiksvårigheter? 

 

Vilka resurser och hjälpmedel finns för elever med matematiksvårigheter?                                    
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2 Litteraturgenomgång  

2:1 Matematiksvårigheter 

Adler (2001) och Ljungblad (2001) menar att det finns fyra olika sorter av 

matematiksvårigheter, akalkyli, dyskalkyli, pseudo-dyskalkyli och allmänna 

matematiksvårigheter. Dessa olika former av svårigheter kräver helt olika former av 

hjälpinsatser. Det finns alltså inget gemensamt recept för alla matematiksvårigheter.   

Akalkyli 

Barn med akalkyli har en oförmåga att överhuvudtaget kunna göra några matematiska 

uträkningar. Detta beror oftast på en påvisbar hjärnskada. Dessa barn kan inte lära sig 

grundläggande matematiska principer. De har svårt att utföra enkla additioner och oförmåga 

att lära sig talserien 1-10. Det är en mycket liten grupp som utgör endast en liten del av 

befolkningen. (Adler 2001)  

Dyskalkyli  

Det som främst skiljer dyskalkyli ifrån de andra matematiksvårigheterna är att det rör sig om 

specifika svårigheter inom matematiken. Man kan säga att dyskalkyli är matematikens 

motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi. Det bör uppmärksammas att diagnosen 

dyskalkyli är en färskvara. Ett barn kan utvecklas på ett sådant sätt att diagnosen inte längre 

gäller, dock kan en del problem ändå finnas kvar i vuxen ålder. Många av 

matematiksvårigheterna kan man upptäcka ganska tidigt men att göra en diagnos för 

dyskalkyli kan inte göras förrän eleven är i 10-12 årsåldern.. (Adler 2001)  

Pseudo-dyskalkyli  

Pseudo-dyskalkyli påminner om dyskalkyli men den egentliga förklaringsgrunden handlar om 

psykosociala faktorer. Adler och Ljungblad (2001) anser att det handlar om elever som 

egentligen har tankemässiga resurser att lyckas bra i matematiken men som ändå får problem. 

De kan få tankar som att de inte är tillräckligt begåvade. Varje gång ett misslyckande sker så 

förstärks bilden av att inte vara begåvad. Eleven är övertygad om att denne inte kan bli duktig 

i matematik. Vad som i början kan vara allmänna matematiksvårigheter kan senare leda till 

känslomässiga blockeringar som elever med pseudo-dyskalkyli får. 
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Ljungblad (2001) menar att den här gruppen kan vara svår att arbeta med eftersom man inte 

helt säkert vet vilka problem en elev kan ha och läraren kan få svårt att klara av det själv 

eftersom det inte finns tillräcklig utbildning inom det området. Hon anser då att man bör ha 

något samarbete med en psykolog på BUP (Barn och Ungdoms Psykiatrin) när elevens 

svårigheter blir för stora.  

De som oftast återfinns i denna grupp är flickor som annars klarar sig bra i skolan.  

Allmänna matematiksvårigheter  

Det är viktigt att skilja på allmänna matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter. 

Allmänna matematiksvårigheter känns igen främst genom att eleven inte bara har problem 

med vissa delar av matematiken utan de har problem i både språk och matematik. Det är inte 

ovanligt att dessa elever har generella problem med lärandet och dessa problem kan variera 

mycket. För att hitta svårigheterna måste man studera och sätta sig in i elevens matematiska 

situation. (Ljungblad 2001) (Adler 2001)  

2:2 Inlärningssvårigheter 

På sextiotalet fanns det ingen beskrivning av inlärningssvårigheter, utan man såg det mer som 

en egenskap hos personen. Nu ser man inlärningssvårigheter som ett samband mellan 

situationen och miljön i elevens omgivning. (Magne 1998)  

Det finns många orsaker till inlärningssvårigheter, t ex motoriska störningar, språkproblem, 

bristande uppmärksamhet, perceptionssvårigheter och osäkerhet. Orsakerna är ofta komplexa 

och i många fall är det fler faktorer som bidrar till att ge upphov till de problem som finns hos 

dessa elever. Man kan dock skilja på två huvudgrupper. I den första gruppen ingår diverse 

organiska faktorer som hjärnskada, ärftliga faktorer och biokemiska faktorer. Den andra 

rymmer miljöfaktorer som stress, understimulering och undernäring. (Asmervik, Ogden, 

Rygvold 1991)         
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2:3 Hur upptäcker man elever med matematiksvårigheter? 

Ett generellt särskilt utbildningsbehov (generellt matematiksvårigheter) kan definieras så här 

enligt den finska författaren, läkaren och psykologen Puro: 

Ett generellt särskilt utbildningsbehov i matematik förekommer hos en elev vars beteende inte 

förändras (eller har förändrats) tillräckligt med den mängd arbete, med vilken ifrågavarande 

förändring ska uppkomma, för att motsvara de mål för matematikundervisningen som 

framställs i läroplanen. (Magne 1998 sid 21)  

Björn Adler har i sin bok en checklista pedagogiska tecken som ofta utmärker elever med 

matematiksvårigheter. Han menar att man kan använda den till att checka av en elev som har 

svårigheter men med en viss försiktighet. 

- svårigheter med avläsning och läsning 

- svårigheter med skrivande 

- problem med oförståelse 

- problem med talserien och sifferfakta 

- problem med komplext tänkande och flexibilitet (Adler 2001 s.30)     

Malmer (1999) anser att det finns fyra variationer av elevreaktioner vid matematiksvårigheter: 

1. Eleven ger upp och anser sig vara dålig i matte (flest flickor). 

2. Eleven reagerar aggressivt och utåtagerande anser sig även orättvist behandlad och 

lägger gärna skulden på läraren (flest pojkar).  

3. Eleven kamouflerar sin förståelse. 

4. Eleven är medveten om sina svårigheter men har ändå tilltron till sin förmåga och 

hittar på egna lösningsstrategier.  

Elever som har svårigheter med algoritmer har ofta även svårigheter med stavning. Man kan 

heller inte utesluta en bristande förståelse för positionssystemet.  

Elever med matematiksvårigheter har oftast en oförmåga att kunna läsa av klockan, tolka 

kartor, diagram, arbeta med geometriska figurer mm. (Malmer 1999, Adler 2001)   

Adler (2001) anser att tankar hos elever kan vidmakthålla gamla förutfattade meningar om 

olika situationer i vardagen vilket kan vara ett av många problem för elever med 

matematiksvårigheter. När dessa situationer uppstår brukar elevernas reaktioner variera. De 
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blir oftast väldigt starka och kan vara svåra att förstå bakgrunden till. På samma sätt som 

Malmer (1999) så menar han att eleven visar det på olika sätt som att bli stökig och orolig, 

spelar pajas, uttrycker livsleda, börjar skolka, skolvägra, vägrar göra läxor eller sitter flera 

timmar med läxor utan att riktigt lyckas. När vi arbetar med lärande måste vi vara 

uppmärksamma på alla negativa automatiska tankar så att de inte bekräftar och förstärker 

misslyckanden. Utan psykologisk- och pedagogiskt stöd ger eleverna ofta upp.  I dessa fall 

behövs ett bra samarbete mellan olika personer/skolpersonal och resurser.  

En bra modell för samarbete innehåller stöd, god struktur och tydlighet. Alla insatser bör ske 

med eleven i fokus. Detta kan illustreras med figuren nedan.          

Figur: Tre S för samarbete. (Adler 2001 sid 109)   

Ljungblad (2001) menar att lärarna idag inte är bra på att skilja de olika 

matematiksvårigheterna åt, vilket är ett av skolans största problem inom 

matematikundervisningen. Då är det inte alltid så lätt att hitta bra didaktiska vägar ur 

svårigheterna.    

2:4 Hur kan man som lärare underlätta för elever med matematiksvårigheter?  

Olika elever har olika problem vilket gör att de förstår och uppfattar matematiken på olika 

sätt. Malmer (1999) och Ljungblad (2001) menar att eftersom eleverna har olika inlärningssätt 

och motivation för inlärning så bör man se till hela eleven och dennes situation för att kunna 

upptäcka och göra en bedömning av elevens starka och svaga sidor. Vilket innebär att man 

också måste ta hänsyn till både psykiska och sociala samband. 

Eleven 

       Stöd  

Samarbete

 

Struktur 
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Ljungblad (2001) tycker att lärare måste ha en bra människokännedom för att lyckas med 

inlärning hos vissa elever. Det kan ta lång tid att förstå dessa elever och det måste få ta den 

tiden.  

För att kunna underlätta för elever med matematiksvårigheter så anser Malmer (1999) att den 

första undervisningen i matematik är mycket viktig för att man ska kunna förhindra tidig 

utslagning i ämnet. Det har ett avgörande inflytande på elevens inställning till matematik och 

till sin egen kompetens. Lärarens attityd, förhållningssätt, arbetssätt och arbetsformer kan 

också ha stor betydelse för en elev. 

Undervisningen måste anpassas efter elevernas förutsättningar. Vilket gör att undervisningen 

måste vara varierande i svårighetsgrad och sätt att lära ut, för att tillmötesgå eleverna och 

deras behov. (Malmer 1999) 

      

Ljungblad (2001) har många bra exempel på vad man kan tänka på som underlättar för elever 

med matematiksvårigheter. Här är några kortfattade exempel: 

- Hjälp eleven med att få självförtroende genom att lyckas. 

- Plocka material från olika håll som ligger på en jämn och låg nivå som passar elevens 

ålder och språkbruk.  

- För en elev med uppmärksamhetsproblem och skrivsvårigheter kan datorn fungera bra.  

- Har eleven svårigheter med automatiseringen kan man arbeta på olika sätt. Man får 

växla mellan olika typer av uppgifter, arbeta bara med ett moment och ibland med 

blandade uppgifter. 

- Med en hyperaktiv elev i klassen ska man hålla sig till traditionell undervisning där 

eleven har egen bänk och en stol med armstöd. Det hindrar eleven från att röra sig 

runt.  

- Hitta en struktur och organisera grupper där elever med matematiksvårigheter kan 

jobba i helklass och i mindre grupper. Vilket som passar läraren och eleverna bäst. 

- Har eleven problem med division ska man inte fortsätta med det eftersom det inte 

fungerar. Gör något annat och gå sedan tillbaka till divisionen.  (Ljungblad 2001)  

För att elever lättare ska kunna ta till sig kunskap och lära sig så anser Malmer (1999) att 

läraren och eleven måste mötas i både tanke och språk. Vilket inte bara är bra för elever med 

matematiksvårigheter utan gäller för alla elever. Malmer (1999) anser också att det finns 

grundläggande principer för hur en lärare kan ta hänsyn till samspelet mellan lärare och elev: 
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- Lärarens ansvar att planlägga arbetet 

- Arbetsklimatet 

- Elevens ansvarstagande där läraren är studievägledare 

- Utvärdering  

När lärarna upptäcker en elevs svårigheter erbjuds oftast hjälpinsatser i form av en bedömning 

av vilka svårigheter eleven har. Hjälpinsatsen kan vara i form av en specialpedagog enskilt, i 

grupp eller i klassen. Det är viktigt att öva upp färdigheterna på rätt sätt så att det inte får en 

negativ effekt. Om eleven, trots massiva hjälpinsatser inte går framåt i sin utveckling finns det 

behov av utredning. En fördjupad bedömning som ska i första hand ge en tydligare förståelse 

för elevens speciella inlärningssvårigheter. I andra hand ska den beröra frågan om en diagnos 

som också är en form av hjälpinsats. Diagnos är beskrivning av en rad symtom som utgör den 

bild som den speciella diagnosen ger.(Adler 2001)  

Det man kan göra för barn i specifika matematiksvårigheter är att ge dom en bra struktur både 

i skoldagen och i undervisningen. Ett mönster som de kan känna igen, ett arbetsschema. De 

här barnen behöver struktur annars blir de lätt stressade. Det gäller att ge dem ett bra tankesätt 

för de klarar inte det själva. Hade eleven klarat det själv hade eleven redan utvecklats och 

faktiskt inte haft några problem. Ljungblad (2001) Om man har elever med specifika 

matematiksvårigheter så underlättar det att arbeta processinriktat. Man kanske inte alltid 

kommer fram till det rätta svaret men själva det processinriktade arbetet ger eleven bra 

tankeprocesser. Man kan träna på (kan ha nytta av i alla ämnen): 

- Förstå själva problemet 

- Hur börjar du ta dig an uppgiften? 

- Hur slutför du uppgiften? 

- Se tillbaka. Är det rimligt? (Ljungblad 2001 sid 129)    

Magne anser att elever med särskilda utbildningsbehov ska använda miniräknare i 

matematiken och att överslagsräkning bör prioriteras. Han tror också på att ökad kreativitet 

kan förhindra ”de mekaniska drillmetoderna” som leder till rutinräknade.  
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Malmer (1999) vill framhäva att en alltför formaliserad undervisning gör att många elever 

med matematiksvårigheter framstår som problem. Istället för att se dem som ett problem bör 

man se dem som outnyttjade möjligheter.   

2:5 Hur kan man som lärare underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter inom 

matematiken?  

Förmågan att läsa och skriva är en form av byggsten som behövs i matematiken. Det är många 

elever med skriv och lässvårigheter som upplever svårigheter även i matematik. Forskningen 

av kombinationen matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter har inte varit särskilt 

omfattande. Läsnivån hos eleven påverkar förståelsen i matematiska textuppgifter. Det krävs 

att man kan plocka ut den viktiga informationen som ska tolkas och som sedan ska användas i 

en matematisk modell. I NCM-rapporten står det att välmenta försöka att låta elever slippa 

arbeta med uppgifter där de språkliga kraven är minimerade inte rekommenderas. 

Undervisningen i matematik måste istället innehålla sådana språkliga faktorer som påverkar 

lärandet i läsning, skrivning och i matematiken för eleven. Det är viktigt att läraren inte bara 

tittar på elevens skriftliga arbeten utan även lyssnar till hur eleven läser symboler högt, även 

hur eleven löser uppgifter muntligt. (NCM-rapport 2002) 

Enligt Malmer (1996) är det inte konstigt att dyslektiker får problem även i matematiken. 

Språket spelar en stor roll inom matematiken därmed också symboler. Malmer (1996) tycker 

att man borde kunna samordna hjälpinsatser för att få ett större helhetsgrepp även om 

problemen kan variera. 

Elever som har läs- och stavsvårigheter kan lösa matteuppgifter om de kan få dem 

presenterade i en annan form. Det kan vara som att få texten på kassettband, läraren läser upp 

uppgiften, eleven kan få särskild matematisk stavningslista vid prov. Man kan låta eleverna 

arbeta tillsammans och hjälpas åt med uppgifterna.  

Ett sätt för elever med läs- och skrivsvårigheter är att öva på problemlösning kan vara med 

bilder anser Magne. Genom att se en bild kan eleven själv välja mellan olika lösningar till 

samma uppgift. Eleven får möjlighet att utveckla sitt eget skapande samtidigt som läraren får 

en klarare bild av elevens sätt att fungera. Läraren kan välja bilder som passar in med elevens 

individuella förmåga. (Malmer 1999 Magne 1998)   
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2:6 Hjälpmedel  

Malmer (1999) har på olika sätt arbetat för att få in mera laborativa och undersökande 

moment i undervisningen som ett naturligt inslag i matematiken. Detta bör man göra om man 

ska kunna genomföra målen enligt Lpo 94. Hon menar att alla elever i samtliga stadier har 

glädje av detta. För elever med inlärningssvårigheter kan det innebära en chans att förstå 

viktiga matematiska samband.   

Här följer en förteckning över vanliga hjälpmedel som finns att tillgå:  

Matteverktyg  

Matteverktyg är ett material som består av 50 inplastade kort som eleven själv kan skriva på 

med en whiteboardpenna. På dessa kan eleven träna på multiplikation, bråk, 

enhetsomvandlingar mm. Det bygger på att eleven ser på korten för att få hjälp med att 

förstärka den inre bild som eleven ofta saknar. Man kan även göra egna bilder som man fyller 

i och har i lådan. Eleverna är ganska duktiga på att tala om ifall en bild fungerar bra eller om 

de behöver något annat. (Ljungblad 2001)  

Ljungblad ser matteverktygen som ett extra redskap för att eleverna ska kunna fortsätta att 

vara självständiga och att kunna utvecklas. Med bilden som hjälp kan hela tanken gå över att 

lösa det matematiska problemet. Korten ska kunna förstärka bilden som inte finns helt i 

minnet.    

Matematikscreening 

Adler (2001) beskriver ett material för matematikscreening i boken. Materialet är ett test som 

är normerat och standardiserat. Testet förutsätter att alla elever inom åldersgruppen förväntas 

klara samtliga uppgifter. Screeningen är uppbyggd i två delar. Den första delen går in på 

förståelse av matematiska begrepp och sifferstruktur och den andra går in på utförande av 

matematiska, kognitiva uppgifter. Det finns matematikscreening för åldrarna 7-8 år, 11-12 år 

och 16-17 år som också är till en vuxenversion. (Adler 2001)  

Matematikscreeningen undersöker följande delar: 

 

Sifferstruktur 

 

Schema för talen 

 

Enkla räkneoperationer 

 

Komplexa räkneoperationer  
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Aritmetiska tecken 

 
Taluppfattning/talbegrepp 

 
Geometriska figurer 

 
Spatiala relationer 

 
Spatialt minne 

 

Planeringsförmåga 

 

Tidsplanering 

 

Tidsbegrepp 

(Adler 2001 sid 79)  

Centimo material  

Detta material består av 100 entalskuber (cm3), 20 tiotalsstavar (10 st 1 cm3 som sitter ihop), 

10 hundraplattor (100 st 1 cm3 som sitter ihop) och 1 tusenkub. Med hjälp av materialet kan 

man sätta ihop presentationen av olika tal vilket belyser positionssystemet. Man kan också 

använda det vid volymberäkning. Materialet är bra att ha framme i klassrummet så att 

eleverna kan gå och hämta det själva. (Malmer 1999)  

Cuisenaires färgstavar 

Materialet består av 10 stavar i olika färger och storlekar. Den kortaste är 1 cm och den 

längsta är 10 cm där varje längd har sin färg. En stav kan symbolisera olika tal beroende på 

vilken talrelation man vill tillverka. Eleverna får bekanta sig med stavarna på egen hand så 

kan man arbeta mera systematiskt med dem sedan. Bristen på utförliga anvisningar har gjort 

att en del lärare använder materialet till att räkna med. De har gett stavarna bestämda värden. 

Gudrun Malmer har en kopieringspärm som heter Räkna och skapa (ROS-pärmen) där det 

finns övningar och utförliga läraranvisningar till stavarna. Detta material går att använda inom 

många områden i matematiken som t ex de fyra räknesätten, positionssystemet, tal i 

decimalform, tal i bråkform, procentbegreppet, proportionalitet och algebra. (Malmer 1999)  

Åtgärdsprogram 

Det är ett särskilt stöd som skall infinnas för elever som inte uppnår målen i skolan eller om 

eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Åtgärdsprogrammen skall var en skriftlig 

dokumentation av åtaganden från skolans sida där elev, föräldrar, lärare deltar som likvärdiga 

parter. De beslutande åtgärder som upprättades i åtgärdsprogrammet skall ha en kontinuerlig 
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uppföljning. De åtgärder som ska analyseras och preciseras närmare i ett åtgärdsprogram är 

vilka medel som skall tillgå, vilken metod skall tillämpas, hur länge och hur ofta ska 

stödinsatserna sättas in, vilka som har ansvaret för vilka insatser och en slutlig utvärdering. 

(Adler 2001)  

2:7 Styrdokument  

Elever i ett speciellt utbildningsbehov är de elever som inte anses nå uppståendemålen i 

kursplanen i matematik. När läraren sätter betyg, får eleverna ”icke godkänt” i matematik. 

Enligt forskningsrapporten medelsta-matematik från pedagogiska institutionen på Örebros 

Universitet utgör elever med särskilda utbildningsbehov i matematik till 15 %. De konstaterar 

att det är stor brist på forskning inom området kring de speciella utbildningsbehoven i 

matematikundervisning och matematikinlärning i grundskolan. (Engström, Magne 2003)  

I kursplanen för matematik Lpo 94 står det: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Hänsyn skall tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildning. Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Lpo sid 20-23)  

Då en elev inte uppnår de uppställda målen anser skolan att eleven har inlärningssvårigheter. 

Elevens brist på förväntade matematikkunskaper har lett till många utredningar eftersom det 

är många mål som ska uppnås för en elev.  (Malmer 1999)  

Här följer några av de mål som skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 

att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,  

– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
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– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, 

samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 

problemsituationen, 

– utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 

modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga 

att förstå och använda 

– grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 

– grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter, 

Skolverket (1998)   

I Olof Magnes (1998) bok ”Att lyckas med matematik i grundskolan” kan man läsa följande 

vackra tankar: 

”Om också matematiken och undervisningen enligt våra läroplaner strävar till enhetlighet 

och lika kunskaper hos alla elever, framstår den enskilda elevens matematikinlärning som ett 

komplext och individuellt fenomen. Eleverna skiljer sig åt på ett dramatiskt uttrycksfullt sätt. 

De måste mötas som individer. Var och en har sitt egenvärde. Var och en bör självständigt 

forma sin livskvalitet.” (Ljungblad 2001 s.131)                  
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3 Metod  

I min undersökning har jag valt att jämföra två olika högstadieskolor. Jag har valt att kalla 

dem för skola A och B. Den skola som jag kallat A har lite fler elever än skola B. Skolorna 

finns i olika kommuner och ligger flera mil ifrån varandra och har heller ingen samhörighet. 

Undersökningen är baserad på litteratur och intervjuer. Jag har utgått ifrån mina 

frågeställningar som handlar om matematiksvårigheter.  

Jag började med att göra en litteraturstudie för att få en bättre inblick i vad 

matematiksvårigheter är och vad som kan göras för att underlätta för de elever som har 

matematiksvårigheter.  Jag har även valt att intervjua lärare för att få en bättre inblick i hur 

varje skola arbetar med elever med matematiksvårigheter. De lärare som jag har intervjuat 

blev slumpmässigt uttagna. Eftersom den ena skolan är lite mindre har de också färre lärare, 

därför blev det inte så många lärare som jag hade tänkt mig. Från skola A blev två Ma/No-

lärare och en resurslärare i matematik intervjuade. På skola B intervjuade jag två Ma/No-

lärare där den ena av eget intresse valt att arbeta med elever med mattesvårigheter då hon har 

mattelektioner.   

3:1 Beskrivning av de båda skolorna  

Skola A har ca 730 elever på skolan (åk 5:9). Klasstorlekarna ligger mellan 18:27 elever. 

Inom matematiken är klasserna lite uppdelade efter det aktuella behovet. De elever som man 

vet behöver stöd och hjälp får komma till den resurs som är avsedd för just den eleven.  Det 

kan vara i en mindre grupp, till resurslärare eller att de går kvar i sin vanliga klass och till 

resursläraren vid behov. Vissa elever behöver extra stöd och då finns den mindre gruppen för 

dem, där är det färre elever och tempot är inte lika högt och de får mera hjälp. De som har så 

stora svårigheter att de inte klarar av att vara i en klass eller inte klarar av målen för godkänd 

har möjligheten att få hjälp av resurslärare. Det finns tre resurslärare på denna skola och en av 

dem har bara matte. Resurslärarna har ett särskilt rum där de håller till. Det finns även en 

specialpedagog som hjälper till vid behov och finns tillgänglig i huset för rådfrågning. 

Resursläraren och specialpedagogen har ett samarbete vad gäller vissa tester och utredningar.  
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Skola B har ca 250 elever på skolan (åk7: 9). Klasstorlekarna ligger mellan 17:27 elever. 

De två lärarna som jag pratade med jobbade parallellt. Den ena har hela klassen i matematik 

medan den andra har de som behöver extra stöd. På denna skola finns inga resurslärare utan 

den läraren som har eleverna med extra stöd har bara de eleverna i matematik och inte i de 

andra ämnena. Den läraren har även vanliga naturkunskapslektioner. Detta jobb som så kallad 

”resurslärare” är helt frivilligt och på eget initiativ. Läraren har alltså ingen särskild utbildning 

utan jobbet är helt av eget intresse. Det finns ett särskilt rum för de elever som behöver extra 

stöd. Läraren har själv försökt att inreda det lilla rummet på ett hemtrevligt sätt. Det finns 

dessutom en specialpedagog som jobbar halvtid som lärarna kan fråga om råd.   

3:2 Genomförandet  

Jag valde att genomföra intervjuerna med hjälp av en bandspelare som jag sedan lyssnade av 

och skrev ner allt efteråt. På det sättet kunde jag koncentrera mig bara på att bara lyssna 

istället för att både lyssna och skriva samtidigt. Skälet till att jag valde intervjuer istället för 

enkäter är att man lättare kan ställa följdfrågor. Man kan få förklaringar om det är något man 

inte förstår vad de menar. Man får bättre och mer utförligare svar genom intervjuer. 

Bandspelare valde jag för att jag inte ska missa något för det kan vara svårt att få med allt om 

man ska lyssna samtidigt. Mina frågor finns med som en bilaga. Intervjuerna skedde enskilt 

med var och en i ett ostört rum. Svaren på intervjuerna finns med som bilagor.                
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4. Resultat  

Jag har valt att redovisa intervjuresultaten genom att ta varje fråga för sig i ordning. Jag har 

ställt samma frågor till alla lärare. Det ger en bättre överblick av vad lärarna har svarat och jag 

kan få en inblick vad som skiljer skolorna åt samt vilka likheter som finns. Intervjuerna finns 

med i sin helhet som bilaga.     

4:1 Hur länge har du varit lärare? Vilka åldrar arbetar du med? 

Båda skolorna har matematik med elever som går i åk 7-9. En sak som skiljer de båda 

skolorna åt är att skola A har samtliga varit lärare i mer än 15 år medan på skola B har varit 

lärare mellan 4 och 9 år. En annan är att i skola A har alla lärarna jobbat med elever på alla 

mattenivåer medan i skola B är det bara resursläraren som har jobbat med elever på alla 

mattenivåer. Med mattenivåer menas att klassen delas upp i olika grupper beroende på vilka 

behov eleverna har. Grupperna är uppdelade i tre olika nivåer där varje nivå har olika tempo 

på undervisningen. De som behöver extra mycket stöd går i den gruppen som har färre elever 

och ett långsamt tempo. De elever som inte har några svårigheter och jobbar självständigt går 

i den stora gruppen med flest elever. Sedan har vi en grupp som är mittemellan dessa två.  

Detta görs efter vilket behov som eleverna har.  

4:2 Vilka matematiksvårigheter har du stött på under dina lektioner? 

Lärarna från båda skolorna har stött på olika svårigheter allt från att inte kunna göra en enkel 

algoritm till dyskalkyli. Det som märks är att de som har varit lärare en längre tid har stött på 

fler svårigheter än de andra. Det som förekommer hos alla elever är de bristande grunder i 

matematik som t ex multiplikationstabellen och uppställning av algoritmer. Sedan finns det 

allt från att det finns elever som inte tycker om matematik till dem som har färdigställda 

diagnoser. De lärare som jobbar som resurslärare vet lite mer om matematiksvårigheter och 

svarar på frågorna mer i diagnostermer än de andra lärarna. Det beror på att de bara jobbar 

med elever med svårigheter och har mindre grupper. Detta gör att det blir lättare att se 

problemen och intresset ökar för att ta reda på orsaken till problemet. De kommer också 

eleven mycket närmare när de är i mindre grupper.     
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4:3Hur upptäcker man elever med matematiksvårigheter? 

På båda skolorna så sker ett slags överlämnande från mellanstadiet till högstadiet. Man får då 

reda på av elevens dåvarande lärare vad för slags svårigheter en elev har. Vid detta tillfälle 

diskuteras vad som tidigare har gjorts för att hjälpa och underlätta för eleven och vad som 

kommer att behövas. Skola B gör ett test med eleverna i sjuan av sådant som man bör kunna i 

den årskursen. Med hjälp av detta test kan de avgöra vilka som behöver extra stöd. Lärarna på 

skola A och B upptäcker elever med matematiksvårigheter både under lektionstiden och på 

proven. Det vanliga är att de elever som har matematiksvårigheter ser ut att jobba och inte 

gärna vill visa att de inte kan eller förstår vad de ska göra. Då frågar de inte om hjälp utan 

försöker att smälta in i mängden. Det finns även elever som visar en annan sida där de blir 

stökiga, pratiga eller allmänt störande. De gömmer sig bakom ett skal. Gemensamt för dessa 

elever är att de har svårt att släppa in någon alltför nära inpå sig för då kan de bli avslöjade att 

de inte kan.    

4:4 Vilka resurser (specialpedagoger/psykologer etc.) finns för ”utredning”? 

På skola A har de en specialpedagog som gör tester på elever med matematiksvårigheter. 

Resursläraren hjälper till med att göra testerna, men de analyserar tillsammans. Om 

specialpedagogen ser att det är fråga om något specifikt, skrivs en remiss till skolpsykologen 

som utreder vidare för en dyskalkylidiagnos.  

På skola B har de två specialpedagoger, men ingen av dem har någon matteinriktning och de 

är inte kopplade till undervisningen utan de gör mest utredningar på elever. En av dessa är 

kopplad till åk 7-9 och jobbar halvtid. Om det är någon elev som de funderar över så finns det 

ett test som är utarbetat av Björn Adler som kallas för mattescreening som görs med eleven. 

Sedan skickas det vidare till specialpedagogen. Där avgörs det om det är något som man 

behöver gå vidare med till någon ytterligare utredning. Behövs en större utredning tillkallas 

en psykolog från kommunen.    

4:5 Upplever du antalet elever ökat/minskat/varit konstant under din tid som 

yrkesverksam? 

Alla lärarna var försiktiga med att svara på denna fråga. De tycker det är svårt att säga säkert 

hur det är men alla har en känsla av att det har ökat. I den frågan var skolorna överens men 

när man pratar om orsaken så skiljer det sig lite.  

På skola A tror man att orsaken kan vara så att förr så hade lärarna i grundskolans tidigare år 

bättre kompetens i alla ämnen. Den nya lärarutbildningen läser man in sig på de två ämnen 
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som man har sökt sig in på vilket gör att en so/sv-lärare har svårt att hitta flera olika sätt att 

förklara en matteuppgift på utan gör på sitt sätt. Likaså gäller för ma/no-lärare att de inte kan 

lära eleverna läs- och skrivinlärning. Grunderna är inte befästa och det råder en allmän stress 

hos eleverna vilket gör att de blir oroliga och får svårt att koncentrera sig.  

På skola B tror man att orsaken kan vara att eleverna idag inte bryr sig på samma sätt som 

man gjorde förr. Eleverna tycker inte det är viktigt att gå i skolan och skaffa sig kunskaper. 

Sedan lever vi i ett lite annorlunda samhälle idag. Eleverna har blivit mer nonchalanta och tror 

att det ordnar sig ändå.       

4:6 Hur underlättar du för dina elever med matematiksvårigheter på dina lektioner? 

På denna fråga väljer jag att skriva om varje skola för sig eftersom svaren skiljer sig en del.  

Skola A: De elever som inte kommer att uppnå godkänt eller av någon annan anledning inte 

kan gå i den vanliga klassen går hos resursläraren. De elever som har svårigheter men ändå 

klarar av att få godkänt, behöver mer tid och extra hjälp går i en mindre grupp. Elever som går 

i den vanliga klassen men som ändå har svårigheter kan bestämma lite själva vilka uppgifter 

de orkar och klarar av i boken (i viss mån annars hjälper läraren till). I de böcker som skola A 

använder sig utav är varje kapitel uppdelat i svårighetsgrader. Det börjar med en grunddel 

som alla gör sedan finn det tre svårighetsgrader A B och C där A är lättast och C är svårast. 

En del gör bara A-uppgifterna andra kanske gör A och B. Det finns även några få elever som 

går både i den vanliga klassen och hos resursläraren, där bestämmer resursläraren vad som ska 

göras och vad eleven klarar av. Det gäller på båda ställena. På detta sätt kan eleven få den 

hjälp som den behöver och kan jobba i sin egen takt samtidigt som den går med den vanliga 

klassen. Men det är naturligtvis inom området som klassen håller på med.  

Lärarna försöker att göra andra saker på lektionerna som att spela spel, arbeta med 

problemlösning, sudoku mm. De försöker att variera sig så mycket som möjligt för att alla ska 

få känna sig duktiga på något. För de elever som har svårt att koncentrera sig finns tillgång till 

små grupprum där en de får sitta enskilt. Om de vill kan de få använda sig av MP3-spelare för 

att inte bli störda av andra. De försöker hela tiden att anpassa sig efter elevernas behov.   

Resursläraren har ett eget rum som är anpassat för elever med svårigheter där de kan välja var 

de vill sitta. Det finns små bås där de kan sitta enskilt, ett runt bord där man sitter i grupp eller 
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bänkar som är placerade en och en. Där finns både enstaka elever som kommer då och då och 

en liten grupp som bara går där. Här pratas mycket matematik under genomgångar både i 

grupp och enskilt. Lärarna på skolan anser att man alltid bör utgå ifrån där eleven befinner sig 

och arbeta därifrån, och inte traggla med sånt som de har jobbat med i flera år. De anser 

dessutom att det är viktigt att försöka få in lite mera vardagstänkande på lektionerna och utgå 

mera från elevens intresse. Eleverna får alltid använda miniräknare även när det gäller väldigt 

enkla uträkningar. Det underlättar mycket för de elever som har svårigheter med att ställa upp 

enkla algoritmer. När de skall göra prov så sätts inget datum utan det blir när de flesta elever 

är redo för det. Lärarna läser även uppgifterna för elever som har lässvårigheter. 

Skola B: Läraren är dålig på att underlätta för eleverna men säger ändå att det ska bli mycket i 

framtiden. Läraren vill bli bättre på att använda konkret material som t ex spel, centimo, olika 

material till bråk mm. Matteboken består av en basbok med lättare text och färre uppgifter för 

de elever som har svårigheter. Elever med matematiksvårigheter skall ha så få uppgifter som 

möjligt. För att underlätta för elever med svårigheter tar resursläraren ut några uppgifter ur 

boken och gör små häften istället där eleverna ser ett slut som de kan sträva efter istället för 

att ha en tjock bok som aldrig tar slut. Alla hjälpmedel är tillåtna om det kan hjälpa eleven 

t ex miniräknare, formelsamlingar, praktiskt plockmaterial mm. Praktiskt plockmaterial kan 

vara stavar eller delar av cirklar som man kan använda vid bråk eller procent, kuber som kan 

användas vid geometri mm. Allt för att eleverna ska komma vidare. Resursläraren använder 

sig av material vid sina genomgångar, som t ex delar av cirklar som kan sättas på tavlan vid 

bråkräkning. Det görs även muntliga prov för dem som behöver ha det. Rummet där 

resursläraren befinner sig är inrett för att skapa en hemtrevlig känsla.    

4:7 Vilka resurser och hjälpmedel har du till ditt förfogande?  

Skola A: Det mesta materialet som lärarna har är sådant som de har inskaffat eller tillverkat 

själva. Det finns inget rum med material som är till för alla lärarna på skolan så var och en har 

sitt eget material vid sina arbetsrum. De har miniräknare, spel, pärmar med olika 

problemlösningsuppgifter, sudoku, en del letar upp i böcker och även från NCM (Nationellt 

Centrum för Matematik) på nätet. Matematiklärarna samarbetar med varann genom att låna av 

varandra och även dela med sig av tips och idéer. De skulle vilja ha mera material men det 

krävs både pengar och tid för att få det.  

Hos resursläraren finns det två datorer, en vanlig, och en bärbar plus några dataprogram som 

inte skolan har köpt utan resursläraren har skaffat själv. Det finns även miniräknare, 

matteverktyget, mattescreeningsmaterial, mindre och lättare arbetsböcker och annat 
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plockmaterial. Matematiklärarna får även använda sig av det materialet som finns hos 

resursläraren. 

På skola B har de fått pengar för att köpa in matematikmaterial. Där finns ett helt skåp fullt av 

spel, centimo, klossar, matematikscreening, cuisenaires färgstavar, bråkstavar mm. Detta skåp 

stod inne hos resursläraren men alla matematiklärarna hade tillgång till materialet. Där fanns 

också en dator med olika dataspel bl a chefrens pyramid, miniräknare och olika 

matematikböcker.    

4:8 Har du någon gång under de senaste åren varit på någon form av fortbildning inom 

området matematiksvårigheter eller något liknande? 

Några av lärarna på skola A brukar gå på matematikbiennalen som brukar vara varannat år. 

Det är som ett stort smörgåsbord där man kan plocka till sig det man vill av idéer och få tips 

på material. De har även varit på något liknande på Karlstads Universitet. Någon har varit på 

en föreläsning av Björn Adler om dyskalkyli. Resursläraren har förutom föreläsningen om 

dyskalkyli och AD/HD även gått en specialpedagogikkurs på 20 poäng. Om det finns 

möjligheter att få gå någon fortbildning styrs mycket av hur skolans ekonomi är. 

På skola B har lärarna inte gått någon fortbildning mer än några inspirationsdagar i Sunne.      

5. Diskussion   

5:1 Reflektion över undersökningen 

Denna undersökning har varit mycket intressant och lärorik. Jag känner att jag har fått svar på 

många av mina frågor och funderingar. Genom att göra en litteraturstudie och intervjuer av 

lärare från två skolor har jag fått ganska mycket information kring mina frågeställningar. 

Genom att göra min undersökning i två skolor så har jag sett att skillnaderna inte behöver vara 

så stora som jag först trodde. Jag valde en mindre och en större skola för att kunna få se en 

stor skillnad på hur man jobbar med elever i matematik men mitt resultat visar att den inte är 

så stor. Den största skillnaden som jag kan se är vad skolorna har för tillgång till resurser och 

lärarnas intresse för elever med matematiksvårigheter. Specialläraren på skola A sa till mig att  

”man måste vilja se problemen för att få kunskap”. 
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Under min tid ute i skolorna har jag inte stött på många med större svårigheter (ex dyskalkyli) 

i matematik utan mest är det elever med allmänna matematiksvårigheter. 

För att kunna få ett bättre resultat skulle jag ha intervjuat fler lärare och även haft intervjuer 

med elever. Då hade jag fått en ännu bättre inblick i arbetet med elever med 

matematiksvårigheter. Hur upplever eleverna sina svårigheter i matematiken? Får dom den 

hjälp de behöver? Hade elevernas syn på det hela stämt överens med lärarnas?   

5:2 Diskussion på undersökning och litteratur  

Adler (1999) säger att allt måste börja med nyfikenhet för att ge lust till att söka kunskap för 

att kunna utvecklas. Lärarna i min undersökning tycker att man hela tiden måste försöka att 

variera sig i sin undervisning och låta eleverna pröva på andra saker som t.ex. spel. Allt är 

tillåtet bara eleven får känna sig bra på något. Då kommer också lusten och nyfikenheten att 

vilja lära sig mera. Det gäller att anpassa sig efter elevens behov.  

När man arbetar som matematiklärare så kan man stöta på elever som har olika svårigheter i 

matematik. På många skolor arbetar man med nivågrupper i matematik vilket gör att man som 

lärare kommer att ha alla sorters elever. Allt från elever som inte har några svårigheter alls till 

elever med färdigställda diagnoser. Hur kan man då se och avgöra vilken nivågrupp eleverna 

ska vara i? Hur upptäcker man att eleverna har svårigheter i matematik? 

Björn Adler (1999) menar att man använder sig av en viss form av checklista där man kan 

kolla av om man misstänker att en elev kan ha svårigheter i matematiken. Dessa pedagogiska 

tecken anser han utmärker elever med matematiksvårigheter, men han råder även till att 

använda den med en viss försiktighet. Jag tycker det verkar vara bra att ha som hjälpmedel att 

använda sig av om man misstänker matematiksvårigheter hos en elev. På de skolor som jag 

gjorde intervjuerna på upptäckte lärarna elever med matematiksvårigheter mestadels under 

lektionerna. Eftersom det tar ett tag innan man lär känna eleverna och kan börja avgöra om de 

har svårigheter eller inte så tycker jag att det kan vara bra att ha en sådan checklista som 

Adler (1999) representerar. Något som man kan stämma av med som utmärker elever med 

matematiksvårigheter.  

Andra kännetecken på att elever har svårigheter kan ses på elevernas reaktioner och beteenden 

under lektionerna. Malmer (1999) anser att man kan se elevernas reaktioner vid 

matematiksvårigheter. 

Både Malmer (1999) och Adler (1999) menar att problemet med förståelsen för matematiken 

är något som återkommer hos elever med matematiksvårigheter.  
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Eleven kamouflerar sin oförståelse vilket även lärarna på både skola A och B lagt märke till 

under sina lektioner. Lärarna säger att det brukar visa sig genom att de ser ut att jobba och 

frågar aldrig om hjälp. De döljer gärna sina böcker när läraren går förbi.  

Både Malmer (1999) och Adler (1999) tar även upp elever som agerar aggressivt, blir stökiga 

och oroliga, lägger skulden på någon annan mm som ett kännetecken på elever med 

svårigheter. Det skiljer sig inte på skolorna när det gäller upptäckandet av elever med 

matematiksvårigheter. De upplever att det finns många sidor hos elevens reaktioner och de 

visar sig på många olika sätt men vanligast är att de försöker smälta in i mängden. Det finns 

även en sida där de blir stökiga, pratiga eller allmänt störande. Gemensamt för dessa elever är 

att de har svårt att släppa in någon alltför nära för de vill inte visa att de inte kan. 

Det svåra ligger i att kunna skilja de olika matematiksvårigheterna åt vilket Ljungblad (2001) 

anser är ett av det största problemen inom skolans matematikundervisning. Detta leder till att 

det inte alltid är så lätt att hitta bra didaktiska vägar ur svårigheterna. Från mina intervjuer kan 

man se att de som har arbetat länge som lärare har stött på fler elever med svårigheter. De har 

också lättare att upptäcka dem. Det har stor betydelse om läraren är nyfiken och har intresset 

för matematik och för elever med svårigheter. De får då en annan syn på det hela vilket 

underlättar för att kunna upptäcka och hjälpa elever med matematiksvårigheter. Man kan då ta 

till sig både kunskap och erfarenheter lättare. 

Det blir lättare att förstå dessa elever och man får en bra människokännedom vilket Ljungblad 

(1999) anser att en lärare måste ha för att lyckas med utlärning.  

Eftersom alla elever har olika inlärningssätt och motivation för inlärning så bör man se hela 

individen och göra en bedömning av elevens starka och svaga sidor (Malmer (1999), 

Ljungblad (1999)).  

Adler (1999) menar att eleven ska sättas i centrum och därifrån ska lärarna utgå från elevens 

behov. Det gäller att involvera all personal kring eleven för att få en helhetsbild. Vi måste 

hitta vägar för alla elever att kunna nå matematisk kvalitativ kunskap. På skola A använder 

man sig av nivågrupper för att eleverna ska vara på ungefär samma nivå och skola B har den 

ordinarie klassen. Gemensamt för skolorna är att de har resurslärare för de elever som behöver 

extra stöd. Ett material som båda skolorna använder sig av är matematikscreening. Den ger en 

bra bild av elevens utvecklingsnivå i matematik och underlättar anpassandet av 

undervisningen efter elevens förutsättningar och behov. 

Matteverktygen är något som jag själv har provat och sett hur elever har utvecklats i sitt 

matematiska tänkande med hjälp av detta material. Användandet har en stor betydelse då det 

gäller att komma vidare och lösa uppgifter inom nya områden. 
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Eleverna måste få känna att de är duktiga i matematik för att deras självförtroende skall 

stärkas och motivationen ökas. Det krävs att man som lärare varierar sin undervisning genom 

att tex.  jobba med praktiskt material, spela spel, använda sig av olika böcker, datorer mm.  

Magne, Malmer (1999) anser att de elever som har svårt med algoritmer bör får använda 

miniräknare och att överslagsräkning bör prioriteras för att underlätta för dem. Av egen 

erfarenhet vet jag att det kan lösa många problem och eleven upptäcker att de klarar att lösa 

uppgifter som inte var möjliga innan. På de skolor där jag har gjort min undersökning skiljer 

det sig mycket i tillgång på material och resurser. Skola A som är den större skolan har mer 

tillgång till resurser när det gäller personal. Skola B som är den mindre skolan har mera 

tillgång till material.  

Ljungblad (1999), Malmer (1999) tycker att man ska stödja elevers processtänkande och 

arbeta med matematisk problemlösning. Det blir viktigt för oss alla som arbetar med elevers 

matematiska utveckling. Vi kan gemensamt med eleverna se processerna och inte enbart 

fokusera på produkten. Det är lätt för eleven att fastna i en rädsla att man måste hitta det rätta 

svaret, och inte våga tro på sina egna tankar. Lärarna vill få in mera vardagstänkande i 

matematiken och utgå från elevens intressen. 

Elever med bristande matematikkunskaper når inte de uppställda målen som finns i 

matematiken. Detta har lett fram till många utredningar. Det är många mål som en elev ska 

uppnå för att få godkänt i matematik. (Malmer 1999) Speciellt för de elever som har 

inlärningssvårigheter. Jag tycker att de målen som alla ska uppfylla för att bli godkänd i 

matematik kan vara för höga för en del elever särskilt för de eleverna med 

matematiksvårigheter. Därför tror jag att det skulle kunna underlätta om de får mål att sträva 

mot som eleven själv känner att han/hon klarar av att uppnå. Målet måste vara att vi lärare och 

pedagoger tror på att alla elever kan nå de uppsatta målen i matematik efter skolår nio.  

Båda skolorna som jag har gjort min undersökning på har en sak gemensamt och det är att 

eleven ska stå i centrum och vi lärare som ska anpassa oss efter dem. Sedan har skolorna olika 

förutsättningar för att nå dit. Skola A är en större skola och har kommit ganska långt i sin 

utveckling när det gäller resurser. Skola B är en mindre skola och har inte kommit så långt i 

sin utveckling men är på god väg. Det märks på lärarna på båda skolorna att de trivs med sitt 

arbete och både kan och vill göra mycket för elever med matematiksvårigheter.       
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Frågemall för intervjuer till matematiklärare:  

1. Hur länge har du varit lärare? Vilka åldrar arbetar du med? 

2. Vilka matematiksvårigheter har du stött på under dina lektioner? 

3. Hur upptäcker man elever med matematiksvårigheter? 

4. Vilka resurser (specialpedagoger/psykologer etc.) finns för ”utredning”? 

5. Upplever du antalet elever ökat/minskat/varit konstant under din tid som 

yrkesverksam? 

6. Hur underlättar du för dina elever med matematiksvårigheter på dina lektioner? 

7. Vilka resurser och hjälpmedel har du till ditt förfogande?  

8. Har du någon gång under de senaste åren varit på någon form av fortbildning inom 

området matematiksvårigheter eller något liknande?                          
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Intervjuerna med lärarna och resursläraren från en större och en mindre 

skola:  

Förklaringar:  

Större skolan = A 

Mindre skolan = B 

Jag valde att ha 1 och 2 på lärarna och 3 på resursläraren.   

Fråga 1: 

Hur länge har du varit lärare? Vilka åldrar arbetar du med? 

A1: Jag har varit lärare i 33 år. Jag har haft alla årskurser 7-9 och har haft alla nivåer 

(svagpresterande och de vanliga matematikklasserna). 

A2: Jag har varit lärare i 15 år. Jag har haft alla årskurser 7-9 och har haft alla nivåer. 

A3: Jag har varit lärare i 15 år. Jag har jobbat med åk 7-9 och haft alla grupper av elever. 

B1: Jag har undervisat i 4 år och jobbat med åk 7-9.  

B2: Jag har varit matematiklärare i 9 år. Jag har jobbat med åk 7-9 och haft alla grupper av 

elever. Nu jobbar jag med de svagpresterande som en s.k. ”resurslärare”. Jag har ingen 

utbildning utan har tagit till mig detta av eget intresse.   

Fråga 2: 

Vilka matematiksvårigheter har du stött på under dina lektioner? 

A1: Elever som inte kan multiplikationstabellerna och har svårt med algoritmräkning. Elever 

som har svårt med att kunna läsa texter. De förstår inte vad det frågas efter i uppgifterna. De 

tror att matematik är så svårt så de ger upp utan att försöka. När eleverna räknar uppgifter i 

böckerna så ska det gå så fort som möjligt. De tror även att de ska förstå och kunna allt med 

en gång .En del tycker inte om matematik och vill inte lära sig. 

A2: Jag har stött på det mesta från det lilla till stora. Man kan ha svårt med en viss del av 

matematiken som ex procent och bråk. Matematikgrunderna brister hos många. Tycker man 

att matematik inte är roligt så blir det svårt. Dåligt självförtroende gör också att du tror att du 

inte kan.  

A3: Allt från automatisering, att man inte kan räkna dom allra enklaste talen utan att man 

måste använda fingrarna. Kan inte lära sig multiplikationstabellen. För en del är det omöjligt 

att kunna förstå division. Kan inte rita av en enkel figur, kopiera en figur från ett papper till ett 
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annat papper. Elever som har svårt med geometri (spatiala, rumsliga). Elever som inte kan 

ställa upp tal (algoritm). Det är allt från allmänna matematiksvårigheter till dyskalkyli. 

Vanligast är att de inte kan räkna i huvudet. De klarar inte av att ha flera led samtidigt.  

Jag var nog inte lika uppmärksam och kunde inte förstå och begripa att de inte kunde 

multiplikationstabellen eller algoritm när jag var matematiklärare. De första åren var som en 

väckarklocka för mig. Man måste vilja se problemen för att få kunskap. Det kommer med 

åren. En elev med allmänna matematiksvårigheter: han räknar på fingrarna, kan inte räkna 

baklänges (fyra steg i taget). Kan inte kopiera en figur inte heller förstå att den skulle vara så 

lika som möjligt. Det språkliga sätter käppar i hjulet för honom. Han har också svårt att 

bedöma tiden. En form av pseudo-dyskalkyli: en elev som vill bli bekräftad. Säger att ”jag 

kan ingenting, hjälp mig”. Behovet av att vara bäst och att inte misslyckas.  

En elev som har svårt att uppfatta de s.k. lästal och problemlösningstal. Det är inte 

matematiksvårigheterna som ligger bakom, utan läsförståelseproblem. Men det hänger mycket 

ihop. Elever som kan räkna ut problemen och klarar att ha flera led i huvudet, men kan inte 

skriva ner det på papper. 

B1: Jag har en elev med en hjärnskada som för med sig matematiksvårigheter, men är osäker 

på om det finns någon forskning på hur detta visar sig och vilken hänsyn vi ska ta till det, men 

det börjar vi titta på nu. Annars så är det helt enkelt att eleverna har luckor i sina grunder och 

det medför att de får svårigheter. Egen teori om orsaken är ju att elever idag inte är vana att ta 

eget ansvar för sitt arbete, de matas hela dagarna via dator och tv och sen så kan vi ge dem 

kunskap i de flesta ämnena i skolan, men så kommer matten och där måste de arbeta själv för 

att klara sig och det klarar de inte av.

 

B2: Vad menar du med matematiksvårigheter? Jag har elever med dyslexi, antydan till 

dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter. Svagpresterande elever som har svårt över 

lag, sociala svårigheter. Svårt med taluppfattning, talsystemet, positionssystemet, 

multiplikationstabellen, att förstå vad man läser, med alla begrepp. Det finns elever som går i 

sjuan men som ligger kvar på mellanstadiets matematik. Det blir ett glapp mellan de olika 

mattestadierna vilket är svårt att täppa igen, och det går inte att bara att hoppa över.        
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Fråga 3: 

Hur upptäcker man elever med matematiksvårigheter? 

A1: Man ser under lektionerna att de inte förstår och att de inte gör någonting. En del kan 

vara duktiga på att dölja men det brukar komma fram.  

A2: Vanligast är att de inte vill räkna när man står bredvid. De frågar aldrig om hjälp och 

försöker att gömma sig. Det brukar synas på tester i form av diagnoser. Det följer alltid med 

papper vid överlämnandet från åk 6. Det kan vara lite farligt att titta på gamla resultat från 

mellanstadiet för det kan hända att de har mognat till och blivit bättre under tiden.  

A3: De ser ut att jobba på lektionerna. När provet kommer är de mycket nervösa och så går 

det inte bra alls. De har inte förstått någonting. Denna grupp är mestadels tjejer. Det finns 

dom som inte gör någonting och säger att de skiter i allt. De har tappat orken. De kör med en 

viss stil. Det blir som ett skal som de skyddar sig bakom. 

B1: Vi har en diagnos som alla elever som börjar år 7 gör, detta tillsammans med 

överlämnandet från mellanstadiet använder vi för att försöka att hitta de elever som behöver 

extra stöd.  

B2: När sjuorna kommer gör vi ett slags test av sånt som vi anser att de ska kunna när de går i 

sjuan. Ligger man lågt där så är det klart att det finns svårigheter hos den eleven. Då måste 

man titta bakåt och se vad det kan finnas för orsaker. Man märker under lektionerna att de inte 

förstår och hamnar efter. När eleven kommer till mig så har vi redan sett problemet.  

Man märker framförallt vid prov att det är något som inte stämmer. Man kan få svar som är 

helt uppåt väggarna som inte har någon förankring till uppgiften. Ett uppförande kan vara 

ganska avslöjande. Dessa elever blir gärna röriga och pratiga. Man vill inte visa att man inte 

kan. De vill inte ha hjälp när man frågar. De vill inte släppa in någon för nära inpå sig.   

Fråga 4: 

Vilka resurser (specialpedagoger/psykologer etc.) finns för ”utredning”? 

A1: Det finns specialpedagog, psykolog som tas in vid behov och resurslärare. Skolan köper 

in psykolog från kommun när det behövs. Det finns klasser för svaga elever. De brukar vara i 

särskild grupp där de inte är lika många.  

A2: Det finns specialpedagog, psykolog som tas in vid behov och resurslärare. Skolan köper 

in psykolog från kommun när det behövs. Det finns klasser för svaga elever. De brukar vara i 

särskild grupp där de inte är lika många. 

A3: Vi har en specialpedagog som gör tester på elever med matematiksvårigheter. Jag hjälper 

till med att göra tester, men vi analyserar tillsammans. Om specialpedagogen ser att det är 
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fråga om något specifikt, då skrivs en remiss till skolpsykologen som utreder vidare för en 

diskalkylidiagnos.  

B1: Vi har två specialpedagoger, men ingen av dem har någon matteinriktning och de är inte 

kopplade till undervisningen utan de gör mest utredningar på elever. Hittills har det mest varit 

på språksidan men med de kurser de har gått hoppas jag att det blir mera vanligt med tester på 

matte sidan också. Kommunen har en psykolog anställd som deltar i utredningar men jag har 

inte kunskap om hur insatt hon är i mattematikproblematik. 

B2: Många av dessa elever har redan en bakgrund från mellanstadiet så vi upptäcker 

egentligen inga nya problem utan de finns sedan tidigare. Om det är någon elev som vi 

funderar på så har vi ett test som är utarbetat av Björn Adler som kallas för mattescreening 

(förklaring finns i texten om hjälpmedel). Sedan skickas det vidare till specialpedagogen. Där 

avgörs det om det är något som vi ska gå vidare med någon ytterligare utredning. Behövs en 

större utredning tillkallas en psykolog från kommunen.    

Fråga 5: 

Upplever du antalet elever ökat/minskat/varit konstant under din tid som yrkesverksam? 

A1: Jag upplever att dom ökar. Det är den allmänna stressen som är orsaken. Eleverna har 

inte ro att sitta still. De blir rastlösa och har inte tid att koncentrera sig.  

A2: Det är svårt att säga. Jag kan inte uttala mig om det. Man följer samma elever i tre år 

innan man får nya. Det blir svårt att se och veta hur de andra eleverna är som man inte har. 

Jag kan inte dra någon slutsats av de få grupperna jag har. Man blir lite hemmablind. 

Rapporter från skolverket säger väl att det har ökat. Grunderna är lite dåliga hos många 

elever. Med den nya lärarutbildningen läser man vissa ämnen men när man kommer ut så är 

det inte bara dom ämnena som man kommer att få undervisa i. Det är inte so/sv och ma/no 

som samarbetar utan det är i regel en som får ta alla ämnen i låg- och mellanstadiet. Detta kan 

göra att elever brister i grunderna eftersom en del lärare inte har ordentligt med kompetens. 

De kanske bara kan förklara på ett sätt och det är inte säkert att alla förstår då. De flesta 

räknar på i böckerna. Klassen är då inte samlad utan är på olika ställen vilket kan bli svårt 

med genomgångar. 

A3: Jag tycker att den har ökat eller så har jag blivit mer uppmärksam. Förr så hade lärarna i 

grundskolans tidigare år bättre kompetens i alla ämnen. Nu med den nya lärarutbildningen har 

en so/sv-lärare svårt att hitta flera olika sätt att förklara utan gör på sitt sätt. Likaså gäller för 

ma/no-lärare att de inte kan lära eleverna läs- och skrivinlärning. Det tror jag är en orsak. 

Grunderna är inte befästa. 
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B1: Svårt att svara på men det känns som det har ökat. 

B2: Jag tycker jag har varit för kort tid för att svara på det. Det tar några år innan man sätter 

sig in i det har och de sista åren har jag jobbat lite mer specialinriktat. Det är också för kort tid 

att se. Jag skulle kunna tänka mig att det har ökat men jag vet inte. Eleverna idag är att man 

bryr sig inte på samma sätt som man gjorde förr. Det är inte så viktigt med kunskaper och gå i 

skolan plus att vi har ett lite annorlunda samhälle idag med curlingföräldrar och ensamstående 

mammor och allting. Eleverna har blivit mer nonchalanta och tror att det ordnar sig ändå.     

Fråga 6: 

Hur underlättar du för dina elever med matematiksvårigheter på dina lektioner? 

A1: De som har allra svårast går i en särskild grupp. Man sorterar upp uppgifter till eleverna 

som har svårigheter. Jag försöker att få dom att välja vilka uppgifter de ska göra själva. Har 

man svårt gör man A-uppgifterna och kanske någon B-uppgift. Har man mycket svårt 

försöker man att göra så många A-uppgifter som möjligt. Jag har alltid med mig två pärmar på 

lektionerna, en med sudoku och en med problemlösningar. Det finns både lätta, medel och 

svåra. När de tycker det blir jobbigt med räknandet kan dom ta till en sådan.  

A2: De som har väldigt svårt går hos resursläraren. Där bestämmer resursläraren upplägget 

för dom, efter att jag talat om vilket område vi håller på med. Sovrar vilka tal som de har nytta 

av och behöver göra. En del gör A-uppgifter, en del B-uppgifter, en del A och B, och en del B 

och C. Försöker hitta på något som gör att alla får känna sig duktiga på något. Variera med 

spel, problemlösningar, sudoku mm. En del kan behöva sitta enskilt i ett litet grupprum för att 

kunna koncentrera sig. En del sitter med MP3-spelare på sig för att få ro. Försöker att anpassa 

efter eleverna och deras behov. Det ska vara lustfyllt och får inte vara tråkigt. 

A3: Har man problem med ett område i matematiken ska man inte hänga fast vid det utan 

fortsätta framåt. För det finns kompenserande hjälpmedel som miniräknare.  

En elev som hade svårt med uppställning hon kunde inte utföra en algoritm. Det spelade ingen 

roll liket papper man än tog, rutigt, randigt eller färgat. Hon fick då använda miniräknare och 

mig som läsare av talen. Detta resulterade i att hon fick godkänt på de nationella proven.  

Kan man inte multiplikationstabellen så ska man inte stanna och traggla där utan träna bara i 

korta stunder 5-10 minuter åt gången. Däremellan ska de få använda miniräknare för att 

komma över tröskeln.  

Elever med pseudo-dyskalkyli tror att de inte kan. Då måste de få chans att få självförtroendet 

tillbaka. Man får hela tiden utgå ifrån där eleven befinner sig och arbetar därifrån.  
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Man ska inte traggla med sånt som de har jobbat med i flera år innan utan komma meed något 

nytt. Lite mera vardagstänkande och utifrån elevens intresse. Man måste ta sig tid.  

Elever med läsförståelseproblem kan det räcka med att jag sitter och läser upp uppgiften för 

dom. Säger att så här står det och det här ska du räkna ut. Detta kallar jag inte för 

matematiksvårigheter utan läs- och skrivsvårigheter.  

Elever som kan räkna ut i huvudet men inte skriva ner hjälper jag med att skriva ner vad de 

säger.  

Jag använder mycket miniräknare till mina elever och pratar mycket matematik med dom.  

Jag sätter aldrig ut när jag har prov. När jag anser att vi har kommit så långt så att de flesta har 

möjlighet att klara av ett prov, då tar jag ett prov utan förvarning. Det blir lugnare och de 

behöver inte ha pressen på sig. Då syns också vilka som verkligen har problem.  

Jag tror på mindre grupper för då kan lärarna hinna med och hjälpa eleverna bättre själva. Då 

skulle de som verkligen behöver hjälp få komma till specialundervisningen. Det är noga med 

urvalet av eleverna som behöver hjälp eftersom det är så många och, lite tid och pengar. 

B1: Som jag sade så är jag dålig på att underlätta för mina elever, försöker att använda mera 

praktiskt material men har väl bara utvecklat sannolikhetsläran än, men jag hoppas jag bättrar 

mig. Vi har ju köpt in lite mera material nu så kanske. Annars så är det så att läromedlet som 

vi använder har en basbok, med lättare text och ett mindre antal uppgifter som de elever som 

har lite svårare med matten använder. 

B2: Man ska ge så få uppgifter som möjligt till att börja med. Inte den tjocka boken utan man 

skalar av så att eleverna ser ett slut på det. Man kan säga att de här uppgifterna ska du klara av 

idag och då vet de att där är slutet på ex detta häfte. Det är tillåtet med hjälpmedel av alla de 

slag bara det är något som kan hjälpa dom. Jag ser lite vad de kan behöva så plockar jag fram. 

Det kan vara miniräknare, formelsamling, något praktiskt plockmaterial mm. Jag har olika 

genomgångar både enskilt och i grupp. Det beror på vart de är. Jag använder olika material 

själv när jag gör genomgångar, vilket jag tycker passar. Försöker med mycket konkret 

material, för om jag håller på med material så tror jag att de tar till sig det lättare. Har de 

jobbat med ett material så är det inte säkert att de behöver det på ett prov för då har det redan 

satt sig. De behöver det bara för att komma vidare. Man kan även göra muntliga prov. Där jag 

är finns det två små rum där eleverna får sätta sig vart de vill. Jag har även en soffa i ett av 

rummen vilken är mycket populär. Tanken var att göra det lite mer mysigt och hemtrevligt, 

vilket gör att det blir lättare att jobba.    
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Fråga 7: 

Vilka resurser och hjälpmedel har du till ditt förfogande?  

A1: Miniräknare. De som har svårt med algoritmer får använda miniräknare för att få lyckas. 

Spel plockas in ibland. Jag har pärmar med olika problemlösningar, sudoku och kinesiskt 

korsord. Eleverna tycker det är roligt att få göra något sådant inemellan.    

A2: Specialpedagog och resurslärare har vi för matematiken. Jag får lite idéer från olika 

böcker och även från NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) där jag hittar 

förslag på uppgifter och spel. Man får försöka att snappa upp lite här och där. Det är dåligt 

med tid och pengar för att kunna göra och skaffa material som man vill ha. Jag önskar att det 

hade funnits en slags matteverkstad där det skulle finnas material att tillgå. Eleverna behöver 

annat än att bara räkna i böckerna.  

A3: Det finns två datorer en vanlig och en bärbar. Dataprogram men de är mina privata. Vi 

har miniräknare och matteverktyget. Matteverktyg är ett material som består av 50 inplastade 

kort som eleven själv kan skriva på med en whiteboardpenna. På dessa kan eleven träna på 

multiplikation, bråk, enhetsomvandlingar mm. En övningsbok som innehåller lite enklare mer 

utförligare uppgifter. Där gör de en sida först innan de ger sig in i boken. Jag hjälper till och 

vi jobbar gemensamt. Jag rättar den sidan och sätter datum på den. Då vet eleven att han/hon 

har gjort och kan den. När de sedan börjar i boken med A-uppgifterna då vet dom redan vad 

som förväntas av dom. Salen är uppdelad så att de kan sätta sig vart de vill. Det finns som små 

bås där de kan sitta enskilt, ett runt bord där de kan sitta tillsammans med andra samt bord 

som är sammansatta två och två. Jag samarbetar även med den läraren som eleven har i 

matematik i vanliga fall. Jag har även mattescreening.  Det materialet är ett test som är 

normerat och standardiserat. Testet förutsätter att alla elever inom åldersgruppen förväntas 

klara samtliga uppgifter. Till detta test finns det en pärm med uppgifter som man kan öva på 

de delar som eleven inte klarar.  

B1: För de elever som behöver extra stöd så finns resursläraren. Annars har vi miniräknare, 

böcker med lättare text sedan har vi ett helt skåp med nyinköpt material hos resursläraren . 

B2: Det är tillåtet med hjälpmedel av alla de slag bara det är något som kan hjälpa dom. Jag 

ser lite vad de kan behöva så plockar jag fram. Det kan vara miniräknare, formelsamling, 

något praktiskt plockmaterial mm. Vi har nyligen köpt in massor av praktiskt material. Jag har 

även en soffa i ett av rummen vilken är mycket populär. Tanken var att göra det lite mer 

mysigt och hemtrevligt, vilket gör att det blir lättare att jobba.  
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Fråga 8:  

Har du någon gång under de senaste åren varit på någon form av fortbildning inom området 

matematiksvårigheter eller något liknande? 

A1: Jag har varit på matematikbiennalen några gånger. Det är som en stor mastodont 

smörgåsbord med bara matematik där man kan ta till sig den information och idéer som man 

vill ha. Ska försöka att komma iväg nu igen om det finns pengar. Dom hade något liknade på 

Karlstads Universitet fast i något mindre skala som jag var på för ett och ett halvt år sedan.  

A2: Jag har varit på en föreläsning om dyskalkyli med Björn Adler, som var mycket bra.   

Jag har varit på matematikbiennalen några gånger (förklaring se ovan A1). Jag brukar ta hjälp 

av specialpedagogen och resursläraren om det är något speciellt som jag undrar.  

A3: Jag har varit på en föreläsning om AD/HD, en om dyskalkyli med Björn Adler. Jag har 

gått en fortbildning i specialpedagogik 20 poäng. Det ligger i intresset att hålla sig 

informerad. Vi hjälps åt inom arbetslaget och håller utkik efter föreläsningar som kan vara 

intressant för någon av oss och berättar det för den.  

B1: Ingen fortbildning i matte, men jag var på inspirationsdagar i Sunne nu i höst, det var 

trevligt och ger en liten kick att utveckla sig mera. 

B2: : Ingen fortbildning i matte, men jag var på inspirationsdagar i Sunne nu i höst. Man lär 

sig mycket efter hand av eleverna.        


