
Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Specialpedagogik 

Förberedande kurs i specialpedagogik 30 hp, GN 

Vårterminen 2010 

Examinator: Eva Heimdahl Mattson 

Arbete med elever i 
matematiksvårigheter 
En intervjustudie med 

speciallärare/specialpedagoger 

Petra Wennerberg och Irina Tollestam



 

Arbete med elever i 
matematiksvårigheter 

En intervjustudie med 
speciallärare/specialpedagoger 
 
Petra Wennerberg och Irina Tollestam 

 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka det specialpedagogiska stödet till elever i 
matematiksvårigheter i skolans tidigare år. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där vi 
intervjuade tio speciallärare/specialpedagoger på nio skolor i två olika kommuner. Majoriteten av 
pedagogerna hade specialpedagogexamen, men de flesta arbetade i praktiken som speciallärare. 
Samtliga speciallärare/specialpedagoger hade lång undervisningserfarenhet, dock inte specifikt av 
matematiksvårigheter.  

I litteraturgenomgången framgick att det råder oenighet mellan forskare om hur 
matematiksvårigheter ska definieras. Vårt resultat visade att även de intervjuade 
speciallärarna/specialpedagogerna upplevde att det var svårt med definitionen, eftersom de ansåg 
att många olika faktorer kan påverka att en elev är i matematiksvårigheter.   

Resultatet visade att speciallärarna/specialpedagogerna arbetade mycket med att stärka elevernas 
självkänsla genom att tillsammans se till att eleven lyckades i olika moment.  Det många elever i 
matematiksvårigheter hade problem med enligt speciallärarna/specialpedagogerna var 
taluppfattning och att använda sig av olika strategier i sitt räknande. För att öka förståelsen använde 
de sig av olika typer av konkret material, allt från klossar till kortlekar. De menade att det 
viktigaste av allt var att "prata" matematik i olika gruppkonstellationer för att befästa elevernas 
kunskaper. Vikten av tidiga men även förebyggande insatser för elever i matematiksvårigheter 
betonades av speciallärarna/specialpedagogerna, men det framkom att det var läs- och 
skrivsvårigheter som prioriterades i de lägre åldrarna. 

Det framkom i vår studie att en kombination av flera orsaker kan leda till att en elev får eller är i 
matematiksvårigheter. Lärandemiljön och dålig självkänsla ansågs vara av stor betydelse. För att 
hjälpa elever i matematiksvårigheter krävs ett bra samarbete mellan berörda pedagoger där de 
tillsammans planerar undervisningen utifrån elevens behov, styrkor och intressen. 
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Förord 

Vi vill tacka alla pedagoger som med positiv inställning tog sig tid och bidrog med värdefull 
information, trots den intensiva perioden med nationella prov och utvecklingssamtal. Tack vare 
dem fick vi in mycket värdefullt och intressant empiriskt material. Vi vill även tacka vår 
handledare Åsa Murray som under arbetets gång alltid tagit sig tid för oss när vi har haft frågor och 
funderingar. 
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Inledning 

Svenska elever sämre på matte (DN, 2009)   
Skolan får underkänt i matte (SvD, 2008) 
Tredjeklassare har svårt med matten (Rapport, 2009) 

  
Ingen har väl undgått skoldebatten i media om hur svenska elever blir allt sämre i matematik i 
förhållande till andra länder. Lärarutbildningen och lärares kompetens ifrågasätts ständigt.  

Våra erfarenheter som lärare är att det satsas mycket på läs- och skrivinlärning i grundskolans 
tidigare år. Vi upplever att elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt får hjälp och stöd av 
speciallärare/specialpedagoger. Svårigheter i matematik upptäcks också tidigt men hjälpen låter 
vänta på sig. Vi undrar varför? Kan det bero på att det saknas kunskap om elever i 
matematiksvårigheter? Forskningen om matematiksvårigheter verkar inte lika omfattande som 
forskningen om läs- och skrivsvårigheter. Orsakerna till svårigheter att lära sig att räkna är 
långt ifrån klarlagda. Men man vet att problemen kommer tidigt (Lundberg, 2009, s. 2). 

Matematik har hög status och är det enda ämnet som finns på schemat upp till cirka år nio i 
världens skolor, men den höga statusen står i stark kontrast till många människors upplevelse av 
matematiken (Sjöberg, 2006). Vi upplever själva att matematik har högt anseende i samhället 
och det betraktas som ett av de viktigaste ämnena i skolan. Matematik är ett ämne som är starkt 
förknippat med begåvning vilket betyder att man upplever nederlaget än värre än i andra 
ämnen (Adler, 2007, s. 40).  

Vi har märkt att matematikämnet tidigt jämförs mellan elever. Goda matematikkunskaper ger 
ofta en elev hög status i klassen. Vanligt förekommande kommentarer i klassrummet kan vara: 
 

-    Pelle är så smart för han är så duktig på matte. 
-    Har du kommit så där långt i matteboken? 
 
Vi har vid ett flertal tillfällen fått kommentarer från föräldrar som: 
 
-    Matematiksvårigheter, det har han ärvt efter mig. 
-    Jag kan inte hjälpa Pelle i matte för jag har själv alltid haft svårt för matte. 
 
Kommentarer som detta kan bekräfta elevens svårigheter och påverka elevens självbild negativt 
(Groth, 2007; Skolverket, 2003). Det är av yttersta vikt att motverka denna negativa överföring 
mellan förälder och barn. Fokus bör istället läggas på att stärka elevens självbild och personliga 
utveckling. Debatten i media, våra egna erfarenheter som lärare och intresse för matematik har 
fått oss nyfikna på att undersöka hur svårigheter i matematik definieras och hur 
speciallärare/specialpedagoger kan arbeta med elever i matematiksvårigheter. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka det specialpedagogiska stödet till elever i 
matematiksvårigheter i skolans tidigare år.   

 

 

Utifrån syftet vill vi besvara följande frågeställningar: 

 

• Vilka orsaker kan bidra till att en elev är i matematiksvårigheter enligt 
speciallärare/specialpedagoger? 
 

• Hur yttrar sig matematiksvårigheter enligt speciallärare/specialpedagoger? 
 

• Hur arbetar speciallärare/specialpedagoger med elever i matematiksvårigheter? 
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Litteraturgenomgång 

Matematik 
 
Matematiken finns över allt. Den är inte bara ett skolämne. Allt är i någon mening matematik 
eller kan göras till detta. Den är en del av livet och man kan t.o.m. säga att den är livet självt. 
                                                                                                                         (Adler, 2007, s.32) 

  
Skolan ansvarar för att varje elev behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan 
tillämpa det i vardagslivet när grundskolan är avslutad (Lpo 94). 
 

I kursplanen i matematik (Skolverket, 2009, s. 4) står att läsa: 
 Skolan ska 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, 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, 
dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande, 
- 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. 

 
För att kunna delta på ett tillfredsställande sätt i vårt samhälle måste alla få tillgång till 
grundkunskaper i matematik. Alla elever har rätt till undervisning utifrån sina olikheter och 
möjligheter (Ljungblad, 2006). Skolan bör ge alla elever möjlighet att lära sig matematik och få 
uppleva att matematik är både meningsfullt och intressant (Engstöm, 2003). 
Matematikkunnande ska bidra till självförtroende, kompetens och ge möjligheter att aktivt 
påverka och delta i samhället (Skolverket, 2003). 

 

Matematiksvårigheter 
 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (Skollagen, 4 kap. 1 §). 

 
Forskningen om matematiksvårigheter är idag mycket eftersatt. Det finns ingen myndighet eller 
universitet som ansvarar för området. Hur många elever som har matematiksvårigheter i dagens 
läge råder det delade meningar om, men forskarna är överens om att antalet är stort (Magne, 
1999; Malmer, 2002; Ljungblad, 2006). Det finns olika teorier och benämningar kring elever i 
matematiksvårigheter. Forskare har genom tiderna skiljt mellan elever i allmänna och specifika 
matematiksvårigheter (Ljungblad, 1999). När det gäller allmänna matematiksvårigheter så 
berörs inte enbart matematiken utan eleverna har även inlärningssvårigheter i andra ämnen. De 
har problem med att tänka snabbt, effektivt och flexibelt. Det är vanligt att eleverna har en låg 
men jämn prestationsnivå. Elever med specifika inlärningssvårigheter har problem med vissa 
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delar inom matematiken. För övrigt är de som regel normalbegåvade (Adler, 2007; Ljungblad, 
1999). Engström (2003) menar att det inte finns något stöd i forskningen som visar att de elever 
som har specifika matematiksvårigheter behöver speciella metoder eller material som skiljer sig 
från det som elever med allmänna matematiksvårigheter behöver. Slutsatsen blir enligt 
Engström att det inte är meningsfullt att försöka skilja mellan allmänna och specifika 
matematiksvårigheter. 

 

Bidragande orsaker till matematiksvårigheter 
Det går sällan att visa på en specifik orsak till att en elev får matematiksvårigheter (Engström, 
2003; Sjöberg, 2006). Engström (2003) beskriver fyra förklaringsmodeller till varför en elev 
kan misslyckas i matematik: 
 

• Medicinska/neurologiska orsaker där en elev har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. 

• Psykologiska orsaker som bristande ansträngning och koncentrationssvårigheter.  

• Sociologiska orsaker kan också spela in. Kommer en elev från en understimulerad 
hemmiljö kan det missgynna en elevs skolgång.  

• Didaktiska orsaker till en elevs misslyckande i matematik som beror på bristande 
undervisning eller felaktiga metoder för inlärning.  
 

Enligt Adler (2007) är förmodligen den vanligaste orsaken till matematiksvårigheter en 
kombination av känslomässiga blockeringar och brister i undervisningen. Andra orsaker kan 
vara annat modersmål, för lite övning i logiskt tänkande, för lite problemlösning, oförmåga att 
räkna och stor frånvaro. Elever i matematiksvårigheter kan även ha ett begränsat arbetsminne 
(Adler, 2007; Malmer, 2002). De har ofta svårt att lagra siffror och sifferkombinationer i minnet 
och sedan plocka fram dem vid rätt tillfälle (Lundberg & Sterner, 2006).  

Matematikundervisningen är det ämne som är mest läroboksbundet, på gott och ont (Skolverket, 
2003). Läroboken styr till stor del undervisningen och eleverna sitter ofta enskilt och arbetar i 
sina matematikböcker, trots att matematik är ett kommunikationsämne (Adler, 2007; Malmer, 
2002). Att arbeta med problemlösning som rör elevernas vardag samt konstruera egna uppgifter 
och material görs i mycket liten utsträckning. Det ägnas för lite tid till att introducera och 
reflektera över nya moment vilket gör det svårt för eleven att befästa kunskapen (Adler, 2007).  
Något som även visade sig i skolinspektionens rapport (2009:5). 

 

Synen på specialpedagogik 
Synen på specialpedagogik är långt ifrån entydigt (Sjöberg, 2006). Det specialpedagogiska 
stödet riktar ofta in sig på individen och inte på den omgivande miljön (Persson, 2008). 
Beroende på var orsaken anses ligga, hanteras svårigheterna på olika sätt (Ljungblad, 2003; 
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Skolverket, 2003). Sjöberg (2006) menar att beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv 
som dominerar på skolan, så får det konsekvenser för vilka matematiska åtgärder skolan sätter 
in för eleven. Han skiljer mellan det kategoriska och relationella perspektivet. Utifrån det 
kategoriska perspektivet avviker eleven från det normala och matematikproblemet ligger hos 
eleven personligen, elev "med" matematiksvårigheter. Den specialpedagogiska hjälpen blir 
kortsiktig och fokuserar direkt på elevens uppvisade svårigheter. Ansvaret för den 
specialpedagogiska verksamheten ligger då hos speciallärare, specialpedagoger och 
elevvårdspersonal. Utifrån det relationella perspektivet ligger matematikproblemet i 
lärandemiljön, elev "i" matematiksvårigheter. Då är specialpedagogikens uppgift att 
differentiera undervisning och material. Insatserna är långsiktiga och fokuserar på eleven, 
läraren och miljön. Ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten ligger hos arbetsenheter 
och lärare med stöd från rektorn. Persson (2008) menar att det finns starka skäl för att 
argumentera för det relationella perspektivet, där det finns en samverkan mellan 
specialläraren/specialpedagogen och övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Elevens 
förutsättningar att lyckas ses ur ett långsiktigt perspektiv där förändringar främst sker i elevens 
omgivning. 

 

Pedagogiska insatser för arbete med elever i 
matematiksvårigheter 
Elever i svårigheter måste få möjlighet till samarbete och diskussioner med andra elever och 
lärare (Persson, 2008). Matematik är ett kommunikationsämne där samtal och diskussioner 
utvecklar tankeprocessen och leder till ett fördjupat lärande (Malmer, 2002).  

Det går inte att fastslå att en undervisningsmodell är den enda "rätta". Det finns inte ett innehåll, 
material eller en arbetsmetod som passar alla elever för att nå målen i matematik (Skolverket, 
2003). När det gäller elever med matematiksvårigheter är det viktigt med tidig bedömning för 
att kunna ge dem tillfredställande hjälpinsatser från början. Då blir de pedagogiska insatserna 
mest effektiva (Adler, 2007; Lundberg & Sterner, 2006).  

För att hjälpa en elev i matematiksvårigheter menar bland andra Ljungblad (2003) att en 
pedagogisk- och didaktisk kartläggning om elevens skolsituation måste genomföras. 
Kartläggningen ska utgå från organisationsnivå, gruppnivå och individnivå för att få en 
helhetsbild om vad som påverkar elevens situation:  
 

• Organisationsnivån handlar om vilket synsätt skolan har på elever i 
matematiksvårigheter, vilken kompetens som finns och hur resurserna fördelas.  

• Gruppnivån tar upp klassens klimat, miljö, storlek och schema, lärarens kompetens, 
arbetssätt och förhållningssätt (Ljungblad, 2003). Ett gott klassrumsklimat är en 
förutsättning för att skapa trygghet, arbetsro och en trivsam miljö (Skolverket, 2003).  

• På individnivån ligger möjligheterna, inte svårigheterna. Det handlar om individens 
förutsättningar i skolan. Det är viktigt att bygga på elevens starka sidor och lägga upp 
individuella kursmål (Adler, 2007; Ljungblad, 2003; Magne, 1999). 
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Läraren har en betydande roll för arbetet med elever i matematiksvårigheter. Lärarens 
engagemang och förmåga att på ett inspirerande sätt förmedla kunskap har avgörande betydelse 
för att skapa lust att lära (Skolverket, 2003). Elever befinner sig på olika nivåer i flera 
avseenden. Det är lärarens uppgift att anpassa innehåll och arbetsformer så att alla elevers behov 
tillgodoses (Ljungblad, 2006; Persson, 2008). För att kunna uppfylla det krävs utbildade 
matematiklärare och speciallärare/specialpedagoger med kompetens om matematiksvårigheter 
(Ljungblad, 2003). 

 
Enligt Lundberg och Sterner (2006) sker matematikarbetet i tre faser. Den konkreta, 
representativa och abstrakta. Innehållet i de olika faserna stöds även av andra författare: 
 

• Konkreta fasen där eleverna arbetar muntligt i kombination med laborativt material för 
att underlätta lärandet och få förståelse för olika matematiska begrepp. Att relatera till 
verklighetstrogna och vardagsanpassade situationer är en förutsättning för elever i 
matematiksvårigheter. Det är viktigt att arbeta med mer lustbetonande aktiviteter 
(Groth, 2007; Lundberg & Sterner, 2006; Magne, 1999; Malmer, 2002; Persson, 2008).  

• Representativa fasen där eleverna bland annat arbetar med färdigproducerade bilder, 
diagram eller ritar egna för att lösa olika uppgifter. (Lundberg & Sterner, 2006; Malmer, 
2002).  

• Abstrakta fasen där eleverna arbetar vidare med det matematiska symbolspråket 
(Lundberg & Sterner, 2006; Malmer, 2002).  

 

För att kunna kompensera sina matematiksvårigheter anser Adler (2007) att eleven måste få 
tillgång till olika tekniska och pedagogiska hjälpmedel. Malmer (2002) menar att använda 
hjälpmedel gör att fokus förflyttas från räknandet till tänkandet och Ljungblad (2006) anser att 
använda hjälpmedel är smart och ett tecken på strategiskt tänkande. Adler (2007) samt 
Lundberg och Sterner (2006) framhåller att enskild undervisning som är anpassad efter elevens 
speciella behov har i flera fall visat sig vara bra. Eleven kan få omedelbar bekräftelse och 
vägledning och kan lättare koncentrera sig på uppgiften. 

 

Känslors påverkan 
Adler (2007) menar att känslor spelar en stor roll i allt lärande. Positiva erfarenheter, rätt 
bemötande och hjälp ökar möjligheterna till utveckling för elever i matematiksvårigheter. 
Ljungblad (1999, 2003, 2006) och Persson (2008) poängterar vikten av att eleverna får lyckas 
varje dag och se att de kan och duger. Därför är det av stor vikt att ha fokus på elevers starka 
sidor för att stärka deras självuppfattning. Magne menar att motivation, känslor och vilja är 
viktigt för det matematiska lärandet (Magne, 1999).  Att förstå och känslan av att kunna, 
påverkar lusten att lära positivt. Elever med en positiv självbild och tillit till sin egen förmåga 
vågar söka nya matematiska utmaningar och problem att lösa på egen hand (Skolverket, 2003). 
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I vårt samhälle betraktas en person med goda matematikkunskaper som intelligent. I Finland 
gjordes en studie av skolungdomar om sambandet mellan deras prestationer och 
självuppfattning. I ämnet matematik visade det sig att elever med hög prestationsförmåga även 
hade hög självuppfattning och elever med låg prestationsförmåga hade låg självuppfattning 
(Ljungblad, 2006). Enligt Groth (2007) menar Taube att det finns en stark koppling mellan 
elevers betyg och självbild. Frågan är om det är prestationsförmågan som påverkar självbilden 
eller tvärtom. Sannolikt påverkar dessa varandra. Låg motivation och svag självbild är en 
förklaring till elevers misslyckande i matematik (Groth, 2007; Lundberg & Sterner, 2006; 
Sjöberg, 2006). Oro och ångest för matematik kan leda till att eleverna gör allt för att undvika 
matematikinlärning, vilket orsakar misslyckande (Magne, 1999; Sjöberg, 2006). 

 

Åtgärdsprogram 
 

Syftet med åtgärdsprogram är att säkerhetsställa att en elevs behov av särskilt stöd 
tillgodoses. Ett åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av elevens behov av 
särskilt stöd. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att 
ett åtgärdsprogram utarbetas (Grundskoleförordningen 5 kap. 1 §). 
 

Åtgärderna ska bygga på elevens intressen och förmågor. Skolans åtgärder bör syfta till 
positiva förväntningar på eleven och ser till att det finns kompetens för att ge eleven det 
stöd som krävs. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning för de åtgärder skolan ska 
vidta och det ska tydligt framgå hur, samt när de ska följas upp och utvärderas 
(Skolverkets allmänna råd 2009). 

 

Språket i ett åtgärdsprogram ska vara tydligt, enkelt och värderingsfritt för att eleven, 
föräldrarna och berörd personal lätt ska förstå och känna sig delaktiga. Åtgärderna ska vara 
utvärderingsbara och bygga på ett positivt tänkande (Ljungblad, 2003). Skolverket (2003) 
påpekar att vid upprättandet av ett åtgärdsprogram är det viktigt att man utreder elevens hela 
skolsituation. Det kan ske på skolnivå, klassrumsnivå och individnivå, som kan likställas med 
Ljungblads (2003) organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 

Det finns en del problem när det gäller att skriva åtgärdsprogram.  Dels skrivs inte alltid 
åtgärdsprogram för de elever som är i behov av det. Dessutom lämnas matematiken ofta utanför 
och om den finns med är det ofta i form av att till exempel öva på tiokompisar eller rabbla 
multiplikationstabeller. Eftersom många elever inte når målen i matematik, har troligen inte 
matematiken fått den plats den borde i åtgärdsprogrammen (Ljungblad, 2003). I en studie som 
Groth (2007) nämner visar det sig att åtgärdsprogrammen för de lägre åldrarna domineras av 
läs- och skrivproblem. Matematiksvårigheter dyker först upp i de senare åren. Skolan kan ha 
identifierat matematiksvårigheterna tidigt men ses inte som lika akuta som lässvårigheterna i det 
första åtgärdsprogrammet. 
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Diagnostisering 
Diagnostiseringen av elever har ökat rejält de senaste åren. Orsaken går bland annat att härleda 
till decentraliseringen av skolan och skolornas resultatansvar då vissa diagnoser kopplas till 
ekonomiska resurser. Många föräldrar vänder sig till barn- och ungdomspsykiatrin för att få sina 
barn diagnostiserade i hopp om att få stödinsatser för sina barn i skolan (Brodin & Lindstrand, 
2004). Även Malmer (2002) anser att neddragningen av resurser inom skolan har lett till att 
både pedagoger och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd upplever att en utredning och 
utlåtande från specialister är en förutsättning för att eleven ska få den hjälp de behöver. Brodin 
och Lindstrand (2004) menar att alla elever i behov av särskilt stöd ska få detta, med eller utan 
diagnos. Då skulle diagnostisering av elever inte vara av så stor betydelse som den är idag. 
Engström (2003) påpekar att det finns en risk att en diagnos kan frånta föräldrar, skola och 
lärare ett ansvar för elevens misslyckande. Att få en diagnos, till exempel dyskalkyli, förklarar 
ingenting. Adler (2007) menar däremot att en diagnos skulle tydliggöra vilket behov av resurser 
som krävs för eleven. 

 

Dyskalkyli 
Det råder stor oenighet bland forskare vad gäller definitionsfrågan för elever i 
matematiksvårigheter och dyskalkyli (Sjöberg, 2006). Adler (2007) påpekar att inom den 
pedagogiska forskningen i Sverige är dyskalkyli inte ett vedertaget begrepp men däremot är 
diagnosen dyskalkyli allmänt godtagen inom den medicinska forskningen. Sjöberg (2006) anser 
att diagnosen dyskalkyli kanske i dagsläget inte alls bör användas, eftersom det inte finns 
tillräcklig forskning och inga allmänt accepterade diagnoskriterier. 
 

Visst finns det troligen ett mindre antal elever där dyskalkylibegreppet kan ge ledtrådar till en 
förklaring av problemen, men som förklaring till alla de tusentals elevers misslyckanden i 
matematikämnet i skolan räcker det inte. 
                          (Sjöberg, 2006, s.112) 
 

Adler (2007) och Ljungblad (1999) beskriver begreppet dyskalkyli som att eleverna har 
speciella eller specifika inlärningssvårigheter i matematik. Eleverna presterar mycket ojämnt. 
De kan klara av svåra moment i matematiken samtidigt som den enklaste uträkning innebär 
stora svårigheter. De har även svårt för att automatiskt plocka fram rätt information vid rätt 
tillfälle och att använda gammal kunskap rätt i nya situationer. Butterworth och Yeo (2010) 
beskriver att elever med dyskalkyli har grundläggande problem med matematiken eftersom de 
presterar sämre i uppgifter där det krävs grundläggande antalsuppfattning. Detta påverkar också 
enkla aktiviteter som att räkna eller jämföra olika mängder. Elever med dyskalkyli använder sig 
oftare av mer primitiva räknestrategier för att lösa problem.  

Engström (2003) är kritisk till fenomenet dyskalkyli. Som både han och Sjöberg (2006) påpekar 
så har begreppet en grund i den medicinska/neurologiska forskningen där studier har gjorts på 
vuxna personer med förvärvade hjärnskador. Sjöberg (2006) menar att det är problematiskt att 
överföra resultatet av forskningen om begreppet dyskalkyli till skolelever i 
matematiksvårigheter. Engström (2003) menar vidare att mycket av den forskning som gjorts 
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fokuserat på mycket enkla räknefärdigheter vilket gör att resultatet kan ifrågasättas då 
matematik främst inte handlar om räknefärdigheter utan om tankeaktiviteter såsom 
abstraktionsförmåga, mönsterskapande och resonerande. Mycket av det som sägs och skrivs om 
dyskalkyli saknar enligt Engström vetenskapligt stöd. 

 

Samband läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter 
Forskningen om räknesvårigheter är inte lika välutvecklad som forskningen om lässvårigheter 
(Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2006). Språket har en mycket stor roll i 
matematiken, både när det gäller begreppsbildning och utvecklingen av det logiska tänkandet 
(Malmer, 2002). Vissa elever har svårt med både läsning och räkning, medan andra enbart har 
svårigheter med något av dem. Det går däremot att se vissa gemensamma faktorer som kan ge 
upphov till både räknesvårigheter och lässvårigheter som låg allmänintelligens, dåligt 
arbetsminne, fonologiska problem, automatiseringssvårigheter och ADHD (Lundberg & 
Sterner, 2006). Ett svagt arbetsminne kan påverka både läsning och matematik. Det blir svårt att 
genomföra uppgifter i flera led och behålla den röda tråden. Automatiseringssvårigheter visar 
sig genom att eleven har svårt att automatisera enkla ord och sifferfakta (Adler, 2007). Enligt 
Ljungblad (1999) är det inte ovanligt att elever med allmänna matematiksvårigheter även har 
stora läs- och skrivsvårigheter. Elever som har något sänkt allmänbegåvning finns även inom 
den här kategorin matematiksvårigheter. Vidare säger Ljungblad (2006) att tankearbetet kring 
bokstäver och siffror skiljer sig åt och kan inte tolkas på samma sätt. De har inte samma 
historiska eller sociala bakgrund. Bokstaven B låter, ser ut och tolkas på samma sätt oberoende 
var den befinner sig i ett ord. Siffran tre kan däremot stå för en mängd olika saker, beroende på 
sammanhang. Vi läser inte siffror utan tolkar dem matematiskt i vår matematiska värld 
(Ljungblad, 2003, s.12). Lundberg och Sterner (2006) säger däremot att det är ingen direkt och 
enkel koppling mellan bokstav och språkljud, t.ex. ordet högt uttalas som hökt eftersom ordets 
grundform är hög.  

Matematik- och språkinlärning utgör i grunden vitt skilda områden (Sjöberg, 2006). Än så länge 
finns det inget som tyder på att dyslexi orsaker inlärningssvårigheter i matematik utom i enstaka 
undantagsfall (Magne, 1999). Engström (2003) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter 
kan få problem med att läsa tal i matematiken, men att förklara matematiksvårigheter utifrån 
läs- och skrivsvårigheter har svagt stöd i forskningen. Adler (2007) nämner att det är vanligare 
att en elev enbart har dyskalkyli. Av dem som har diagnosen dyskalkyli är det ca 20-30 procent 
som även har problem med läsning.  
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Inkludering 
 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 
skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns 
särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp 
(Grundskoleförordningen 5 kap. 5 §). 
 

Vilken diskurs är det som gäller nu? Vad är normalt? Synen på elever i behov av särskilt stöd 
ändras ständigt. Det som är normalt i ett sammanhang kan vara onormalt i ett annat. Variationer 
av det normala är ett mått på människors olikheter. Olikheter är utvecklande och väsentliga att 
värna om. Det innebär att avvikelse existerar, men ska betraktas som olikheter och ska bemötas 
på ett värdigt sätt (Brodin & Lindstrand, 2004). I dagens samhälle har vi ett behov av att 
definiera vad som är normalt. Skolan är inget undantag. Det traditionella sättet att möta elevers 
olikheter i skolan är specialundervisning där åtgärder till stor del riktas mot individen 
(Ljungblad, 2003; Persson, 2008). Det är viktigt att fokusera både på individen och på hela den 
situation som eleven är en del av (Engström, 2003). 

Specialpedagogiken är en fråga som rör hela skolans verksamhet. En inkluderad skola bygger på 
att alla elever ska vara tillsammans, vara aktivt deltagande i verksamheten och att varje enskilt 
bidrag ses som viktigt för att skapa gemenskap (Engström, 2003; Persson, 2008). Inkludering 
handlar förstås inte enligt Nilholm (2006) om en fysisk placering av barn. Inkluderande 
processer i skolan handlar om rätten för elever att delta i det sociala livet och att delta utifrån 
sina egna förutsättningar och att erhålla ett socialt och kunskapsmässigt utbyte. Westling Allodi 
och Fischbein (2000) menar att om skolan ska bli en inkluderande organisation måste den 
erkänna, acceptera och uppskatta elevers olikheter. Skolan måste anpassas efter elevernas 
skillnader i intellektuell och social förmåga och låta varje individ utvecklas i sin egen takt. 
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Metod  

Vilken metod vi än väljer så är syftet att få fram en så tillförlitlig bild som möjligt av det som 
studeras. Det finns flera sätt att samla uppgifter på för att få svar på frågeställningar som 
intervjuer, enkäter och observationer (Patel & Davidsson, 2003). Vi ansåg att intervjuer som 
metod var bäst lämpad utifrån vår studies syfte. Fördelar med intervjuer enligt Hultén, Hultman 
och Eriksson (2007) är bland annat att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor och följa 
upp komplicerade frågor. Nackdelar kan vara att känsliga frågor upplevs som allt för närgångna 
eller kränkande och att samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade påverkar intervjun på 
ett negativt sätt. Vare sig enkäter eller observationer var ett alternativ för oss. Berge och Hult 
(1999) menar att i en enkätstudie ger inte svarsalternativen utrymme för djupare förståelse för 
hur människor resonerar. Enbart observationer skulle heller inte ge oss svar på studiens syfte. 
Däremot menar Bell (2006) att observationer kan vara bra som komplement för att se om de 
intervjuade verkligen gör det de säger sig göra. 

 

Studiens upplägg 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Det 
innebär att det vare sig är ett öppet samtal eller att vi följer ett helstrukturerat frågeformulär 
(Kvale, 1997). I den kvalitativa intervjun är samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade 
mycket betydelsefullt (Kvale, 1997). Syftet med den kvalitativa intervjun är att beskriva och få 
en förståelse för intervjupersonens livsvärld och dess relation till den och att intervjuerna 
rymmer flexibilitet (Berge & Hult, 1999; Bjereld, Demker & Hinfors, 2006; Bryman, 2009; 
Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2003). Det stämmer väl överens med vad vi vill få ut av vår 
undersökning. Vi ville veta hur de intervjuade speciallärarna/specialpedagogerna upplevde och 
arbetade med elever i matematiksvårigheter. Vi skapade en intervjuguide (bilaga 1) där vi 
utifrån våra frågeställningar utformade tillhörande intervjufrågor (Bryman, 2009), men i och 
med att guiden var semistrukturerad gav den de intervjuade också en viss frihet att utveckla och 
fördjupa sina svar (Bell, 2006). Frågor är ofta avgörande i kritiska processer och kan ställas på 
många olika sätt beroende på vad vi vill ha fram. De kan vara ledande frågor, då svaret i stort är 
givet. De kan vara berättarfrågor som ofta börjar med frågeord som hur, vilka och vad, eller 
reflexiva frågor där tankeprocessen är det centrala (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Vi 
fokuserade på berättarfrågor. Vi valde att tematisera frågorna i vår intervjuguide för att få en 
tydlig struktur och för att svaren skulle bli enklare att tolka i analysen (Bjereld, Demker & 
Hinfors, 2006). Det är en fördel för den kvalitativa intervjun att vi som intervjuare har 
förkunskaper i det område vi ska studera (Patel & Davidsson, 2003). Vår problemformulering 
får sin utgångspunkt i mötet mellan vår förförståelse av matematiksvårigheter och hur vi 
uppfattar dessa (Bjereld, Demker & Hinfors, 2006). Vi har själva erfarenhet av elever i 
matematiksvårigheter, men för att våra intervjuer skulle kunna genomföras professionellt tog vi 
del av tidigare forskning och genomförde provintervjuer. Provintervjuerna hjälpte oss att se hur 
frågorna uppfattades och om de stämde överens med studiens syfte. Vi fick även reda på att 
tidsaspekten var rimlig. 
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Urval 
Hur många intervjupersoner behöver jag? 
 Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad  du vill veta.  
                              (Kvale, 1997, s.97) 

Vi valde att intervjua tio speciallärare/specialpedagoger i grundskolans tidigare år som arbetade 
med elever i matematiksvårigheter, eftersom vi själva arbetar med elever i dessa åldrar. 
Speciallärarna/specialpedagogerna arbetade på nio olika skolor i två förortskommuner. Urvalet 
till vår studie ansåg vi vara lämpligt för att få en bild av hur speciallärare/specialpedagoger kan 
arbeta med elever i matematiksvårigheter. Vi tog även hänsyn till den tid vi hade till förfogande, 
det geografiska avståndet som skiljde oss åt och det begränsade urval av 
speciallärare/specialpedagoger vi hade tillgång till. Eftersom det framkom att de flesta 
speciallärarna/specialpedagogerna arbetade som speciallärare på skolorna har vi valt att 
hädanefter, om inte annat krävs i texten, benämna dem som speciallärare.  

 

Genomförande och bearbetning 
Vi kontaktade speciallärarna via e-post, telefon eller sökte upp dem personligen. Vi berättade i 
samband med detta syftet med vår studie och att vi önskade spela in intervjuerna. Speciallärarna 
vi kontaktade per e-post fick vid detta tillfälle även ta del av vårt informationsbrev (bilaga 2). 
Övriga pedagoger fick informationen muntligen vid samtalet och brevet i samband med 
intervjun. Vi gav förslag på två veckor när intervjuerna kunde genomföras. Speciallärarna fick 
inom den tidsramen välja tid och plats. Intervjuerna ägde rum på speciallärarnas arbetsplatser, i 
deras hem och hemma hos en av oss. Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter och alla intervjuer 
spelades in antingen med mobiltelefon eller digital diktafon. Fördelarna med att spela in 
intervjuerna var att vi kunde lägga all vår uppmärksamhet på att lyssna, vara delaktiga, känna av 
och reflektera över det speciallärarna sade (Kvale, 1997; Trost, 2009). Det var även en fördel 
när vi ville citera speciallärarna (Bell, 2006). Vi inledde intervjuerna med att vi tydligt 
presenterade vårt syfte med studien och våra frågeställningar. Under intervjuerna följde vi vår 
intervjuguide, men vi var även öppna för andra relaterade frågor och infallsvinklar som dök upp. 
Vi gjorde varsin provintervju med en speciallärare och en specialpedagog som i nuläget inte 
arbetade med elever i matematiksvårigheter. Intervjuerna genomförde vi var för sig. Tanken var 
att genomföra fyra intervjuer var, men när ytterligare en speciallärare hörde av sig till en av oss 
efter vi genomfört våra intervjuer valde vi att göra även denna intervju. Därav intervjuade en av 
oss fem speciallärare. Vi är eniga med Trost (2009) att man bör använda allt material som är 
tillgängligt och relevant och eftersom vi inte ändrade intervjufrågorna nämnvärt valde vi även 
att ha med en av provintervjuerna.  

Vi transkriberade intervjuerna var för sig utom en intervju som vi skrev tillsammans. För att den 
av oss som ej deltagit i intervjun skulle få en så tillförlitlig bild som möjligt valde vi att 
transkribera allt den intervjuade sade. Svaren som intervjuerna gav analyserade vi tillsammans. 
Med vår intervjuguide som grund urskiljde vi olika teman för att vidare kunna organisera och 
sammanställa data. Varje tema fick sedan en färg för att vi lätt skulle kunna markera dessa i vårt 
transkriberade material. På det sättet fick vi en tydlig struktur och överblick vad speciallärarna 
hade sagt. Utifrån detta sammanställde vi vårt resultat. 
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Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att utifrån vårt syfte söka 
svar på våra frågeställningar. Valet av metod visade sig vara bra då vi upplevde att vi fick svar 
på våra frågeställningar. Intervjuguiden med tillhörande frågor gav oss en tydlig struktur, men 
det fanns även utrymme för oss att ställa följdfrågor och för de intervjuade att komma med egna 
funderingar. I och med att vi spelade in intervjuerna kunde vi lägga allt fokus på den intervjuade 
och våra frågor. Två av speciallärarna önskade få frågorna i förväg och det är möjligt att det 
påverkade svaren, men vi upplevde inte att deras svar avvek från de övrigas. Att få kontakt med 
speciallärare via e-post visade sig vara svårt. Däremot ställde de vi personligen tog kontakt med 
upp på våra intervjuer utan att tveka. Speciallärarna fick själva välja tid och plats för intervjun. 
Det kan i sig skapa en trygghet, men valet av att genomföra intervjun på arbetsplatsen på dagtid 
kan även bero på att tiden för våra intervjuer sammanföll under en intensiv period med bland 
annat de nationella proven för både år 3 och år 5. På vilken plats intervjuerna genomfördes kan i 
viss mån ha påverkat deras svar. Vi upplevde att de intervjuer vi genomförde hemma hos en 
speciallärare eller hemma hos oss kändes mer avslappnade än de som vi gjorde på deras 
arbetsplatser. På arbetsplatserna blev vi avbrutna av andra pedagoger, elever och telefoner som 
gjorde att både vi och den intervjuade specialläraren ibland tappade tråden.   

Även om arbetet med våra tio intervjuer tog mycket tid i anspråk, med cirka 90 sidor 
transkriberat material som vi tillsammans bearbetade och sammanställde, anser vi att det hade 
varit svårt att få fram det resultat vi fått med färre intervjuer. Om vi valt att göra alla intervjuer 
tillsammans hade förmodligen tiden vi hade till förfogande inte räckt till för så många 
intervjuer. Vi tror att valet att göra dem enskilt bidrog till ett mer tillförlitligt och variationsrikt 
material. Hade vi haft mer tid skulle vi även ha genomfört observationer på hur speciallärarna 
arbetade med elever i matematiksvårigheter. Det hade stärkt validiteten i vår undersökning.  
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Etiska aspekter  
I vår undersökning tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och 
dess fyra konkretiserade huvudkrav: 

  

Informationskravet 
Vi informerade speciallärarna om innehållet och syftet med vår undersökning samt att deras 
deltagande var helt frivilligt. Vidare informerade vi att de kunde, om de så önskade, avstå att 
svara på en fråga samt att de hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande (Trost, 2009). 
 

Samtyckeskravet  
I enlighet med samtyckeskravet kunde speciallärarna bestämma på vilka villkor de ville delta. 
Genom sitt deltagande gav de oss sitt samtycke. 
 

Konfidentialitetskravet  
Vid redovisning av våra intervjuer är det viktigt att skydda speciallärarnas privatliv genom att 
ändra namn och andra identifierande upplysningar. (Kvale, 1997). Speciallärarna lovades att 
deras bidrag kommer att användas konfidentiellt och att enbart vi som intervjuare har tillgång 
till uppgifterna (Patel & Davidsson, 2003). Inga skolor eller enskilda personer kommer att 
kunna identifieras i vår undersökning. 
 

Nyttjandekravet 
Den insamlade informationen kommer endast att vara underlag för vår undersökning och inte 
användas eller utlånas till andra syften. 
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Resultat 

Vi har intervjuat tio pedagoger på nio skolor i två olika kommuner. Sju pedagoger har 
specialpedagogexamen och en är utbildad speciallärare. De övriga två har ingen formell 
specialpedagogisk examen, men har lång erfarenhet av att arbeta som speciallärare och med 
elever i matematiksvårigheter. Av de sju pedagoger som har specialpedagogexamen arbetar 
endast en som specialpedagog på heltid, främst med läs- och skrivsvårigheter. En har en 
specialpedagogtjänst på en skola men i den ingår även 50 procent speciallärartid. Övriga 
specialpedagoger anser sig arbeta som speciallärare. De intervjuade pedagogerna har allt från 15 
till 40 års erfarenhet inom läraryrket. Snittet ligger på 30 år. De arbetar med elever främst från 
årskurs ett till årskurs sex. Det flesta arbetar med svenska och matematik, men med betoning på 
läs- och skrivsvårigheter. Vid citat och personliga hänvisningar har vi valt att använda fingerade 
kvinnonamn för att undvika identifikation av våra speciallärare.  

 

Hur matematiksvårigheter kan se ut enligt 
speciallärarna 
De intervjuade speciallärarna uppfattar matematiksvårigheter till stor del på liknande sätt. Hur 
speciallärarna beskriver svårigheterna beror till viss del på vilka åldrar de arbetar med. Om 
eleven tidigt visar brister i sin taluppfattning påverkar det elevens matematikkunskaper 
framöver enligt speciallärarna.  

 
Om eleven har svårigheter redan i talområdet upp till 10 och inte vet att 5 står för antalet 5, 
att det hör ihop och ser det, då blir det i regel matematiksvårigheter. 
                                                                             (Barbro, drygt 40 års undervisningserfarenhet)  
 

Något de intervjuade speciallärarna starkt betonar är vikten av att förstå positionssystemet och 
det är inte ovanligt, menar speciallärarna, att en elev i matematiksvårigheter kan ha svårt att 
förstå vad som är ental, tiotal och hundratal i ett tal. Att arbetsminnet har stor betydelse för att 
eleverna ska klara matematik är något alla nämner. De anser att eleverna behöver ett väl 
fungerande arbetsminne för att kunna automatisera, använda strategier, se samband samt att 
tänka i flera led vid problemlösning. En speciallärare resonerade om att många elever idag har 
svårigheter med just detta i matematik men inte annat. 

 
Om det är brister i arbetsminnet så undrar jag hur samma elever kan sitta och minnas tusen 
detaljer i ett datorspel. Kanske det är så att minnet är överbelastat hos våra barn idag. Att 
hålla ett räknetal i minnet blir inte lika viktigt. 
                (Helena, ca.35 års undervisningserfarenhet) 
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Att matematik handlar mycket om tankeprocesser och att muntligt kommunicera matematik på 
olika sätt är något som de flesta speciallärare lyfter fram. Elever som har svårigheter att lära sig 
automatisera olika tabeller, se samband mellan de olika räknesätten och använda olika strategier 
i sitt räknande får problem med att enkelt kunna plocka fram nödvändig kunskap ur minnet vid 
rätt tillfälle. 
   

Det här att kunna tänka ut, ett logiskt tänkande. Ska det bli större eller mindre? Att eleven helt 
enkelt inte kommer på hur den ska göra för att komma fram till resultatet. Ja, svaret kan bli 
vad som helst. Även om man äter upp saker kan man ha flera kvar liksom. 
                                            (Marie, ca.35 års undervisningserfarenhet) 

  

Brister i lärandemiljön kan vara en bidragande orsak till att elever får matematiksvårigheter 
framhåller två av speciallärarna. Det är viktigt att läraren inte går för fort fram och 
uppmärksammar att eleven har tillförskaffat sig nödvändig kunskap för att kunna gå vidare. 
Saknas ett grundläggande moment kan det leda till svårigheter framöver. De flesta av de 
intervjuade speciallärarna uttrycker en oro för att matematikundervisningen är för 
läroboksbunden. Eleverna arbetar för mycket enskilt trots att matematik är ett 
kommunikationsämne med många svåra matematiska begrepp som eleverna ska behärska. Det 
visar sig enligt speciallärarna framförallt vid problemlösning. 

De intervjuade speciallärarna ansåg att dålig självkänsla och inställning till ämnet har en stor 
betydelse för hur elever lyckas i matematik. Därför menar speciallärarna att det är mycket 
viktigt att arbeta med att stärka elevens självkänsla bland annat genom att låta eleven lyckas i 
ämnet på olika sätt och träna dem i att våga lita till sin egen förmåga. Att matematik är det ämne 
där elever jämför sig mest med varandra nämner samtliga speciallärare. Det kan vara allt från 
vilken sida de befinner sig på i matematikboken till hur fort de räknar eller hur många fel de har. 
En elev anses vara smart och har hög status om den ligger långt fram i matematikboken vilket 
stärker elevens självkänsla. Elevens självkänsla kan däremot försvagas om den hela tiden 
befinner sig sist och har mycket fel i boken enligt speciallärarna. Två av de intervjuade 
speciallärarna har erfarenhet av att det många gånger är flickor som anser sig ha svårt för 
matematik. Hälften av speciallärarna anser att föräldrar har en stor inverkan på en elevs 
självkänsla i matematik, där föräldrarnas svårigheter i ämnet påverkar deras inställning till 
ämnet. 
 

Misslyckas man i början och inte tycker man förstår och sen tyvärr även har en förälder som 
sitter på utvecklingssamtalet och säger: Ja det där var så svårt för mig också, det där förstod 
jag aldrig och jag hade så svårt för matte. Då är det inte så lätt när man är ett barn till den 
här personen som säger så. Barnet kanske inte alls skulle tycka att det var så svårt. 
                                                                                  (Gittan, ca.40 års undervisningserfarenhet)  
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Till skillnad från en speciallärare som har erfarenhet av hur föräldrarna kan stärka en elevs 
självkänsla genom att ha en positiv inställning till ämnet. 

 
Det har ju uppdagats i många utvecklingssamtal där man säger att vi har märkt att han ligger 
på en bra nivå till exempel. Ja, men jag var bra på matte är sådana här klassiska klyschor de 
använder. Jag har alltid haft lätt för tal och… 
           (Ros-Marie, ca.15 års undervisningserfarenhet) 

  

Andra svårigheter som kan påverka 
Samtliga intervjuade speciallärare anser att det finns någon form av samband mellan 
lässvårigheter och matematiksvårigheter. Hur starkt sambandet är varierar dock mellan 
speciallärarna.  Något alla speciallärare är överens om är att bristande språkkunskaper även 
påverkar matematiken, eftersom språket har en betydande roll. Det visar sig framförallt vid 
problemlösning, eftersom i matematiken är det viktigt att man läser korrekt om man ska kunna 
lösa ett tal. Hälften av speciallärarna tycker att processen är ungefär densamma när det gäller att 
kunna sortera information i matematik och svenska. 

 
Man kan ha svårigheter att lära in nytt, minnas, systematisera, automatisera och strukturera, 
som man automatiskt gör när man lär sig nya saker så placeras de in i olika fack och man 
relaterar till det man kunde förut och sådär. Och har man inlärningssvårigheter så är det 
precis den där organisationen i huvudet som man har svårt för. Där faller ju matte och läs 
och skriv in, båda två så att säga.                                
                  (Anna, ca.30 års undervisningserfarenhet)   

  

Två av de intervjuade speciallärarna har erfarenhet av elever i läs- och skrivsvårigheter som 
kastar om både bokstäver och siffror. Eleverna har även problem med att utläsa tal korrekt, till 
exempel att de läser 50 som 15 och tvärtom. Flera speciallärare har stött på elever som har 
dyslexi, men med rätt hjälpmedel för att läsa talen, så klarar de matematiken bra. En 
speciallärare har arbetat med elever som var duktiga på att läsa men som hade grava 
matematiksvårigheter, till skillnad mot en annan speciallärare som aldrig mött någon elev med 
enbart matematiksvårigheter. Speciallärarna arbetar med elever i svårigheter i både matematik 
och svenska, utom en som framförallt har en handledande roll i svenska. Däremot upplever alla 
utom en speciallärare att det är elevers svårigheter i svenska som prioriteras till en början. 

  

Men som sagt fallerar svenskan, så fungerar ju inte matten sen. Det är språket som är 
grunden. 
                                            (Karin, ca.25 års undervisningserfarenhet) 

 

Koncentrationssvårigheter, svag begåvning och bristande språkkunskaper kan vara andra 
orsaker till att elever kan vara i matematiksvårigheter nämner några av speciallärarna. 
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Dyskalkyli 
Alla de intervjuade speciallärarna känner till diagnosen dyskalkyli, men åsikterna vad den 
innebär går isär. De flesta tycker att begreppet är diffust och att det saknas vedertagna kriterier 
för vad dyskalkyli innebär. Några av speciallärarna hänvisar även till att det finns tydliga 
motsättningar mellan olika forskares uppfattningar om dyskalkyli. En speciallärare nämner att 
begreppet dyskalkyli är i sin linda, ungefär som dyslexin var för 15 år sedan. Tre speciallärare 
nämner att de har deltagit i en fortbildningskurs i dyskalkyli med Björn Adler och att de 
använder delar av hans screeningmaterial i skolan. Enbart en speciallärare har egna erfarenheter 
av elever som genomgått dyskalkyliutredningar, men då i en annan kommun. Speciallärarna 
anser att det är svårt att avgränsa dyskalkyli på samma sätt som dyslexi. 

 
Dyslexin kan man avgränsa till att det är fonologiska svårigheter, avkodningssvårigheter och 
långsam läsning, medan matematiken är så komplex. Det är så många kognitiva förmågor 
som samverkar och att avgränsa dem till något specifikt tror jag är ett rätt svårt uppdrag.  
                                                                                    (Anna, ca.30 års undervisningserfarenhet) 

  

De flesta av de intervjuade speciallärarna säger att stödet inte bör ändras om en elev får en 
diagnos, utan matematiksvårigheter är matematiksvårigheter och stödet ska anpassas utifrån 
elevens behov. Men det är inte alltid det ser ut så i verkligheten. Några upplever att det är lättare 
att få specifika hjälpmedel vid diagnos.  

  

Hur arbetar speciallärare med elever i 
matematiksvårigheter? 

Organisation 

Alla de intervjuade speciallärarna nämner att det till största delen är klassläraren eller 
matematikläraren som upptäcker en elev i matematiksvårigheter. Lärarens kartläggning sker i 
den dagliga kontakten med eleven. Hur den fortsatta tågordningen ser ut varierar dock mellan 
speciallärarnas arbetsplatser. Antingen tar klassläraren direkt kontakt med specialläraren eller så 
tas elevens problematik upp på någon form av konferens där elever diskuteras. Nästan alla 
speciallärarna är tillsammans med läraren, föräldrarna och eleven delaktiga i upprättande av 
åtgärdsprogram. En av speciallärarna är inte inblandad i elevernas åtgärdsprogram 
överhuvudtaget, vilket hon själv framhåller som märkligt eftersom det är till henne elever i 
matematiksvårigheter kommer. Hon anser att hon saknar en helhetssyn över eleverna. Hennes 
uppdrag är att arbeta med eleven utifrån den specifika problematik som klassläraren anser att 
eleven behöver hjälp med.  
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På vilket sätt de intervjuade speciallärarna arbetar med elever i matematiksvårigheter och hur 
mycket specialundervisningstid eleverna tilldelas varierar. Det beror dels på skolans ”kultur”, 
praktiska frågor och på elevens problematik. Flera speciallärare arbetar både med enskild och 
gruppundervisning. Några arbetar enbart med mindre gruppkonstellationer, två speciallärare 
arbetar eller hade arbetat i klass och en arbetar för tillfället enbart med en elev åt gången. 

 
Jag har provat olika konstellationer genom åren, men när det gäller elever som har specifika 
matematiksvårigheter så tycker jag mig märka att det är bättre att sitta en till en med dem. Då 
är de mer avslappnade och man kan precist gå in i det som behövs för den eleven. För med en 
annan elev måste man prata på ett annat sätt och ha annat material, även om problematiken 
är ganska lika. 
            (Barbro, drygt 40 års undervisningserfarenhet)  

 
De två av de intervjuade speciallärarna som arbetar i klass menar att fördelen är att de 
tillsammans med klassläraren kan anpassa undervisningen så att alla elever hänger med. 
Flexibiliteten ökar också. Ibland sitter klassläraren med några elever i klassrummet och vid 
något enstaka tillfälle tar specialläraren ut elever som behöver lite extra träning på ett område. 

Om en elev får stöd enskilt eller i grupp beror på vilka behov eleven har och hur tillgången av 
resurser ser ut menar ett flertal av de intervjuade speciallärarna. Alla speciallärare anser att 
eleven bör ha matematikundervisning i sin egen klass och inte enbart specialundervisning. Det 
är för att eleven inte ska gå miste om alla värdefulla diskussioner.  

 
Jag tror inte att en elev blir hjälpt av att bara ha hjälp i en liten grupp, utan jag tror att man 
måste ge eleven verktyg för att klara sig i den större gruppen. För man går ju miste om en hel 
del saker även om man sitter fem elever här och har samtal och diskussioner. Men det som 
sker i den större gruppen är ju att man får lyssna på och delta, fast lite grann på sidan om så 
att säga. 
                    (Anna, ca.30 års undervisningserfarenhet) 

 

 
Kartläggning 

När de intervjuade speciallärarna börjar arbeta med en elev i matematiksvårigheter gör de ofta 
en egen kartläggning av eleven. Flera av speciallärarna saknar dock ett bra, överskådligt och 
enhetligt diagnosmaterial i matematik. 
 

 I kommunen har de mycket när det gäller svenska, men i matte har man ingenting. 
                                                                       (Berit, ca.30 års undervisningserfarenhet) 

 

Därför konstruerar speciallärarna egna tester genom att plocka ihop olika material som de anser 
är relevanta för årskursen eller eleven. För att speciallärarna ska kunna få en rättvis bild av 
elevens matematikkunskaper framhåller de att testerna inte enbart kan vara skriftliga, utan de 
måste även ske muntligt och praktiskt.  
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Konkret material 

Det alla de intervjuade speciallärarna lägger tonvikten vid är att arbeta laborativt och praktiskt 
med konkret material. Enligt speciallärarna är det ett sätt att förebygga matematiksvårigheter 
och att öka förståelsen för det abstrakta, framförallt för elever i behov av matematiskt stöd. 
Speciallärarna menar att det ska finnas ett tillfredställande urval av konkret material på skolan 
och att det ska vara lättillgängligt för både elever och lärare. Vilka typer av konkret material de 
använder beror delvis på elevens ålder och inom vilket område i matematiken eleven har 
svårighet i. För att en elev ska bygga upp en grundläggande taluppfattning anser de intervjuade 
speciallärarna att det är viktigt att arbeta med olika typer av material, såsom spel, plockmaterial, 
pengar, tärningar och tallinjer. Om eleven får använda flera av sina sinnen ökar förståelsen. 
Flera av speciallärarna framhåller spelkort som ett mångfacetterat och uppskattat material. En 
av speciallärarna tror att barn tidigt kan utveckla sin grundläggande talförståelse av att spela 
kort, eftersom de ser både siffran och antal prickar på kortet.  

 
Här kan du ju verkligen få det här med 10-kamrater, multiplikation och eleverna känner inte  
heller att de har matte. De kan jobba två och två, tre och tre, ja, det går och göra miljoner 
olika kombinationer. Det här är ju också att traggla fast på ett helt annat sätt. Då tror jag att 
det är lättare. Att eleven får en AHA-upplevelse och förstår att matte kan vara kul. 
                                                                                    (Karin, ca.25 års undervisningserfarenhet) 

  

När de intervjuade speciallärarna tillsammans med eleven arbetar med positionssystemet 
använder de ofta någon form av tio-bas-material, där eleven både bygger och delar upp talen i 
tusental, hundratal, tiotal och ental. En speciallärare använder det även till äldre elever när de 
arbetar med hundradelar och tusendelar. En annan speciallärare anser att pengar är det bästa 
materialet att arbeta med. 
  

Det jag jobbar mest med är tio-bas-systemet. Då använder jag positionsplattan med 
stämplarna och vi bygger upp till 10 000 med materialet för att visualisera talen. 
                                                                                (Kerstin, ca.40 års undervisningserfarenhet)  

 

Jag jobbar jättemycket med pengar. Jag hatar tiotal och ental och det där. Jag förstår inte 
varför man ska ha det när man kan använda tiokronor och enkronor och så vidare. 
                                                                                (Camilla, ca.15 års undervisningserfarenhet) 

 

Flera av speciallärarna betonar vikten av att eleverna ska lära sig se helheter. Helheten kan 
endast förstås ur delarna och delarna kan endast förstås ur helheten. 

 
Ett idealiskt material för yngre barn för att få förståelse och se helheter är Malmers 
räkneväskor. Jag vill att de ska gå vidare och inte att de ska räkna på fingrarna för länge, 
plocka med kastanjer för länge, utan jag vill att de ska se helheter. 
                  (Gittan, ca.40 års undervisningserfarenhet) 
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Dator 

Det finns inte så mycket datorprogram i matematik, utan då är det framförallt olika typer av 
”tragglingsprogram” enligt flera av de intervjuade speciallärarna. Däremot känner en av de 
intervjuade speciallärarna till att det finns olika typer av miniräknare på datorn. Sådana räknare 
där eleven ser hela uträkningen, men även där datorn med hjälp av talsyntesen läser upp 
siffrorna eleven skriver. Speciallärarna nämner två arbetsminnesträningsprogram, Minneslek 
och Robomemo. Båda programmen är uppbyggda på liknande sätt där eleven arbetar med 
programmen varje dag under en begränsad period. Robomemo var det program som alla kände 
till. Drygt hälften av speciallärarna har själva arbetat med något av programmen i sin 
undervisning, men ingen sade sig ha erfarenhet av effekten på längre sikt.  

 

"Traggling" 

Vissa moment såsom tabellträning bör eleven lära sig utantill. Det underlättar för fortsatta 
tankeprocesser hävdar flera av de intervjuade speciallärarna. Hur inlärningen ser ut kan dock 
variera, men någon form av ”traggling” korta stunder varje dag är nödvändig enligt flera av 
speciallärarna. 

 
Alla kan inte lära sig multiplikationstabellen, men de kan försöka lära sig sånt, även lilla och 
stora plus och det här, så att man snabbt kan plocka fram det ur hårddisken. 
                                                                                   (Marie, ca.35 års undervisningserfarenhet) 

 

Många av speciallärarna anser att om en elev har problem med arbetsminnet och inte lär sig hur 
mycket eleven än ”tragglar” måste den få ha andra hjälpmedel bredvid sig, som miniräknare, 
multiplikationsruta och tabeller med svar. 

 

Kommunikation 

Att matematik är ett kommunikationsämne betonar alla de intervjuade speciallärarna starkt. Att 
eleven själv ska försöka formulera sig hur den tänkt, men även att lyssna på andras tankar är 
viktigt.  

 
Att i en grupp prata mycket matematik för då får man höra hur de andra eleverna tänker. Då 
kanske det är så att någon elev upptäcker att; jaha, kan man göra så. Så att hitta andra vägar 
när man ser att de har krångliga vägar och visa att man kan tänka så här istället. 
                                                                             (Barbro, drygt 40 års undervisningserfarenhet)  

 

Gemensam problemlösning är ett utmärkt sätt att kommunicera matematik på anser de 
intervjuade speciallärarna. Det är viktigt att problemen berör elevernas verklighet för att öka 
intresset och förståelsen. En av speciallärarna menar att det alltid finns något stort evenemang 
på gång som klassen kan arbeta med. Problemlösning kan ske på många olika sätt och i olika 
konstellationer, allt från att eleverna arbetar två och två till att hela klassen samarbetar. 
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Gemensam problemlösning kan ju vara i små grupper, där de diskuterar med varandra och 
inte får fråga läraren. Där kommer faktiskt barn till sin rätt som inte visar sig annars. För de 
blir lyssnade på, och de säger någonting. Och de andra eleverna; jaha, kan det vara så, alltså 
det är rätt kul. 
                                                                              (Gittan, ca.40 års undervisningserfarenhet) 

 

Ytterligare en viktig del med gemensam problemlösning är att eleverna ska få se olika sätt att 
komma fram till ett svar och att alla lösningar är lika accepterade.  

 
Eleverna får visa sina lösningar på tavlan och förklara hur de har tänkt. Det är okej, oavsett 
om det är rätt eller fel. Som elev måste du få veta att du får pröva fritt och det är helt okej att 
misslyckas. 
                                    (Ros-Marie, ca.15 års undervisningserfarenhet) 

 

En annan av speciallärarna berättar att nu arbetar hon mycket mer med att prata matematik, att 
eleverna får konstruera egna uppgifter som det kan visa och byta med varandra. Det är först när 
eleven kan konstruera egna uppgifter inom ett område som kunskapen befästs. 

 

Lärobok och självkänsla 

De intervjuade speciallärarna är eniga om att det är viktigt att inte ta död på intresset via 
matematikböckerna. För matematik är mycket mer än att räkna sida upp och sida ner i 
läroboken. De betonar vikten av variation, där läroboken kan ses som en del i undervisningen. 
När eleverna ska börja arbeta med ett nytt matematikavsnitt är det viktigt med gemensamma 
strukturerade genomgångar enligt flera av speciallärarna. Det är bra att introducera nya moment 
i god tid och att eleverna först får arbeta praktiskt för att få en förförståelse för det som komma 
skall. Matematikboken kan även påverka elevens självkänsla, då eleverna ofta jämför sig med 
varandra enligt speciallärarna.  

 
En kille hade hunnit en fjärdedel av första terminens bok i tvåan och tyckte han var urusel på 
matte. Alla trodde att han hade problem med matten. Vi slängde den boken till jul och så fick 
han den nya som alla andra fick i januari och det var inga problem! Nu har han varit hos mig 
och jobbat ändå men han kan jobba självständigt och kan hur bra som helst. Han har fått 
tillbaka självförtroendet. 
                                                                                (Camilla, ca.15 års undervisningserfarenhet) 

 

För att stärka en elevs självkänsla och höja motivationen för ämnet är det viktigt att bryta 
negativa mönster och att anpassa materialet efter elevens förutsättningar menar de intervjuade 
speciallärarna. Då får eleven möjlighet att lyckas på olika sätt och därmed våga lita på sin egen 
förmåga. Ett flertal av speciallärarna poängterar vikten av att inte enbart arbeta med elevens 
svaga sidor utan att även arbeta med de starka sidorna för att få ämnet mer lustfyllt.  
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Andra viktiga faktorer för att hjälpa eleven att stärka sin självkänsla som speciallärarna nämner 
är att bygga upp en bra relation med eleven så att eleven känner sig trygg, sedd och respekterad. 
Det är även mycket viktigt att tydligt visa tilltro till att eleven kommer att lyckas. 

 

Visioner 
Matematikundervisningen måste utgå mer från elevernas verklighet. Tid för eleverna att arbeta 
tillsammans, "prata" matematik och arbeta mer praktiskt är något alla intervjuade speciallärare 
önskar. För att göra det krävs det att det finns tillgång till olika typer av konkret material, 
framförallt i klassrummen. Speciallärarna anser att idag är den varan lite bristfällig. De flesta 
menar även att fortbildning inom matematik, ett nära samarbete mellan matematikläraren och 
specialläraren/specialpedagogen, mer resurser och att sätta in hjälpen tidigt är mycket viktigt för 
att kunna hjälpa elever i matematiksvårigheter. Två av speciallärarna anser att det vore bra om 
barnen redan i förskoleklassen arbetade med att få en grundläggande taluppfattning. Flera av 
speciallärarna anser att helhetssynen av eleven är mycket viktig. Att det inte är eleven som sitter 
med problematiken utan att skolan måste anpassa miljön efter elevens behov. 

 

Resultatsammanfattning 
I resultatet framkom det att det råder en viss osäkerhet hos de intervjuade speciallärarna hur 
matematiksvårigheter kan definieras och vilka orsaker som ligger bakom svårigheterna. Några 
faktorer som kan påverka att en elev får matematiksvårigheter är självkänsla och hur 
lärandemiljön ser ut. I skolans lägre åldrar prioriteras elever med läs- och skrivsvårigheter till en 
början. Ett bra sätt att förebygga och hjälpa elever i matematiksvårigheter är att arbeta med olika 
typer av konkret material enligt speciallärarna. De menar vidare att det är av yttersta vikt att 
"prata" matematik i olika former för att eleverna ska befästa sina kunskaper. 
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Diskussion 

Vi kommer utifrån vårt syfte, litteraturgenomgång och våra intervjuer diskutera det resultat som 
framkommit i vår studie. En notering vi gjorde när vi kontaktade våra pedagoger var att de 
flesta av dem har specialpedagogexamen, men majoriteten arbetar som speciallärare på sina 
skolor. Vi tolkar det som att efterfrågan av speciallärare är stort ute på skolorna idag och att man 
inte verkar skilja på vilken typ av examen pedagogerna har. Hur de intervjuade speciallärarna 
arbetar med elever i matematiksvårigheter bygger på deras gedigna undervisningserfarenhet och 
kunskap som de har tillförskaffat sig under årens lopp. Resultatet ger en bild av vad 
speciallärarna ansett fungerat bäst genom åren, lite hur de skulle vilja arbeta och vilket sätt de 
arbetar på idag. 

Ljungblad (2003) tar upp att det råder en oenighet bland forskare hur man definierar 
matematiksvårigheter och det överensstämmer i hög grad med den litteratur om matematik vi 
refererar till. Det speglar enligt oss även vad de intervjuade speciallärarna säger. De anser att det 
är svårt att definiera matematiksvårigheter eftersom det är ett stort begrepp som innefattar 
mycket. Ännu tydligare är oenigheten när det gäller begreppet dyskalkyli. Adler (2007) är en 
förespråkare av begreppet, till skillnad mot både Engström (2003) och Sjöberg (2006) som är 
mycket kritiska till ”fenomenet” dyskalkyli. Även speciallärarna anser att begreppet dyskalkyli 
är diffust och att det saknas vedertagna kriterier för vad det innebär. Något vi finner intressant 
och tänkvärt är att en speciallärare nämner att begreppet dyskalkyli kanske är i sin linda, ungefär 
som dyslexin var för 15 år sedan. Vem vet, kanske begreppet dyskalkyli är vedertaget om några 
år? Det återstår att se hur forskningen utvecklas.  

Forskningen om lässvårigheter är idag mer utvecklad än forskningen om räknesvårigheter 
(Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2006). Det framkommer i våra intervjuer att 
det är elevers svårigheter i svenska som prioriteras till en början på skolorna, medan elever i 
matematiksvårigheter får vänta med stöd. Vi ställer oss frågande till att svenskan prioriteras, 
eftersom speciallärarna betonar vikten av tidig upptäckt av elever i matematiksvårigheter och 
hur viktig grunden är för att lyckas i matematik. Kan en förklaring vara att kunskapen om läs- 
och skrivsvårigheter är större bland speciallärarna och övriga lärare? Vi fick den uppfattningen 
att det saknas stöd från kommunen för skolorna att vända sig till när det gäller stöd för elever i 
matematiksvårigheter, vilket finns för elever med svårigheter inom ämnet svenska. 

Hur det specialpedagogiska stödet i matematik organiseras på skolorna uppfattar vi ofta styrs av 
tid, pengar och skolans rådande kultur. Hur de intervjuade speciallärarna berättar att de arbetar 
idag överensstämmer inte helt med hur de anser att specialundervisning kan bedrivas för att 
elever ska nå framgång. Den specialpedagogiska hjälpen för elever i matematiksvårigheter 
skiljer sig beroende på om skolan arbetar utifrån ett relationellt eller ett kategoriskt perspektiv 
(Ljungblad, 2003; Persson, 2008; Sjöberg, 2006). Vår tolkning av intervjuerna är att 
speciallärarna tänker på matematiksvårigheter främst ur ett relationellt perspektiv men att det 
specialpedagogiska arbetet i skolorna huvudsakligen domineras av det kategoriska perspektivet.  
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Hur svårigheterna kan visa sig 
I vårt resultat framkommer det att de intervjuade speciallärarna anser att en kombination av flera 
orsaker kan leda till att en elev misslyckas i matematik. Det överensstämmer med Adler (2007), 
Engström (2003), Malmer (2002) och Sjöberg (2006) som menar att det går sällan att visa på en 
specifik orsak till att en elev får matematiksvårigheter. I vårt resultat framkommer det att 
elevers svårigheter i matematik inte enbart grundar sig på faktiska matematikkunskaper. Vad 
som kan påverka att en elev är i eller hamnar i matematiksvårigheter är brister i lärandemiljön, 
dålig självkänsla, föräldrarnas negativa påverkan, ämnets status, svagt arbetsminne, 
språksvårigheter, koncentrationssvårigheter och långsam inlärning enligt speciallärarna. Hur 
svårigheterna hos eleverna kan visa sig rent matematiskt enligt speciallärarna är att de har 
problem med taluppfattning, positionssystemet, automatisera olika tabeller, se samband mellan 
de olika räknesätten, använda olika strategier i sitt räknande samt att tänka i flera led vid 
problemlösning. Flera av speciallärarna anser att en del matematiksvårigheter bör kunna 
förebyggas om alla samarbetar kontinuerligt med detta i skolans dagliga verksamhet. 

 

Hur elever i matematiksvårigheter kartläggs 
De intervjuade speciallärarna betonar vikten av tidig kartläggning av en elev i 
matematiksvårigheter för att få en bild av dess starka sidor och svårigheter. Adler (2007) och 
Engström (2003) likväl som Lundberg och Sterner (2006) menar att en kartläggning av elevens 
svårigheter kan vara ett bra hjälpmedel för pedagoger vid planeringen av undervisningen. Hur 
och vilka som är delaktiga i kartläggningen varierar. Samtliga speciallärare saknar ett 
övergripande diagnosmaterial i matematik, därför konstruerar de ofta egna tester som genomförs 
skriftligt, muntligt och praktiskt. Den samlade kunskapen om eleven ledde fram till ett 
åtgärdsprogram, där alla speciallärare utom en var delaktiga. Hon anser att det är förvånansvärt 
att en pedagog som arbetar med elever i matematiksvårigheter inte är delaktig i upprättandet av 
åtgärdsprogrammen. Hur kan det då framgå vilka insatser som görs för eleven? Ljungblad 
(2003) menar att eftersom många elever inte når målen i matematik, har troligen inte 
matematiken fått den plats den borde i åtgärdsprogrammen. Vi har själva erfarenhet av att 
åtgärdsprogrammen för de lägre åldrarna domineras av läs- och skrivproblem, vilket även 
bekräftas av de intervjuade speciallärarna. Skolan kan ha identifierat matematiksvårigheterna 
tidigt men de ses inte som lika akuta som lässvårigheterna i det första åtgärdsprogrammet 
(Groth, 2007). 

 

Hur speciallärarna arbetar  
Hur de intervjuade speciallärarna arbetar med elever i matematiksvårigheter kunde se lite olika 
ut på skolorna. Något speciallärarna lägger vikt vid när det gäller matematikinlärning är att 
”prata” matematik i olika konstellationer och att använda sig av konkret material för att öka 
förståelsen och bygga upp en grundläggande taluppfattning. De anser att ett brett urval av 
konkret material bör finnas lättillgängligt i alla klassrum. Ju fler sinnen eleverna får använda, 
desto bättre kan de befästa sin kunskap. Elever lär sig på olika sätt och det gäller för pedagoger 
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att visa på flera metoder och strategier för att lösa olika typer av uppgifter. Även om alla 
speciallärarna är överens om detta så framkommer det att det inte alltid ser ut så på deras skolor. 

Speciallärarna menar att det även i den ordinarie matematikundervisningen måste ges tid för 
diskussioner och problemlösning i grupp. Enligt Persson (2008) är det viktigt att elever i 
svårigheter får möjlighet till samarbete och diskussioner med andra elever och lärare, det sker i 
alldeles för liten utsträckning. Det stöds också av till exempel Malmer (2002) som poängterar 
att samtal och diskussioner utvecklar tankeprocessen och leder till ett fördjupat lärande. Det här 
är något som de intervjuade speciallärarna nämner att de försöker lägga mycket fokus på när de 
själva arbetar med elever i matematiksvårigheter. Speciallärarna berättar att de även arbetar 
mycket med verklighetstrogen problemlösning där eleverna får samarbeta och höra hur andra 
tänker, men även sätta ord på sina egna tankar. En annan viktig del med gemensam 
problemlösning är att eleverna ska få se olika sätt att komma fram till ett svar och att alla 
lösningar är lika accepterade. Adler (2007) och Malmer (2002) betonar att matematik är ett 
kommunikationsämne, trots det arbetar eleverna ofta enskilt i sina matematikböcker. Det är 
något som bekräftas av de intervjuade speciallärarna. De anser att många elever inte hinner 
befästa sina matematikkunskaper för att matematikboken går för fort fram och det finns inget 
utrymme för fördjupning om eleverna följer boken som det är tänkt. Flera av speciallärarna 
upplever att de får göra punktinsatser för att dessa elever överhuvudtaget ska "hänga med" 
resten av klassen. Det bidrar ofta till att eleverna känner sig misslyckade och omotiverade. 
Speciallärarna berättar att de ägnar mycket tid åt att stärka elevernas självkänsla och öka 
motivationen genom att se till att de får lyckas på olika sätt. Flera av speciallärarna anser att det 
är en viktig uppgift att genom ord och handling visa att de tror på eleverna. De framhåller att det 
är viktigt att utgå från elevernas starka sidor för att kunna stärka deras självkänsla. Det i sin tur 
leder till att lärandet blir mera lustfyllt, vilket även stöds av Groth (2007).   

För att hjälpa elever i matematiksvårigheter betonar de intervjuade speciallärarna vikten av ett 
bra samarbete med lärarna där de tillsammans planerar undervisningen utifrån elevernas behov, 
styrkor och intressen. Det krävs för att få en helhetsbild av varje elev. Ljungblad (2006), 
Persson (2008) och Skolverket (2003) menar att hur samarbetet kan se ut beror på elevernas 
olika behov. Det finns inte en undervisningsmodell som passar alla elever.   

 

Förslag till fortsatta studier 
Trots all den kompetens och kunskap om välfungerande arbetssätt för elever i 
matematiksvårigheter som de intervjuade speciallärarna besitter har de inte alltid möjlighet att 
bedriva undervisning på ett för dem tillfredställande sätt. Det är många faktorer som påverkar 
deras undervisning. Att inte ta till vara på speciallärarnas matematikkunskaper och att svenskan 
hela tiden prioriteras tror vi kan vara ett stort misstag. För att kunna bedriva en framgångsrik 
matematikundervisning är det en förutsättning att lärare har kompetens i matematik, men även 
har kunskap om hur arbetet med elever i matematiksvårigheter bör bedrivas.  

Vi anser att vi uppnått vårt syfte med vår undersökning. De intervjuade speciallärarna delgav 
oss sina erfarenheter och kunskaper på ett öppet sätt. Vi fick även en bra bild av hur det 
specialpedagogiska arbetet kan bedrivas, vilket har gett oss en bra grund för vidare studier inom 
specialpedagogik. Många tankar och frågor dök upp under arbetets gång. Det skulle vara 
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intressant att genomföra observationer för att med egna ögon se hur speciallärarna arbetade med 
elever i matematiksvårigheter. Det vore också värt att intervjua elever, lärare och rektorer om 
deras erfarenheter. Vi är även nyfikna på hur man går vidare med elever med specifika 
matematiksvårigheter. 
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Bilagor                                   

Intervjuguide                                                                                                          Bilaga 1 
  
  
Bakgrundsfakta 
Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 
Vilka ämnen och åldrar arbetar du med? 
Vad har du för utbildning? (grundutbildning, fortbildning i matematik?) 
  
Syn på matematiksvårigheter 
Hur skulle du definiera matematiksvårigheter? 
Hur kan svårigheterna se ut? (Orsaker? Kan man urskilja olika svårigheter?) 
Vilket/vilka område inom matematiken upplever du att elever har mest svårigheter i? 
Hur stor betydelse har självkänsla/självförtroende för matematiksvårigheter?  
Vilka andra svårigheter kan finnas bland elever som har matematiksvårigheter?  
(dåligt självförtroende, språkkunskaper, motivation, matematikens betydelse i hemmet) 
  
Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter?  
Ser du något samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter? 
Hur visar det sig? 
  
Dyskalkyli 
Hur ställer du dig till diagnosen dyskalkyli?  
Har någon av dina elever fått göra tester för att se om den har dyskalkyli?   
Om ja: Har stödet för den eleven ändrats? 
Om nej: Skulle stödet och hjälpen för eleven ändras om den fick en diagnos? 
  
Hur organiseras stödet för elever i matematiksvårigheter? 
I vilken utsträckning är du delaktig vid upprättande av åtgärdsprogram i matematik? 
Vilka aktörer (rektor, spec, lärare, psykolog) är inblandade vid åtgärder för elever i 
matematiksvårigheter och hur organiseras stödet?(Formellt/informellt stöd, enskilt, 
mindre grupp, i klassen?) 
Hur mycket extra stöd får eleverna i matematik under en vecka? 
Skiljer sig stödet åt beroende på ålder? (Sätts stödet in tidigt eller väntar man?) 
  
Arbetssätt och metoder 
Vilka olika metoder använder du för att bedöma om en elev är i matematiksvårigheter?  
Görs någon form av tester/screening/prov för att konstatera matematiksvårigheter? 
Vem gör dem och hur används resultatet? 
Hur anpassar du undervisningen för dessa elever? 
Vilka typer av hjälpmedel arbetar du med? (datorprogram, konkretmaterial, stärka 
elevens självkänsla/motivation)  
Har du fått någon specifik fortbildning om matematiksvårigheter?  
  
Visioner 
Vad skulle kunna förbättras för elever i behov av matematiskt stöd?  
Jobbar du som du vill eller är det något du skulle vilja ändra på?  
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Stockholm 2010-02-23                                                                                           Bilaga 2 
  
  
  
  
  
Hej! 
  
  
Vi heter Petra Wennerberg och Irina Tollestam och går en förberedande kurs i 
specialpedagogik på Stockholms universitet. Vi är grundskollärare år 1-7 och efter ett 
antal år i yrket har vi valt att fortbilda oss. Målet är att bli speciallärare i matematik.  
Under våren kommer vi att skriva ett examensarbete med syfte att undersöka hur 
specialpedagoger/speciallärare arbetar med barn i matematiksvårigheter. 
  
Vår studie kommer att bygga på ett antal intervjuer med specialpedagoger/speciallärare 
och vår önskan är att du vill bidra med dina värdefulla kunskaper och erfarenheter. 
  
Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och vi anpassar oss efter dina önskemål om tid 
och plats. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket för dig innebär att 
ditt deltagande är helt frivilligt och att du kan avbryta intervjun när som helst. För att 
helt kunna fokusera på vårt samtal önskar vi att spela in intervjun. Det insamlade 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Inga enskilda personer eller skolor 
kommer att namnges. När studien är avslutad kommer ljudinspelningarna raderas. 
  
Önskar du ytterligare upplysningar är du välkommen att höra av dig. 
  
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Petra Wennerberg                                      Irina Tollestam 
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