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$EVWUDNW�
 
Vårt syfte var att undersöka hur specialpedagoger upptäcker elever med matematiksvårigheter 
samt hur de organiserar arbetssättet och skolmiljön för att hjälpa dem. Undersökningen 
genomfördes som kvalitativa intervjuer med sex stycken specialpedagoger. Utöver 
intervjuerna har vi sökt kunskap i för ämnet relevant litteratur samt databaser på Internet. Vi 
har kommit fram till är att det är viktigt att uppmärksamma elever med matematiksvårigheter i 
ett tidigt skede. Ju tidigare åtgärder sätts in desto större möjligheter till ett lyckat resultat. Vi 
har konstaterat att de besitter värdefull kunskap och i stor utsträckning förvaltar och använder 
den väl. Mycket tyder dock på att tid och pengar begränsar deras arbete. Den viktigaste 
erfarenhet vi gjort för framtiden som lärare är att undervisningen måste anpassas efter varje 
enskild individ, dess förkunskaper och förutsättningar. Vi är övertygade om att pedagogens 
inställning och förmåga att lära ut har stor betydelse för om en elev hamnar i 
matematiksvårigheter eller inte. 
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,QOHGQLQJ�
 
Vi anser att en god start vid matematikinlärning är A och O för att eleverna inte ska hamna i 
matematiksvårigheter och detta vill vi öka våra kunskaper om. Barnens metoder och 
motivation för att lära sig matematik varierar mycket. Vi har fått den uppfattningen att elever 
ser matematik i skolan som något de gör i sin matematikbok, utan att förstå och utan att se 
kopplingar till vardagen eller till sig själv. Under våra genomförda verksamhetsförlagda 
utbildningar har det framkommit att många barn i skolorna har mer eller mindre problem med 
matematikinlärning vilket har fått oss att fundera vad det beror på. Vi har upplevt det som att 
de flesta lärare förlitar sig på att böckerna ska leda eleverna in i matematikens värld och att ett 
begränsat antal av lärarna tar hjälp av konkret material. Utifrån de erfarenheterna har vi dragit 
slutsatsen att matematiksvårigheter är något som vi, som blivande pedagoger, kommer att 
ställas inför i vår kommande lärarprofession. Vi vill med det här arbetet öka våra 
förutsättningar för att på ett bra sätt kunna hjälpa elever.  
 
Som stöd för utformandet av vår rapport har vi haft 5DSSRUWHU� RFK� XSSVDWVHU� av Jarl 
Backman. 
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%DNJUXQG�

6W\UGRNXPHQW�

Skollagen, läroplanerna och kursplanerna är de styrdokument som reglerar skolans 
verksamhet samt vilka mål som pedagogerna har att sträva mot. På ett flertal ställen i 
dokumenten kan man läsa hur man skall förhålla sig till elever i behov av särskilt stöd. Man 
kan även läsa vilka rättigheter respektive skyldigheter såväl lärare som elev har. 
Informationen om hur pedagoger praktiskt skall arbeta med elever i matematiksvårigheter är 
dock begränsad. 
 

6NROODJHQ�
Skollagen säger att; 
 

XWELOGQLQJHQ� L�JUXQGVNRODQ� VNDOO� V\IWD� WLOO�DWW�JH�HOHYHUQD�GH�NXQVNDSHU�RFK� IlUGLJKHWHU�
RFK�GHQ�VNROQLQJ�L�|YULJW�VRP�GH�EHK|YHU�I|U�DWW�GHOWD�L�VDPKlOOVOLYHW�VDPW�DWW���
VlUVNLOW�VW|G�VNDOO�JHV�WLOO�HOHYHU�VRP�KDU�VYnULJKHWHU�L�VNRODUEHWHW� (Riksdagen 2005-11-01) 

 

/SR����
I läroplanen kan vi läsa att skolan skall sträva efter att varje elev; 
 

- XWYHFNODU�Q\ILNHQKHW�RFK�OXVW�DWW�OlUD�
- XWYHFNODU�VLWW�HJHW�VlWW�DWW�OlUD�
- XWYHFNODU�WLOOLW�WLOO�VLQ�HJHQ�I|UPnJD 
 

Alla som arbetar i skolan skall; 
 

- �XSSPlUNVDPPD�RFK�KMlOSD�HOHYHU�L�EHKRY�DY�VlUVNLOW�VW|G�
�

Läraren skall; 
 

- XWJn�IUnQ�YDUMH�HQVNLOG�LQGLYLGV�EHKRY��I|UXWVlWWQLQJDU��HUIDUHQKHWHU�RFK�WlQNDQGH��
- VWLPXOHUD��KDQGOHGD�RFK�JH�VlUVNLOW�VW|G�WLOO�HOHYHU�VRP�KDU�VYnULJKHWHU�

�
6NRODQ�KDU�HWW�VlUVNLOW�DQVYDU�I|U�GH�HOHYHU�VRP�DY�ROLND�DQOHGQLQJDU�KDU�VYnULJKHWHU�DWW�
Qn�PnOHQ�I|U�XWELOGQLQJHQ��(Lpo 94)�

.XUVSODQHQ�I|U�PDWHPDWLN�
I kursplanen för matematik kan vi läsa att; 
 

*UXQGVNRODQ�KDU�WLOO�XSSJLIW�DWW�KRV�HOHYHQ�XWYHFNOD�VnGDQD�NXQVNDSHU�L�PDWHPDWLN�VRP�
EHK|YV� I|U� DWW� IDWWD� YlOJUXQGDGH� EHVOXW� L� YDUGDJVOLYHWV� PnQJD� YDOVLWXDWLRQHU�� I|U� DWW�
NXQQD� WROND� RFK� DQYlQGD� GHW� |NDQGH� IO|GHW�DY� LQIRUPDWLRQ�RFK� I|U�DWW� NXQQD� I|OMD�RFK�
GHOWD�L�EHVOXWVSURFHVVHU�L�VDPKlOOHW��(Skolverket 2005-11-01)��

�
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0DWHPDWLNHQ� lU� HQ� YLNWLJ� GHO� DY� YnU� NXOWXU� RFK� XWELOGQLQJHQ� VNDOO� JH� HOHYHQ� LQVLNW� L�
lPQHWV�KLVWRULVND�XWYHFNOLQJ��EHW\GHOVH�RFK�UROO� L�YnUW�VDPKlOOH��8WELOGQLQJHQ�V\IWDU� WLOO�
DWW� XWYHFNOD� HOHYHQV� LQWUHVVH� I|U� PDWHPDWLN� RFK� P|MOLJKHWHU� DWW� NRPPXQLFHUD� PHG�
PDWHPDWLNHQV�VSUnN�RFK�XWWU\FNVIRUPHU��'HQ�VNDOO�RFNVn�JH�HOHYHQ�P|MOLJKHW�DWW�XSSWlFND�
HVWHWLVND� YlUGHQ� L� PDWHPDWLVND� P|QVWHU�� IRUPHU� RFK� VDPEDQG� VDPW� DWW� XSSOHYD� GHQ�
WLOOIUHGVVWlOOHOVH�RFK�JOlGMH�VRP�OLJJHU�L�DWW�NXQQD�I|UVWn�RFK�O|VD�SUREOHP�� (Skolverket 
2005-11-01) 
 

7DQNDU�RP�PDWHPDWLN�

Matematiken är en viktig del av vår vardag och det tycks vara det ämne som mest av alla 
kopplas ihop med att vara begåvad eller obegåvad. Matematiken finns runt omkring oss och 
går därför inte att välja bort utan vi måste lära oss att leva med den. När vi hör ordet 
matematik tänker de flesta människor först på siffror och räkning. Det är i och för sig rätt, för 
att räkna med siffror är en viktig del av matematiken och människan har räknat på ett eller 
annat sätt i många tusen år. Även barns tankar om matematik består oftast av tal och 
matematikböcker. Vad barnen inte tänker på är att matematik finns nästan överallt och att de 
många gånger använder sig av det i lekar, spel samt olika sporter utan att reflektera över det. 
(Malmer, 1996)  
 

9\JRWVNLMV�LQOlUQLQJVWHRUL�

Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som satte undervisningen i centrum för den 
mänskliga utvecklingen. Wood (1999) skriver att Vygotskij definierade intelligens som 
förmågan att lära sig genom undervisning. Ett perspektiv som introducerades av honom 
gällande betoningen av handling som en grund för inlärningen och tänkandets utveckling. Ett 
av Vygotskijs viktigaste budskap var att barn måste vara aktiva och i ordets egentliga mening 
konstruktiva för att kunna utveckla sin förståelse och uppfattning av verkligheten. Detta är en 
sorts växelverkan mellan teori och praktik som bidrar till att utveckla barnens kunskaper. 
Vygotskij förespråkade att kunskapsinhämtning kan ske såväl enskilt som i samarbete med 
andra, det vill säga att: ”När vuxna hjälper barn att uppnå olika saker och ting som de inte 
klarar av på egen hand, främjar de utvecklingen av kunskaper och förmågor.” (Wood, 1999 s. 
36) 
�
Imsen (2000) skriver att Vygotskij ansåg att eleverna ska ställas inför utmaningar. Det är dock 
viktigt att undervisningen inte forcerar den naturliga utvecklingen utan stödjer den och drar 
den med sig. Barnen måste ges tillfälle att bli väl förtrogen med olika inlärningssätt och få en 
förståelse för hur man kan använda dem och vi som pedagoger måste acceptera och stödja 
deras val av inlärningsmetod. Språket är viktigt för att tillägna sig kunskaper, den 
intellektuella utvecklingen är beroende av språket. Med språket tänker man och genom 
språket lär man sig. Vygotskij hävdade att glädjen är det viktigaste kännetecknet på lek och 
att leken i sin tur ökar barnens inlärningsförmåga. Leken försätter barnen i rätt sinnesstämning 
för att lära sig svåra saker. Barn slappnar av under leken och koncentrerar sig. De upprepar 
gärna vissa fakta eller procedurer gång på gång, om upprepningen är en del av leken. Barn 
kastar sig in i lekens värld på ett sätt de aldrig skulle göra om det gällde att fylla sidor i olika 
arbetsböcker. Med utgångspunkt i det bör man beakta valet av metoder för 
matematikinlärning så att man ger barnen möjligheterna att finna den inlärningsmetod som 
passar dem bäst. Vygotskijs syn på inlärning gör gällande att det kan vara olyckligt om inte 
lärarna ger eleverna den draghjälp de behöver för att komma vidare i sin inlärning samt 
utveckla ett abstrakt tänkande. (Imsen 2000)  
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3LDJHWV�LQOlUQLQJVWHRUL�

Jean Piaget (1896-1980), som i mer än 50 år arbetade och forskade om tänkande, språk och 
hur människan får kunskap om den värld vi lever i har gjort studier som resulterat i teorier om 
barns utveckling. Enligt Piaget utvecklas barnens logiska tänkande i fyra olika stadier: 
 
1. Förlogiskt tänkande (mellan ca 2 år och 4 år). Den här perioden berör inte direkt 

skolundervisningen, därför kommenterar vi inte denna närmare. 
 
2. Åskådligt tänkande (mellan ca 4 år och upp till 7-8 år). Barnet kan ännu inte urskilja ett 

matematiskt innehåll. Det finner man om man till exempel studerar det för matematiken så 
viktiga konstansbegreppet, vilket innebär att en mängd uppfattas som oföränderlig även 
om delarna omgrupperas, till exempel genom att de sprids ut över ett större område.  

 
3. Konkret tänkande (mellan 7-8 år och upp till 11-12 år). Det är egentligen först under den 

här perioden som det går att bygga upp fungerande matematiska begrepp. Samtidigt bör 
pedagoger vara medvetna om att gränserna är flytande och att det kan finnas barn som vid 
skolstarten ännu inte i sin kognitiva utveckling, av olika skäl, nått fram till det här steget. 
Det är också väsentligt under den här perioden att barnen har tillgång till konkret material 
och förankrar de matematiska begreppen både i ord och handling utifrån deras egen 
erfarenhetsvärld. Under det här stadiet kan barnet även utveckla relationsbegreppet och 
därmed förstå sambandet mellan helheten och delarna vilket är en av matematikens 
bärande grundprincip. 

 
4. Abstrakt tänkande (från ca 11-12 års ålder och uppåt). Först under det här stadiet kan 

barnet följa ett logiskt resonemang. Det är först nu som verkliga begrepp kan byggas upp, 
eftersom den yttre verkligheten med språkets hjälp kan översättas till abstrakta symboler. 
(Malmer, 2002) 

 
En del forskare har menat att Piaget förlagt de olika stadierna för långt upp i åldrarna. Det kan 
i viss mån vara beroende av hur man formulerar kraven. Helt klart är i varje fall att barn 
verkligen har stort behov av att själva få vara aktiva, att få experimentera och laborera. Det 
räcker alltså inte med att läraren försöker förklara med ord, i varje fall inte om man strävar 
efter att elever ska ha förutsättningar att förstå de matematiska begreppen. Det är heller inte 
tillräckligt att läraren åskådliggör och visar. Handling är enligt Piaget ”de logiska 
strukturernas källa”. (Malmer, 1990) Grundtanken i Piagets teori är med andra ord att 
tänkandet har sin grund i handlandet. Elevernas matematikinlärning underlättas om de får 
arbeta med laborativt material som passar till läromedlet samt till elevernas tankeförmåga. 
Särskilt elever med matematiksvårigheter behöver vara aktiva med händerna, de behöver 
bygga, ordna, sortera och flytta om olika föremål. Därför bör det finnas en mängd konkret 
övningsmaterial som kan användas i undervisningen. Det är viktigt att eleven aktiveras och 
engageras, då tränas förmågan att tänka logiskt. (Malmer, 1996) 
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%UXQHUV�LQOlUQLQJVWHRUL�

Den amerikanska psykologen Jerome Bruner (f. 1915) menar att inlärningen i hög grad följer 
sekvensen från hand och öga till förståndet. Enligt Bruner kan användning av konkret material 
stimulera elevernas utveckling. Genom att eleverna tillåts och uppmuntras att laborera och 
experimentera med det konkreta materialet underlättas deras förståelse för matematiska 
begrepp och symboler. Eleverna bildar inre föreställningar genom att arbeta med konkreta 
föremål. Bruner hävdar därför att matematikundervisningen till stor del måste bygga på 
konkretisering. (Imsen, 2000) 
 

%ULVWHU�VRP�NDQ�OHGD�WLOO�PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�

 
/nQJVDP�DXGLWLY�SHUFHSWLRQ�
Vid långsam auditiv perception har eleven problem att via hörseln ta in information. Det leder 
till att eleven stänger av och slutar lyssna eftersom eleven vet med sig att den inte hinner med. 
En effekt av det blir att eleven efter avslutad genomgång räcker upp handen och ber om hjälp. 
Det här beteendet kan av pedagoger uppfattas som att eleven är ointresserad fast bristerna 
ligger någon annanstans. (www.multilex.se 2005-11-01) 
 
6YDJ�YLVXHOO�SHUFHSWLRQ�
Den elev som har problem med svag visuell perception har svårt att tyda skriftlig information. 
Eleven kan ha liknade svårigheter i matematik som i svenska, bland annat kan eleven missa 
bokstäver och punkter över vokalerna när de läser och skriver. De här problemen kan 
översättas till problem med matematikuppgifter främst gällande lästal.  

 
'H�NDQ�PLVVXSSIDWWD�YDG�GHW�IUnJDV�HIWHU�RFK�XSSWlFNHU�NDQVNH�LQWH�L�YLONHQ�HQKHW�VYDUHW�
VND� JHV� VDPW� PLVVDU� GHFLPDONRPPD�� .DQVNH� KDU� GH� UlNQDW� WDOHW� UlWW�� PHQ� InU� IHO� VYDU�
GlUI|U�DWW�GH�KDU�VNULYLW�DY�IHO�IUnQ�ERNHQ��(Q�GHO�KDU�VYnUW�I|U�DWW�VH�VDPEDQGHW�PHOODQ�
�����P����FP����PP�RFK���PP��(http://www.multilex.se/dyskalkyli.html 2005-11-01) 
 

6YDJW�DUEHWVPLQQH�NRUWWLGVPLQQH�
För en elev med svagt arbetsminne/korttidsminne kan exempelvis huvudräkning vara en 
nästan omöjlig uppgift. Det beror på att eleven har problem att spara information i sitt 
arbetsminne. Om eleven istället får använda papper och penna märks dock inte de här 
problemen lika tydligt. (www.multilex.se 2005-11-01) 
 
6YDJW�VHNYHQVPLQQH�
En elev som har svagt sekvensminne har svårigheter att minnas olika ordningsföljder t.ex. 
multiplikationstabellen. En elev med de här svårigheterna har ett stort behov av upprepade 
repetitioner. (www.multilex.se 2005-11-01) 
 
$XWRPDWLVHULQJVVYnULJKHWHU�
Brister i automatiseringen leder till tidsödande samt energikrävande matematiska strategier. 
Exempelvis kan eleven behöva räkna alla fingrar på en hand istället för att använda det 
automatiserade femtalet, det vill säga att de utan att räkna veta att hela handens fingrar är fem. 
De här svårigheterna gör sig också gällande vid lästal eftersom eleven har svårt att få flyt i sin 
läsning. (Adler, 2001) 
 

http://www.multilex.se2005-11-01
http://www.multilex.se/dyskalkyli.html2005-11-01
http://www.multilex.se2005-11-01
http://www.multilex.se2005-11-01
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6SUnNOLJD�VYnULJKHWHU�
Språket har en stor betydelse för matematiken. Brister i språket medför att eleven får 
svårigheter med bland annat att tyda och förstå lästal samt att förstå jämförelseord så som 
stor, liten, lång, kort etc. Om språket är bristfälligt kan det även leda till att eleven har svårt att 
formulera sig och förklara hur den tänkt. (Malmer & Adler 1996) 
 
6YnUW�I|U�YLVXHOOD�V\PEROHU�RFK�VLIIURU�
Svårigheter med visuella symboler och siffror visar sig som att eleven kan säga siffrorna i 
ordningsföljd men inte som lösryckta ur räkneramsan. Eleven har ingen förståelse för 
siffrornas namn och kan inte koppla siffrans namn till mängden den symboliserar. 
(www.multilex.se 2005-11-01) 
 

2P�EDUQ�VND� In�QnJRQ�PHQLQJ� L�GH�RUG�GH� OlVHU��PnVWH�GH�QDWXUOLJWYLV�NlQQD�LJHQ�GHP�
RFK� YHWD� YDG� GH� EHW\GHU�� 3n� OLNQDQGH� VlWW� PnVWH� EDUQ� NXQQD� WROND� GH� PDWHPDWLVND�
V\PEROHUQD�RFK�XSSOHYD�DWW�GHVVD�lU�ElUDUH�DY�HWW�YHUNOLJW� LQQHKnOO� (Malmer & Adler,  
1996�s. 42)��
�

6SHJHOYlQGQLQJDU�
Eleven har svårt att skriva vissa siffror rätt väg, de kan spegelvända dem eller vända 
dem upp och ner. Problemen visar sig även som att eleven byter plats på siffror 
exempelvis skriver 25 när de menar 52. Klockan kan också ställa till det för eleven då 
de kan förväxla tim- samt minutvisare. Ytterligare ett bekymmer är algoritmräkning där 
det förkommer minnessiffror och tiotalövergångar. (www.multilex.se 2005-11-01) 
 
0RWRULVND�VYnULJKHWHU�RFK�G\VJUDIL�
Nedsatt motorik kan leda till svårigheter i matematik. För eleven kan skrivandet vara en 
enorm arbetsbelastning på grund av att finmotoriken kräver så mycket av dem, däremot kan 
huvudräkningen fungera utmärkt.  
 

'\VJUDIL� IXQJHUDU� Vn� L� VWDYQLQJ� DWW� lYHQ� RP� HWW� EDUQ� YHW� KXU� HWW� RUG� VWDYDV� Vn� NDQ� GH�
VNULYD�IHO��'H�VXGGDU�I|U�DWW�lQGUD�PHQ�VNULYHU�VDPPD�IHO�HQ�JnQJ�WLOO��'H�KDU�RFNVn�VYnUW�
PHG� GHW� PRWRULVND� PLQQHW�� 2IWD� VLWWHU� GH� RFK� VSnUDU� L� OXIWHQ� LQQDQ� GH� NDQ� VNULYD�� 'H�
PnVWH� NlQQD� HIWHU� nW� YLONHW� KnOO� SHQQDQ� VND� Jn� I|U� DWW� V\PEROHQ� VND� EOL� ULNWLJ�� 'HW� WDU�
P\FNHW� WLG� RFK� GH� KLQQHU� YlOGLJW� OLWH�� (http://www.multilex.se/dyskalkyli.html 2005-11-
01) 
�

3ODQHULQJVVYnULJKHWHU��
Planeringssvårigheter kan ge problem med att hitta lämpliga strategier för räkneoperationer. 
Det kan leda till att eleverna tappar den ”röda tråden” i uppgifterna. Svårigheterna kan yttra 
sig som att eleven som tidigare utvecklat en fungerande strategi för att lösa matematiska 
uppgifter överger denna och börjar sitt sökande efter en ny strategi. Det är inte heller ovanligt 
att eleven har svårigheter med att hålla koll på var i uppgiften denne elev befinner sig. (Adler, 
2001) 
 
8SSPlUNVDPKHWV��RFK�NRQFHQWUDWLRQVVYnULJKHWHU�
För att en elev med uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter skall kunna ta del av 
undervisningen på ett tillfredställande och givande sätt är det viktigt att eleven kan ha 
uppmärksamheten riktad mot lärandetillfället samt att eleven kan hålla uppe koncentrationen. 
De här aspekterna är också väsentliga för elevens samspel med omgivningen. (Malmer & 
Adler, 1996) 
 

http://www.multilex.se2005-11-01
http://www.multilex.se2005-11-01
http://www.multilex.se/dyskalkyli.html2005-11-01
http://www.multilex.se/dyskalkyli.html2005-11-01
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0nQJD�EDUQ�PHG�PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�XSSYLVDU�RFNVn�SUREOHP�PHG�XSSPlUNVDPKHWHQ��
'HQQD�SnYHUNDU�LQGLUHNW�RFNVn�EDUQHWV�NRQFHQWUDWLRQ�L�XSSJLIWHQ��+lU�YHW�YL�DWW�HQ�OXJQ�
PLOM|�UXQW�EDUQHW��GlU�DXGLWLY�PHQ�lYHQ�YLVXHOO�VWLPXODQV�UHGXFHUDV��NDQ�YDUD�HQ�EUD�YlJ�
PRW� I|UElWWUDG� XSSPlUNVDPKHW� RFK� NRQFHQWUDWLRQ� RFK� GlUPHG� K|MG� LQOlUQLQJVI|UPnJD��
(Malmer & Adler, 1996 s. 203)��
�

/lV��RFK�VNULYVYnULJKHWHU�
Att läs- och skrivsvårigheter har ett samband med matematiksvårigheter är något som det 
finns lite forskning om. Malmer (2002) har dock funnit att en stor del av elever med läs- och 
skrivsvårigheter även kan ha svårt med matematik. Det anser hon inte vara förvånande 
eftersom matematiken till stor del handlar om att läsa och skriva. 
 
,QOlUQLQJVPHWRGHU�RFK�DUEHWVVlWW�
Eftersom alla elever är olika individer måste val av arbetssätt, arbetsformer samt 
undervisningsmetoder anpassas för att gynna alla elevers inlärning. Lärarens attityd och 
förhållningssätt kan vara avgörande för om matematiksvårigheter uppstår eller inte. (Malmer 
& Adler, 1996) 

 
(Q�RUVDN�VRP�W\YlUU�J|U�DWW�DOOW�I|U�PnQJD�HOHYHU�InU�PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�lU�ROlPSOLJ�
SHGDJRJLN��VRP�GHOV�NDQ�EHUR�Sn�DWW�XQGHUYLVQLQJHQ�OlJJV�Sn�HQ�I|U�GHVVD�HOHYHU�DOOW�I|U�
K|J� DEVWUDNWLRQVQLYn�� GHOV� Sn� DWW� GH� LQWH� InU� GHQ� WLG� GH� EHK|YHU� I|U� DWW� WLOOlJQD� VLJ� GH�
JUXQGOlJJDQGH� EHJUHSSHQ«� 0DQ� PnVWH� lJQD� GH� JUXQGOlJJDQGH� EHJUHSSHQ� VW|UUH�
XSSPlUNVDPKHW�� HOMHVW� EOLU� UHSDUDWLRQVDUEHWHW� DOOW� I|U� UHVXUVNUlYDQGH�� 0DQ� PnVWH� Gn�
RFNVn� YlJD� LQ� GHQ� XUKRONQLQJ� DY� VMlOYI|UWURHQGHW� VRP� VXFFHVVLYW� EU\WHU� QHU� HOHYHQV�
PRWLYDWLRQ��(Malmer, 2002 s. 86) 
 

2OLND�PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�

$OOPlQQD�PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�
De elever som har allmänna matematiksvårigheter är en stor grupp och som har mycket 
varierande svårigheter. Psykologen Björn Adler som även är psykoterapeut och specialist i 
neuropsykologi, menar att det vi främst känner igen elever med allmänna 
matematiksvårigheter på är att de inte bara har problem med vissa delar av matematiken. De 
har även allmänna inlärningssvårigheter vilket kan visa sig i andra ämnen än matematik, 
många av de här eleverna är dessutom i stora läs- och skrivsvårigheter. Elever med allmänna 
matematiksvårigheter kan visa en jämn men låg kunskapsnivå och är därför i behov av att 
arbeta i ett långsammare tempo samt med förenklade läromedel. (Adler, 2001) 
 

6SHFLILND�PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�G\VNDON\OL�
Specifika matematiksvårigheter kan beskrivas som en sifferblindhet, men är egentligen ett 
mer komplicerat handikapp. Elever med specifika matematiksvårigheter är oftast 
normalbegåvade, men har problem med delar av kunskapsprocessen. Problemen märks mest i 
skolämnet matematik, men även i vardagssituationer kan de få problem. De är ofta ojämna i 
sina matematiska färdigheter, det visar sig genom att de vissa stunder kan klara av en 
matematisk problemlösning, men att eleverna vid ett annat tillfälle kan misslyckas med exakt 
samma uppgift. (Adler, 2001) Elever som har specifika matematiksvårigheter kan ha svårt att 
till exempel skriva siffror, se föremål i grupp, se talföljden, räkna baklänges och att avläsa det 
rätta värdet av två eller flersiffriga tal t.ex. 16 blir lätt 61. De kan även ha problem med att 
planera sin vardag, lära sig klockan, beräkna tidsuppfattning, hantera pengar och förstå 
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turordning vid lekar och sällskapsspel. De har ofta problem att automatiskt plocka fram 
information när det behövs vilket medför mycket tankearbete, detta gör att eleven tröttnar fort. 
(Adler, 2001) 

3VHXGRG\VNDON\OL�
Adler (2001) förklarar pseudodyskalkyli som känslomässiga blockeringar eller sociala 
problem hos barn. Pedagoger har mycket små möjligheter att hjälpa elever med 
svårigheter av liknande slag eftersom de beror på psykiska orsaker. 
 

9LG� SVHXGRG\VNDON\OL� IUDPNRPPHU� LQJD� W\GOLJD�� JUXQGOlJJDQGH� NRJQLWLYD� VYnULJKHWHU�
VRP� NDQ� I|UNODUD� PDWHPDWLNVYnULJKHWHUQD�� 'lUHPRW� EUXNDU� GHW� LVWlOOHW� IUDPVN\PWD� HQ�
W\GOLJ� ELOG�DY� EULVWDQGH� VMlOYNlQVOD��GXPKHWVNlQVORU�RFK�DQGUD� W\SHU�DY�NlQVORPlVVLJD�
EORFNHULQJDU� VRP� KHOD� WLGHQ� ELGUDU� WLOO� DWW� YLGPDNWKnOOD� XSSIDWWQLQJHQ� RP� DWW� YDUD�
PLVVO\FNDG�L�lPQHW��(Adler, 2001) 
 

$WW�DUEHWD�PHG�PDWHPDWLN�

)|UVWD�P|WHW�PHG�PDWHPDWLN�
Hur eleverna ställs inför matematik för allra första gången kan mycket väl vara avgörande för 
deras fortsatta inställning till ämnet. Även deras kunskapsutveckling kan ha sina rötter i det 
första mötet. Det är vi som pedagoger som har ett stort ansvar på våra axlar när det gäller 
mötet med matematik. Genom vårt val såväl när det gäller vad vi undervisar och även hur vi 
undervisar kan vi påverka de grundläggande förutsättningarna inför elevernas framtid i ämnet 
matematik. Vi måste besluta oss för att mötet med matematik skall ske på elevernas villkor 
med utgångspunkt i deras förutsättningar. (Wallby m.fl. 2000) 
 

0RWLYDWLRQHQV�EHW\GHOVH�
Motivation är en förutsättning för ett bra lärande enligt Malmer (1992). För att eleverna ska 
känna lust att lära, med andra ord vara motiverade, bör de ges en chans att förstå varför de 
måste lära sig det ena eller det andra. Det eleverna lär sig skall dessutom fungera både i och 
utanför skolan. Motivation bygger på vilka upplevelser man får, lyckas eleverna bra med en 
uppgift stimuleras de att försöka med nästa och så vidare. Elevernas nyfikenhet och glädje 
och banar väg för en positiv inlärning av kunskaper. 
 
Alla barns möjligheter att lära utvidgas då läraren från början tar utgångspunkt i barnens 
tidigare erfarenheter och vidgar deras erfarenhetsvärld genom att ge dem nya upplevelser som 
bidrar till deras nyfikenhet och lust att lära. Genom till exempel att använda konkret material 
och fysisk aktivitet i undervisningen kan pedagogerna öka elevernas motivation genom ett 
lärande där de får uppleva glädje och lust i matematikens spännande värld. (Malmer, 1992) 
 
Barnen måste uppmuntras att tro på sig själva och sina erfarenheter och därifrån våga ta steget 
vidare till nya metoder och kunskaper. Eleverna måste ges möjligheter och verktyg för att 
utveckla sitt eget lärande och ta till sig undervisningsmetoder som främjar deras fortsatta 
utveckling. I matematiken kan det handla om barnens sätt att möta matematiken med hjälp av 
konkret material för att sedan gå vidare med andra metoder som leder dem vidare mot ett eget 
abstrakt tänkande. Eleverna skall ges möjlighet att utöva och kommunicera matematik. Att 
utöva kan betyda mycket beroende på hur man definierar det. Matematik är en kreativ och 
undersökande aktivitet är ett varierat arbetssätt att föredra. (Wallby m.fl. 2000)  
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0DWHPDWLNVWUDWHJLHU�
Ahlberg (1995) skriver att vårt talsystem är ett positionssystem där talområdet 1 – 10 utgör 
basen för undervisningen i matematik. Vidare anser hon att barnen måste ha god kunskap om 
talen i det här talområdet för att kunna tillgodogöra sig den fortsatta matematikundervisningen 
på ett tillfredsställande sätt. Hon betonar att eleverna mycket ofta använder sig av fingrarna 
när de räknar och att barnen har många olika strategier för hur de går tillväga. Även Neuman 
(1993) lyfter vikten av att barn lär sig hantera talområdet 1 – 10 för att lyckas i matematiken. 
Hon konstaterar att barn som inte befäster det här talområdet ofta möter problem att komma 
vidare och utveckla nya strategier, de fastnar ofta i strategin ett- och etträkning på fingrarna.  
 
Wallby m.fl. (2000) tar upp att äldre barn i behov av särskilt stöd i matematik ofta 
karakteriseras av att de har begränsade räknestrategier. Vid addition använder de oftast 
fingrarna och räknar uppåt på talraden och när det är subtraktion räknar de nedåt på talraden. 
Det är något som pedagoger måste vara uppmärksamma på och ge eleverna användbara 
verktyg för att komma vidare. Neuman (1993), Ahlberg (1995) och Wallby m.fl. (2000) 
betonar hur viktigt det är att eleverna redan tidigt i matematikundervisningen lär sig ett flertal 
utvecklingsbara sätt att räkna, för att bereda dem väg att komma vidare in i matematikens 
förunderliga värld. 
 
Neuman (1993) skriver i sin bok om de två olika vägar som barn kan ta in i matematiken. Hon 
benämner dem VH�och UlNQD. Enligt hennes sätt att se på dessa två vägar så leder DWW VH till det 
abstrakta tänkandet och DWW UlNQD kan leda till matematiksvårigheter. $WW VH tal anser 
författaren bygger på användande av handens fingrar i inledningen på undervisningen i 
matematik. Att använda sig av handens fingrar för att lära sig räkna är ett utbrett hjälpmedel 
som har många fördelar, bland annat att de alltid finns till hands. Neuman anser att barnen lär 
sig ganska snabbt att namnge fingrarna, till exempel är första handens tumme fem och andra 
handens tumme sex. När de har lärt sig att lägga upp rätt antal fingrar direkt, utan att räkna 
dem, är de så småningom redo att gå vidare i sin utveckling. Det resulterar till slut i att de 
bara behöver tänka vilka fingrar de räknar utan att behöva använda dem. Ett mål på vägen är 
när barnen har lärt sig GHW�RGHODGH�IHPWDOHW, det vill säga när de utan att behöva räkna lägger 
upp en hand när de skall visa fem. När barnen har kommit så långt att de behärskar fingertal 
leder denna väg till abstrakt tänkande, DWW VH, det underlättar för dem att förstå och behärska de 
fyra räknesätten. 
 
Vägen som Neuman (1993) benämner DWW�UlNQD består av barn som inte har känslan för den 
föreställda talraden, de kan inte se talen framför sig utan måste alltid räkna upp dem från 
början. Det medför problem för barnen när de skall räkna utanför talområdet 1 – 10 eftersom 
handens fingrar inte räcker som modellmängd längre än till 10. De här barnen får problem att 
utveckla sitt abstrakta tänkande eftersom de inte kan sluta använda sina fingrar, de kommer 
alltid att behöva en modellmängd för att förstå talens innebörd. Det leder nästan oundvikligt 
till matematiksvårigheter. 
 
Enligt Sterner & Lundberg (2002) förlitar sig inte elever i allmänhet på HQ strategi när de löser 
matematiska problem, utan snarare på en blandning av olika strategier. Först kanske man 
försöker hämta svaret från långtidsminnet. Om det inte lyckas kan eleven istället gissa eller ta 
till någon annan strategi som att ta hjälp av sina fingrar. Vidare skriver de att utveckling i 
användningen av olika strategier innebär i allmänhet att de förändrar blandningen av 
strategier, överger gamla och hittar nya. Författarna tar även upp att en del elever utvecklar 
några elementära strategier i nybörjarundervisningen och håller sedan fast vid dem. De lägger 
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få talfakta i långtidsminnet och kan fortfarande på högstadiet räkna på talramsan med hjälp av 
fingrarna både inom små och stora talområden. 
 

0DWHPDWLNXQGHUYLVQLQJ�
Alla elever har inte samma förutsättningar och därför inte samma behov. Några elever lär sig 
bra genom traditionell undervisning medan andra behöver se och göra för att förstå och få lust 
att lära. Alla elever passar inte för samma arbetsform och arbetssätt och det måste pedagogen 
ta hänsyn till. (Malmer & Adler, 1996) 
 
Ahlberg (1995) belyser förskolebarns sätt att lösa matematiska problem och att de går tillväga 
på många olika sätt. De använder föremål av olika slag som de modellerar problemet med. De 
räknar på fingrarna eller i huvudet. Det är ett led i barnens sökande efter ett eget sätt att lära. 
Det är en stor skillnad mellan barns förmåga att lösa matematiska problem i vardagslivet och 
deras förmåga att lösa de skrivna matematikuppgifterna i skolan. Vidare betonar Ahlberg 
(1995) att det är ett kritiskt skede i matematikinlärningen, när barnen ska övergå från sina 
informella, personliga lösningsstrategier till att använda sig av den formella skolmatematiken. 
Undervisningen tar oftast inte sin utgångspunkt i barnens värld utan i matematikens och det 
innebär en störning i barnens egna sätt att tänka. Därför är det av stor vikt att pedagogerna 
uppmuntrar barnen att använda sig av sina tidigare erfarenheter och metoder även i skolans 
värld. 
 
Malmer (2002) anser att all undervisning måste anpassas efter elevers behov och förmåga att 
ta till sig kunskap. Innehållet i undervisningen måste anpassas efter elevers förutsättningar, 
såväl psykiska som sociala. Med tanke på att alla elever är olika individer medför det att 
pedagogen måste vara mycket flexibel i sin undervisning och variera både svårighetsgrad och 
representationssätt så det gagnar alla elever i klassen. Det är ingen lätt arbetsuppgift och 
kräver goda kunskaper och ett öppet sinne. Ett av de viktigaste målen med 
matematikundervisningen är att eleverna skall erhålla matematiska begrepp som är grundade 
på förståelse.  
 

0HQ�GHW�lU�QDWXUOLJWYLV�YLNWLJW�DWW�NXQQD� I|UVWn�KXU�EDUQ�WlQNHU�RFK�UHDJHUDU�I|U�DWW�Sn�
ElVWD�VlWW�NXQQD�VDPVSHOD�PHG�GHQ�NXQVNDS�EDUQHW�UHGDQ�KDU��(Q�DOGULJ�Vn�HOHJDQW�RFK�
JHQRPWlQNW�PHWRG�VRP�YL�VRP�OlUDUH�KDU�DWW�HUEMXGD��NDQVNH�LQWH�DOOV�YLG�GHQ�WLGSXQNWHQ�
NDQ�|YHUWDV�DY�EDUQHW��'HWWD�JlOOHU�L�K|J�JUDG�I|UNODULQJDU�L�VDPEDQG�PHG�PDWHPDWLVND�
DNWLYLWHWHU��GlU�YL�VRP�OlUDUH�JlUQD�YLOO�SnVN\QGD�HOHYHQV�WlQNDQGH��0HQ�NXQVNDS�VNDSDV�
L� HQ� DNWLY� SURFHVV� DY� GHQ� OlUDQGH� VMlOY� RFK� lU� LQJHQWLQJ� VRP� EDUD� NDQ� |YHUOlPQDV� DY�
QnJRQ�DQQDQ��(Malmer, 2002 s. 54)  

 
Undervisningen bör aldrig mynna i att eleverna stressas fram till svar som de inte har någon 
egentlig förståelse för vad det är för mening med. Eleverna måste ges tid till laborerande, 
utforskande, misslyckade försök och lyckade försök – allt utifrån deras egna kunskaps- och 
förståelsenivåer. (Malmer, 2002) 
 
Undervisningen i matematik måste utformas så att elevernas intresse för ämnet väcks samt att 
de inser den användbarhet de har av sina kunskaper i ämnet. En dålig inledning i ämnet kan 
medföra att eleverna blir negativt inställda, bygger upp en motvilja samt får ett dåligt 
självförtroende gällande deras matematiska kunskaper och möjligheter. (Wallby m.fl. 2000) 
 

,� PDWHPDWLNXQGHUYLVQLQJHQ� VWnU� RIWDVW� HOHYHUQDV� NXQVNDSHU� RFK� IlUGLJKHWHU� L� IRNXV� I|U�
LQWUHVVHW��'HW�lU�RFNVn�YlVHQWOLJW�DWW�HOHYHUQDV�NlQVORPlVVLJD� LQVWlOOQLQJ� WLOO�PDWHPDWLN�
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XSSPlUNVDPPDV��(OHYHUQDV�DWWLW\GHU�KDU�DYJ|UDQGH�EHW\GHOVH�I|U�GHUDV�I|UKnOOQLQJVVlWW�
WLOO�PDWHPDWLN�RFK�SnYHUNDU�L�VWRU�XWVWUlFNQLQJ�GHUDV�OlUDQGH��(Q�DY�OlUDUHQV�YLNWLJDVWH�
XSSJLIWHU�lU�GlUI|U�DWW�PRWYHUND�DWW�YLVVD�HOHYHU�UHGDQ�XQGHU�GH�I|UVWD�VNROnUHQ�XSSOHYHU�
XSSJLYHQKHW�RFK�InU�UlGVOD�I|U�PDWHPDWLN�´ (Wallby m.fl. s. 28)  

 
Vidare skriver även de här författarna att ett kritiskt skede i barnens utvecklande av 
matematiskt kunnande är när de möter den formella skolmatematiken. Det beror på att många 
av eleverna har mött matematik redan innan skolstart. För de allra flesta är dock den 
matematik de stött på långt ifrån den de möter i skolan. Eftersom de redan har ställts inför 
matematik har de också utvecklat egna strategier för problemlösning i vardagen. Om vi kräver 
att eleverna släpper dessa strategier för att arbeta efter de strategier som skolmatematiken är 
uppbyggd av kan detta inverka negativt på deras inställning till och också deras förståelse av 
matematik. För att undvika dessa trista konsekvenser bör vi uppmuntra eleverna att fortsätta 
använda sina vunna kunskaper. I första hand handlar det inte om att deras strategier och 
lösningar är rätt eller fel utan de måste känna att deras sätt att möta matematik är godkänt 
även inom skolans väggar. Det kan läraren åstadkomma genom att samtala med eleverna om 
vilka olika strategier de använt sig av samt att göra gällande att det kan finnas olika sätt att 
tolka resultatet. (Wallby m.fl. 2000)  
 
Att använda sig av laborativa och undersökande moment i den dagliga undervisningen i 
matematik för elever i alla åldrar menar Malmer (2002) är något alla elever har glädje och 
nytta av vid matematikinlärning. Hon poängterar att detta arbetssätt speciellt gynnar elever 
med matematiksvårigheter som då ges en ärlig chans att lyckas förstå sambanden i 
matematiken. Genom att använda sig av samtal och laborativa övningar kan man stimulera 
elevernas lust och nyfikenhet att lära. Malmer menar dock att dessa arbetssätt förbises av 
många lärare med motiveringen att de inte hinner arbeta på det sättet för att de då inte hinner 
arbeta färdigt i boken. Tyvärr anses boken av många som det enda riktiga sättet att arbeta med 
matematik – det är först då man arbetar med viktig och riktig matematik. Denna inställning är 
bara att beklaga, inte bara för att man försakar det så viktiga kreativa materialet och de viktiga 
samtalen, utan även att det kan bli ett stressmoment i undervisningen. Stressen kan komma av 
att det gäller att hinna klart i boken inom förväntad tid och för vissa elever handlar det om att 
vara i täten för att anses duga. Den beklagliga inställningen till matematikboken som den enda 
riktiga matematiken delas många gånger av såväl pedagoger som elever och deras föräldrar. 
Det medför att det krävs mycket styrka och mod av den eller de pedagoger som har för avsikt 
att förändra undervisningen i matematik till att bli mer inriktad på vardagshändelser. 
 
Malmer (2002) ger en mängd förslag på hur man kan arbeta med laborativt material. Hon 
påpekar även att det är material eleverna själva kan skapa genom att ta med sig till exempel 
leksaker, knappar och annat användbart material hemifrån. Konkret material kan man samla 
gemensamt i klassen genom att ta föremål från naturen som kan användas till 
matematikundervisningen. Arbetet med dessa typer av konkret material kan bestå i att ordna, 
grupperar och klassificera det samt utifrån detta genomföra matematiska samtal. De här 
arbetsmetoderna ger eleverna tillfälle att träna bland annat färg, form, storlek, material och 
antal, något eleverna även kan träna i samband med bland annat dukning, lekar, spel och 
uppdelning av diverse saker.  
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6DPEDQGHW�PHOODQ�OlVQLQJ�RFK�PDWHPDWLN�
Matematik i skolan handlar inte bara om att räkna matematiska tal. Många av uppgifterna 
elever ställs inför handlar om att läsa stora textmängder – för det krävs att de har en relativt 
god läsförståelse. Uppgifterna kan bestå av bilder, diagram och tabeller som skall tolkas och 
analyseras. De ovan beskrivna typerna av matematiska problem kan ställa till det rejält för 
elever i lässvårigheter. (Sterner & Lundberg, 2002) 
 

/lUDUHQV�VYnUD�XSSJLIW�lU�DWW�JH�DOOD�EDUQ�GHW�VW|G�RFK�GHQ�VWLPXODQV�VRP�GH�EHK|YHU�L�
P|WHW� PHG� VNULIWVSUnNHW� RFK� PDWHPDWLNHQ�� 'HW� I|UXWVlWWHU� DWW� OlUDUH� VRP� XQGHUYLVDU� L�
PDWHPDWLN� lU� YlO� I|UWURJQD� PHG� OlURSODQHUV� RFK� NXUVSODQHUV� PnO� I|U� PDWHPDWLN�� KDU�
JRGD� lPQHVWHRUHWLVND� NXQVNDSHU�� SHGDJRJLVND� RFK� GLGDNWLVND� NXQVNDSHU� L� RFK� RP�
PDWHPDWLN��PHQ�RFNVn�RP�YLOND�ROLND�IDNWRUHU�VRP�NDQ�ELGUD�WLOO�OlV��RFK�VNULYVYnULJKHWHU�
RFK� RP� YLOND� VDPEDQG� VRP� ILQQV� PHOODQ� VnGDQD� VYnULJKHWHU� RFK� OlUDQGH� L� PDWHPDWLN��
(Sterner & Lundberg, 2002 s. 167)  

 
Elever med dyslexi kan ha stora svårigheter att träda in i matematikens värld. De kan hjälpas 
på traven genom att arbeta med konkret material – genom att tala, se och samtidigt laborera 
med åskådligt material har de lättare att skapa en förståelse för hur man tänker matematik 
enligt Wallby m.fl. (2000). Även användande av visuellt material – exempelvis bilder och 
diagram – kan vara en väg att gå samtidigt som man samtalar om matematik utifrån 
materialet. Det är mycket viktigt att eleverna ges möjlighet till laborativt arbete kombinerat 
med muntlig kommunikation för att de skall ha chans att utveckla en god taluppfattning och 
ett abstrakt tänkande. 
 

8SSPlUNVDPPD�PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�
Att tidigt uppmärksamma elever som har svårigheter med matematik är en förutsättning för en 
god matematikinlärning. De här eleverna behöver stöttning för att ta sig vidare eftersom 
matematik även påverkar andra ämnen i skolan. Enligt Ingrid Olsson, författare samt 
lärarutbildare i matematik för förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare är det viktigt 
att kunna skilja på vad som är allmänna och specifika svårigheter inom matematiken. Det bör 
man veta för att kunna avgöra vad som krävs för att på ett framgångsrikt sätt kunna hjälpa 
eleverna framåt. (Olsson, 1999) 
 

3HUVRQHU� PHG� VYnULJKHWHU� DWW� OlVD�� VNULYD�RFK� UlNQD� KDU� NDQVNH� SURFHQWXHOOW� LQWH� EOLYLW�
IOHU�lQ�I|UXW��PHQ�NRQVHNYHQVHUQD�DY�GHUDV�KDQGLNDSS�PHGI|U�L�GDJHQV�K|JWHNQRORJLVND�
VDPKlOOH�HQ�VYnUDUH�VLWXDWLRQ��'HW�lU�GlUI|U�Q|GYlQGLJW�RFK�DQJHOlJHW�DWW�Vn�WLGLJW�VRP�
P|MOLJW�YLGWD�nWJlUGHU�I|U�DWW�XQGHUOlWWD�RFK�RP�P|MOLJW�DYKMlOSD�VnGDQD�EULVWHU��
'HW� DOOUD� PHVW� HNRQRPLVND� lU� JLYHWYLV� DWW� I|UV|ND� I|UKLQGUD� DWW� VYnULJKHWHU� XSSVWnU��
)ULVNYnUG�lU�VRP�EHNDQW�ELOOLJDUH�lQ�VMXNYnUG��(Malmer, 2002 s. 7) 

 

0DWHPDWLNVFUHHQLQJ�
Matematikscreening (bilaga 1) är en arbetsmetod som enligt Adler kan användas för att utreda 
om eleven har dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter. Screeningen går ut på att dels 
undersöka elevens förståelse av matematiska begrepp och sifferstrukturer men även ge en bild 
av hur eleven utför olika matematiska, kognitiva uppgifter.  
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´0DWHPDWLNVFUHHQLQJ� lU� LQWH� HWW� WUDGLWLRQHOOW� WHVW� VRP� lU� QRUPHUDW� RFK� VWDQGDUGLVHUDW��
,VWlOOHW�lU�GHQQD�VFUHHQLQJ�XWIRUPDG�Sn�GHW�VlWWHW�DWW�DOOD�HOHYHU�L�DQJLYHQ�nOGHU�I|UYlQWDV�
NODUD�VDPWOLJD�XSSJLIWHU��2P�LQWH�HOHYHQ�NODUDU�HQ�HOOHU�QnJUD�XSSJLIWHU�Vn�lU�GHWWD�HWW�
REVHUYDQGXP�´(Adler, 2001 s. 79) 
 

Adlers matematikscreening finns tillgänglig i olika versioner, allt för att tillgodose behovet av 
ett test som sträcker sig från sju års ålder och upp till vuxen ålder. Screeningen är utformad så 
att pedagogerna skall få underlag för att bedöma vilka kognitiva processer eleven brister i. 
Brister i de här processerna är bidragande till matematiksvårigheter men kan även i skolans 
övriga ämnen och i elevens vardag.  
 

cWJlUGVSURJUDP��
Ett åtgärdsprogram (bilaga 2) har enligt Skolverket som syfte att bidra till planering och 
utvärdering av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet skall innefatta 
dels en långsiktig planering för vad eleven skall uppnå dels en kortsiktig som utvärderas med 
jämna intervaller. Åtgärdsprogrammet skall ses som en ”röd tråd” för arbetet med eleven, 
därför är det viktigt att alla berörda är väl insatta i situationen som helhet.  
 

´)UnQ� RFK� PHG� MDQXDUL� ����� RPIDWWDV� DOOD� VNROIRUPHU� LQRP� GHQ� REOLJDWRULVND� VNRODQ�
VDPW� J\PQDVLHVNRODQ� RFK� J\PQDVLHVlUVNRODQ� DY� EHVWlPPHOVHQ� RP� nWJlUGVSURJUDP��
'lUHPRW�RPIDWWDV�LQWH�I|UVNRODQ�´��6NROXWYHFNOLQJ�������������

 
Indikationer på att ett åtgärdsprogram behöver upprättas kan komma från vårdnadshavare, 
undervisande lärare eller från eleven själv. Det ligger under rektorns ansvar att 
åtgärdsprogram utformas om dessa indikationer kommer till känna. För att det här arbetet 
skall fungera på ett tillfredställande sätt krävs det att skolan har rutiner för elever i behov av 
särskilt stöd. Vid utformandet av ett åtgärdsprogram skall eleven och vårdnadshavare vara 
delaktiga. Åtgärdsprogrammet skall utformas så att man tar upp vad man vill åstadkomma i 
elevens utveckling samt hur man skall nå dit. Genom att ta hänsyn till de starka sidor eleven 
har kan man bidra till att stärka elevens självuppfattning och självtillit. Eleven skall vara aktiv 
och delta vid utformning, genomförande och uppföljning. Skolverkets undersökning tar upp 
att en tidig insats kan förhindra en negativ utveckling, men tyvärr sätts erforderliga resurser 
ofta in i ett sent skede. (Skolverket, 2001) 
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6\IWH�
 
Att undersöka hur specialpedagoger upptäcker matematiksvårigheter samt hur de organiserar 
för att hjälpa elever i matematiksvårigheter. 
 

0HWRG�
 

,QIRUPDWLRQVLQKlPWQLQJ�

Användbar kunskap har inhämtats via litteraturstudier av för ämnet relevant litteratur och 
lämpliga databaser. Valet av litteratur grundade sig till stor del på den litteratur vi använt oss 
av tidigare i utbildningen och som vi visste att vi kunde ha användning av i detta arbete. 

8QGHUV|NQLQJVSHUVRQHU�

I den empiriska delen av vår studie har vi valt att intervjua sex stycken och samtliga 
specialpedagoger är kvinnor. Två av dem är specialpedagoger anställda vid Luleå tekniska 
universitet som tidigare varit verksamma i skolans tidigare år. Två stycken är verksamma i 
skolans tidigare år samt två av dem i skolans senare år och de arbetar på tre olika skolor i 
Gällivare och Malmberget. Specialpedagogerna vi har intervjuat har vi kommit i kontakt med 
under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder samt som undervisande pedagoger vid 
Luleå tekniska universitet 
 
Varför vi valde specialpedagoger är för att de här personerna utöver sin lärarexamen har 
specialiserat sig på barn som är i behov av särskilt stöd. De bär på gedigna kunskaper inom 
det här området och vi vill lyfta fram deras kompetens.  

,QWHUYMXHU�

Vi vill ha en djupare förståelse för hur specialpedagoger arbetar med att utveckla elevers 
matematikkunskaper. Vi valde en kvalitativ intervjumetod med öppna frågor (Patel & 
Davidson, 1991) för att ge de intervjuade möjlighet att fritt berätta om sina arbetssätt. 
Intervjuerna genomfördes parvis där den ena intervjuade och den andra förde anteckningar. 
Valet av denna intervjumetod grundar sig på att vi anser att en person har svårt att både 
intervjua och föra fullständiga anteckningar. Intervjufrågorna var sex till antalet (bilaga 3).  
 

7LGVSODQ� �����
V.33 Val av inriktning  
V.34 Utformning och inlämning av PM 
V.35-38 Litteraturgenomgång samt bakgrund utformas 
V.39 Träff med handledare 
V.40-42 Utformande av intervjufrågor och kontakt med specialpedagoger 
V.43 Intervjuer 
V.44 Sammanställning av intervjuer 
V.45-47 Färdigställande av rapport 
V.48 Möte med handledare 
V.49 Finjusteringar och rapportinlämning 
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5HVXOWDW�
 
Resultatet i rapporten grundar sig på sammanställningar av intervjuerna. Varje intervjufråga 
är sammanställd var för sig och presenterad i löpande text, intressanta kommentarer har 
belysts genom citat. Många av svaren passar in under flera av frågorna, vi har dock valt att 
placera svaren i de sammanhang där de framkommit. 
 
Vi inledde intervjuerna med frågan KXU� OlQJH� KDU� GX� DUEHWDW� VRP� VSHFLDOSHGDJRJ�� Den 
frågan visade att de intervjuade specialpedagogerna hade en stor spridning på hur länge de 
varit verksamma inom yrkesområdet. Spridningen stäckte sig från tre års yrkesverksamhet 
upp till 13 år.  
 
På frågan om KXU� VNHU� I|UVWD� NRQWDNWHQ� PHG� HOHYHUQD�� WLOO� H[HPSHO� QlU� HQ� OlUDUH�
LQGLNHUDW�DWW�EHKRY�ILQQV�HOOHU�DUEHWDU�GX�JHQHUHOOW�L�NODVVHUQD�svarade specialpedagogerna 
verksamma i de lägre åldrarna relativt samstämmigt. Alla fyra arbetade inne i klassrummet 
tillsammans med klasslärare för att bilda sig en uppfattning om elevernas eventuella 
svårigheter. De angav även att de fick information om speciella behov både av tidigare lärare 
samt av elevernas nuvarande klasslärare. Två av specialpedagogerna genomförde tester av 
olika slag med elever i skolår ett och genom dessa fick de en bra grund för bedömning av 
eventuella behov av hjälpinsatser. Specialpedagogerna som arbetade i skolår fyra till nio fick i 
huvudsak information av elevernas klasslärare eller matematiklärare. De fick även till stor del 
upplysningar av specialpedagogerna som haft hand om eleverna i de lägre skolåren.  
 
Den tredje frågan KXU� NRQVWDWHUDU� GX� DWW� HQ� HOHY� KDU� PDWHPDWLNVYnULJKHWHU� besvarades 
varierat. Flertalet av de intervjuade svarade även här att de samtalade med undervisande 
klasslärare/ämneslärare och därigenom fick indikationer om svårigheter de hade upptäckt. 
Samtliga av specialpedagogerna använde sig av observationer som underlag för sin 
bedömning och alla utom en nyttjade tester av olika slag. De tester som nämndes var 
diagnosiska prov i varierande former som genomfördes i olika åldrar. En av de intervjuade 
nämnde att de nationella proven i skolår fem kunde ses som en vägvisare om hur långt de 
kommit i sin utveckling samt att hon i skolår sex gjorde en uppföljning. Matematikscreening 
var en metod tre stycken av specialpedagogerna hade som rutin att använda sig av. Två av 
dem gjorde screening med hela klasser för att kartlägga eleverna samt följde upp resultaten 
genom individuella diagnoser/screeningar. Den tredje arbetade med matematikscreening när 
hon hade indikationer på allvarligare matematikproblem. En av pedagogerna tryckte på att 
hon inte upptäckte elever med matematiksvårigheter genom prov. Den pedagog som hade 
längst yrkeserfarenhet ansåg att man ser om en elev har svårigheter av något slag.   
 

´0DQ� VHU� GHP� PHG� PDWHPDWLNVYnULJKHWHU�� 'HW� lU� OlWWDUH� DWW� VH� GHP� PHQ� VYnUDUH� DWW�
nWJlUGD�´�
�
´,QWH�JHQRP�SURY�´�

�
Som fjärde fråga bad vi specialpedagogerna berätta vad GHUDV� I|UVWD� nWJlUG� EOLU� QlU� GH�
XSSWlFNHU� HQ� HOHY� L� PDWHPDWLNVYnULJKHWHU. Samtliga observerade de berörda eleverna, 
antingen enskilt, i grupp eller i helklass, några av dem använde sig av alla tre arbetssätten för 
att få en helhetsbild av eleven. Att utforma ett åtgärdsprogram var viktigt ansåg alla. 
Åtgärdsprogrammet grundade sig på samtal med eleven, vårdnadshavare samt berörda lärare. 
Om specialpedagogen upplever svårigheterna så stora att hon inte själv kan handskas med 
dem kan hon ta hjälp av elevhälsan eller i förekommande fall pedagogiskt resurscentrum 
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(PRC).  En av de intervjuade berättade att åtgärdsprogrammet inte utformades detaljerat utan 
mest med tanke på hur mycket tid som skall avsättas för elevens svårigheter. En annan 
specialpedagog ansåg att tidsbrist inverkade på utformande av åtgärdsprogram. Resterande 
ansåg sig upprätta detaljerade åtgärdsprogram och poängterade att detta är en förutsättning för 
ett lyckat arbete. 
 
En av de intervjuade specialpedagogerna gjorde en grundlig kartläggning av eleven och dess 
behov. Denna kartläggning behandlade vilka orsaker som kan ligga till grund för 
svårigheterna, exempelvis biologiska faktorer, bristande minnesfunktioner, om eleven har en 
diagnos av något slag, om eleven är utredd eller om det finns psykologiska aspekter som kan 
påverka. Vidare tittar man på om elevens kunskapsinhämtning kan vara beroende av en väl 
strukturerad arbetsgång samt om lärandemiljön kan ha någon påverkan på eleven. Ett annat 
viktigt inslag i kartläggningen är att prata om matematik med eleven där man kontrollerar om 
eleven har de grundläggande matematiska begrepp som behövs och om eleven har några 
språkliga brister som kan bidra till svårigheterna. Det är även väsentligt att ta reda på om 
eleven har perceptionssvårigheter. Elevens motorik observeras för att se eventuella brister i 
grov- eller finmotoriken eftersom detta i förekommande fall kan missgynna eleven i 
matematiska situationer. Vårdnadshavarnas inställning till och deras erfarenheter av 
matematik ses som viktiga aspekter eftersom de kan överföras till eleven. En av de 
intervjuade specialpedagogerna tog upp att ämnet matematik många gånger förknippas med 
kunskap samt status av vårdnadshavarna. Det är något hon anser måste aktivt bekämpas för 
att inte skapa olust  och skamkänsla inför ämnet matematik.     
 
För att på sikt kunna utföra ett bra arbete som för eleven framåt i dess utveckling i ämnet 
matematik berörde de intervjuade olika områden att arbeta med. De var överens om att det var 
viktigt att hitta barnets starka sidor för att därigenom kunna jobba med att stärka självkänslan 
hos individen. Att skapa en god relation och trygghet i samspel med eleven är A och O i 
specialpedagogens arbete samt att finnas till hands och stötta eleven hela vägen. Att försöka 
förstå hur eleven tänker och vilka arbetssätt som gynnar arbetet är andra betydelsefulla 
områden att arbeta med. Att hjälpa eleven att hitta lämpliga strategier för det matematiska 
arbetet var ytterligare något att sträva efter eftersom lämpliga strategier underlättar elevens 
arbete. En sak man inte får glömma är att visa att eleven gör framsteg i sin utveckling. 
�

´cWJlUGVSURJUDPPHQ� J|UV� LQWH� Vn� GHWDOMHUDGH�� GHW� lU� PHU� DOOPlQW� PHG� KXU� P\FNHW� WLG�
HOHYHQ�VND�In�´�
�
´'HW�lU�WLGVEULVW�I|U�DWW�H[HPSHOYLV�VNULYD�nWJlUGVSURJUDP�´�
�
´cWJlUGVSURJUDP�XWIRUPDV�DOOWLG�I|U�HOHYHU�L�EHKRY�DY�VlUVNLOW�VW|G�´�

�
Näst sista frågan var KXU� DUEHWDU� GX� YLGDUH� PHG� GHQQD� HOHY. Att ha ett väl utformat 
åtgärdsprogram ansåg de flesta vara en förutsättning för att arbeta vidare på ett givande sätt. 
En av pedagogerna berättade att hon brukar informera skolsköterskan om elevens situation 
eftersom den kan leda till bland annat stress, huvudvärk, trötthet och magont hos eleven. Det i 
sin tur kan leda till täta besök hos skolsköterskan och därför är det bra om denna är 
informerad. Att individualisera arbetet för eleven samt göra en plan för hur det skall fortgå 
och vad eleven skall arbeta med såväl i klassen, hemma som med specialpedagogen är en 
grund för det fortsatta arbetet. Här skall eleven, vårdnadshavarna samt klassläraren vara 
involverade och väl informerade.  
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Åter en gång poängterade ett flertal av specialpedagogerna hur viktigt det är att inte bara 
arbeta med elevens svaga sidor utan även arbeta med de starka sidorna. Det är betydelsefullt 
för att eleven skall känna att den klarar av och kan lyckas med uppgifterna, inte bara 
misslyckas. En av specialpedagogens uppgifter är att ta fram lämpligt material och lämpliga 
arbetsuppgifter som är anpassade efter elevens starka samt svaga sidor. Användbart vid arbete 
med elever i matematiksvårigheter är att jobba med konkret material i olika former såsom 
olika slags spel, kortlekar, pengar och plockmaterial. Ett par av pedagogerna poängterade att 
även lek kan ses som ett kraftfullt verktyg för inlärning eftersom rörelse underlättar inlärning. 
Det arbete eleven förväntas utföra bör i möjligaste mån utformas på ett lustfyllt sätt så att 
eleven finner nöje i att lära. Det kan ses som ett led i att öka elevens motivation till att lära, 
det är betydelsefullt eftersom om motivationen saknas finns inte de rätta förutsättningarna för 
ett lyckat arbete med elevens utveckling. De var överens om att under arbetets gång var 
fortlöpande information till alla berörda värdefullt. 
 

´(OHYHU�PnVWH�VWlOODV�LQI|U�XWPDQLQJDU��LQWH�EDUD�WUDJJOD�´�
�
´9L� PnVWH� YDUD� O\K|UGD� I|U� HOHYHQV� |QVNQLQJDU� RFK� lYHQ� I|UlOGUDUQDV�� 6DPVSHO� RFK�
WU\JJKHW�lU�YLNWLJW��9L�YLOO�HOHYHQV�ElVWD�RFK�PnVWH�VWUlYD�nU�VDPPD�KnOO�´�
�
´-DJ�NDQ�OHGD�HQ�KlVW�WLOO�YDWWHQ��PHQ�LQWH�WYLQJD�GHQ�DWW�GULFND�´�

 
Avslutningsvis var vi intresserade av att veta RP� VSHFLDOSHGDJRJHUQD� JMRUGH� QnJRQ�
XSSI|OMQLQJ�XWYlUGHULQJ� DY� HOHYHQ� RFK� KXU� GH� L� Vn� IDOO� JnU� WLOOYlJD. Hälften av de 
intervjuade specialpedagogerna hävdade att de redan vid utformandet av åtgärdsprogrammet 
sätter en tidsgräns för när en uppföljning ska äga rum. Vid denna uppföljning deltar eleven, 
vårdnadshavare, berörda lärare samt specialpedagogen. Det tas beslut om att uppdatera och 
förnya åtgärdsprogrammet. Ett par av pedagogerna anser att arbetet skall göras i intervaller, 
där eleven arbetar intensivt ett antal veckor, därefter görs en paus och sedan återupptas arbetet 
igen. Genom detta arbetssätt får eleven ett andrum samt att man lättare ser vilka kunskaper 
som har blivit befästa och vad som måste arbetas vidare med. 
 

´-D��PHQ�LQWH�RP�GH�NQlFNW�NRGHQ�´�
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'LVNXVVLRQ�
 

5HOLDELOLWHW�

Med reliabilitet menar vi tillförlitligheten med vår undersökning. I undersökningen använde 
vi oss av för ämnet relevant litteratur samt ett intervjuformulär som vi själva utformade för att 
överensstämma med vårt syfte. Intervjuerna kunde ha utformats med fler frågor till antalet 
samt att frågorna borde ha varit djupare för att ge en bättre inblick i ämnet. Den första frågan i 
intervjuerna hade inte någon koppling till syftet men vi valde ändå att inleda med denna för 
att eventuellt kunna se om antalet yrkesverksamma år kunde kopplas till val av arbetssätt. Vi 
är medvetna om att det kan bli så att det är önskemål snarare än spegling av verkligheten som 
kommer fram under en intervju. Valet att använda oss av att föra anteckningar vid 
intervjuerna istället för att använda bandspelare kan ha bidragit till felaktiga tolkningar av 
alltför korta anteckningar av svaren. Om de ovan nämnda kriterierna hade omarbetats hade 
det kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat. 
 

9DOLGLWHW�

Med validitet menas om vi har undersökt det vi har haft för avsikt att undersöka, det vill säga 
hur specialpedagoger upptäcker matematiksvårigheter samt hur de organiserar för att hjälpa 
elever i matematiksvårigheter. Vi tycker att vi har lyckats hålla oss till ämnet och genomfört 
undersökningen på det sätt som vi ämnade göra.  
 

5HVXOWDWGLVNXVVLRQ�

Vårt syfte med undersökningen var att undersöka hur specialpedagoger ute i verksamheten 
arbetar för att kartlägga matematiksvårigheter hos eleverna, hur de arbetar vidare med dessa 
elever samt hur de utvärderar sitt arbete. Vi tycker att vi fick en bra bild över hur arbetet 
genomförs men om intervjuerna omarbetats som vi beskrivit ovan hade förmodligen resultatet 
blivit ännu bättre. Som vi nämnde under resultat var många svar samstämmiga, det vill säga 
att andemeningen var densamma hos de flesta av de intervjuade även om de uttrycktes på 
olika sätt.  
 
Motivation är vilja att nå ett handlingsmål. Ansträngning kan sägas vara strävan att nå 
motivationens syfte. Motivation är också en central term för medveten vilja, ansträngning och 
arbetsförmåga. Elevens motivation utgår från intresse och nyfikenhet att lära. En bra grund 
för att motivationen skall vara långvarig och tillräckligt bärande, är att eleven hela tiden har 
en idé och en övertygelse om att den kan lyckas. Under intervjuerna var det endast ett par av 
specialpedagogerna som tryckte på motivationens betydelse för elevens utveckling. Vi finner 
det märkligt att inte alla ansåg viktigt eftersom vår stora övertygelse är att motivationen är 
bland det viktigaste för elevens lärande och våra tankar styrks av Malmer (1992) och Wallby 
m.fl. (2000).  
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Användning av matematikscreening, tester och prov i olika former är relativt utbrett i dagens 
skolor. Huruvida detta är bra eller inte tål att diskuteras. I vårt resultat framkom att en av de 
intervjuade inte använde sig av prov eller tester i någon form för att konstatera om någon elev 
har matematiksvårigheter utan förlitade sig på observationer. De övriga däremot tog hjälp av 
dessa hjälpmedel för sin bedömning. De var överens om att screening, tester och prov även 
var användbara i det fortlöpande arbetet med de elever som hade konstaterats ha 
matematiksvårigheter. Om tester är bra, om man skall tro på tester och om man skall testa alla 
elever är något vi inte anser oss ha nog mycket kunskap om för att ta ställning till. Adler 
(2001) är dock en förespråkare för användning av matematikscreening som ett kraftfullt 
hjälpmedel vid utredning av specifika matematiksvårigheter. 
 
Att utforma åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd är något alla skolor är skyldiga 
att göra när misstanke om behov väcks. Det sågs som något självklart för majoriteten av de 
intervjuade specialpedagogerna. Tyvärr ansåg en av dem att det inte var så väsentligt med ett 
väl utformat åtgärdsprogram utan att det viktiga var hur mycket tid eleven skulle få och en 
annan ansåg sig inte ha tid till detta viktiga arbete. Vår övertygelse är att upprättande av 
åtgärdsprogram är en förutsättning för att dessa elever skall ges en rättvis möjlighet att lyckas 
i skolan. Detta grundar vi på flera olika tankar och får det bekräftat av Skolverkets rapport $WW�
DUEHWD� PHG� VlUVNLOW� VW|G� PHG� KMlOS� DY� nWJlUGVSURJUDP. Det första är att om eleven byter 
pedagoger/skola finns elevens behov och svårigheter dokumenterade och detta ger ett bra 
utgångsläge för den fortsatta undervisningen. Att eleven måste utsättas för nya tester och 
misslyckanden kan ha en starkt negativ inverkan på elevens självkänsla och detta anser vi 
skall undvikas i möjligaste mån. Den andra tanken vi har om varför det är så viktigt med 
åtgärdsprogram är att vid de nödvändiga uppföljningarna kan man tydligt se elevens 
utveckling. I de fall utvecklingen gått framåt kan man dessutom använda detta som medel för 
att stärka elevens känsla av att ha lyckats. Ytterligare en aspekt är att som undervisande 
pedagog ha dokumenterat att man upptäckt svårigheter hos eleven och vilka insatser man 
gjort för att hjälpa denna. Detta kan vara värdefullt att ha om framtida diskussioner uppstår 
huruvida eleven fått den hjälp som behövts eller inte. 
 
Val av arbetsmetoder vid arbetet med elever med matematiksvårigheter kan vara avgörande 
för hur resultatet skall bli. I vår undersökning kom vi fram till att konkret material anses vara 
mycket användbart vid matematikinlärning då eleven får möjlighet att använda sig av såväl 
auditiv som visuell och kinestetisk perception. Såväl Bruners som Piagets inlärningsteori 
stödjer vårat resultat eftersom de förordar att eleverna skall få experimentera, laborera och 
konstruera och detta åstadkoms vid användandet av det konkreta materialet. Användandet av 
konkret material i matematikundervisningen kan vara lämpligt vid undervisning av elever 
med läs- och skrivsvårigheter eftersom det finns ett samband mellan läsning och matematik 
enligt Sterner & Lundberg (2002). Wallby m.fl. (2000) gör gällande att konkret material kan 
hjälpa dessa elever på traven. Vygotskijs inlärningsteori handlar mycket om hur han tror att 
elever lär sig på bästa sätt. Enligt honom är språket en grogrund för inlärning. Genom lek 
slappnar barn av och hamnar i en sinnesstämning som främjar deras kunskapsinhämtning. 
Leken skall ses som ett värdefullt verktyg eftersom den kan vara språkutvecklande samtidigt 
som den ger eleverna glädje, ställer dem inför utmaningar och ger dem möjlighet att lära såväl 
enskilt som i samarbete med andra. I vårt resultat framgår det att samtliga av de intervjuade 
specialpedagogerna använder sig i stor utsträckning av en blandning av de olika strategier för 
inlärning som så väl Bruner, Piaget och Vygotskij förordar. Vi har dock inte kunnat 
konstatera om de grundar sitt arbete på deras teorier eller om det bara har fallit sig naturligt att 
arbeta enligt dessa principer. 
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Matematik ses av många som ett ämne som ger status om man behärskar det väl. Om man 
däremot misslyckas att knäcka den matematiska koden kopplas detta många gånger ihop med 
obegåvade personer. De här inställningarna till matematik är vi övertygade om kommer från 
de vuxna. Vi anser att vårdnadshavarna här har ett stort ansvar att försöka överföra en positiv 
bild av vad matematik är och dämpa ångesten kring detta ämne och det styrks av intervjuerna. 
Vår övertygelse är att även pedagogerna har ett stort ansvar i detta arbete och kan arbeta 
aktivt mot detta genom sitt val av arbetsmetoder. Arbetet med matematik bör till stor del ställa 
eleverna inför den matematik som de möter i sin vardag och få dem att förstå att matematik 
finns runt omkring oss och är inte bara att räkna rätt i en matematikbok.  
 
Vi har tidigare i rapporten tagit upp de olika matematiksvårigheterna som är: allmänna och 
specifika matematiksvårigheter samt pseudodyskalkyli. Orsakerna till dem kan vara en mängd 
olika brister hos eleven. Genom intervjuerna har vi känt att specialpedagogerna har berört 
flera av dem bland annat språkets betydelse, läs- och skrivsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter samt att eleverna har vitt skilda inlärningsmetoder och därför 
gynnas av olika arbetssätt. Utöver dem finns ett flertal till som enligt tidigare forskning av 
bland annat Malmer och Adler kan ha avgörande betydelse för elevens framgång i matematik. 
Vi har nämnt ett antal av dem i våran bakgrund då vi anser att det är viktigt att känna till vilka 
bakomliggande orsaker som kan ställa till svårigheter. 
 
Vi anser att hur elevens första möte med matematiken i skolan utformas kan vara avgörande 
för elevens attityd till ämnet i framtiden. Elever som tidigare har kommit i kontakt med 
matematik har redan hunnit utveckla egna matematiska strategier. De kanske inte alltid är de 
mest optimala, men de måste få fortsätta använda sig utav dem men vi måste samtidigt ge 
dem andra och kanske mer funktionella strategier. Användandet av olämpliga och tidsödande 
strategier kan enligt Neuman leda till matematiksvårigheter om man fastnar i dem och inte 
kommer vidare. I vår undersökning framkom att specialpedagogerna anser det vara viktigt att 
hjälpa eleverna att finna för dem lämpliga strategier. Undervisningen måste anpassas efter 
varje enskild individ, dess förkunskaper och förutsättningar. Vi är övertygade om att 
pedagogens inställning och förmåga att lära ut har stor betydelse för om en elev hamnar i 
matematiksvårigheter eller inte. 
 

(UIDUHQKHWHU�I|U�IUDPWLGHQ�

Slutsatsen av vår undersökning blir att det är viktigt att uppmärksamma elever med 
matematiksvårigheter i ett tidigt skede. Ju tidigare rätt åtgärder sätts in desto större 
möjligheter till ett lyckat resultat. Vi kunde inte se någon skillnad i specialpedagogernas 
kunskaper och arbetsmetoder jämfört med hur länge de varit yrkesverksamma men vi har 
konstaterat att de verkar besitta värdefull kunskap och i stor utsträckning förvaltar och 
använder de den väl. Mycket tyder dock på att tid och pengar begränsar deras arbete.  
 

8QGHUYLVQLQJVVLWXDWLRQHQ� E|U� KHOW� QDWXUOLJW� XWIRUPDV� Vn� DWW� HOHYHUQDV� P|MOLJKHWHU� ���
XWLIUnQ�LQGLYLGXHOOD�I|UXWVlWWQLQJDU����WDV�WLOOYDUD��'HWWD�LQQHElU�RFNVn�DWW�XSSOlJJQLQJHQ�
L� VLJ� PnVWH� LQU\PPD� ULND� WLOOIlOOHQ� WLOO� Q\D� XSSWlFNHU� RFK� YLGJDGH� HUIDUHQKHWHU�� (Q�
QRJJUDQQ� RFK� V\VWHPDWLVN� SODQHULQJ�lU� VSHFLHOOW� YLNWLJ� I|U� VYDJDUH�HOHYHU��+lU�EHK|YHU�
OlUDUHQ�PHUD�PnOPHGYHWHW�OHGD�EDUQHW�IUDP�WLOO�XSSJLIWHU�VRP�GHW�KDU�I|UXWVlWWQLQJDU�DWW�
NODUD�DY��,�DQQDW�IDOO�NDQ�HWW�UHGDQ�GnOLJW�VMlOYI|UWURHQGH�\WWHUOLJDUH�XUKRONDV�PHG�NDQVNH�
VYnUERWDGH�VNDGRU�VRP�I|OMG��(Malmer 2002 s. 16) 
�



 21 

 

 

  

Avslutningsvis är vår uppfattning att specialpedagogernas arbete med elever i 
matematiksvårigheter är betydelsefullt. Vi är även övertygade om att det är en god idé att ta in 
specialpedagogerna i klassrummet istället för att bara skicka ut elever i behov av särskilt stöd. 

)RUWVDWW�IRUVNQLQJ�

Det har framkommit i vår undersökning att vårdnadshavarna skall involveras i elevernas 
skolgång samt att de anses överföra sina såväl positiva som negativa känslor inför ämnet 
matematik till eleven. Med tanke på det som framkommit vore det intressant att närmare 
studera hur vårdnadshavarnas inställning till och erfarenhet av matematik speglar sig hos 
barnen. 
 

�
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Bilaga 2 

cWJlUGVSURJUDP��H[HPSHO�Sn�XSSVWlOOQLQJ��

Datum……………………………. 

Elev……………………………….. Klass………………………… 

Närvarande……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………... 

Åtgärdsansvarig lärare.……………………………………………………….. 

 

Elevens/barnets syn på sin situation…………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………….………………………………………………………………...  

Föräldrarnas syn på situationen….……………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Skolans analys: 
Elevens/barnets styrkor..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Elevens/barnets svårigheter.………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



  

 

 

  

Mål: 
På kort sikt.……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………… 

På lång sikt.……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………….……….. 

Konkreta åtgärder: Organisation, grupp och  Ansvarig i skolan 
individnivå 
…………………………………..……….  ………………………………… 

……………………………………………  ………………………………… 

……………………………………………  ………………………………… 

……………………………………………  ………………………………… 

……………………………………………  ………………………………… 

……………………………………………  …………………………………. 

……………………………………………  …………………………………. 

……………………………………………  ………………………………….. 

Elevens ansvar..…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Datum för uppföljning och utvärdering..…………………………………………. 

Underskrifter: 

…………………  ……………………  ……………………  …………………. 
Rektor              Åtgärdsansvarig        Elev       Förälder 
            lärare 
 



  

 

 

  

Dokumentation av utvärdering: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

Bilaga 3 
,QWHUYMXIUnJRU�WLOO�VSHFLDOSHGDJRJHU�
�
� Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
 
� Hur sker första kontakten med eleverna t.ex. när en lärare indikerar att behov finns eller 

arbetar du generellt i klasserna? 
 
� Hur konstaterar du att en elev har matematiksvårigheter? 
 
� Vad blir din första åtgärd när du upptäcker en elev i matematiksvårigheter? 
 
� Hur arbetar du vidare med denna elev? 
 
� Gör du någon utvärdering/uppföljning av eleven och hur går du i så fall tillväga? 




