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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie var att få en uppfattning om specialpedagogers förståelse för 
matematiksvårigheter och framförallt dyskalkyli, vi ville även ta reda på vilka arbetssätt 
specialpedagogerna praktiserade med elever i dessa svårigheter. Vi genomförde en 
litteraturstudie för att fördjupa oss i ämnet matematiksvårigheter, där vi var speciellt 
nyfikna på begreppet dyskalkyli, för att i slutändan kunna diskutera hur det 
specialpedagogiska arbetet i skolan idag skulle kunna utvecklas. Genom att intervjua ett 
antal specialpedagoger verksamma i grundskolans tidiga år fick vi en bra överblick av 
deras insikter och arbetssätt rörande matematiksvårigheter. De slutsatser vi har dragit av 
vår studie handlar framförallt om arbetet med elever i matematiksvårigheter, men även 
om begreppet dyskalkyli och de övergripande specialpedagogiska perspektiv som råder i 
dagens skola. Studien visar att de intervjuade specialpedagogerna har en god kunskap om 
hur man arbetar med barn i matematiksvårigheter, de är pålästa och har många bra 
arbetsmetoder att utgå ifrån. Deras kunskaper om dyskalkyli är relativt goda, men en del 
olika åsikter angående begreppet kan skönjas. Detta visar hur viktigt det är att fördjupa 
sina kunskaper och vidga sitt synsätt genom att ta del av mer forskning och diskussioner 
som skett ur olika perspektiv. Utifrån vad studien visat angående existensen av de olika 
specialpedagogiska perspektiven anser vi att en fortsatt utveckling mot det relationella 
perspektivet bör ske för att ytterligare förbättra arbetet med alla elever.  
 
Nyckelord: Dyskalkyli, allmänna matematiksvårigheter, specialpedagogiska perspektiv, 
specialpedagogiska arbetssätt. 
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1 Inledning 
 
Nu i slutet av vår lärarutbildning känner vi att vi har fått våra åsikter bekräftade angående 
vilket viktigt inslag matematik är, inte bara i skolan utan även i vardagen. Därför anser vi 
att alla elever måste få chansen att utveckla en positiv inställning till matematik samt till 
sitt eget kunnande och lärande.  
 
Vi har stött på vuxna människor som känner att de alltid haft problem med matematik 
och som på senare år misstänkt att de har dyskalkyli. De är besvikna för att de inte fick 
den hjälp de behövde i skolan, ingen kunde ge dem det de saknade och allt eftersom 
byggdes deras motstånd mot matematik upp. Det står i Lpo-94, under Mål och riktlinjer, 
att ”alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd” (Utbildningsdepartementet, 1998). Kan det faktiskt vara så att det saknas kunskap 
på vissa områden för att detta mål ska uppnås? 

 
Vi har båda läst specialpedagogik en termin och är intresserade av hur arbetet med elever 
i matematiska svårigheter tillämpas i praktiken. Dyslexi är ett begrepp som det talas 
mycket om i media och vi har även diskuterat det en del under vår utbildning. Dyskalkyli 
däremot vet vi väldigt lite om och många man pratar med har inte ens hört ordet och vet 
inte vad det innebär. Finns det tillräckliga kunskaper om dyskalkyli i skolorna idag? Är 
det bara så att själva begreppet inte spridit sig lika mycket i samhället som tex. dyslexi 
har gjort, eller behöver även pedagogerna mer information? 
 
Det vi är intresserade av är att fördjupa våra kunskaper och ta del av forskning som gjorts 
i ämnet dyskalkyli. Vad är dyskalkyli, hur upptäcker vi elever som har det och viktigast 
av allt, hur hjälper vi dem? Vi vill även ta reda på om begreppet dyskalkyli 
överhuvudtaget används i dagen skola. Finns det diagnostiserade elever och hur arbetar 
man i så fall med dem? Skiljer sig dessa elevers svårigheter från andra elever i 
matematiksvårigheter? Behövs överhuvudtaget diagnoser som t.ex. dyskalkyli? Genom 
litteratur- samt fältstudier har vi försökt svara på dessa frågor och vi hoppas att vårt 
arbete i slutändan kommer ge nytta även åt andra personer, både pedagoger och elever. 
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2 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att; dels få en uppfattning om specialpedagogers förståelse för 
matematiksvårigheter i allmänhet och dyskalkyli i synnerhet, dels problematisera de olika 
arbetssätten som genereras från denna förståelse. 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 
1. Vilken betydelse lägger specialpedagoger i begreppen allmänna matematiksvårigheter 
och dyskalkyli? 
2. Vilka olika arbetssätt genereras från specialpedagogernas förståelse för allmänna 
matematiksvårigheter och dyskalkyli? 
3. Vilka utvecklingspotentialer kan skönjas vad gäller arbetssätten vid problematiseringen 
med hjälp av specialpedagogiska perspektiv? 
 
 
2.2 Syftesprecisering  
 
Med problematisering menar vi att teori och praktik kopplas samman för att se vad som 
händer i mötet. Överensstämmer de med varandra eller kommer en skillnad skönjas som i 
sin tur kan leda till utveckling?  
 
De två specialpedagogiska perspektiv vi utgår ifrån är det kategoriska och det 
relationella. I det kategoriska perspektivet ser man eleven som bärare av problemet. 
Eleven står i fokus för de specialpedagogiska lösningarna, arbetet är kortsiktigt och ofta 
diagnosrelaterat samt sker enskilt eller i liten grupp. Ansvaret för den specialpedagogiska 
verksamheten läggs på specialpedagogen. I det relationella perspektivet däremot menar 
man att svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt- och 
utbildningsmiljön. Man har ett långsiktigt tidsperspektiv och fokus för åtgärderna läggs 
på elev, lärare och lärandemiljö. Specialpedagogen ska genom sin kompetens hjälpa till 
att planera in differentiering i undervisningen i klassrummet. De som är ansvariga för den 
specialpedagogiska verksamheten är hela arbetslaget. (Persson, 2001). 
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3 Bakgrund 
 
Under denna rubrik redovisar vi resultatet av våra litteraturstudier. Vi börjar med att gå 
igenom hur arbetet är förankrat i skolans styrdokument och fortsätter sedan med en 
genomgång av begreppen matematik, allmänna matematiksvårigheter och dyskalkyli. Vi 
tar även upp orsaker till matematiksvårigheter samt arbetssätt som rekommenderas. Vi 
avslutar med att redovisa de olika perspektiv som ligger till grund för det 
specialpedagogiska arbetet i dagens skola.  
 
 
3.1 Förankring i styrdokument  
 
Eftersom den här uppsatsen vilar på en specialpedagogisk grund löper riktlinjerna i Lpo-
94 (Utbildningsdepartementet, 1998) som handlar om elever i behov av särskilt stöd som 
en röd tråd genom hela arbetet. Även det som står skrivet om ämnet matematik, i både 
Lpo-94 (ibid) och kursplanen för matematik (Skolverket, 2000), spelar en viktig roll för 
arbetets syfte. Det framgår tydligt i svenska skolans styrdokument att alla i skolan har 
ansvar för att alla elever får den hjälp de behöver för att uppnå uppsatta mål. Vi vill lyfta 
fram vissa specifika detaljer redan här i början som är bra att ha i åtanke vid fortsatt 
läsning. 
 
I grundskolans kursplan för matematik (Skolverket, 2000) står följande:    
 

"Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 
tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra 
ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande."  (s.26) 

 

Detta är en bra sammanfattning av varför det är så viktigt att alla elever får chansen att 
utveckla sina matematiska kunskaper maximalt under sin skolgång. En annan viktig del 
när det gäller ämnet matematik handlar om utvecklingen av elevens intresse för ämnet 
och tilltro till sitt eget tänkande och sin egen förmåga. Detta nämns i Lpo-94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) som ett mål att sträva mot. En elev i svårigheter 
behöver stöd för att kunna klara av allt det som beskrivs ovan och i Lpo-94 (ibid) står det 
specifikt att elever i behov av särskilt stöd skall uppmärksammas och få hjälp. Det 
påpekas även att man ska utgå från varje elevs behov, förutsättningar och erfarenheter.  
 

 

3.2 Definition av matematik 
 

"Matematik (lat. mathema´tica (ars), av likabetydande grek. math\matik\´ (te´chn\), av 
ma´th\ma 'kunskap', 'läroämne'), en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 
metodutveckling. /../ Matematiken är inriktad på studium och uppbyggnad av strukturer av de 
mest skilda slag, såväl för att lösa speciella problem som för att utveckla allmänna metoder att 
lösa problem och ange dessa problems begränsningar." (Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=252440&i_word=matematik) 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=252440&i_word=matematik
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Eftersom matematik är ett så vitt begrepp behövs olika redskap för att kunna hantera den. 
I takt med att nivån i ämnet höjs ökar kravet på antalet redskap och kunskapen om dessa. 
Några av de viktigaste redskapen inom matematik är klassificera och kategorisera, 
antalsuppfattning, talbegrepp/taluppfattning, storhet/storlek, tidsuppfattning, 
koncentration, arbetsminne, förmåga att läsa och skriva, automatisering, spatial förmåga 
och visualiseringsförmåga, motivation, planeringsförmåga, logisk förmåga samt 
flexibilitet. (Adler, 2001).    

 
 

3.3 Orsaker till matematiksvårigheter 
 
Orsakerna till matematiksvårigheter är ett problem med många dimensioner, vilket går att 
läsa i många olika källor. Både Malmer (2002) och Magne (1999) är överens om att det 
finns flera faktorer som kan orsaka matematiksvårigheter. De nämner bla. den kognitiva 
och språkliga utvecklingen, neuropsykologiska problem, bristande motivation, 
känslostörningar eller olämplig pedagogik. Engström (2000, nr1) förklarar att inom 
forskningen kan man skilja mellan olika förklaringsmodeller: 

• medicinska/neurologiska – defektorienterade; eleven har en hjärnskada eller 
annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning  

• psykologiska - förklaringar sökes i bristande ansträngning eller 
koncentrationssvårigheter hos eleven, ångest eller olika kognitiva orsaker  

• sociologiska – miljöfaktorer, social deprovation, dvs. eleven kommer från en 
understimulerad miljö, skolsystemet missgynnar barn med tex. 
arbetarklassbakgrund 

• didaktiska – felaktiga undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning. 
Han påpekar att det är viktigt att man inte försöker reducera orsaken till en 
förklaringsmodell utan ser matematiksvårigheter som flerdimensionellt. Även Adler och 
Adler (2006) menar att synsätten inte nödvändigtvis måste ställas mot varandra. De 
förklarar att de olika perspektiven beskriver olika mönster av problem som kan användas 
för att förstå och hjälpa den enskilde individen. Därför kan de olika perspektiven verka 
vid sidan om varandra och bidra till en fördjupad förståelse. 
 
Hannell (2005) hävdar att det finns en stark genetisk påverkan när det gäller utvecklingen 
av matematiska färdigheter men att man självklart också måste tänka på att miljöfaktorer 
spelar en roll i överföringen av en talang för, eller svårighet med, matematik. Han menar 
att de biologiska influenserna spelar en speciellt signifikant roll just när det gäller 
dyskalkyli. 
 
 
3.4 Allmänna matematiksvårigheter 
 
Det är svårt att i litteraturen hitta någon direkt beskrivning av termen allmänna 
matematiksvårigheter. Det som ofta nämns är att det handlar om elever som inte når upp 
till målen i läroplanen, vilket stämmer överens med Malmers (2002) åsikter. Hon menar 
att svårigheter är ett relativt begrepp som beror på vilka krav och förväntningar som finns 
angivna. Engström (2001, nr1) beskriver allmänna matematiksvårigheter som svaga 
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prestationer överlag. Och även Adlers (2001) beskrivning av allmänna 
matematiksvårigheter handlar om att eleven har generella problem med lärandet och att 
all inlärning oftast tar lite längre tid är normalt. Han menar att till skillnad mot 
dyskalkylikern uppvisar barnet ett jämnt resultat och väcker inte så mycket frustration 
hos omgivningen. Han tillägger även att på begåvningstest brukar dessa barn prestera lite 
lägre än normalt men också där med ett ganska jämnt resultat.  
 
 
3.5 Dyskalkyli  
 
Dyskalkyli är ett omdiskuterat begrepp, men det finns definitioner av det både i svensk 
och utländsk litteratur. 

 
"(nylat. dyscalculi´a, av dys- och lat. ca´lculus, eg. 'räknesten', 'räkning'), 
Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, 
problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla 
räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av 
hjärnan." (Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=dyskalkyli) 

 
"Dyscalculia is a condition that affects the ability to acquire arithmetical skills. 
Dyscalculic learners may have difficulty understanding simple number concepts, 
lack an intuitive grasp of numbers, and have problems learning number facts 
and procedures. Even if they produce a correct answer or use a correct method, 
they may do so mechanically and without confidence. " (DfES, 2001. s.2) 

 
Malmer och Adler (1996) beskriver dyskalkyli som matematikens motsvarighet till läs- 
och skrivsidans dyslexi, dvs. specifika svårigheter. De menar att det handlar om ett barn  
som får specifika svårigheter med specifika delar av matematiken utan att det i stor 
utsträckning berör andra grundfunktioner såsom läsning och skrivning. 

 
 

3.5.1 Kännetecken vid dyskalkyli 

 
De som får diagnosen dyskalkyli är som regel normalbegåvade men har svårt med vissa 
delar av tänkandet som märks speciellt i ämnet matematik. Elever med dyskalkyli 
presterar väldigt ojämnt, vissa dagar kan och kommer de ihåg allt, andra dagar har de 
glömt de mesta och är tillbaka på väldigt grundläggande nivå. Detta skapar frustration 
inte bara hos eleven, utan även hos dess omgivning. Anledningen till dessa ojämna 
prestationer är att eleven har problem att automatiskt plocka fram informationen när den 
behövs. En annan svårighet som kan uppstå vid dyskalkyli är problem med att förstå tal 
och siffror som begrepp eller symboler. Eleven kan också ha svårt med genomförandet av 
en räkneoperation, detta beror på att eleven har svårt att hålla en röd tråd och planera 
uppgiften. Elever med dyskalkyli kan uppvisa svårigheter med att lära sig den analoga 
klockan vilket beror på problem med delar av den visuella perception. Dyskalkyliker har 
inte bara problem med matematiken i skolan utan även i vardagliga situationer. De kan ha 
svårt med tidsuppfattning och planering samt ha svårt att komma ihåg och hålla 
överenskommelser. De kan även ha problem att hantera pengar då de inte kan göra bra 
rimlighetsbedömningar. (Adler, 2001).     

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=dyskalkyli
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Adler (2001) har tagit fram en lista med 30 olika punkter fördelade under fem rubriker 
som kan vara tecken på dyskalkyli. Rubrikerna är följande; svårigheter med avläsning 
och läsning, svårigheter med skrivande, problem med förståelse, problem med talserien 
och sifferfakta, problem med komplext tänkande och flexibilitet. Han menar dock att 
uppfyller eleven många utav de 30 punkterna kan det snarare vara tecken på allmänna 
matematiksvårigheter än dyskalkyli. Han påpekar även att för att ställa en riktig diagnos 
krävs en utredning av psykolog, läkare och pedagog.  
 
Hannell (2005) beskriver elever med dyskalkyli som personer som verkar vara lika 
intelligenta som alla andra och som har fått samma undervisning och medverkat i samma 
matematiska aktiviteter som alla andra, men ändå har distinkta svårigheter med att 
hantera grundläggande matematiskt tänkande. Han beskriver hur lärandet ändrar den 
fysiska strukturen i hjärnan och förklarar vidare att elever med dyskalkyli har generellt 
svårare än andra att bygga de neurologiska system som krävs för räkning och avancerat 
matematiskt tänkande. Han nämner några olika områden där eleverna kan uppvisa 
problem, t.ex. det matematiska språket och symboler, den visiu-spatiala förmågan, arbets- 
och långtidsminnet, huvudräkning, positionssystemet, nummersekvenser, ordningsföljd 
och användandet av mekaniska arbetsmetoder. Han påpekar också att dyskalkyli kan ha 
en dramatisk påverkan på en elevs inställning till matematik. Frustration och förvirring 
över sina svårigheter är vanligt hos dessa elever, som kanske började skolan med en stor 
lust att lära men senare helt tappar motivationen. 
 

 

3.5.2 Hur många har dyskalkyli? 

 
För att få en bild av hur utbrett dyskalkyli är följer här en kort sammanställning av de 
siffror som förekommer i litteraturen. Även fast procent och siffror inte är relevant i en 
kvalitativ studie kan detta vara av intresse i en jämförelse med specialpedagogernas 
uppfattning om utbreddheten av dyskalkyli. 
 
Adler (2001) hävdar att det idag är vanligt att prata om siffror kring 5-6% när det gäller 
hur många som har dyskalkyli. Han hänvisar till forskning genomförd i Indien på 80-talet 
av Badian samt Shalev och Gross-Tsurs studier genomförda i Israel under 90-talet. Dessa 
visar att ungefär 6% av skolbarnen fick diagnosen dyskalkyli. Det visade sig även i den 
senare studien att det var lika många flickor som pojkar som erhöll diagnosen.  
 
I sin avhandling Om det inte är dyskalkyli- vad är det då? pekar Sjöberg (2006) på hur 
samstämmig litteraturen är när det gäller siffror för omfattningen av dyskalkyli. Han 
nämner siffran 4-6% och menar att all litteratur refererar till främst forskning av Kosc 
(under 60-talet i forna Tjeckoslovakien), Badian eller Shalev och Gross-Tsur. Sjöberg har 
däremot funnit olika bud om huruvida flickor eller pojkar är mer drabbade. Han har 
utifrån sin forskningsgenomgång kommit fram till att tveksamheterna kring 
dyskalkylibegreppet är så omfattande att man bör vara skeptisk till att så många som 6% 
av befolkningen skulle lida av dyskalkyli. Om så var fallet, menar han, skulle dyskalkyli 
vara skolans absolut största pedagogiska problem. 
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T.R Miles (2004) hänvisar till två studier gjorda av de indiska forskarna Ramaa och 
Gowramma som visar en utbredning av dyskalkyli på 5.98% respektive 5.54%. Dessa 
studier gjordes med tio års mellanrum och Miles menar att om dyskalkyli är ett globalt 
fenomen skulle man eventuellt komma fram till samma siffror vid forskning i andra delar 
av världen, om samma kriterier användes. I hans mening behövs dock mer forskning om 
både utbreddhet och själva begreppet dyskalkyli. 
 
 
3.5.3 Kritik mot begreppet dyskalkyli 

 

I en studie, om elever som hade stora problem att uppnå godkänd nivå i ämnesproven i 
matematik, kom Sjöberg (2006) fram till att elevernas matematikproblem inte kunde 
härledas till någon form av medicinsk dysfunktion. Det baserar han på att ingen av 
eleverna hade den markant lägre matematisk förmåga eller delar av matematisk förmåga 
som enligt forskarlitteraturen kännetecknar dyskalkyli. Eleverna hade inte problem som 
följt dem under hela skoltiden utan de flesta hade från en ganska stabil nivå i matematik 
tappat greppet och genom olika åtgärder kunde eleverna återfå kontrollen. Och dessa 
åtgärder kunde inte relateras till någon form av kompensatorisk åtgärd för en 
dysfunktion. Sjöberg kritiserar dyskalkylibegreppet och menar att den vedertagna 
definitionen av dyskalkyli är problematisk eftersom det råder stor oenighet i 
definitionsfrågan för elever i matematiksvårigheter och att det som en följd av detta inte 
finns några allmänt accepterade diagnoskriterier. Han menar att diagnosen dyskalkyli bör 
användas med stor försiktighet, eller kanske inte alls, och att arbetet med att strukturera 
upp fältet och enas om terminologi och kriterier för diagnostisering av elever i 
matematiksvårigheter bör prioriteras. Sjöberg skriver vidare att det är viktigt att elevens 
hela situation vägs in när orsakerna till problemen kartläggs och inte att det fortsätter som 
i dagsläget där neurologer och neuropsykologer har tolkningsföreträde på ett område som 
i stor omfattning har pedagogisk bas. Han efterfrågar ett omfattande tvärvetenskapligt 
arbete där en brett upplagd förklaringsmodell tas fram där elevens problem betraktas 
utifrån såväl pedagogiskt-didaktiskt, psykologiskt, sociologiskt, och medicinskt-
neurologiskt perspektiv. Sjöberg menar att det troligtvis finns ett mindre antal elever där 
dyskalkyli kan ges som förklaring för deras problem, men att ge det som förklaring för 
tusentals elevers misslyckanden i matematik i skolan räcker inte. 
 
Mer forskning för att få fram stadiga slutsatser om existensen och karaktären av 
dyskalkyli efterlyses även av T.R Miles (2004). Han beskriver hur forskningsresultaten 
idag blir så olika på grund av varierande utgångspunkter. Som exempel nämner han att 
vissa forskare utesluter personer som förutom matematiksvårigheter även har läs- och 
skrivsvårigheter ur sina studier, medan andra inte gör det. Här råder alltså en oenighet om 
vad som ska räknas som dyskalkyli. Han beskriver även hur själva testerna på personerna 
i studierna kan variera. T.R Miles menar att även om alla forskare hävdar att de studerar 
dyskalkyli så är skillnaderna i deras tillvägagångssätt så stora att studierna inte går att 
jämföra med varandra. Miles påpekar också att man inte kan använda en ”dys”-
beteckning på de personer som bara ”inte är särskilt bra” på någonting. ”Dys”-
beteckningen är lämplig bara när det förekommer ett specifikt handikapp eller oförmåga 
hos personen. Och man kan bara prata om oförmåga om svårigheterna består och inte är 
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lätta att bota samt om det går att dra slutsatsen att det finns en neurologisk bakgrund för 
problemen. 
 
Magne (1998) baserar sin kritik på att dyskalkyli bara syftar till räknefärdighet och bara 
berör något perifert i matematikundervisningen. Han menar att räknefärdighet bara är ett 
redskap, ett medel och inte ett mål i matematiken. Han kallar därför dyskalkyli för ett 
defektorienterat uttryck. Magne tycker inte att en sådan begränsning passar i dagens 
skola, eftersom det enligt honom strider mot dagens uppfattning om vad 
matematikinlärning är och han tycker att numera åsyftas en helt annan matematik än vad 
neurologerna i början hade i tankarna. 
 
Att det inte finns någon enighet bland forskare i världen om fenomenet dyskalkyli – 
ingen etablerad definition eller eventuella åtgärder är Engströms (2000, nr1) främsta 
kritik mot begreppet. Han tycker det är uppenbart att mycket av det som sägs och skrivs 
om dyskalkyli i det offentliga samtalet saknar vetenskapligt stöd. Han menar också att 
dyskalkyli bara omfattar en mindre del av matematiken, nämligen räkning. Och att det är 
ytterst tveksamt om man kan dra några generella slutsatser från prestationer inom 
aritmetik till andra områden. Engström (2000, nr4) diskuterar vidare att termen 
dyskalkyli förklarar egentligen ingenting, utan att den blandar ihop ett antal fenomen, den 
är uttryck för en defektorienterad syn på elevers svårigheter och frånskriver alla, 
framförallt skolan, ett ansvar för elevernas misslyckanden.   
 
 
3.6 Specialpedagogiska arbetssätt 
 
I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att elever i behov av särskilt stöd 
skall uppmärksammas och få hjälp. Vilken hjälp ska då, enligt litteraturen, ges till elever i 
olika matematiksvårigheter? 
 
 
3.6.1 Arbetet med elever i matematiksvårigheter  

 
Malmer (2002) påpekar hur viktigt det är att pedagogerna har gedigna matematiska 
kunskaper, speciellt vad gäller de elementära momenten, men läraren bör också ha 
kännedom om kursmoment i anslutning till de områden undervisningen gäller. Utöver 
ämneskunskaper krävs också goda kunskaper om barns inlärningsbetingelser och 
förståelse för olika individuella reaktioner. Det är viktigt att man först har utrett på vilken 
nivå eleven befinner sig och vad den redan kan. Hon tycker att det är viktigt att lärare 
tillämpar ett diagnostiskt arbetssätt och att vid kartläggning av en elev ha ett 
helhetsperspektiv. Hon menar att man ska jobba förebyggande men när problem uppstått 
är det viktigt att man sätter in stödåtgärder på ett tidigt stadium. Hon förespråkar ett 
kreativt, laborativt och elevcentrerat arbetssätt. Materiel hon nämner är bla. Centimo 
(kvadratcentimeter-stora kuber som kan kopplas ihop med varandra), Cuisenairestavar 
(centimeter-breda trästavar som är från en till tio centimeter långa), tärningar, kortlekar 
och andra spel.  
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Elevens svårigheter måste alltid, enligt Ahlberg (2001), granskas i relation till hela 
verksamheten. Arbetet med att möta alla elevers behov måste därför ses som en uppgift 
som involverar hela arbetslaget och skolan. Då en elev är i behov av särskilt stöd ska ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Utformningen ska ske i samråd med eleven och föräldrarna 
och ska innehålla uppgifter om vilka mål man vill uppnå, de insatser som ska göras, vem 
som ska utföra dem, när utvärdering och uppföljning av insatserna ska ske och vem som 
ansvarar för uppföljningen.  
 
Ahlberg (2001) säger att elever som hamnat i svårigheter har inte främst behov av att 
träna mer på samma saker, utan att lära på ett annat sätt, där processen och inte svaret står 
i fokus. Det är viktigt att man har variation och mångfald i undervisningen och att man 
utgår från elevernas egen värld. Hon rekommenderar användandet av laborativt material 
och tekniska hjälpmedel samt övningar där eleverna samarbetar och samtalar med 
varandra. Eleverna bör även få använda olika typer av handlingar när det arbetar med 
matematik som att rita, skriva, spela spel och arbeta vid datorn. Liksom Malmer (2002) 
påpekar hon hur viktigt det är att pedagogens kompetens innefattar både ämneskunskaper 
och kunskap om barnens lärande samt att man alltid arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.  
 
Vikten av att man som lärare vet hur eleverna tänker påpekas av Engström (2000, nr 4). 
Han menar att lärare måste gå igenom fel som eleverna gör, men även korrekt lösta 
uppgifter för att på så sätt upptäcka ett felmönster. Läraren måste medvetandegöra eleven 
och presentera bättre lösningsalternativ annars riskerar eleven att träna på fel saker och 
befästa fel lösningsstrategier. 
 
Det Sjöberg (2006) kom fram till i sin studie är att de elever som hade svårt att klara 
godkäntgränsen efterlyser struktur och tydliga ramar i undervisningen. Eleverna ville ha 
en tydlig lärare som håller genomgångar på tavlan och skapar arbetsro. De vill även ha 
hjälp med att sovra i matematikboken och de vill veta vad som krävs för att klara ett 
godkänt resultat i ämnet. Det som var anmärkningsvärt är att dessa elevers synpunkter 
inte går ihop med strävansmålen i läroplanen som handlar om undersökande och friare 
arbetsformer där eleven själv ska ta ett stort ansvar för planering och utvärdering av sin 
inlärning.    
 
 
3.6.2 Arbetet med dyskalkyliker 

 
Adler och Adler (2006) anser att vid dyskalkyli krävs kognitiv träning, vilket innebär en 
satsning på att förbättra de matematiska redskap som nämnts under rubriken definition av 

matematik (2.2). De rekommenderar regelbundet enskilt arbete, 10-20 minuter varje dag 
för att öva upp de specifika svårigheterna. Större delen av dagen ska dock eleven 
tillbringa i klassrummet där arbetet bör inriktas på att kompensera för elevens 
svårigheter. Målet bör vara att eleven ska arbeta självständigt med hjälp av tekniska och 
pedagogiska hjälpmedel som t.ex. uppskrivna multiplikationsfakta, färdigskrivna talserier 
och miniräknare. Fokus bör ligga på att eleven av egen kraft utvecklar sin förmåga att 
självständigt genomföra en uppgift.  
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Hanell (2005) menar att dyskalkyliker inte ”ser” den matematiska värld vi lever i. De är 
inte lika intresserade av matematiskt relaterade mönster som andra och har inte mycket 
spontant matematiskt tänkande. Matematik för dem är bara matematiklektionerna, inget 
annat. Enligt Hannell måste en bra lärare uppmärksamma och göra eleven nyfiken på de 
aspekter av sin omgivning som de själva inte spontant upptäcker. För att eleverna ska 
utveckla en känsla för siffror och tal och förstå vad matematik har för nytta för dem, 
måste man göra matematik till något roligt och knyta an det till elevernas verklighet och 
intressen. Att involvera föräldrarna är också en viktig del av arbetet. Eftersom 
dyskalkyliker saknar en intuitiv känsla för det Hannell kallar ”the number system” 
(talordning/tallinjen, positionssystemet, hur tal är uppbyggda av andra tal osv.) behöver 
dessa elever mer intensiv och tydlig undervisning, mer träning i användandet av siffror 
och tal, längre tid att lägga grunden och mer konkret erfarenhet av stora och små tal. Han 
påpekar hur viktigt det är att man aldrig går vidare till ett nytt område eller svårare nivå 
innan eleven klarar av den lägre nivån. Arbetet måste ske så att eleverna utvecklar en 
genuin förståelse av matematiska begrepp och procedurer, istället för att de lär sig 
meningslösa mekaniska färdigheter. Han påpekar också att eftersom dyskalkyliker kan ha 
extremt svårt med vissa aspekter av matematiken måste man även erbjuda hjälpmedel för 
att komma runt dessa. Som lärare måste man även identifiera de olika sätt som eleverna 
lär sig på och arbeta med både muntliga och skriftliga aktiviteter.  
 
Utredningen av en individs svårigheter bör enligt Adler (2001) ske på ett tidigt stadium, 
men diagnosen dyskalkyli bör inte ställas förrän tidigast vid 10 års ålder. Han beskriver 
en diagnos som en viktig grund för planeringen av rätt hjälpinsatser och rekommenderar 
att den förnyas inom ett till två år. Diagnosen av dyskalkyli ska leda till upprättandet av 
ett åtgärdsprogram. Han påpekar att sådana program även måste upprättas för de elever 
som inte fått någon diagnos men är i behov av stöd och specialpedagogiska insatser. 
 
 
3.7 Teoretiska utgångspunkter 
 
Eftersom en problematisering av arbetssätten med elever i matematiksvårigheter ska 
genomföras utifrån de olika specialpedagogiska perspektiven följer nedan, för djupare 
förståelse, en kort teorigenomgång. 
 
 

3.7.1 Specialpedagogik  

 
Persson (2001) menar att det är svårt att försöka sig på en förklaring till 
allmänbenämningen specialpedagogik eller specialpedagogiska behov, men dess funktion 
är att specialpedagogiska insatser ska sättas in där den vanliga pedagogiken inte räcker 
till. Han förklarar också att de två olika perspektiv som finns inom specialpedagogiken 
utgör radikalt olika sätt att förstå elevers svårigheter, men behöver för den skull ändå inte 
utesluta varandra.    
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3.7.2 Kategoriskt perspektiv 

 
Det är inom det kategoriska perspektivet som den specialpedagogiska verksamhetens 
tradition återfinns och det är detta perspektiv som dominerar på skolorna än idag. I det 
kategoriska perspektivet ser man eleven som bärare av problemet och det är antingen 
medfött eller på något annat sätt individbundet. Man talar om elever med svårigheter. Det 
är eleven som står i fokus för specialpedagogiska lösningar och man utgår från det eleven 
inte kan eller har problem med. Arbetet är kortsiktigt och ofta diagnosrelaterat. 
Undervisningen sker oftast enskilt eller i mycket små grupper. I det kategoriska 
perspektivet är pedagogens roll att bedriva ämnesspecifik undervisning medan 
specialpedagogens kompetens ska användas till att ge en kvalificerad hjälp som är direkt 
relaterad till elevens uppvisade svårigheter. Ansvaret för den specialpedagogiska 
verksamheten läggs på specialpedagogen och elevvårdspersonal. (Persson, 2001). 
  
 
3.7.3 Relationellt perspektiv 

 
Ur ett relationellt perspektiv ska den specialpedagogiska verksamheten ske i interaktion 
med den övriga pedagogiska verksamheten i skolan. Vad som sker i förhållandet, 
samspelet eller interaktionen mellan aktörer blir viktigt. Man talar om elever i 
svårigheter, svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt och 
utbildningsmiljön. Man har ett långsiktigt tidsperspektiv och fokus för åtgärderna läggs 
på elev, lärare och lärandemiljö. I ett relationellt perspektiv är pedagogens roll att anpassa 
undervisningen till de skilda förutsättningar för lärande som finns hos eleverna. 
Specialpedagogen ska genom sin kompetens och kunskap hjälpa till att planera in 
differentiering i undervisningen. De som är ansvariga för den specialpedagogiska 
verksamheten är hela arbetslaget med aktivt stöd från rektor. (Persson, 2001). 
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4 Metod 
 
Under denna rubrik motiverar vi vårt val av metod samt redovisar vad den innebär. Vi 
beskriver även genomförandet av vår studie. Vi förklarar vidare hur vi gått tillväga vid 
bearbetning, tolkning och analys av data. Begreppen reliabilitet och validitet tas upp samt 
en beskrivning av vårt urval av försökspersoner. Avslutningsvis redovisar vi våra etiska 
ställningstaganden. 
  
 
4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I dagens forskning talar man om två vetenskapliga huvudinriktningar: positivismen och 
hermeneutiken. Positivistisk ansats bygger på formell logik och fakta som är resultat av 
mätning. Forskaren arbetar ur ett åskådarperspektiv och är helt objektiv. Positivistiska 
studier beskriver och förklarar. I hermeneutiska studier däremot söker man en 
helhetsförståelse och insikt. Inriktningens mål är att forskaren ska förstå en annan persons 
handlingar. Forskaren har en förförståelse om problemområdet som ska undersökas, och 
utifrån den formuleras intressanta frågor. Inom denna inriktning spelar språk och dialog 
mellan människor en stor roll. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Vårt förhållningssätt i denna studie är hermeneutiskt eftersom vi vill få förståelse för 
andra personers handlingar. Vi är dessutom inte helt objektiva utan påverkar studien med 
vår förförståelse, tolkning och analys.   
 
 
4.2 Vetenskaplig ansats 
 
I fråga om förklaringsmodeller brukar man skilja mellan induktion, deduktion och en 
kombination av dessa: abduktion. Induktion innebär att forskaren utgår från en mängd 
data, empiri och utifrån dessa dras slutsatser. Om ett samband observeras mellan flera 
olika fall ses det som generellt giltigt. Man går från en samling enskildheter till en allmän 
sanning. Deduktion innebär att man utgår från en generell regel, en teori. Därefter 
formuleras en hypotes och dess hållbarhet prövas sedan. Abduktion innebär att det sker 
en växling mellan teori och empiri, och båda kan omtolkas under arbetets gång. 
Abduktionen utgår från empiriska fakta men avvisar inte teoretiska föreställningar, 
analysen av empirin kan kombineras eller föregås av studier av tidigare teori i 
litteraturen. Teorin fungerar således som en inspiration för att ge en förståelse av empirin. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994).    
 
I vår studie är vi inte ute efter att dra generella slutsatser eller pröva en hypotes 
hållbarhet. Ansatsen i vår studie är istället abduktiv eftersom vi utgår från empiriska fakta 
men låter undersökningen föregås av teoretiska föreställningar från litteraturen. Vi växlar 
mellan teori och empiri hela tiden under arbetets gång.  
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4.3 Val av metod 
 
Vi valde att använda oss av intervjuer därför att det bäst passar de mål vi ville uppnå i vår 
studie. Vi var ute efter den intervjuades kunskaper, åsikter och tankar om sitt arbete i en 
viss problemsituation och tror att det lättast kan förmedlas via en intervju. Vi ville även 
ha chansen att ställa följdfrågor och låta den intervjuade klargöra eller utveckla svaren 
om det skulle behövas. Därför föll vårt val alltså på en kvalitativ metod istället för på en 
kvantitativ metod som Denscombe (2000) menar bygger på siffror och redovisas i form 
av diagram och tabeller. 
 
 
4.4 Kvalitativ metod 
 
Enligt Widerberg (2002) syftar kvalitativ forskning till att klargöra ett fenomens karaktär 
eller egenskaper, sökandet sker efter fenomenets innerbörd eller mening. Hon säger att 
den kvalitativa intervjuns syfte är att använda sig av det direkta mötet mellan forskare 
och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just detta sammanhang.   
 
Backman (1998) menar att kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig 
av siffror eller tal. Innehållet och resultatet består av skrivna eller talade språkliga 
formuleringar och verktygen består av det traditionella "ordet". Intresset riktas mot 
individen och man vill veta hur denne tolkar och formar en verklighet.  
 
 
4.5 Kvalitativ intervju 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun har, enligt Kvale (1997), som mål att erhålla 
nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld. Den 
arbetar med ord inte med siffror. Kvale menar vidare att vid planeringen av en intervju 
ska man utgå från tre nyckelfrågor: vad, varför och hur. Vad innebär att man skall 
använda sig av de kunskaper och den information man får från bakgrunden. Frågan 
varför betyder att man skall klargöra syftet med undersökningen. Med hur menas det att 
man ska bestämma hur intervjun skall gå till. 
  
Arfwedson (2005) menar att den vetenskapliga intervjun utmärks av att intervjuaren 
försöker ta reda på något han inte vet och det blir då nödvändigt med mer öppna frågor 
som ger den intervjuade möjligheter att svara ganska fritt. Han rekommenderar att man 
använder ett mindre antal grundfrågor så kallade ramfrågor för att avgränsa intervjun så 
att den håller sig inom forskningsproblemets gränser. Ramfrågorna blir utgångspunkten i 
alla intervjuer men följdfrågorna kan man inte alltid bestämma i förväg eftersom de ska 
följa den intervjuades tankegångar. Han menar att det kan vara omöjligt och kanske också 
olämpligt att ställa exakt samma frågor till alla som intervjuas.  
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4.5.1 Material 

 
Vi valde att spela in våra intervjuer med bandspelare för att kunna koncentrera oss på 
själva intervjun istället för att behöva sitta och skriva ner allt som sades, vi ville även ha 
intervjupersonernas exakta svar vid vår analys vilket vi inte hade fått om vi bara fört egna 
anteckningar. Trost (2005) menar att fördelarna med att använda en bandspelare vid 
intervjun är att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt samt att 
man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts. Under intervjun behöver 
man inte göra en massa anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren. 
Nackdelarna, enligt honom, med att använda en bandspelare är att det tar tid att lyssna på 
banden och att genomföra utskrifterna. Oavsett om man använder bandspelare eller någon 
annan teknisk utrustning är det viktigt att göra personliga anteckningar efter intervjuns 
slut eftersom teknisk utrustning aldrig kan ersätta de intryck man får, ser eller läser 
”mellan raderna” under intervjun. Ejvegård (2002) påpekar hur praktiskt det är att 
använda en bandspelare då man efteråt i lugn och ro kan skriva ut intervjun för att senare 
använda det material från intervjun man anser lämpligt. Han skriver att man dock måste 
ha i åtanke att en bandspelare kan vara hämmande för en del människor och göra att de 
uttalar sig mer försiktigt, och att vissa inte överhuvudtaget tillåter att intervjun spelas in. 
 
 
4.6 Genomförande 
 
Denna uppsats med tillhörande studie genomfördes under vårterminen 2007. Nedan följer 
en tidsplan över hela processen samt en kort genomgång av intervjustudien. 
 
 
4.6.1 Tidsplan 

 

Januari 2007  Val av ämne och inlämning av PM. 
 
Februari 2007  Litteraturstudier. Första handledningstillfället. 
 
Mars 2007   Litteraturstudier. Första granskning av syfte, bakgrund och   
   frågeställningar. 
 
April 2007  Första granskning av metoddelen. Intervjuer genomförs. 
 
Maj 2007  Rapporten slutförs. Sista granskning inför inlämning och                    
                                    opponering. 
 

 

4.6.2 Genomförande av intervjuerna 

 

Vi har utgått från Kvales (1997) tre nyckelfrågor (vad, varför och hur) i planeringen av 
våra intervjuer. Vi utgick från informationen vi fått fram i bakgrunden och formulerade 
frågor som relaterade till vårt syfte, sedan planerade vi hur intervjuerna skulle utföras. Vi 
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tog kontakt med de specialpedagoger vi skulle intervjua via telefon. De fick en kort 
beskrivning av vår undersöknings syfte och dess upplägg och vi informerade dem även 
om hur informationen skulle bearbetas, tolkas och analyseras. Under intervjuerna 
närvarade vi båda två och använde oss av både bandspelare och anteckningsmaterial för 
att kunna anteckna detaljer som bandspelaren inte kan uppfatta. Efter varje genomförd 
intervju skrev vi ut den och kompletterade med våra anteckningar och kommentarer 
medan allt var färskt i minnet. Alla intervjuer genomfördes under samma vecka och 
nästföljande vecka utförde vi vår tolkning och analys.  
 
 
4.7 Reliabilitet och Validitet 
 
Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. Trost (2005) 
menar att i samband med kvalitativa studier blir dessa begrepp lite annorlunda. Han anser 
att det blir malplacerat eller till och med en smula löjligt att vid kvalitativa studier 
försöka mäta reliabilitet och validitet på ett i grunden kvantitativt sätt. Självklart menar 
han dock att intervjuaren ska vara lyhörd och uppmärksam och att insamlade data måste 
vara trovärdiga och relevanta.  
 

 

4.7.1 Reliabilitet 

 
Trost (2005) skriver att med reliabilitet menas att en mätning är stabil och inte utsatt för 
slumpinflytelser. Alla intervjuer ska genomföras på samma sätt, situationen ska vara 
likadan för alla och frågorna ska ställas likadant. Med reliabilitet menas ofta att en 
mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning.  
 
För att höja reliabiliteten på vår studie försökte vi genomföra alla våra intervjuer på 
samma sätt. Under samtliga intervjuer medverkade vi båda två och i så stor utsträckning 
som möjligt ställde samma person frågorna medan den andra skrev ner korta 
kommentarer angående sådant som bandspelaren inte kan uppfatta. Vi hade ett visst antal 
ramfrågor som varje intervju utgick ifrån. Allt detta gjordes för att situationen skulle vara 
den samma för alla intervjuade.  
 

 

4.7.2 Validitet 

 
Trost (2005) skriver att med validitet menas att frågan ska mäta det den är avsedd att 
mäta. Denscombe (2000) menar att validitet handlar om i vilken utsträckning 
forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. 
Forskningsdata bör reflektera sanningen och verkligheten samt täcka de avgörande 
frågorna.  
 
Eftersom vi utgick från ett antal ramfrågor i våra intervjuer kunde vi hålla oss inom 
forskningsområdets gränser. Vi hade dessutom chansen att ställa följdfrågor för att få 
fram den intervjuades exakta kunskaper och åsikter. Vi har båda läst en kurs på Luleå 
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tekniska universitet i samtals- och intervjuteknik, vilket har ökat våra kunskaper i att 
lyssna och ställa rätt frågor. Allt detta tycker vi bidrar till en ökad validitet. 
 
 
4.8 Urval 
 
I vår studie ingick fem specialpedagoger som samtliga har en grundskolelärarutbildning i 
grunden och en vidareutbildning till specialpedagog. Alla utbildar sig kontinuerligt 
genom föreläsningar och kurser. Samtliga har lång erfarenhet som klasslärare samt sju till 
tolv års erfarenhet som specialpedagog. De är alla verksamma inom grundskolans 
tidigare år. Anledningen till att vi valt just specialpedagoger är att vi anser att de har 
(eller bör ha) den kunskapen som är relevant för vår studie. Innan vi började med 
intervjuerna hade vi inte bestämt exakt hur många vi skulle intervjua och anledningen till 
det är att Kvale (1997) menar att man ska intervjua så många personer som behövs för att 
ta reda på det man vill veta. Intervjuar man för många personer går det inte att göra några 
mer ingående tolkningar av intervjuerna. Intervjuar man för få personer är det omöjligt att 
göra statistiska generaliseringar eller testa hypoteser om skillnader mellan grupper.  
 
 
4.9 Bearbetning/tolkning/analys 
 
Vårt första bearbetningssteg var att skriva ut texten från de inspelade intervjuerna. Kvale 
(1997) menar att på så sätt struktureras intervjun i en form som underlättar en analys. Han 
säger att den vanligaste formen av dataanalys i dag är att koda eller kategorisera 
intervjuuttalanden. På så sätt får man en bra översikt över intervjun. Vi valde att 
kategorisera och sammanfatta de intervjuades svar i en löpande text fördelad under tre 
huvudrubriker baserade på våra frågeställningar för att fånga syftet med vår studie. Detta 
gav en tydlig bild av resultatet. Patel (2003) beskriver slutprodukten som en text där citat 
varvas med egna tolkningar där målet är en väl avvägd balans mellan citat och 
kommenterad text. Detta har vi försökt att eftersträva.  
 
 
4.10 Forskningsetiska överväganden  
 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk/samhälls-
vetenskaplig forskning måste individsskyddskravet som innebär att deltagare, 
försökspersoner och informanter inte får komma till skada, uppfyllas. 
Individskyddskravet förtydligas i regler med krav på information, på samtycke, på 
konfidentialitet samt på hur forskningsmaterialet får nyttjas. (Gustavsson et al, 2005). 
 
Undersökningspersonerna i vår studie hade underättats om undersökningens generella 
syfte och upplägg, mer detaljerad information gavs efter intervjun om intresse fanns. 
Försökspersonerna ingick frivilligt i studien och hade rätt att dra sig ur när som helst samt 
att avböja bandinspelningen. Privata data som identifierar undersökningspersonerna 
redovisas inte. Vi anser att vår studie kan leda till kunskap som utvecklar det 
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specialpedagogiska arbetet i skolan och att dessa fördelar överväger skaderisken för 
undersökningspersonerna och deras kollegor.     
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5 Resultat 
 
Under denna rubrik följer en sammanställning av svaren från våra intervjuer. Vi har valt 
att redovisa resultatet i en löpande text kombinerat med en del direkta citat från de 
intervjuade. För att få en bra översikt har vi valt att strukturera upp svaren under tre 
rubriker med utgångspunkt i våra ursprungliga frågeställningar. 
 
 
5.1 Vilken betydelse lägger specialpedagoger i begreppen 
matematiksvårigheter och dyskalkyli? 
 
De intervjuades definition av allmänna matematiksvårigheter varierade en del. Ett par 
stycken nämnde att det handlar om elever som framförallt behöver mer tid, medan någon 
beskrev det som att man inte har kommit igång med matematiktänkandet. En annan 
beskrev det så här: ”Det är när man inte har en bild i huvudet, om man t ex. spelar ett 

spel och barnet måste räkna prickarna på tärningen varje gång”. En av de intervjuade 
har ingen förståelse för begreppet. Enligt den personen är det väldigt svårt att skilja 
mellan allmänna och specifika svårigheter eftersom varje elevs svårighet och situation är 
unik. Personen menar att svårigheter kan komma till uttryck på samma sätt men vid 
kartläggning är två fall ändå inte lika. Vi frågade om denna specialpedagog hos en 
individuell elev kunde se någon skillnad på hur allmänna och specifika svårigheter 
kommer till uttryck, men personen tycker sig inte kunna göra det utifrån sina 
erfarenheter. De intervjuade är dock alla överens om att det finns någon eller några elever 
med matematiksvårigheter i varje klass.  
 
Kännedomen om dyskalkyli är lite olika hos de intervjuade. Alla är medvetna om 
begreppet och de flesta anser att det handlar om specifika matematiksvårigheter och de 
kan även nämna några olika specifika kännetecken som skulle kunna tyda på dyskalkyli. 
De intervjuade menar att det inte fick särskilt mycket kunskap om detta under sin 
specialpedagogutbildning. Den kunskap de nu har kommer från föreläsningar av bland 
annat Björn Adler, Bo Sundblad eller Ann-Louise Ljungblad, och självstudier som de 
själva tagit initiativ till samt erfarenheter från elever de jobbat med. De intervjuade anser 
själva att de har relativt goda kunskaper om dyskalkyli men säger att man alltid kan lära 
sig mer. ”Man vill ju alltid ha mer men jag känner att jag har ganska mycket kött på 

benen.” Samtliga intervjuade är överens om att dyskalkyli inte verkar vara särskilt 
vanligt. Alla har stött på någon elev med diagnosen dyskalkyli, och de flesta har även 
haft några elever som de misstänker har dyskalkyli men som inte blivit diagnostiserade. 
Alla de intervjuade säger att diagnosen i sig inte är viktig, men att den kan vara till hjälp i 
arbetet med att sätta in rätt åtgärder. ”De (diagnoserna) ska vara till förmån till dem som 

får dem, även om det låter väldigt paradoxalt. Men att de människorna (som får 

diagnosen) har någon användning av det, någon nytta av det.” Alla är även överens om 
att man sällan ställer diagnoser, det är sista utvägen om inte tidigare specialpedagogiska 
insatser hjälpt. Vissa av de intervjuade är skeptiska till att alls använda begreppet 
dyskalkyli då forskarna är så oeniga angående definitionen och om det överhuvudtaget 
finns något berättigande att ställa en sådan diagnos. De vill hellre använda benämningen 
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matematiksvårigheter. ”Jag har försökt läsa om begreppet dyskalkyli, men det känns 

meningslöst att använda begreppet då forskarna är så oeniga om vad definitionen 

egentligen är. Ingen vet riktigt vad det är... Det är bättre att prata om 

matematiksvårigheter.”  Någon tycker också att dyskalkyli är ett litet modeord.  
 
 
5.2 Vilka olika arbetssätt genereras från specialpedagogernas förståelse för 
matematiksvårigheter och dyskalkyli? 
 
De intervjuade menar att arbetet med elever i allmänna matematiksvårigheter handlar 
mycket om att hitta alternativa arbetssätt. Man måste gå ifrån matematikboken och jobba 
på ett laborativt och undersökande sätt med mycket konkret material. På några av 
platserna fick vi se en del av detta material och de berättade även hur de jobbar med det. 
Kommunikation och förståelse nämns också som viktiga delar i arbetet. Svaret är inte det 
viktiga utan vägen dit, hur eleven resonerar kring uppgiften. Det är viktigt att pedagogen 
försöker ta reda på hur eleven tänker. ”Jag vill att de ska prata mycket matte och 

resonera kring det och att jobba med konkret material, det kan vara allt från pengar till 

knappar och klossar mm. Man ska inte fokusera så mycket på rätt svar utan försöka ta 

reda på hur de tänker för att klara av olika lösningar av problem.” Att stärka elevens 
självförtroende är också något specialpedagogerna tycker är betydelsefullt. Alla de 
intervjuade använder sig av olika former av diagnoser för att kartlägga eleverna och få en 
bild av vilken nivå de ligger på. Flera av de intervjuade nämnde även upprättandet av ett 
åtgärdsprogram och en tät föräldrakontakt som viktiga inslag. 
 
De arbetssätt som de intervjuade tar upp rörande arbetet med elever med dyskalkyli 
skiljer sig inte nämnvärt från de tidigare nämnda, angående allmänna 
matematiksvårigheter. Det handlar återigen om alternativa arbetssätt med konkret 
material samt vikten av kommunikation för att förstå elevens tankesätt och hitta var 
svårigheterna uppstår. För att elever med dyskalkyli ska kunna komma runt svårigheterna 
måste de få använda hjälpmedel. ”Det kan vara så att de spegelvänder siffror och då kan 

det vara svårt att skriva för hand och då får de använda miniräknare eller dator.” De 
intervjuade nämner även ”fusklappar” med t.ex. multiplikationstabellerna som 
hjälpmedel. ”Det gäller att underlätta för dem så att de inte hamnar i en sådan situation 

att de känner att de inte kan något.” Man måste även tänka på att inte jobba för länge, 
korta snuttar på max 20 minuter varje dag nämner en av de intervjuade som 
rekommendation. Eftersom vissa av de intervjuade inte ville skilja dyskalkyli från andra 
matematiksvårigheter var det bara en del som tog upp specifika saker man bör tänka på i 
arbetet med just dyskalkyliker. 
 
 
5.3 Vilka olika specialpedagogiska perspektiv kan anas? 
 
När det gäller specialpedagogikens roll i skolan var de intervjuade delvis överens men vi 
kunde även urskilja vissa olikheter. De var överens om att alla elever ska ha samma 
förutsättningar och därför spelar specialpedagogiken en viktig roll i skolan. Elever i olika 
svårigheter behöver olika bemötanden och individuell handledning. En av de intervjuade 
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uttryckte sig på följande sätt angående specialpedagogik: ”Det ska vara ett komplement 

till den vanliga undervisningen. En del barn behöver mer för att få lika mycket”. Alla 
menar att klasslärare ofta har varken tid eller kunskap att på egen hand klara av detta. 
Specialpedagogen har en specifik kompetens som vissa elever är beroende av, därför är 
specialpedagogens roll inte enbart att undervisa elever utan också att handleda och 
samarbeta med de övriga lärarna på skolan.   
 
Synen på hur arbetet praktiskt ska ske varierar en del, det vi kan se är att deras syn lutar 
antingen åt det kategoriska eller det relationella perspektivet. De som utifrån vår tolkning 
arbetar enligt ett kategoriskt perspektiv, utgår från det eleven har svårt för och 
specialtränar dessa moment i deras enskilda arbetsrum. Specialpedagogen är väldigt 
sällan i klassrummet och det specialpedagogiska arbetssättet genomsyrar inte det dagliga 
arbetet utan förekommer endast vid specifika tillfällen. De specialpedagoger som vi anser 
jobbar mot ett relationellt perspektiv, har som mål att skapa en lärandemiljö i 
klassrummet som passar alla elever. ”Vi försöker se att det inte är eleven som har 

svårigheter utan det är vi pedagoger som har svårt att nå eleven.” De utgår ifrån det 
eleven kan. ”Vi försöker plocka fram det eleven kan och är duktig på och utgå ifrån det. 

Och sen smyger man in något utan att göra så stor affär av det.”  En annan skillnad är att 
specialpedagogen spenderar mer tid i klassrummet och man strävar efter att eleven ska 
delta så mycket som möjligt i arbetet med sina klasskompisar. Den specialpedagogiska 
träningen sker inte enbart med specialpedagogen utan klassläraren tar även ett stort 
ansvar samtidigt som specialpedagogen kan ta klasslärarens roll i helklassundervisning. 
”Jag är med i klassen och alla lär känna mig och ibland blir jag kvar i klassen och 

klassläraren går iväg med någon elev.”  Med detta arbetssätt är det elevens behov som 
får styra. ”Så jag säger inte att eleven alltid ska plockas ut eller alltid vara i klassrummet, 

utan det ska vara en individuell lösning utifrån varje elevs behov.”  De betonar även 
vikten av specialpedagogens handledande roll i lärarlaget eftersom målet är att eleverna 
ska få bättre förutsättningar i alla olika lärandemiljöer och situationer.   
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6 Diskussion 
 
Under denna rubrik genomförs diskussioner angående metod och resultat. Vår 
resultatdiskussion är även den uppbyggd kring våra ursprungliga frågeställningar. Vi 
avslutar med några korta slutsatser, våra pedagogiska erfarenheter samt förslag till vidare 
forskning. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Målet med vår studie var att undersöka specialpedagogers kunskaper om 
matematiksvårigheter och framförallt dyskalkyli samt att få en bild av hur de arbetar med 
elever i dessa svårigheter. Vi anser att vårt urval av intervjupersoner passade vår studie 
bra, då de visade sig ha svar på våra frågor. Vi valde att begränsa oss till fem intervjuer 
då vi tyckte att vi fått svar på våra frågeställningar. Kanske hade resultatet blivit ett annat 
om vi intervjuat fler eller färre specialpedagoger men vi tror att vi fått fram ett trovärdigt 
resultat. Intervjupersonerna har inte fått ta del av och godkänna de utskrivna intervjuerna, 
detta kan ha påverkat vårt resultats giltighet. Vi tycker dock att validiteten på vår studie 
är hög eftersom våra intervjuer har hjälpt oss att uppnå vårt syfte. 
 
Det som vi tycker har ökat reliabiliteten på vår studie är det vi tidigare nämnt angående 
vårt försök att genomföra alla intervjuer på samma sätt. Vi tror även att reliabiliteten ökat 
därför att intervjuerna genomfördes i en lugn miljö utan någon tidspress där de 
intervjuade kände sig trygga och hemmastadda. Det som också kan ha bidragit till att 
reliabiliteten ökat är att de intervjuade var medvetna om att materialet från intervjun 
skulle hanteras konfidentiellt vilket kan ha lett till att de blev avspända och vågade tala 
fritt. Att vi använde oss av bandspelare i intervjusituationen kan däremot ha haft motsatt 
effekt.  
 
Negativ påverkan på studien, av oss som individer, har vi självklart försökt undvika men 
eftersom vi utförde intervjuerna i egenskap av lärarstuderande från universitetet kan vi 
tyvärr ha haft en inverkan på de intervjuade så att de kände sig granskade. Innan 
intervjuerna informerade vi dem om att intervjun skulle handla om matematiksvårigheter, 
vilket även kan ha lett till att de förberedde sig på ett sådant sätt att deras svar 
modifierades. Vi kan också omedvetet ha påverkat de intervjuade genom kroppsspråk, 
tonläge eller ledande frågor. Bearbetning och analys av en kvalitativ studie renderar alltid 
i en personlig tolkning. Detta är omöjligt att undvika men vi tror att eftersom vi båda två 
varit med under alla steg i undersökningen så är vårt resultat ändå tillförlitligt.   
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen som följer är som tidigare nämnts uppdelad under tre rubriker, som 
är identiska med våra ursprungliga frågeställningar. Avslutningsvis redovisas några korta 
slutsatser. 
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6.2.1 Vilken betydelse lägger specialpedagoger i begreppen matematiksvårigheter och 

dyskalkyli? 

  

De intervjuade specialpedagogernas syn på allmänna matematiksvårigheter är främst att 
det handlar om elever som behöver lite mer tid och hjälp för att tillägna sig det 
grundläggande matematiktänkandet. Detta överensstämmer med Adlers (2001) tankar, 
men han menar också att eleven har generella problem med allt lärande i skolan. Under 
våra intervjuer kom det inte fram vad specialpedagogerna har för syn på den kopplingen. 
Med tanke på hur svårt vi haft att hitta en definition av termen allmänna 
matematiksvårigheter i litteraturen kan vi förstå att de intervjuade har svårt att på ett 
enkelt sätt förklara sin syn på begreppet. Samtliga intervjuade använder sig av olika 
diagnoser för att se om eleven klarar av de moment som förväntas genomföras i ämnet 
matematik varje år. Detta anknyter också till den litteratur vi läst, där Malmer (2002) 
menar att svårigheter beror på vilka krav och förväntningar som finns angivna och även 
förespråkar ett diagnostiskt arbetssätt .  
 
Alla de intervjuade är relativt pålästa i ämnet dyskalkyli men kännedomen och åsikterna 
varierar. Vi anser att denna variation kan bero på hur många olika författare och 
föreläsare man har erfarenhet av. Vi ser en tendens till att vissa specialpedagoger bara 
tagit del av enstaka forskningsrön och detta leder till ett snävare synsätt. Detta är något 
som vi själva fått erfara under arbetets gång. I början av vår litteraturstudie trodde vi att 
det bara fanns ett sätt att se på dyskalkyli men ju djupare vår studie blev desto mer ökade 
våra kunskaper och vårt perspektiv ändrades och utvecklades. Vi tycker att alla 
specialpedagoger borde få större inblick i de olika synsätten, för att kritiskt kunna 
granska och ta ställning till dem. Vi tror att för att kunna utveckla skolan och arbetet som 
sker där måste alla pedagoger få öka sin kompetens genom att ha möjlighet att ta del av 
ny forskning. Vi vet att de intervjuade är positiva till att utveckla sin kompetens och gör 
det regelbundet, därför tror vi att problemen framförallt ligger i att de har för lite tid över 
till fortbildning och många olika problemområden att sätta sig in i. Det behövs även mer 
forskning i ämnet dyskalkyli för att sprida kunskap om det. 
 
Enligt den forskning vi tagit del av i vår litteraturstudie finns dyskalkyli hos ca 4-6% av 
eleverna. Dessa siffror är väldigt omdebatterade av bland annat Gunnar Sjöberg (2006) 
men eftersom de förekommer frekvent i litteraturen tycker vi att det är intressant att utgå 
från dem i vår diskussion. Dessa siffror överensstämmer inte med de svar vi har stött på i  
våra intervjuer. Specialpedagogerna vi intervjuade har bara mött några enstaka fall under 
hela sin verksamma tid som lärare och specialpedagoger. Även om man skulle räkna in 
de elever som de anat har haft dyskalkyli skulle man inte komma upp i 4-6%. Att 
siffrorna inte stämmer överens kan antingen bero på att studierna inte är tillförlitliga då 
forskningen om dyskalkyli inte är tillräcklig eller att specialpedagogerna inte har den 
kunskapen som krävs för att upptäcka alla fall. Några av de intervjuade var ju dessutom 
skeptiska till att ens använda uttrycket dyskalkyli eftersom de anser att forskningen är 
ofullständig. Om det är så att specialpedagogerna inte upptäckt alla fall av dyskalkyli, 
betyder det att det finns barn som inte överhuvudtaget fått hjälp med sina 
matematiksvårigheter eller innebär det att specialpedagogen kunnat hjälpa eleven utan att 
blanda in begreppet dyskalkyli? Detta är inget vi kan svara på men vi hoppas och tror att 
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det är det senare alternativet. Anledningen till att vi tror på det senare alternativet är de 
intervjuades inställning till att diagnostisera elever. De menar alla att diagnosen i sig inte 
är viktig, utan nämner istället vikten av att den leder till adekvat hjälp för eleven. Något 
som även bla. Adler (2001) nämner angående dyskalkylidiagnosen. Vi håller med i denna 
syn på diagnostisering. De intervjuade är också alla överens om att man sällan ställer 
diagnoser, det är sista utvägen om inte tidigare specialpedagogiska insatser hjälpt..  
 

 

6.2.2 Vilka olika arbetssätt genereras från specialpedagogernas förståelse för 

matematiksvårigheter och dyskalkyli? 

 
De intervjuade specialpedagogerna nämner hur viktigt det är att hitta alternativa 
arbetssätt när man jobbar med elever i matematiksvårigheter. De förespråkar ett laborativt 
och undersökande arbete där man går ifrån matematikboken och använder sig av mycket 
konkret material. De påpekar att det handlar mycket om att förstå hur eleven resonerar 
och tänker kring olika matematiska uppgifter. Att kommunicera och att prata matematik 
är också en viktig del av arbetet samt att stärka elevernas självförtroende. Detta tycker vi 
stämmer helt överens med vad bland andra Ahlberg (2001) och Malmer (2002) säger om 
olika arbetssätt vid matematiksvårigheter. Ahlberg (2001) nämner att man ska upprätta 
olika åtgärdsprogram och att föräldrarna ska vara delaktiga i arbetet med dessa elever. 
Detta var de intervjuade väl medvetna om. Personligen tycker vi att de intervjuade 
specialpedagogerna har stor kunskap om hur man jobbar med elever i 
matematiksvårigheter eftersom de tar upp mycket utav det som litteraturen nämner 
angående specifika arbetssätt. Under intervjuerna fick vi även se lite utav det konkreta 
material de använder sig av och hur de jobbar med det. Detta har vi inte redovisat i detalj 
men det gav oss en djupare förståelse för deras arbete. 
 
Efter vår litteraturstudie och de intervjuer vi gjort anser vi att de arbetssätt som 
rekommenderas och används för elever med dyskalkyli inte skiljer sig speciellt mycket 
från arbetet med elever i allmänna matematiksvårigheter. De skillnader vi sett handlar 
framförallt om att man måste kompensera för elevens svårigheter med olika hjälpmedel. 
Vilket är något både de intervjuade samt Hanell (2005) och Adler och Adler (2006) 
nämner. Eftersom eleven har specifika svårigheter inom vissa områden gäller det att hitta 
hjälpmedel, t.ex. färdigskrivna talserier, multiplikationstabeller eller miniräknare, så att 
de kan arbeta självständigt och inte kör fast. Adler och Adler (2006) menar dessutom att 
eleven regelbundet ska öva upp de specifika svårigheterna, tio till tjugo minuter varje 
dag. Vi anser att de intervjuade specialpedagogerna till viss del arbetar på detta sätt 
eftersom de alla mer eller mindre låter sina elever träna extra på specifika moment i 
matematik. Även den intervjuade som inte ville skilja på allmänna och specifika 
matematiksvårigheter har ett arbetssätt som vi tror skulle passa dessa elever. Eftersom 
alla specialpedagogerna inte är främmande för att söka hjälp och göra en eventuell 
utredning om de märker att deras egna insatser inte räcker till tror vi att alla elever, även 
de med dyskalkyli, är i trygga händer.    
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6.2.3 Vilka utvecklingspotentialer kan skönjas vad gäller arbetssätten vid 

problematiseringen med hjälp av specialpedagogiska perspektiv? 

 
Specialpedagogerna har liknande praktiska arbetsmetoder med eleverna men de skiljer 
sig lite i det övergripande arbetet och vi tycker oss därför kunna urskilja två olika 
specialpedagogiska perspektiv, det relationella eller det kategoriska. Vi menar inte att de 
renodlat följer det ena eller det andra perspektivet, men vi tycker att man kan se att de 
lutar åt det ena eller andra. Man kan se skillnader i det som Persson (2001) kallar 
specialpedagogisk kompetens, dvs. om specialpedagogen hjälper till att planera in 
differentiering i undervisningen (relationellt) eller bara ger hjälp som är direkt relaterad 
till elevens uppvisade svårigheter (kategoriskt). Vi ser även en skillnad i hur stort ansvar 
klassläraren har i det specialpedagogiska arbetet. Antingen genomsyrar arbetet hela 
dagen och alla pedagoger har ett ansvar för eleven. Klassläraren och specialläraren kan 
även byta plats med varandra ibland och specialpedagogen fungerar som en handledare åt 
de andra lärarna (relationellt). Eller så sker det specialpedagogiska arbetet enskilt och på 
en annan plats i korta sekvenser. Samarbetet med klassläraren finns där men sker på så 
sätt att klassläraren ber specialpedagogen om hjälp och denne tar över ansvaret för det 
specialpedagogiska arbetet (kategoriskt). Vi anser att man inte alltid kan utgå från det ena 
eller andra perspektivet utan att man måste arbeta utifrån det som passar eleven bäst. Som 
exempel kan en elev ibland behöva mycket enskild undervisning och då tycker vi inte att 
man kan utelämna det kategoriska perspektivet helt. Persson (2001) menar att de två 
perspektiven utgör radikalt olika sätt att förstå elevers svårigheter men behöver ändå inte 
utesluta varandra. Vi tycker att ett strävande mot det relationella perspektivet ändå bör 
prioriteras för att på så sätt få in specialpedagogiken mer i det dagliga arbetet i 
klassrummet. Vi anser att det konkreta arbetet de intervjuade specialpedagogerna gör 
tillsammans med elever i svårigheter är genomtänkt samt utvecklande och borde passa 
även de elever som inte är i svårigheter. Enligt oss genomförs då ett mer förebyggande 
arbete, som bla. Malmer (2002) förespråkar, och detta kan leda till att färre elever får det 
jobbigt med matematiken längre fram.  
 
 
6.2.4  Slutsatser  

 

De slutsatser vi kan dra utifrån vårt resultat är att de intervjuade specialpedagogerna har 
en god kunskap om hur man arbetar med barn i matematiksvårigheter. De är pålästa och 
har många bra arbetsmetoder att utgå ifrån. Vi anser att dessa arbetsmetoder kan och bör 
användas i arbetet med alla elever, inte bara med de i svårigheter. För att detta ska vara 
möjligt måste specialpedagogiken ha en större roll i det vardagliga arbetet i klassrummet, 
vilket bara är genomförbart utifrån ett relationellt perspektiv. Utifrån de olika 
perspektiven på specialpedagogik som vi kunnat se existera i skolan anser vi att en 
fortsatt utveckling mot det relationella perspektivet bör ske för att ytterligare förbättra 
arbetet med eleverna. Vi anser att specialpedagogernas kunskaper om dyskalkyli är 
relativt goda, det som skiljer dem åt är deras åsikter om och hur begreppet dyskalkyli bör 
användas. Det vi tycker att de skulle kunna göra för att fördjupa sina kunskaper och vidga 
sitt synsätt är att ta del av mer forskning och diskussioner som skett ur olika perspektiv 
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och därmed gett olika resultat och åsikter. Det behövs även mer forskning på området 
dyskalkyli för att kunskapen om detta ska kunna öka. 
 
 
6.3 Pedagogiska erfarenheter 
 
Detta arbete har gett oss mycket lärdom inför vårt kommande yrke som lärare. Våra 
kunskaper om hur matematiksvårigheter kan yttra sig och hur man arbetar med elever i 
dessa svårigheter har ökat. Vi har även byggt upp våra kunskaper om dyskalkyli, och har 
under arbetets gång utvecklat vår syn på begreppet. Vi har fått erfarenhet av hur viktigt 
det är att man tar del av olika författares och forskares synvinkel för att bredda sin 
kunskap så mycket som möjligt. Detta blev särskilt tydligt eftersom dyskalkyli visade sig 
vara ett sådant omdebatterat ämne. Vi har dessutom fått en större inblick i olika 
specialpedagogiska perspektiv och arbetssätt, vilket gett oss inspiration till hur vi kan 
planera och genomföra vårt arbete med elever och kollegor. 
 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vi anser att det behövs forskas vidare om dyskalkyli eftersom det inte finns någon 
samstämmighet angående definition, orsaker, symtom och utbreddhet. Mycket av 
forskningen har dessutom skett under 80- och 90-talet, så därför efterlyser vi nyare 
forskning.  
 
Eftersom specialpedagogiken spelar en allt större roll i skolan anser vi att mer forskning 
om hur specialpedagogiken och arbetsupplägget i skolan skulle kunna utvecklas är 
avgörande för att kunna nå målet att tillgodose alla elevers behov. Detta gäller alltså inte 
bara inom matematiken, utan alla ämnen i skolan. 
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Bilaga - Intervjufrågor 
 
Vi börjar intervjun med några inledande frågor om bakgrund, utbildning etc.  
 
Hur ser du på specialpedagogikens roll i skolan? 
 
Vad är allmänna matematiksvårigheter för dig? 
  
Hur ofta stöter du på elever med dessa problem? 
 
Hur arbetar du med dessa barn? 
 
Vad vet du om dyskalkyli? Skillnader från allmänna matematiksvårigheter? 
 
Har du fått någon utbildning om dyskalkyli? 
 
Anser du att du har tillräckliga kunskaper om detta? 
 
Har du stött på någon elev med dyskalkyli? 
 
I såna fall hur gick ni vidare med det? Utredning/diagnos? 
 
Vad anser du om diagnostisering av eleverna? 
 
Hur vanligt tycker du att det verkar vara med dyskalkyli? 
 
Arbetar du på något speciellt sätt med elever med dyskalkyli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


