
2007:057 

E X A M E N S A R B E T E

Undersökning av anpassad undervisning
för elever med matematiksvårigheter

 Thomas Nilsson
 Belinda Pilheden Nordfelth

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:057  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/057--SE



   

 
 
 

 
 

Undersökning av anpassad undervisning  
för elever med matematiksvårigheter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thomas Nilsson 
Belinda Pilheden Nordfelth  

 
 

 
 



   

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Thomas Gunnarsson för ett engagerat stöd i arbetet att 
framställa detta alster. Vi vill även tacka våra informanter som bidragit med värdefull 
information. 
 
 
 
 
Luleå den 07 maj 2007 
 
 
 
Thomas Nilsson     Belinda Pilheden Nordfelth 



   

Abstract 
The intention of this examination project was to acquire knowledge on how educators 
adjust the studies for students with difficulties in mathematics. Our study is based on 
interviews with teachers from upper secondary school, one teacher from adult education 
and one special educationalist. The interviews are, after compilation, compared with 
earlier research of difficulties in mathematics. From the world of science we have learned 
about different views of how to diagnose students. The result of our study shows that 
among researchers and educators, there are different understandings how students with 
difficulties in mathematics should be handled. However do researchers, educators and we 
(the authors) share the same opinion, which are that the number of students who doesn’t 
meet the stated knowledge goal are too many. It takes a gathered effort to improve the 
present development. This problem is something that all teachers meet in their daily work 
and we hope that this study can contribute with some understanding.  
     
 
 
 
Sammanfattning 
Intentionen med detta examensarbete var att förvärva kunskap om hur pedagogerna 
anpassar studierna för elever med matematiksvårigheter.  Vår undersökning baserades på 
intervjuer med gymnasielärare, en komvuxlärare och en specialpedagog. Intervjuerna 
blev, efter sammanställning, jämförda mot tidigare forskning av matematiksvårigheter. 
Från forskarvärlden tog vi del av olika forskares syn på diagnostisering av elever. 
Resultatet av vår undersökning visade att både bland forskare och bland pedagogerna 
fanns olika uppfattningar om hur elever med matematiksvårigheter skulle bemötas. Dock 
är forskare, pedagoger och vi (författarna) överrens om, att antalet elever som inte klarar 
godkänt betyg är alltför många och att det krävs en gemensam kraftansträngning för att 
reducera problemet. Denna problematik är något som alla lärare möter i sin vardag och vi 
hoppas att detta arbete kan bidra med en något förbättrad förståelse. 
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1 Inledning 
Matematikkunnandet i Sveriges skolor har varit konstant avtagande ett flertal år, 
forskarna strider om vad och vem som skall kritiseras för denna utveckling. Förutom det 
avtagande matematikkunnandet är ett annat allvarligt problem att många elever lämnar 
olika skolformer utan betyget godkänt i matematik. För oss är det i förstahand dessa 
elever som är i matematiksvårigheter. Dagens statistik visar på ett ökat antal elever som 
inte klarar av matematikstudierna, vare sig på grundskolan eller på gymnasiet. Skolverket 
har beslutat att alla elever som går i årskurs 9 skall delta i det nationella ämnesprovet i 
matematik. Nästan 13 procent av eleverna i årskurs 9 nådde inte målen för godkänt betyg 
i matematik för läsåret 2003/2004 (Internet 1, Ekonomifakta). 
 
Intentionen med denna studie är att undersöka hur lärarna utformar studierna för elever 
med matematiksvårigheter. Under våra praktikperioder har vi noterat att även erfarna 
pedagoger har funderingar kring hur de bäst tillmötesgår dessa elever. I denna rapport 
ingår även att undersöka hur dessa elever identifieras. Detta intresserar oss som blivande 
matematiklärare på gymnasiet/komvux, eftersom denna problematik med allra största 
sannolikhet kommer att vara en del av vår framtida yrkesvardag. Dessutom vilar det ett 
tungt ansvar på dagens matematiklärare, eftersom det i skolan inte finns något annat 
ämne som är så associerat med fallenhet. 
 

2 Historik 
Redan för 2300 år sedan betonade Platon matematikens betydelse för skolning i 
filosofiskt sätt att tänka. Genom honom fick matematiken betydelse för att träna 
intellektet (Sahlin, 1997). 1571 kom en skolordning i Sverige men i den fanns ingenting 
om undervisning i räkning eller matematik. Folkskolan infördes 1842 men inte heller där 
rådde enighet om vilken betydelse ämnet skulle ha. Drygt tjugo år senare, 1864, skrevs 
det ett kungligt cirkulär där det betonades att barn skulle övas i skrivning och räkning. År 
1878 kom sedan en normalplan som dominerades av räknandet och dess nyttoaspekt men 
där ämnets betydelse för den intellektuella utvecklingen inte alls nämndes (Malmer, 
2002).  
 

3 Bakgrund 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna LPF 94 står det; 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den 
anordnas (1 kap. 2 och 9 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla (Skolverket, 
2006. s. 6). 
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I gymnasiets kursplan för matematik står det; 

Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de 
eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. 
Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald studieinriktning 
och för fortsatta studier. Utbildningen skall leda till förmåga att kommunicera med 
matematikens språk och symboler, som är likartade över hela världen. Utbildningen i 
matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna analysera, kritiskt 
bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är viktiga både 
för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor. Utbildningen syftar 
även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och 
förmåga att lösa problem samt att få erfara något av matematikens skönhet och logik (Internet 
2, Skolverket). 

 
I kursplaner och betygskriterier står att läsa: 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer (Skolverket, 2000a, s. 28). 

Kommentarmaterialet till kursplaner och betygskriterier är tänkt som ett stöd för skolorna 
i arbetet med att utveckla undervisningen utifrån kursplaner och betygskriterier. Från 
detta dokument har vi valt att lyfta några rader som understryker hur viktigt det är med ett 
varierat stoff: 

Forskning visar att matematikundervisningen av tradition alltför ofta reduceras till 
begränsade delar av kursplanen med särskild betoning på rutinmässiga räkneövningar. För att 
uppmärksamma detta problem har kursplanen utökats med ett avsnitt som betonar vikten av 
att alla elever får rika tillfällen att lära matematikens olika kvaliteter (Skolverket, 2000b, s. 
32). 
 

3.1 Behov av ökade stödåtgärder 
Svenska skolelevers kunskaper i matematik har under de senaste åren försämrats på ett 
sätt som endast kan beskrivas som krisartat. Detta har bekräftats i en rad undersökningar 
både på högstadienivå och bland dem som tar steget från gymnasiet till högskolan 
(Internet 3, Svenska Dagbladet). En allt tydligare tendens som visar sig är att elever som 
avslutat gymnasiet och erhållit betyg ändå saknar kunskap för vidare studier. I en 
undersökning av 550 studenter på fyra av Chalmers civilingenjörs- program klarade inte 
ens hälften första tentan i matematik. Det är det sämsta resultatet någonsin (Internet 4, 
Göteborgs-Posten). 
 
Den nya regeringen, med Jan Björklund som skolminister, kommer våren 2007 att föreslå 
riksdagen att upphäva förbudet mot kunskapsmål före årskurs fem. Mätbara kunskapsmål 
i exempelvis matematik införs redan i årskurs tre och de första nationella proven i 
matematik genomförs inför vårterminsavslutningen 2009. Nya stödåtgärder kommer att 
behövas för de elever som inte uppnår målen, men regeringens reformer på detta område 
räcker inte. En större del av stödinsatserna måste ske i grundskolans tidigaste år i stället 
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för att som i dag koncentreras till gymnasiet, skriver skolministern (Internet 5, Dagens 
Nyheter). 

3.2 Identifiering av elever i behov av särskild 
matematikundervisning 

Enligt Olof Magne (1999) är det paradoxalt nog politikerna som bestämmer vad 
matematiksvårigheter är. Sitt resonemang baserar han på att det är kursplanernas 
definition på vad eleverna skall klara av. När en elev inte uppnår de uppsatta målen (icke 
godkänt betyg) då är det en elev med matematiksvårigheter. Detta är nog den vanligaste 
definitionen på matematiksvårigheter, dock bör även en annan stor kategori nämnas i 
detta sammanhang, det är gruppen som anser att de själva är helt inkompetenta att klara 
av ett godkänt betyg i matematik och därmed anser sig vara i behov av särskilt stöd i 
matematikundervisningen. Under 25 år har Olof Magne och Arne Engström följt 
grundskoleelevers matematikkunskaper i en svensk kommun. Olof Magne är professor 
vid lärarutbildningen på Malmö högskola och Arne Engström är universitetslektor vid 
Örebro universitet. 
 
Enligt Björn Adler är det viktigt att notera att all hjälp inte är bra. Istället kan en del hjälp 
skapa andra trauman runt matematiken (t.ex. pseudo-dyskalkyli, se 3.3.3) där resultatet 
blir att problemet förvärras och fördjupas. En annan viktig aspekt som Björn Adler tar 
upp är att vissa av ”hjälparna” kan ha en tendens att starta åtgärdsprogrammen innan 
utredningarna är klara. Själva utredningen skall enligt Björn Adler bestå av tre delar, 
neuropedagogisk-, neuropsykologisk- respektive neuropediatrisk bedömning Adler 
(2001). Björn Adler är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi, specialist i 
klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut. Han är en av landets främsta experter på 
dyskalkyli och en mycket uppskattad föreläsare. 
 

3.3 Kategorier och åtgärder 
Olof Magne (1999) anser att läraren inte skall vara rädd för att byta ut den oftast använda 
lärokursen i matematik mot en anpassad variant. 
 
Forskningen grupperar elever med matematiksvårigheter i olika förklaringsmodeller. 
Arne Engström (1999) grupperar forskningen enligt nedan: 

• medicinska/neurologiska – defektorienterad, eleven har en hjärnskada eller annan 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. I denna kategori finns även ett antal 
andra diagnoser att hitta, t.ex. DAMP, AD/HD, Aspergers syndrom, Autism. 

• psykologiska – förklaringar söks i bristande ansträngning eller 
koncentrationssvårigheter hos eleven, ångest eller olika kognitiva orsaker 

• sociologiska – miljöfaktorer, social deprivation, dvs. eleven kommer från en 
understimulerad miljö, i detta fall missgynnar skolsystemet barn med t.ex. 
arbetarklassbakgrund. 

• didaktiska – felaktiga undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning, etc. 
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Frank K Lester är en auktoritet inom matematikens problemlösningsområde. Han har 
själv och tillsammans med andra gett ut ett antal böcker och artiklar inom detta område. 
Hans fem, av varandra beroende, kategorier av faktorer:  

1. kunskap och användning, kunnande som kan stödja elevens matematikprestation, 
exempelvis algoritmer, fakta, definitioner eller strategier. 

2. kontroll, här avses att eleven ordnar och fördelar sina resurser för att kunna lösa 
uppgifter. Inom detta område hör metakognitiva processer, dvs. kontroll och 
styrning av sitt kunskapande. 

3. uppfattning av matematik, Lester fokuserar på uppfattningen om 
problemlösningens natur samt uppfattningen av deras egen kapacitet och 
begränsning. 

4. affekter, känslor och attityder som eleven upplever. Lester anser att attityden är en 
egenskap hos personen medan känslorna är situationsspecifik. 

5. sociokulturella sammanhang, eleven måste betraktas i samma kontext som sin 
verklighet, eftersom den har en avgörande del i hur eleven lyckas med 
matematiken. 
(Lester, 1996) 

 
Arne Engström (2000) säger att vi inte behöver diagnostisera specifika 
matematiksvårigheter, eftersom det inte finns något som tyder på att dessa elever skulle 
skilja sig från andra elever med behov av särskilt stöd i matematik. Detta baserar Arne 
Engström på den skarpa kritik som den uppdelningen blivit utsatt för av en rad forskare 
(t.ex. Farnham-Diggory, Ginsburg, Grobecker, Scherer). Därför är det inte längre 
intressant att skilja på allmänna och specifika matematiksvårigheter. Trots Arne 
Engströms uppfattning vill vi dela upp begreppet matematiksvårigheter i ett antal olika 
kategorier. Nedan följer några vanligt förekommande kategoriseringar. 
 

3.3.1 Dyskalkyli 
Under 1940-talet användes begreppet dyskalkyli för första gången av en tysk vid namn 
Gerstman. Han skiljde på oförmåga att räkna från mer specifika matematiksvårigheter, 
som handlar om speciella svårigheter inom endast vissa matematikområden Under 90-
talet så bidrog bland annat israeliska barnneurologer, med R Shalev i spetsen, med viktig 
kunskap om dyskalkyli. Genom en stor barnstudie på mer än 3000 skolbarn, kom de fram 
till att 6,2 % fick diagnosen dyskalkyli och att könsfördelningen var jämnt fördelad 
(Adler, 2001). 
 
Begreppet dyskalkyli är den mest debatterade av alla olika kategorier av 
matematiksvårigheter. Den ena falangen påstår att dyskalkyli kan diagnostiseras med 
samma ackuratess som den mer accepterade diagnosen dyslexi, denna grupps främsta 
förespråkare är Björn Adler (2001) som med böcker, hemsida och kursutbud bestämt 
hävdar att dyskalkyli kan diagnostiseras och åtgärdas. Den andra gruppen som förhåller 
sig något mer skeptisk till begreppet dyskalkyli är en växande skara.  
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Till dem hör Göran Sjöberg som nyligen avslutade sin femåriga studie, Om det inte är 
dyskalkyli – vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett 
longitudinellt perspektiv (Sjöberg, 2006), drar slutsatsen att detta problemområde är 
väldigt komplext och inte alls är moget att antas som en vedertagen standard utan istället 
är ytterligare forskning av största vikt för framtida pedagogiska slutsatser. Göran Sjöberg 
har även arbetat som matematik- och speciallärare i nästan 25 år, främst på högstadiet. 
 
Enligt Björn Adler så skiljer dyskalkyliker sig från dem som har mer allmänna 
inlärningssvårigheter genom ojämnheten i sina prestationer. Detta leder ofta till en stark 
frustration för dyskalkylikern och för dennes närmaste omgivning (föräldrar, lärare, osv.). 
Ena stunden kan eleven vara briljant och snabb i sitt tänkande för att i nästa ögonblick 
fastna i ett problem med de allra enklaste räkneoperationerna. Det är inte ovanligt att 
svårigheterna visar sig i problem med att lära sig klockan och att tolka det de ser (den 
analoga klockan med visare), problem med tidsuppfattning, samt att planera och hålla 
överenskommelser. De kan ha svårt att hitta och lokalisera sig, läsa busstidtabeller och 
beräkna sin tid, som i sin tur leder till att inte kunna komma i tid.  
 
Pedagogiska åtgärder för dessa elever kan enligt Björn Adler delas in i tre 
huvudkategorier: lindra problemen, reducera problemen och kompensera för problemen. 
Om dessa kategorier bryts ned i mindre beståndsdelar så finns dessa delmoment: 

• ominlärning, grundprincipen är att eleven genom överinlärning lyckas 
automatisera grundläggande räknefunktioner. 

• tal och förståelse, öva upp elevens kunnande om talens storlek, storleksjämförelse 
med andra tal och ordningsposition. 

• automatisering, enskilt öva upp t.ex. hastigheten med multiplikationsberäkningar 
och addition/subtraktion med tiotalsövergångar.  

• språklig förståelse, laborera med olika matematiska termer samt olika 
talrepresentationer. 

• koncentration och uppmärksamhet, handlar till största delen om att förbereda och 
strukturera elevens lektion. 

• perception och spatial förmåga, arbeta med elevens kroppsuppfattning för att 
bättra på elevens rumsuppfattning, träna även avkodning av den analoga klockan. 

• tidsuppfattning, övas bäst genom konkret tidsplanering över vad som hinns med 
samt uppföljning om vad som verkligen hanns med. 

• minnet, oftast övas inte själva minnet upp utan valet av olika strategier för att 
minnas byggs upp. Eleven känner igen och ser mönstret i det som minns. 

• problemlösning, eleverna övas i att formulera olika alternativa lösningar. 

• logiskt tänkande, grunden för utveckling av tänkandet är att stanna upp och 
reflektera när en uppgift är löst. 

• motivation och blockeringar, målet är att eleven skall mobilisera ett intresse eller 
en nyfikenhet för att motiveras till ett lärande. 
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Det finns inom ämnet dyskalkyli, inte bara ett forskarintresse utan dessutom ett 
vinstintresse. Björn Adler har tagit fram ett screeningtest som är uppbyggd i form av en 
åldersanpassad checklista med ett begränsat antal uppgifter. Dessa uppgifter förväntas 
alla klara av, i annat fall är det en anmärkning. Resultaten sammanställs i en gemensam 
översiktstablå över de olika kognitiva funktionerna som mäts. Detta test, 
Neuropedagogisk Screening III, 16-17 år samt vuxenversion (Matematik, läs & 
skrivning) kostar 6300:-. Björn Adler håller även i en utbildning som leder fram till en 
auktorisation som utredare av dyskalkyli. Utbildningen, som sker på deltid under ca 1 år, 
kostar 24.900:- exkl. moms (Internet 7, Kognitivt Centrum). 
 

3.3.2 Akalkyli 
Allvarliga neurologiska skador i hjärnan ger upphov till diagnosen akalkyli enligt de 
första medicinska undersökningarna som utfördes. De patienter som avslöjade en 
bristande förmåga att utföra enkla räkneoperationerna fick, av den tyske läkaren Salomon 
Eberhard Henschen, diagnosen akalkyli (Adler, 2001). 
 
Akalkyli diagnostiseras på elever som inte alls kan använda sig av siffror eller andra 
fundamentala symboler som ersättning för den konkreta verkligheten. Björn Adler 
(Adler, 2001) säger även vidare, att antalet individer som passar in på denna diagnos är 
förhållandevis liten troligen bara någon promille av befolkningen. Adler säger att elever 
med akalkyli inte bör ges en traditionell matematikundervisning, eftersom oförmågan att 
räkna oftast är kopplad till en påvisbar hjärnskada bör undervisningen inriktas mot 
lindrande åtgärder. En annan åtgärd, som dock ligger utanför det pedagogiska gebitet, är 
att ta reda på var deras lilla hjärnskada sitter (Ljungblad, 2000). 
 

3.3.3 Pseudo-dyskalkyli 
Pseudo-dyskalkyli, kan främst härledas ur känslomässiga blockeringar p.g.a. dåliga 
tidigare erfarenheter (Adler, 2001). Enligt Björn Adler (2001) så kan problemen i mycket 
påminna om de inom dyskalkylin, men eftersom problemen har börjat på grund av 
känslomässiga blockeringar är specialundervisning inte den huvudsakliga åtgärden dessa 
elever behöver. I stället kan det fungera bättre med enskilda samtal av olika slag, 
antingen med läraren eller med skolans psykolog/kurator, lite beroende på hur stora 
svårigheter eleven har. Av de elever som har denna typ av svårighet är det största antalet 
flickor, trots att de har god begåvning. Björn Adler (2001) tycker att eftersom det är så 
stor övervikt flickor som har denna typ av svårighet, så borde pedagogen fundera på att 
ha undervisning med enbart flickor. Vilket då skulle innebära att flickor vågar mer 
eftersom pojkarna inte är med och de riskerar inte att bli utsatta för pojkarnas negativa 
kommentarer, som enligt honom är allt för vanliga. 
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3.3.4 Allmänna matematiksvårigheter 
Allmänna matematiksvårigheter är kopplade till att eleven uppvisar generella problem 
med lärandet, det är inte bara matematiken som de har problem med. En annan egenskap 
är att de presterar jämt över tiden, till motsats från en elev med dyskalkyli.  Pedagogiska 
insatser för elever som generellt har svårt i skolan kräver ämnesövergripande insatser där 
hänsyn till elevens hela arbetsbörda tas. Den bästa hjälpen vid allmänna 
matematiksvårigheter är att arbeta i ett långsammare inlärningstempo och med förenklade 
läroböcker. Det nedsatta tempot måste individanpassas efter elevens färdighet (Adler, 
2001). 
 

3.3.5 Dyslexi och matematiksvårigheter 
Enligt Olof Magne (1998) finns det ett klart samband mellan elever med dyslexi och 
matematiksvårigheter. Även Gudrun Malmer (2002) tar i sin bok, upp att en övervägande 
del av dyslektikerna också är i behov av särskild matematikundervisning. Gudrun 
Malmer är hedersdoktor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. 
Bakom sig har hon en 50-åriga aktiv verksamhet inom det svenska utbildningsväsendet. 
 
Görel Sterner och Ingvar Lundberg anser att det är av stor nytta att använda sig av 
laborativt material i matematikundervisningen. Detta för att hjälpa elever som har dyslexi 
samt har behov av särskilt matematikstöd. Orsaken är att stimulera det matematiska 
tänkandet samt att stödja språkliga förklaringar (Sterner och Lundberg, 2002). Görel 
Sterner är specialpedagog och verksam i grundskolan och vid Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning, Göteborgs Universitet. Ingvar Lundberg har varit professor i 
psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi vid Umeå universitet fram till 1995, 
men numera är han knuten till Göteborgs universitet där han ingår i ett forskningsprojekt 
om kommunikation och handikapp. 
 
4 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur pedagogerna anpassar 
matematikundervisningen för elever med matematiksvårigheter. Följande frågeställningar 
anses vara relevanta. 
 

• Hur identifieras elever med matematiksvårigheter? 

• Hur kategoriseras dessa elevers matematiksvårigheter? 

• Vilka metoder/hjälpmedel finns att tillgå för elever med matematiksvårigheter? 

• Vilka åtgärder använder sig pedagogerna av? 

• Hur fungerar åtgärderna för eleverna? 
 
Fokus kommer att ligga på gymnasiet och vuxenutbildningen. Resultatet av denna 
undersökning kommer vi och andra pedagoger att ha användning av direkt i vårt framtida 
värv. Samtidigt hoppas vi att detta arbeta kan ligga till grund för fortsatt forskning. 
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5 Metod 

5.1 Val av metod 
Avsikten med vår studie var att undersöka hur pedagogerna anpassar 
matematikundervisningen för elever med matematiksvårigheter. Vi valde att använda oss 
av en kvalitativ metod. Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2003) erhålls en annan och 
djupare kunskap med kvalitativa metoder än den kunskap som ofta fås med kvantitativa 
metoder. Vi ansåg därför att intervjuer är väl lämpade för utforskandet av pedagogernas 
upplägg av anpassad undervisning, eftersom de kan förklara och uttrycka sig på ett sätt 
som inte kan göras i exempelvis en enkätundersökning. I en kvalitativ metod används, 
enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1991), oftast observationer och intervjuer för 
att skapa sig en bild av undersökningen. Observationer passar däremot inte in i vår 
undersökning eftersom arbetets fokus ligger på pedagogen och inte på eleven.  
 
Forskningsmässiga intervjuer har som syfte att föra forskningen framåt, att lära oss mer 
om den sociala verklighet i vilken vi alla lever i enligt Jan Trost (2005). Steinar Kvale 
(1997) skriver att ”en intervjuundersökning är ett moraliskt företag: det personliga 
samspelet i intervjun inverkar på den intervjuade, och den kunskap som frambringas 
genom intervjun inverkar på vår förståelse av människans situation” 
 
Intervjun kan vara av två olika karaktärer, högt eller lågt standardiserad. Vi beslutade att 
använda oss av den lågt standardiserade metoden då vi ansåg att den höga är allt för 
komplicerad och lämnar för lite utrymme för spontanitet. Den lågt standardiserade 
metoden ger en avsevärt större flexibilitet i fråga om möjligheten att fördjupa sig i 
intervjufrågorna, samt möjligheten att ställa följdfrågor (Trost, 2005). Miljön vid en 
intervju bör vara sådan att intervjupersonen känner sig trygg och platsen bör även väljas 
så att intervjun kan genomföras med minimal yttre påverkan. Den kvalitativa intervjun 
kan dokumenteras med hjälp av bandspelare, videokamera eller med anteckningar (Trost, 
2005). 
 

5.2 Urval 
Vi valde att begränsa oss till fyra intervjuer. Ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda 
än ett flertal mindre utförda, kvaliteten är viktigast, enligt Jan Trost (2005). Dock är vi 
ändå medvetna om att risken med ett fåtal intervjuer kan begränsa resultatet. 
 
Informanterna i vår undersökning var pedagoger med yrkeserfarenhet från skolvärldens 
alla stadier. De har olika ålder, utbildning och erfarenhet. Vi valde att intervjua tre 
pedagoger som vi kom i kontakt med under praktikperioden samt en specialpedagog som 
vi av handledaren blivit rekommenderade att kontakta. Denna metod att välja 
kategoriseras som ett bekvämlighetsurval enligt Jan Trost (2005). 
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5.3 Intervjuforskningens stadier 
Intervjuforskningen kan enligt Kvale (1997) delas in i sju olika stadier: tematisering, 
planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Dessa sju stadier har vi 
följt för att slutligen komma fram till vårt resultat. Studiens syfte samt forskningsfrågorna 
formuleras under tematiseringen. Forskaren ska skaffa sig kunskap om sitt valda ämne, 
klargöra sitt syfte samt välja metod. Forskaren planerar och förbereder för studiens olika 
stadier under planeringsstadiet. Forskaren genomför sedan intervjuerna med ett 
reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen samt till relationen i 
intervjusituationen. Utskriftsstadiet består av förberedelse av intervjumaterialet för 
analys.  
 
Att skapa mening ad hoc 
Att skapa mening ad hoc är den vanligaste förekommande intervjuanalysformen. Kvale 
(1997) Ad hoc innebär att man använder sig av olika angreppssätt och tekniker för att 
skapa mening. 
 
För att finna förbindelser och struktur har vi gjort djupare tolkningar av somliga 
intervjuer, framförallt informant 2. Vi har räknat yttranden som till exempel användandet 
av de kategorier vi beslöt oss för att använda som en generalisering av informanternas 
språkbruk. Vi har använt Miles och Hubermans (Kvale, 1997) exempel för att skapa 
mening under rubrikerna identifiering, kategorier och åtgärder. 
 
Meningskoncentrering och fenomenologi 
Meningskoncentrering innebär att man formulerar intervjupersonens uttryck mer koncist. 
Fenomenologi innebär att man betraktar det undersökta fenomenet som en avsiktlig, 
meningsfull aktivitet i intervjupersonens dagliga liv. 
 
Då våra informanter hade mycket lite specifik kunskap om hur det gått för eleverna 
sedan, har vi använt oss av meningskoncentrering för att hitta de centrala temana i det 
informanterna faktiskt visste om resultatet av åtgärderna. 
Vi har även fenomenologiskt tolkat i avsnittet om identifiering, där vi uppfattade 
informanternas avsiktliga meningsfyllda aktivitet som uppdelad i ett aktivt kontra passivt 
förhållningssätt. 
 
Vårt metodiska mål har varit att skapa mening och ett begreppsligt sammanhang för att få 
en djupare förståelse för fenomenet matematiksvårigheter.  
 
Intervjuresultatens reliabilitet och validitet fastställs i verifieringsstadiet. I Kvales sista 
stadiet, rapporteringen, ska forskaren rapportera sina resultat samt de metoder som 
använts i en slutlig rapport. (Kvale, 1997)   
 

5.4 Genomförandet 
Utifrån vårt syfte formulerade vi ett antal diskussionsvänliga frågor. Då vi skulle 
sammanställa dem till en intervjuguide (bilaga 1) var vi noga med att tänka på 
ordningsföljden på frågorna så att de placerades i en logisk följd. Därefter lade vi till 
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stödord för varje fråga vilket gav oss en egen version av intervjuguiden (bilaga 2). Denna 
version delgavs inte informanterna då den skulle kunna påverka deras tyckande och 
tänkande. Intervjuguiden (bilaga 1) skickades sedan, ca en vecka i förväg, till 
informanterna så att de kunde läsa in sig på frågeställningarna och känna sig förberedda. 
Syftet med detta var att höja kvalitén på intervjun.  
 
Varje intervjutillfälle inledde vi med en presentation av vårt examensarbete. Vi 
genomförde alla våra intervjuer i pedagogernas arbetsrum, tyvärr stördes en av 
intervjuerna vid ett par tillfällen då kollegor kom in i rummet. Vi hade våra förberedda 
frågor, men vi tillät även intervjupersonerna att bryta ordningen. Under intervjuns gång 
nyttjade vi oss av fortlöpande anteckningar samt att vi, med informanternas tillåtelse, 
spelade in intervjuerna. Efter varje avslutad intervju avsatte vi en stund för 
dokumentation av vår gemensamma reflektion. Vi valde att sammanställa resultaten 
utifrån varje enskild intervju och skickade sedan vår sammanställning till informanten. På 
så sätt fick vi en bekräftelse på att vi tolkat insamlat material korrekt, samt eventuella 
kommentarer från informanterna. Ingen av informanterna hade något att tillägga. 
 
Efter att sammanställningen var klar så påbörjades analysen, utifrån arbetets syfte 
bearbetade vi nedanstående kategorier i enlighet med Kvales (1997) riktlinjer. I samtliga 
steg har materialet jämförts med forskningen. 
 
Identifiering 
Till en början behövde vi uppdela i faktorer, för att kunna urskilja ett mönster. 
Vi letade efter ett mönster för hur informanterna identifierade elever med 
matematiksvårigheter och underordnade faktorerna i undergrupperna aktiv och passiv. 
 
Kategorisering 
Vi ställde samman informanternas reflexioner i generella kategorier, för att se vilka 
begrepp som var mer vanligt förekommande. Sedan ställde vi samman svårigheterna i de 
kategorierna. 
 
Åtgärder 
Här ställde vi samman informanternas åtgärder efter de mönster vi kunde urskilja. Detta 
gjordes genom att konstatera relationer mellan identifiering och åtgärd. 
 
Resultat av åtgärder 
För att hitta ett resultat för eleverna har vi använt oss av meningskoncentrering. 
Resultatet fanns spritt bland materialet och vi fick börja med att sålla ut innehållsbärande 
material för att sedan kunna meningskoncentrera.  
 
Avslutningsvis skrevs diskussionsdelen där vi bearbetade det erhållna resultatet i kontext 
med befintlig forskning. 
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6 Resultat 
Vi har valt att dela upp resultatet i fyra huvudområden, identifikation, kategorier, åtgärder 
samt resultat av åtgärder. Då intervjuerna har behandlats konfidentiellt har vi valt att inte 
ange vid vilka skolor våra informanter arbetar vid.  

6.1 Presentation av informanterna 
Informant 1, är en kvinnlig specialpedagog som arbetar i ett stödteam som stödjer den 
aktuella kommunens skolor och förskolor i deras arbete med barn och unga i behov av 
särskilt stöd. De arbetar förebyggande, konsultativt, rådgivande och direkt med enskilda 
barn. Servicen är gratis för skolorna, dock krävs att skolans rektor signerar hjälpbegäran. 
Enligt informanten så består stödteamet av tjugotvå personer varav fyra är 
specialpedagoger med olika inriktningar, däribland matematik. Informanten är relativt ny 
i denna tjänst, hon har tidigare arbetat på en högstadieskola i en så kallad ”liten grupp”, 
d.v.s. en grupp med elever som har särskilda behov, som specialpedagog. 
 
Informant 2, är en kvinnlig pedagog med drygt trettio års erfarenhet som gymnasie-, 
vuxen- och universitetslärare. Hon arbetar sedan tio år tillbaka på komvux. Informanten 
har som en del i sina arbetsuppgifter att arbeta med en elev som i vuxen ålder fortfarande 
lider av sina matematiksvårigheter. I fortsättningen benämnd Kalle, se bilaga 4 för mer 
detaljer. 
 
Informant 3, är en manlig pedagog med trettio års erfarenhet som lärare. Han har arbetat 
tjugo år på högstadiet och de tio senaste åren på gymnasiet. 
 
Informant 4, är en kvinnlig pedagog med fyra års yrkeserfarenhet. Hon har enbart arbetat 
på en gymnasial friskola som är relativt nystartad. 

6.2 Identifikation  
”Hur identifieras elever med matematiksvårigheter?” 
 
Under analysen av utskrifterna beslöt vi att uppdela identifikationen i faktorer/delfrågor 
för att få ett tydligare resultat. (Kvale, 1997) 
 
Vem gör upptäckten? 
Hur upptäcks matematiksvårigheter? 
Finns det några tydliga ”markörer”? 
 
Vem gör upptäckten? 
Ansvarig ämneslärare 
Annan lärare, t.ex. vid en överlämning eller vid förfrågan om hjälp av kollega 
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En informant berättade att hennes arbete började med att elevens lärare kontaktar 
stödteamet för en hjälpinsats. I detta läge har läraren redan provat alla möjliga 
pedagogiska metoder utan framgång på skolan, därefter har läraren fått en signatur från 
sin rektor för att starta en hjälpinsats för den utsatta eleven. Förutom rektorns 
godkännande krävs även att föräldrarna informeras och godkänner förestående utredning. 
 
Allmänna matematiksvårigheter var förut lättare att upptäcka, enligt informant 2. Lärarna 
hade då gemensamma elever där de diskuterade elevens prestationer i alla ämnen. Då 
upptäcktes det lättare om elever fungerade generellt dåligt i skolan, eller om de hade 
problem med endast ett fåtal ämnen. Nuförtiden är det bara sporadiska gemensamma 
nämnare mellan olika lärare. 
 
Hur upptäcks matematiksvårigheter? 
Vi vill dela in upptäckterna i två kategorier; aktiv kontra passiv. 
 
Aktiv 
Man har som pedagog en modell som aktivt prövar eleven för att tidigt kunna urskilja 
svårigheter. 
 
Diagnostiskt prov, tester 
Observation 
Inledande intervju eller enskilt samtal 
Individuell undervisning 
Individuella studieplaner 
 
I själva utredningen vill informant 1 ha ett specialpedagogiskt perspektiv, d.v.s. en 
helhetsbild över elevens situation och utveckling. Därför besöker hon skolan, där hon 
utför diagnostisering av eleven, har personalsamtal för att jämföra uppfattningen om 
eleven, samt observerar eleven i klassrumsmiljön. 
 
Informanten använder PRIM-gruppens diagnostest (Internet 6, PRIM-gruppen) som en 
del i kartläggningen av eleven. Testet är åldersanpassat och ambitionen är att ge läraren 
ett så brett bedömningsunderlag som möjligt av elevens kunskaper i matematik. Ämnes- 
och kursproven i matematik omfattar därför olika delar, som ska ge eleven möjlighet att 
visa sina kunskaper i matematik. De olika delarna skiljer sig vad gäller kunskapsinnehåll, 
arbetssätt, redovisnings- och bedömningssätt. Detta diagnostest beställs på Skolverkets 
hemsida. Detta PRIM-test används även på skolorna, dock på ett annorlunda sätt än 
avsett. Där får eleven sitta och lösa problemen själv, i motsats till informantens 
tillvägagångssätt där hon tillsammans med eleven diskuterar och antecknar olika 
tankegångar. När kartläggningen av eleven är klar, rapporteras utfallet till elevens 
föräldrar. Med föräldrarnas tillåtelse gick sedan informanten vidare till läraren. 
Rent allmänt så tycker informant 2 att det inte är lätt att identifiera elever med 
matematikproblem. Under de senaste åren har informanten börjat hitta elever med 
matematiksvårigheter, detta efter att ha infört individuella studieplaner. Detta resulterar i 
att hon kan identifiera eleverna snabbare och till större antal idag, jämfört med förr. 
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Då eleverna börjar med kursen i matematik A, inleder informant 4 med ett egetproducerat 
diagnostiskt prov. Syftet är att bestämma vilken nivå varje elev befinner sig på. Utifrån 
detta test har sedan informanten ett enskilt samtal med varje elev för att uppnå en 
samstämmighet över kunskapsnivån. Här kan även eleven informera om sin målsättning 
med kursen. Informanten anser att detta ger en bra bild över varje elevs kunskapande.  
En annan informationskanal är när vissa elever avlämnas från grundskolan till gymnasiet, 
detta sker genom att pedagogerna träffas och går igenom kunskapsnivån samt andra 
eventuella nödvändiga hänsynstaganden. Informanten använder sig av två olika 
kursböcker, varav den ena uppsättningen riktade sig i första hand till elever på 
naturvetarprogrammet. Dessa böcker nyttjades ibland för att identifiera kunskapsnivån i 
klassen, eftersom första kapitlet i detta material är väl lämpat för att avslöja 
kunskapsluckor från grundskolan. 
För att fånga upp de elever som inte klarat av uppställda delmål, användes ett 
”mitterminsprov”.  
 
Passiv 
Under arbetets gång råkar man upptäcka en elevs svårighet. 
 
Alla upptänkliga konventionella sätt är prövade utan framgång 
Regelrätta prov, t.ex. kunskapstest eller redovisningar 
Samtal med andra pedagoger kring eleven 
Klarar inte kurstakten eller delmål 
 
Informant 3 anser att upptäckten av elever med matematiksvårigheter i första hand sker 
då elever inte klarar av den uppställda kurstakten. Med detta menas att han observerar att 
de inte klarar av de uppställda delmålen. 
 
Finns det några tydliga ”markörer”? 
För att upptäcka markörer krävs observationer. 
 
Äldre elev räknar på fingrarna 
Härmar kamrater 
Stor del chansning 
Håller fasad utåt – låtsas kunna 
 
En säker indikator på att en elev har matematiksvårigheter är när det observeras att en 
äldre elev räknar på fingrarna. Elever som räknar baklänges på fingrarna resulterar med 
allra största säkerhet i att eleven kommer få problem med räknehastigheten, dock kan 
framåträknande elever få det lite lättare. Ibland kan det gå en månad av kursen utan att 
problemen upptäcks. Elever som härmar, chansar, låtsas, eller är blyga, uppdagas först 
vid redovisningar eller prov. Förutom tester och observationer använder sig en av 
informatorerna av en inledande intervju för vissa kurser, viket ger eleverna en möjlighet 
att flagga för att de vet med sig att de har matematiksvårigheter. Under intervjun tas det 
även upp vilka mål eleven har med kursen. Elever som har misslyckats med kursen förut, 
behöver med största sannolikhet en närmare granskning av sitt matematikkunnande.  
 



   

 19  

 
Identifieringen är det första steget mot en åtgärd och våra informanter, liksom Björn 
Adler (2001), betonar vikten av tidig upptäckt. Vi drar slutsatsen att ett aktivt 
förhållningssätt, samt observation möjliggör en tidigare upptäckt, till gagn för eleven.  
 
Informant 2: 
”Under de senaste åren har jag börjat hitta elever med matematiksvårigheter. Numera har 
alla elever individuella studieplaner, vilket medför att jag måste möta varje elev på 
individuell grund, det gör att jag verkligen reflekterar över varje enskild elevs kunnande.”  
 

6.3 Kategorier 
”Hur kategoriseras elever med matematiksvårigheter?” 
 
Generellt ansåg informanterna det som svårt att kategorisera eleverna, alternativt såg 
ingen nytta med detsamma. Några av dem refererade till Lester eller Adler, men man 
använde sällan de kategorierna (se ovan kap.3.3) till att utforma åtgärder. 
 
En av de erfarenheter vi tagit del av, är att de inte kan använda samma åtgärdsprogram på 
olika elever trots att de har liknande svårigheter (diagnoser), detta resulterar i att man inte 
kan se nyttan med kända diagnoser, t.ex. dyskalkyli, eftersom det ändå, enligt 
informanterna krävs ett individanpassat åtgärdsprogram.  
Avslutningsvis menar informant 2, att trots alla sina år inom yrket är det besvärligt att 
spalta upp svårigheterna i olika kategorier. Informanten får stöd i Arne Engström (2000) 
som anser att det inte finns någon anledning att diagnostisera elever eftersom deras 
problem är unika och ett åtgärdspaket inte passar alla. 
 
De kategorier som informanterna ganska informellt använde, förde trots allt tankarna till 
Magne, Engström och Adler. Grupper som själva anser sig inkompetenta, samt pseudo-
dyskalkyli elever talade informanterna om som ”osäkra”. Medicinska och neurologiska 
funktionsnedsättningar, dyskalkyli och akalkyli benämndes som särskilda svårigheter. 
 
Vi har utifrån materialet konstruerat följande kategorier som en generalisering av de 
begrepp informanterna använde; Allmänna matematiksvårigheter, Särskilda 
matematiksvårigheter, motivationsproblem, samt osäkerhet och/eller könstillhörighet. 
 
Allmänna 
Allmänna inlärningssvårigheter 
Brister från högstadiet 
Icke automatiserade elever 
 
Här finns den grupp som informanten kategoriserar som icke automatiserade elever. 
Deras främsta problem är att de inte hinner med ordinarie kurshastighet, då de fortfarande 
räknar på fingrarna. De har alltså inte lärt sig t.ex. multiplikationstabellen utantill. 
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Särskilda 
Dyskalkyli 
Specifika matematiksvårigheter 
Minnesproblem 
 
En informator berättade att hon närvarat på ett matematikseminarium i Stockholm, där 
forskarna var oense om begreppet dyskalkyli och själva diagnosen fram till dyskalkyli. Vi 
fick även veta att informanten tagit del av Björn Adlers material för dyskalkyli, hon tror 
inte på honom och har inte heller sett någon nytta med hans material. 
 
I början är det svårt att kategorisera till vilken grupp eleverna hör, menar informant 2. 
Informanten menar på att hon inte riktigt vet hur hon skall särskilja elever med allmänna 
inlärningssvårigheter från elever med specifika matematiksvårigheter. En annan kategori 
som informanten tycker förekommer, är elever med minnesproblem. Ena dagen ser en 
elev ljuset med ett problem för att dagen därpå inte alls förstå problemet. Informanten 
undrar om det är specifika matematiksvårigheter eller specifika minnessvårigheter det 
handlar om. För många elever i matematikvardagen är det ofta två steg fram och ett 
tillbaka. 
 
Utifrån ett eget utfört screeningtest, konstruerat av Björn Adler, så har informant 2 själv 
sett att eleven Kalle (se bilaga 4) passar in på Björn Adlers definition av dyskalkyli. 
Därmed anser informanten att begreppet dyskalkyli troligen finns, samtidigt som hon 
själv inte vill diagnostisera någon med den diagnosen. Informanten säger sig fortfarande 
känna en viss osäkerhet kring ämnet i fråga. Screeningtestet har som främsta uppgift att 
möta ett pedagogiskt behov av att systematisera iakttagelserna i den pedagogiska 
vardagen för en enskild elev. Testet är uppdelat i olika varianter för olika åldrar. 
 
 
Motivation 
Elevens inställning 
Motivationsproblem 
Tappat intresset 
 
Informant 1 upplevde att den enskilde elevens inställning var en avgörande faktor för 
dennes studieresultat. Informanten använde sig av forskaren Frank Lesters resultat (se 
ovan kap. 3.3) rörande problemlösningens natur. Enligt informanten så delade Lester upp 
funktionen i fem av varandra beroende kategorier/faktorer där känslor och attityd är 
avgörande. 
 
Informant 4 har hittills inte träffat på någon elev med matematikdiagnos. Hon upplever 
ofta att många elever har brister i sina kunskaper från högstadiet. En del av dessa elever 
har tappat intresset för matematiken och orkar inte kämpa längre. Denna grupp av elever 
är det väldigt svårt att hjälpa. 
Björn Adler (2001), däremot, anser att elever med motivationsbrist hör till kategorin 
allmänna matematiksvårigheter. Signifikant för dessa elever är att de är svagpresterande i 
alla skolämnen. Olof Magne (1999) vill förenklat beskriva att motivationen definieras 



   

 21  

som viljan att uppnå ett handlingsmål. Han menar att framgång och misslyckande 
påverkar denna vilja. Göran Sjöberg hävdar:  

Att elever i matematikproblem ofta har en låg arbetsinsats under matematiklektionerna 
beroende på bristfällig motivation och engagemang finns belagd i forskningslitteraturen 
(Sjöberg, 2006, s. 143).  

Informant 4 instämmer med Olof Magne om att de som har kunskapsbrister från 
högstadiet även saknar motivation.  
 
Informant 3 anser att den mest förekommande kategorin av elever som inte klarar 
uppsatta kursmål, är elever med motivationsproblem. Han anser att de flesta eleverna 
borde klara kurserna med hårt arbete, men de flesta orkar inte arbeta med matematiken, 
vare sig hemma eller på skolan.  
 
 
Osäkerhet/könstillhörighet 
Rädsla för ämnet, mental blockering 
Pojkar kontra flickors självbild vad gäller matematik 
 
Informant 2 anser att det finns många olika typer av matematiksvårigheter. För de flesta 
elever är rädslan för ämnet matematik en bidragande orsak, de har helt enkelt ”dragit ner 
rullgardinen” för sig själva. Dessa elever har fått en mental blockering för matematik. 
 
En aspekt som informanten tydligt kan se i och med denna rädsla är hur olika flickor och 
pojkar förhåller sig till matematik. Flickor säger oftare att de inte gillar matematik, att de 
inte förstår matematik, men det betyder inte att det är fler flickor än pojkar som är 
matematikrädda. Flickor har lättare att tala om denna rädsla, medan pojkar har mycket 
svårare att tala om sin osäkerhet. Killar skall vara bra i matematik, så har det alltid varit. 
Flickor tror mindre på sin förmåga, för pojkar är det tvärtom. Om en tjej överraskar på ett 
prov säger hon troligen ”jag hade bara tur”, medan en kille däremot ”kände på sig att det 
flöt på bra”. Informanten ser däremot ingen skillnad på matematikförmågan mellan 
flickor och pojkar.  
________ 
 
För att kategorisera eleverna använde informanterna diagnostisering, prov eller 
diagnostest, t.ex. PRIM-gruppens diagnostest. Alternativt gjordes dessa av annan 
pedagog (till exempel en speciallärare). Eleverna intervjuades eller man fick vital 
information vid en överlämning. Man gjorde även screeningtester. Observation av eleven 
eller samtal med andra berörda pedagoger, t.ex. vid ämnesövergripande konferenser var 
andra sätt att kategorisera. 

6.4 Åtgärder 
”Vilka metoder/hjälpmedel finns att tillgå? Vilka åtgärder använder 
pedagogerna?” 
 
De åtgärder som sätts in beror till stor del på skolans resurser. Vi har delat in de åtgärder 
informanterna använde i de kategorier vi noterade att informanterna föredrog. Många 
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åtgärder användes till olika kategorier och finns därför representerade under flera 
rubriker. 
 
Vi har valt att bortse från ett par av åtgärderna, eftersom vi vill undersöka hur man aktivt 
kan gå till väga som pedagog och åtgärder som att ”eleven måste arbeta hårdare” inte 
beskriver ett pedagogiskt arbetssätt. 
 
Allmänna 
Mer lärarhjälp 
Individanpassad undervisning 
Anpassad kurslitteratur, t.ex. en bok avsedd för lägre årskurs 
Mer tid, ibland till nackdel för bortprioriterade ämnen 
Matematikdiskussioner 
Matematikens koppling till historien 
Enskilda samtal 
Byte av kurslitteratur 
Kurslitteratur i två varianter, en svårare samt en för godkänd-nivå 
Läsa kursen i långsammare tempo 
Extralektioner 
Nivågruppera 
 
Enligt Björn Adler (2001) så är den bästa hjälpen vid allmänna matematiksvårigheter, att 
arbeta i ett långsammare inlärningstempo. 
 
Informant 2: 
Vid arbete med elever som har allmänna matematiksvårigheter gäller det att hitta en 
realistisk kunskapsmålsättning, dessutom krävs det för det mesta att eleven får en 
förlängd studietid, eftersom erfarenheten säger att eleverna inte orkar med en 
intensifierad lektionsfrekvens under ordinarie studietid. Längden på den förlängda 
studietiden anpassas efter den specifika elevens förutsättningar. Denna kategori av elever 
har dessutom svårt med att hålla koncentrationen under lektionspass som överstiger fyrtio 
minuter. Informanten är införstådd med att förlängd studietid är svårt att realisera i en 
klass som skall följas åt. 
 
Gemensamt för ovanstående åtgärdskategorier är att samtliga elever kräver gallring bland 
uppgifterna, eleverna är för det mesta inte kapabla att gallra själva. Gallringen måste 
naturligtvis stämma överens med elevens ambitionsnivå, enligt informanten. Har eleverna 
uttryckt att de är nöjda med godkänt betyg så behöver de inte sitta och brottas med MVG 
uppgifterna. 
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Särskilda 
Liten grupp 
Individuell tid hos specialpedagog 
Mer lärarhjälp 
Individanpassad undervisning 
Anpassad kurslitteratur, t.ex. en bok avsedd för lägre årskurs 
Mer tid, ibland till nackdel för bortprioriterade ämnen 
Individuella programmet, IV 
Enskilda samtal 
Byte av kurslitteratur 
Hoppa över svåra avsnitt för att gå tillbaka senare 
Förlängd studietid 
Kurslitteratur i två varianter, en svårare samt en för godkänd-nivå 
Läsa kursen i långsammare tempo 
Extralektioner 
Lugn studiemiljö 
 
Björn Adlers åtgärdsprogram: 
För elever med dyskalkyli eller elever som bara presterade ojämnt har Björn Adler (2001) 
tagit fram ett kommersiellt åtgärdspaket. Åtgärdspaketet består förutom materialet även 
av utbildning av läraren. Informant 2 som utfört diagnosdelen har inte använt sig av 
åtgärdspaketet. Hon har istället använt sig av empirisk utvärdering av intuitiva åtgärder. 
Detta sätt kräver erfarenhet så den är inte lämplig för nyutexaminerade lärare. Det finns 
dock ett antal ledande personer som ifrågasätter om det är möjligt att från diagnosen 
dyskalkyli använda sig av ett standardiserat åtgärdspaket. Både Göran Sjöberg (2006), 
Arne Engström (2000), informant 1, med flera är samtliga kritiska till detta 
generaliserande av individuella elever. 
 
Lugnt i klassrummet: 
Lugnt i klassrummet är den enda åtgärd för minnessvaga elever som vi har urskiljt. 
Exempelvis så uttryckte informant 2 en önskan om att hon behövde ett åtgärdsprogram 
för, som hon uttryckte det, elever som hade lärt sig något ena dagen för att nästa dag 
upptäcka att allting är glömt. Björn Adler (2001) anser att minnet är det centrala i 
lärandet. Enligt honom kan elevens minne inte direkt tränas upp, utan det är valet av 
strategier som skall tränas. Även Göran Sjöberg (2006) påpekar att trots att det råder stor 
oenighet om dyskalkyli så är enigheten stor om vikten av en väl utvecklad 
minnesfunktion. Enligt Adler så sker inlärningen i långtidsminnet bäst när eleven inte är 
alltför stressad, samt att eleven har tid för reflektion under själva lärandet. Här stämmer 
även informant 3 in när han påpekar att ordning i klassrummet är viktigt för eleverna. En 
åtgärd är därför att skapa en miljö för eleven som uppfyller dessa kriterier. 
 
Informant 2:s uppgift är att ge lärarna handledning och redskap så att de kan undervisa 
elever med särskilda matematiksvårigheter, oavsett vilken typ av svårighet eleverna har. 
När kartläggningen är avklarad tar hon med sig en förslagslista på åtgärder ut till skolan, 
till både elever, föräldrar och lärare. Stödinsatsen planeras tillsammans med skola, elev 
och hem. Här måste ett antal faktorer beaktas, t.ex. skolans resurser, ”liten grupp”, 
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individuell tid hos specialpedagog, elevens inställning och sociala situation. Generellt 
handlar det om att eleverna får mera lärarhjälp, till största delen handlar det om denna typ 
av insats. Lärarna utgår från elevens speciella förutsättningar och behov då undervisning 
individanpassas. Eftersom vissa elever tycker det är pinsamt att sitta i den egna klassen 
med eget material, ordnas så att dessa elever kan sitta i ett annat rum och arbeta med sitt 
material. Detta arbetssätt är något som föredras ute på skolorna. 
Det är inte alltid fritt fram att rulla ut ett åtgärdsprogram/stödinsats. En orsak kan vara att 
någon av eleverna eller föräldrarna inte vill att eleven skall pekas ut som avvikande i 
klassen. I praktiken blir det dock ett anpassat material, t.ex. har eleven i årskurs fem en 
bok som är tänkt att användas i årskurs fyra. När en elev har halkat efter övriga gruppen 
och behöver en anpassad studiegång, så inleds arbetet med att titta på uppnåendemålen. 
Utifrån dessa och tillsammans med det anpassade materialet försöker informanten bygga 
upp elevens kompetens, så att hela kunskapsmålet täcks. 
 
Informant 2 har varit på en dyskalkyliföreläsning av Björn Adler, där han berättade om 
en pojke som fastnat på ett matematikavsnitt. För Adlers elev var det helt omöjligt att 
komma vidare då han inte klarade kunskapsmålen för det specifika avsnittet. Eleven 
utsattes då för ett försök där han fick hoppa över det problematiska avsnittet utan att 
behärska den delen, enligt Adler gick följande avsnitt bra trots det. Kalle har också 
hoppat över valda delar som han inte har kunnat knäcka och jobbar med procent just nu. 
Lättast för Kalle har varit ekvationslösningen och att arbeta med uttryck. Avsikten är att i 
slutet av kursen gå tillbaka till det överhoppade avsnittet. 
 
 
Motivation 
Matematikdiskussioner 
Matematikens koppling till historien 
Fungera som positivt stöd 
Enskilda samtal 
Kurslitteratur i två varianter, en svårare samt en för godkänd-nivå 
Läsa kursen i långsammare tempo 
Extralektioner 
 
En del elever kan inte ta till sig metoder om de inte kan se nyttan med dem. Informant 2 
delgav oss ett exempel om en kvinna som hon fick lura med ekvationer som hon var 
avogt inställd till. Eleven ville inte formalisera matematiken på pappret. Informanten 
löste problemet med att eleven inte behövde formalisera sina lösningar utan fick lösa 
uppgifterna på sitt sätt. Detta löpte på tills eleven inte längre kunde lösa de något mer 
komplexa uppgifterna. För att kunna hantera de mer komplexa talen insåg eleven själv att 
hon behövde formalism. I detta sammanhang diskuterades även kurslitteraturen som vid 
införande av nya metoder ofta lägger uppgifterna på en så trivial nivå att uppgifterna kan 
lösas utan den aktuella metoden. Informanten är införstådd med att läroböckerna är 
gjorda för den stora massan men påpekade att vissa elever kräver anpassning av 
kurslitteraturen. Exempelvis så bytte informanten lärobok, strök för svåra uppgifter eller 
tillhandahöll alternativa uppgifter. 
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Osäkerhet/könstillhörighet 
Individanpassad undervisning 
Matematikdiskussioner 
Matematikens koppling till historien 
Bygga upp elevens självkänsla 
Fungera som positivt stöd 
Enskilda samtal 
Extralektioner 
 
 
Eventuella tidigare diagnoser (t.ex. DAMP, AD/HD) har ingen betydelse för en aktuell 
utredning, anser informant 1. En del av eleverna har diagnoser och andra har det inte. 
Hennes erfarenhet är att elever med samma diagnos ändå kräver olika åtgärdsprogram. 
 
En elev lyckades få rätsida med sina matematikstudier efter att informanten kopplade 
matematiken till historia, t.ex. om nollans införande och bråket vid införandet av negativa 
tal. Eleven hade trott att matematik alltid hade funnits och inte alls förstått utvecklingen 
under tidernas gång. 
En annan liknande kategori som hon träffat på är en elev som hade haft ångest inför varje 
matematiklektion under grundskolan. Under vuxenstudierna hamnade denna elev i en fin 
grupp där det livligt diskuterades matematik vilket i sin tur resulterade i att elevens 
uppfattning om matematiken väsentligt förbättrades. 
 
_____ 
 
Vi noterar att matematikdiskussioner, koppling till historien samt individanpassning och 
enskilda samtal är allmänt använt av våra informatörer, med ett gott resultat. 
Samtliga informanter använder sig även av anpassad kurslitteratur. Detta stämmer väl 
överens med Olof Magne (1999) som anser att lärarna inte skall vara rädda för att byta ut 
den oftast använda läroboken mot en anpassad variant. Även Björn Adler (2001) påpekar 
vikten av anpassade läromedel. 
 

6.5 Resultat av åtgärder 
”Hur fungerar åtgärderna för eleverna?” 
 
Generellt uttrycker sig informanterna vagt kring resultatet av åtgärderna. Man lyfter fram 
exempel på elever som lyckats under specifika förhållanden. 
För de flesta elever märks en progress, även om målen inte uppnås och i en del fall 
uppnås målen efter mer tid och flera insatser. 
 
Informanter ansåg att elever i kategorin osäkra elever var lättast att hjälpa och de såg ett 
snabbt och mätbart resultat av åtgärderna. 
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Informant 2: 
”Specifikt för matematik är den psykologiska låsningen som eleverna upplever, jag tror 
att de flesta elever hör hit. De rädda eleverna är de roligaste att jobba med, eftersom det 
uppstår så stor glädje när de märker att vingarna bär. Dessutom fortsätter de ofta läsa 
vidare med svårare kurser, eftersom de känner att de klarar av matematiken.” 
 
En av informanterna anser att eleverna behöver mer tid för matematik och mer lärarledd 
tid, för att kompensera sina problem. Tidens omfattning är beroende av elevens 
individuella förutsättningar. Då eleven endast behöver uppnå betyget godkänt i 
kärnämnena, resulterar detta ibland i att ett icke-kärnämne får stryka på foten till förmån 
för matematiken. Denna metod fungerar både bra och dåligt. Det har inträffat att en elev 
uppnått godkänt matematikbetyg, för att sedan drabbas av att behörighet saknas i det 
bortprioriterade ämnet. Informanten anser att detta inte är en bra lösning. I vissa 
kommuner kan eleverna ibland gå om samma årskurs. För elever som uppnått 
gymnasieålder är det individuella programmet, IV, ett passande alternativ.  
 
En annan lyckad åtgärd är en elev som hade haft ångest inför varje matematiklektion 
under grundskolan. Under vuxenstudierna hamnade denna elev i en fin grupp där det 
livligt diskuterades matematik vilket i sin tur resulterade i att elevens uppfattning om 
matematiken väsentligt förbättrades. En annan elev lyckades få rätsida med sina 
matematikstudier efter att informanten kopplade matematiken till historia. 
 
Osäkra elever hjälps bäst, enligt en informant, genom att bygga upp deras självkänsla och 
att hela tiden vara en positivt stödjande handledare. Efter kursstarten gäller det att så fort 
som möjligt få dem att göra ett lyckat test, om de får lyckas så byggs deras 
självförtroende upp och matematikstudierna blir mycket roligare. Det bör även försökas 
att skapa möjligheter till enskilda samtal med eleven, för att locka fram det positiva som 
finns inom alla människor. 
 
För eleven Kalle har inte informanten använt sig av Björn Adlers åtgärdsprogram för 
elever med dyskalkyli, eftersom hon saknar kunskapen om hur hon skulle genomföra 
detta åtgärdsprogram. Hennes genomförda åtgärder är baserade på intuition och empirisk 
återkoppling. Informanten försöker jobba med Kalle som individ, det vill säga att hitta 
var han befinner sig och fortsätta därifrån. 
 

7 Diskussion 

7.1 Validitet och reliabilitet 
Då olika typer av undersökningar görs så är det två begrepp som måste beaktas, 
reliabilitet och validitet. Med validitet menas att undersökningen mäter det som avses att 
undersökas och ingenting annat (Patel och Davidsson, 2003). Enligt Steinar Kvale (1997) 
så är validitet detsamma som undersökningens giltighet. En validering av kvalitativ 
forskning innefattar, enligt honom, kontroll av arbetets tillförlitlighet. För att stärka 
validiteten i vår undersökning har vi genomgående beskrivit och motiverat vårt val av 
metod.   
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Reliabilitet avser tillförlitligheten i de mätmetoder som används och vilka eventuella 
faktorer som kan påverka resultatet i undersökningen (Patel och Davidsson, 2003). 
Conny Svenning (2003) anser att det är svårt att mäta reliabiliteten då det i en mätmetod, 
som i en intervju, kan uppstå faktorer som påverkar resultatet. Det är så kallade 
intervjuareffekter som är ett resultat av intervjuarens uppträdanden. Då vi intervjuade 
informanterna följde vi samma intervjuguide vid samtliga tillfällen. Vi försökte även 
hålla ett neutralt tonläge då frågorna ställdes för att inte visa våra egna tankar kring 
frågan. Vi, intervjuarna, lyssnade uppmärksamt och var noggranna med att låta den 
intervjuade tala till punkt innan nästa fråga ställdes. För att inte missa något av vad 
informanterna sade så använde vi oss av ljudupptagning under intervjuernas gång. För att 
ytterligare stärka reliabiliteten i vår undersökning skickade vi ut de sammanställda 
intervjuerna till respektive informant. Detta för att säkerställa att vi dokumenterat 
informanternas åsikter på ett korrekt sätt. 
 
  

7.2 Resultatdiskussion 
Identifikation 
”Hur identifieras elever med matematiksvårigheter?” 
 
Aktiv kontra passiv: 
Identifikation måste ses som ett första steg till hjälp för individen. Ett aktivt 
förhållningssätt leder till en snabbare upptäckt och både informatorerna och forskningen 
betonar vikten av att starta hjälpen tidigt för att bland annat undvika följdproblem (Adler 
2001) Vi konstaterade också att tre av fyra informanter aktivt letade efter 
problemområden hos sina elever. 
Endast en av informanterna var passiv. Denne informant var också tveksam till att 
använda pedagogiska metoder för att hjälpa eleverna, vi frågar oss om det är allmänt 
förekommande med aktiva metoder/förhållningssätt och konstaterar att vårt material är 
för litet för att dra generella slutsatser. 
Ämneskonferenser ledde till fler och tidigare upptäckter, enligt våra informanter. Vid 
diskussioner på ämneskonferenser kom man underfund med om en elev hade fler svaga 
sidor. Man påpekar att detta ledde till snabbare hjälp. 
 
Observationer: 
En metod är att identifiera elever med hjälp av observationer, detta sker kontinuerligt 
under lektionstid. Informant 2 har några indikatorer på att eleven bör studeras närmare. 
Exempelvis så är det ett tecken om eleverna räknar på fingrarna. Under våra praktiker har 
vi noterat att vissa inte vill fråga om hjälp, men deras kroppsspråk visar på ett behov av 
hjälp. Informant 2 tar även upp denna typ av elever. Övriga informanter tog inte alls upp 
observationer som ett verktyg för att identifiera elever i behov av hjälp. Orsaken till detta 
tror vi kan vara att informant 3 och 4 arbetar i helklass på gymnasiet där tiden för varje 
individ är begränsad.  
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Över huvud taget är observationer ett verktyg för att upptäcka markörer och för att sedan 
kategorisera och utvärdera. Vi efterfrågar utbildning i effektiv observationsteknik för 
blivande lärare. 
 
 
Kategorisering 
”Hur kategoriseras elever med matematiksvårigheter?” 
 
Kategorisering upplevs som svårt av informanterna, man vet inte hur det ska göras, i 
vilka kategorier, eller hur kategorierna ska kunna hjälpa till att förbättra läget för eleven. 
Vid intervjutillfällena såg vi hur informanterna kämpade med ordvalet, men under 
analysen märkte vi att de ändå samlade elevernas svårigheter i kategorier. Dessa var 
allmänna matematiksvårigheter, särskilda matematiksvårigheter, motivationsproblem, 
samt osäkerhet och/eller könstillhörighet. Flera av informanterna var skeptiska till Adler 
och hans åtgärdsprogram, likafullt användes detta av en del. Vid närmare analys av 
kategorierna tycker vi oss se ett tydligt samband mellan de kategorier informanterna 
använder och Adlers. 

7.2.1 Dyskalkyli och Akalkyli 

Dessa begrepp samt de medicinska/neurologiska och psykologiska grupperingarna 
(Engström, 1999) benämner informanterna som särskilda matematiksvårigheter, men de 
använde ogärna termen dyskalkyli. 
 
Vår slutsats är att dyskalkylidefinitionen är alldeles för omogen för att befinna sig i 
samhörighet med diagnosen dyslexi. Man kan också undra om en satsning på 
vidareutbildning av lärare (eller en satsning på verklighet för forskarna?) skulle ge större 
harmoni mellan forskning och verklighet. 

7.2.2 Pseudo-dyskalkyli 
Våra informanter pratade om osäkra barn och om skillnader i kön. Vi anser att både 
definitionen och åtgärderna väl motsvarar det Adler härrör till pseudo-dyskalkyli. 
Under våra praktikperioder på gymnasiet har vi också stött på ett antal elever som varit 
avogt inställda till matematiken, eftersom de upplevt att de under hela sin skoltid har fått 
höra att de inte klarar av att räkna matematik.  
 

7.2.3 Allmänna matematiksvårigheter 
Här anser vi att samstämmigheten mellan informanternas kategorisering och Adlers är 
stor. 
Det som är intressant är att Magne (1999) menar att eleverna med motivationsproblem 
hör till denna grupp. Där var informanterna tydliga med att de såg motivationen som en 
särskild kategori. Magne menar att matematiksvårigheten lägger grunden till 
motivationsproblematiken, vilket vi tycker låter logiskt. 
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Några av informanterna uttalade också en skepsis till nyttan av diagnoser. Vi tycker oss 
märka att de inte anser att eleverna får mer hjälp med diagnoser än de skulle ha fått 
annars, men att diagnosen sedan kan upplevas som något negativt av eleven. 
 
 
Åtgärder 
”Vilka metoder/hjälpmedel finns att tillgå? Vilka åtgärder använder pedagogerna?” 
 
Inga åtgärder passar i sin helhet för olika elever, även om diagnosen är densamma. Detta 
är ytterligare ett argument våra informatorer anfört som skäl till dubier mot diagnoser. 
Istället skräddarsyr de åtgärdspaket för varje elev. Individanpassning är också det som de 
flesta använder som åtgärd, vid sidan av anpassat material och samtal om matematik. 
Alla informanter använde sig av anpassad kurslitteratur, det är en billig och effektiv 
metod att hjälpa eleverna. 
Vi tycker att det är bra för eleverna att ha tillgång till olika sorters kurslitteratur, så att de 
kan välja den som passar deras nivå bäst. Informant 2 påpekade att vissa elever hade 
problem när nya matematikverktyg introducerades. 
Vi anser att vid anpassning av kurslitteraturen så krävs det en noggrann planering. Detta 
för att undvika att målen förbises i närtiden, men även eventuella framtida mål. 
 
Att utöka antalet lektioner med bibehållen studietakt är en metod som kan hjälpa, dock är 
det inte alla som kan hantera en högre arbetsbelastning. Här håller informant 4 delvis 
med. Hon anser att de elever som inte klarar kursen på utsatt tid oftast inte klarar den 
bättre med förlängd tid. Den slutsats vi drar är att om möjligheten finns i form av tid och 
pengar kan denna åtgärd hjälpa eleven med pågående kurs. Dock är det så att om eleven 
planerar att fortsätta med svårare kurser är detta ingen lämplig metod eftersom även 
räknehastighet är en nödvändig kunskap. 
 
Lesters problembaserade lärande: 
Lesters åtgärdsprogram som är individuellt anpassat tycker vi har både en styrka men 
även en svaghet. Styrkan är att det finna alla möjligheter att anpassa studierna för den 
enskilda eleven. Svagheten är att det är en orealistisk åtgärd för större grupper eftersom 
den är både tid- och kostnadskrävande. Elever måste lösa många problem för att förbättra 
sin problemlösningsförmåga. Det verkar bra att utgå från problemlösande uppgifter för att 
motivera/visualisera nyttan med matematik. Detta är en åtgärd som informant 1 nyttjar.  
 
Stärkande av självförtroendet: 
Detta är nog den viktigaste åtgärden för oss lärare. Matematik är ett ämne där det lätt blir 
så att läraren fokuserar på att hitta fel, allt rätt som eleven producerar ignoreras och tas 
för givet. Elever som till en början kanske bara saknar motivation riskerar att med stor 
sannolikhet hamna i en negativ spiral. Om inte motivationen återfås kan allt 
självförtroende brytas ned och ersättas med en avog inställning till detta fantastiska ämne. 
Ett sätt som används är att testa eleverna ofta med ganska okomplicerade prov. Syftet 
med detta är att eleverna skall lyckas och därmed bygga upp sitt självförtroende. 
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Lugn i klassrummet 
Studiero nämns också som en viktig faktor för de matematiksvaga elevernas möjlighet att 
få bättre resultat. 
 
Resultat av åtgärder 
”Hur fungerar åtgärderna för eleverna?” 
 
Generellt för ovanstående åtgärder är att elevens socialisering måste beaktas, exempelvis 
så upplevde informant 1 att både elever och föräldrar kunde vara tveksamma till 
planerade åtgärder. Orsaken till detta var inte själva åtgärden utan det faktum att eleven 
lyftes ut ur den sociala samhörigheten när läraren valde att byta studieplats eller 
kurslitteratur. Mer allmänt, som både informant 1 och 2 uttryckte, var att om en åtgärd 
fungerade på en elev så fanns det inga garantier att den skulle fungera för en annan elev. 
Det betonades också att man nu har färre matematiktimmar än förr och man frågade sig 
vilken betydelse det har. 
 
Någon tradition av att utvärdera resultatet av åtgärderna verkar inte finnas. 
Vi tycker det är anmärkningsvärt att utfallet av åtgärdsprogrammet från informant 1 inte 
följs upp av henne. Hennes arbetsmetod är att leverera ett åtgärdsprogram, inte att följa 
upp det. Detta gäller generellt för informanterna, kanske är det så att arbetsbelastningen 
idag inte tillåter tillbakablickar och utvärdering, eller ingår det bara i kulturen att man går 
vidare när man släpper en grupp? Detta tycker vi är synd, då vi tror att utvärdering skulle 
kunna förbättra åtgärderna, inte minst på sikt. 
 
Att testa av mindre delar av matematiken upplevde informant 2 och 3 som nödvändigt för 
vissa elever, så denna åtgärd är väl värd att beakta. Noterbart är att lärarens 
arbetsbelastning även här ökar väsentligt som resultat av denna åtgärd, vilket i sin tur gör 
att metoden nog är lite orealistisk när pedagogen är ansvarig för en stor klass. 
 
Det som informanterna upplevde som tydliga resultat, var arbetet med de osäkra eleverna. 
Samtal om matematik och koppling till historia samt individuella samtal ansåg 
informanterna resulterade i ett positivt utfall. 
 
Erfarenheter av åtgärder för dyskalkyli är begränsade, oftast blir det någon 
framgångshistoria av Björn Adler. Här bör även nämnas att informant 2 med sin 
empiriska metod lyckats förbättra Kalles kunnande. Dock är hon lite tveksam till hur 
länge den nya kunskapen kommer att bestå. 
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7.3 Avslutande diskussion 
Detta arbete har resulterat i att vi fått djupare förståelse för problematiken rörande elever 
med matematiksvårigheter. En slutsats vi bildat är att det inte finns någon färdig manual 
för hur vi skall hjälpa dessa elever. Istället är den främsta åtgärden att sätta den enskilda 
eleven i centrum och vara lyhörd för individens behov för sitt lärande. Det är även 
nödvändigt att kontinuerligt förkovra sig i den aktuella forskningen, här gäller det även 
att vara observant på nya rön eftersom forskningen bara är i sin linda inom 
matematikområdet. En annan viktig del för nyutexaminerade lärare är att upprätta en 
dialog med andra lärare, det är speciellt viktigt att ta del av vilka slutsatser de har rörande 
matematiksvårigheter. Syftet är inte att vi skall ta deras åsikt som egen utan bilda vår 
egen uppfattning utifrån deras åsikt, tillsammans med andra. 
 

8 Fortsatt forskning 
Undersökningen har gett oss en inblick i svårigheten med att möta elever med 
matematiksvårigheter. För att få en bättre bild av olika arbetsmetoder och deras 
konsekvenser, skulle fler gymnasielärare behöva intervjuas, något som skulle kräva att 
studien omfattade en längre tid. Dagens forskning är mestadels inriktad på elever med 
matematiksvårigheter i de yngre åldrarna. I en fortsatt studie inom detta område skulle 
det vara av intresse att göra en longitudinell studie av en elev som diagnostiserats i tidiga 
år. Sedan skulle eleven följas upp till vuxen ålder och på så sätt få en inblick i elevens 
utveckling inom matematiken. 
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Bilaga 1 Informantutskick 
 
Vi är två lärarstudenter (Belinda Pilheden-Nordfelth & Thomas Nilsson) från Luleås 
tekniska universitet som den här terminen läser de sista 20 poängen i det allmänna 
utbildningsområdet vilket innebär att vi håller på med vårt examensarbete. Vi har valt att 
göra en forskningsrapport om hur man som lärare ska hantera elever med 
matematiksvårigheter.  
 
Vi har i en intervjuguide satt ihop ett antal frågor som är relevanta för vår undersökning. 
Med svaren som grund kommer vi att sammanställa det i vår rapport. De uppgifter vi 
samlar in under intervjuerna garanterar vi kommer att vara konfidentiella.  
 
Frågor: 

1. Hur identifierar du elever med matematiksvårigheter? 

2. Vilka svårigheter finner du med fråga ”1”, dvs. är det några svårigheter med att 
identifiera elever med matematiksvårigheter? 

3. Vilka typer/kategorier av matematiksvårigheter anser du existerar? 

4. Vilka svårigheter finner du med att identifiera elever enligt fråga”3”, dvs. är det 
svårt att kategorisera eleverna till olika typer av matematiksvårigheter? 

5. Vilka alternativa metoder använder du för elever med matematiksvårigheter? 

6. Vilka utmaningar finner du med fråga ”5”, dvs. vad ser du för hinder med de 
alternativa metoderna? 

7. Upplever du någon skillnad på dubbelpass kontra enkel pass? 

8. Har du observerat att vissa problem kan relateras till elevens studieprogram? 

9. Hur uppfattar du att en anpassad utbildningshastighet inverkar på elevens 
slutresultat? 

10. Anser du att klasstorleken har någon betydelse för elever med 
matematiksvårigheter? 

11. Vem diskuterar du dina problem med? 
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12. Anser du att du haft nytta av din lärarutbildning för att hantera elever med 
matematiksvårigheter? 

13. Anser du att du haft nytta av din eventuella fortbildning under dina 
yrkesverksamma år för att hantera elever med matematiksvårigheter? 

 



   

 36  

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Max 2 timmar (frågorna 1-6 är högst prioriterade) 
 

1. Hur identifierar du elever med matematiksvårigheter? 
(hastighet, intervju, prov, screening, observationer, individuell utvecklingsplan 
, förändring under tiden, …) 

2. Vilka svårigheter finner du med fråga ”1”, dvs. är det några svårigheter med att 
identifiera elever med matematiksvårigheter? 
(materialbegränsningar, lärartid, finansiering, …) 

3. Vilka typer/kategorier av matematiksvårigheter anser du existerar? 
(dyskalkyli, pseudo-dyskalkyli, allmänna inlärningssvårigheter, fack av ex. 
teoretisk/praktisk/tyst kunskap …) 

4. Vilka svårigheter finner du med att identifiera elever enligt fråga”3”, dvs. är det 
svårt att kategorisera eleverna till olika typer av matematiksvårigheter? 
(lärartid, skolledning, …) 

5. Vilka alternativa metoder använder du för elever med matematiksvårigheter? 
(lektion/examination, hjälpmedel, resurser, elevens lärmiljö, IUP,  …) 

6. Vilka utmaningar finner du med fråga ”5”, dvs. vad ser du för hinder med de 
alternativa metoderna? 
(materialbrist, socialisering, tidsåtgång, informationsbrist, duktiga elever, …) 

 

7. Upplever du någon skillnad på dubbelpass kontra enkel pass? 
(vissa elever har problem med viss miljö, schemaläggning, …) 

8. Har du observerat att vissa problem kan relateras till elevens studieprogram? 
(Natur, Teknik, Bygg, …) 

9. Hur uppfattar du att en anpassad utbildningshastighet inverkar på elevens 
slutresultat? 
(extra tid inom normal tidsram, förlängd studietid, skolledning, …) 

10. Anser du att klasstorleken har någon betydelse för elever med 
matematiksvårigheter? 
(stora klasser, små grupper, individuell undervisning, …) 
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11. Vem diskuterar du dina problem med? 
(lärarkollegor, ämneskollegor, arbetslagskollegor, specialpedagoger, rektor, 
kommun, föräldrar, …) 

12. Anser du att du haft nytta av din lärarutbildning för att hantera elever med 
matematiksvårigheter? 
(vetenskaplig kännedom, problemhantering, förbättring, …) 

13. Anser du att du haft nytta av din eventuella fortbildning under dina 
yrkesverksamma år för att hantera elever med matematiksvårigheter? 
(seminarium, kurser, planerade, …) 
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Bilaga 3 Informant 1 
 
Informanten hade inte direkt någon åsikt om de nationella proven för elever i 
matematiksvårigheter, rent allmänt hade de sitt berättigande om de används på rätt sätt. 
Det var väldigt viktigt att identifiera elever med matematiksvårigheter i tidiga år, 
eftersom när åren går så befäster de sina felaktiga redskap. Arbetet för att ”lära om sig” 
ökade markant med åldern. Enligt informanten så är det upp till 15 % av eleverna som är 
gränsfall mellan skola och särskola. Dessa siffror kan ses på olika intelligenstester som 
görs vid diagnostisering. 



   

 39  

Bilaga 4 Informant 2 
 
Fallstudie av Kalle 
Informanten har som en del i sina arbetsuppgifter att arbeta med en elev som i vuxen 
ålder fortfarande lider av sina matematiksvårigheter. Informanten kom i kontakt med 
Kalle genom att hon blev uppringd från arbetsförmedlingen. De hade en man som hade 
väldigt svårt för matematik, i övriga skolämnen var det inga problem, men han hade 
börjat kursen matematik A två gånger, utan att kunna fullfölja kurserna. 
Arbetsförmedlingen efterfrågade specialundervisning för honom, egentligen finns det inte 
på vuxenutbildningen men informanten fick med skolledningens godkännande börja 
arbeta med Kalle.  
 
Kalle är en vuxen person som haft väldigt svårt med matematik under hela sin skolgång. 
Att Kalles matematikproblem inte bara hör till skolans värld visar Kalles 
arbetslivserfarenhet. Han har nämligen varit anställd som bland annat kassör på ett 
byggvaruhus, vilket krävde en del beräkningar, area och volym, som Kalle inte 
behärskade. Kalle klarade sig genom svårigheterna under en viss tid. Tack vare hans 
positiva personlighet så hjälpte alltid kunderna honom med de svåra beräkningarna. Detta 
fungerade inte i längden utan medförde att Kalle blev tvungen att säga upp sig. Ett annat 
exempel som Kalle berättat om är den ångest han känner när han och några kompisar 
skall dela på en gemensam utgift och han inte har en aning hur han skall räkna ut andelen. 
 
Det bestämdes att Kalle fick läsa enskilt och i egen takt. Vid första mötet fick han frågan 
om han kunde tänka sig genomgå Björn Adlers screeningtest, han accepterade och tyckte 
det var väldigt inspirerande att någon engagerade sig i hans problem. Informanten hade 
närvarat vid en föreläsning om dyskalkyli av Björn Adler, efter det hade hans 
screeningtest införskaffats i studiesyfte. Ur testets instruktioner kunde det utläsas att 
allmänna problem finns, om personen överlag presterar dåligt på alla uppgifterna. Som 
vuxen utan matematiksvårigheter så skall alla uppgifterna klaras. Har personen däremot 
dyskalkyli så uppstår problem med några uppgifter medan övriga uppgifter går 
klanderfritt.  
 
När Kalle genomförde testet fick han just det varierade resultatet, tre fel av femton 
uppgifter. Detta innebar enligt Björn Adler att han skulle kunna diagnostiseras som 
dyskalkyliker. Ett väldigt positivt utfall av testet var att Kalle insåg att han inte var helt 
obegåvad. Han upplevde att han inom vissa områden behärskade matematiken riktigt bra.  
Informanten hade dock inget färdigt åtgärdsprogram utan fick själv börja fundera på vad 
som bör göras med en 30-årig person som inte är automatiserad. Det de gjorde var att 
sitta tillsammans och lösa uppgifter, syftet med detta var att informanten ville försöka 
förstå hur Kalle tänkte.  
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Ett exempel informanten berättade om var att om hon verbalt bad Kalle lösa vad ”8-5” 
blev, kom svaret direkt att det blev 3. Om Kalle däremot fick uppgiften skriftligt blev 
svaret -3. När Kalle sedan beskrev hur han kom fram till -3 sa han att han ”tar bort 8 från 
5”. Informantens slutsats var att Kalle hade problem med symbolspråket. Åtgärder på 
detta specifika problem har genomförts och i dagsläget är detta problem åtgärdat. Dock är 
informanten osäker på om det nya korrekta tankesättet kommer att fortsätta gälla efter en 
tid, eftersom det felaktiga tankesättet har fått regera under så lång tid. Därefter fortsatte 
de att jobba med de fyra räknesätten, hela tal, reella tal, bråktal, negativa tal och 
decimaltal. Nu har eleven hyfsat bra ordning på positiva och negativa heltal. Decimaltal 
och bråk saknas dock helt för Kalle. En annan uppgift informanten gav Kalle var att 
skriva fem tusendelar, han skrev då 5 000. När Kalle ombads beskriva hur han tänkt sa 
han att 1000 är en tusendel och följaktligen måste fem tusendelar vara 5 000. 
 
Efter att ha kämpat med bråkräkning en längre tid bestämdes att Kalle skulle senarelägga 
den delen. Mot slutet av kursen så avser informanten att Kalle skall arbeta med bråk igen, 
detta för att se om det går att få upp något tankesätt kring problemet. Informanten har 
annars inte sett några exceptionella problem med att senarelägga vissa delar av kursen för 
att senare ta upp de överhoppade delarna. Kalle jobbar extra med den så kallade 
vardagsmatematiken så att han skall klara av att jobba på ett byggvaruhus. Informanten är 
övertygad om att Kalle kommer klara godkänt betyg på kursen matematik A. 
 
Avslutningsvis påpekar informanten att Kalle känner sig besviken på att han varit 
tvungen att vänta 30 år för att få reda på hur han skall räkna matematik på ett korrekt sätt. 
Han har gått hos speciallärare hela skoltiden, dock verkar inte tiden räckt till för att lösa 
Kalles problem. 

 
Övriga åsikter av informant 2 
Den individuella studieformen är bra både för elever och för lärare, informanten 
reflekterade över att hon efter trettio år fortfarande lär sig nya sätt på hur hon kan tänka 
och agera. Detta är även en orsak till att informanten fortfarande tycker att det är ett roligt 
jobb. En annan insikt som informanten insett under åren är att hon egentligen inte kan 
lära eleverna något, utan det måste de göra själv. 
 
Informanten säger att matematiksvårigheter kan uppstå i övergången från matematik A 
till matematik B, detta beror på att matematik A är konkret vardagsmatematik och i 
matematik B höjs abstraktionsnivån väsentligt. Elever som klarar av algebran klarar 
oftast det övriga matematikkurserna också. Algebran är den stora stötestenen. 
 
Oavsett om dyskalkyli finns eller inte, så tycker informanten att matematik är ett 
komplicerat ämne där flera delar av hjärnan måste användas. Om det sedan är så att 
eleven har problem med några av hjärnans öar, men inte med de andra, det vet hon inte.  
 
Enligt informanten finns det ett antal olika synsätt på matematik, ett är att matematik har 
med intelligens att göra, en annan sida är att det inte är vidare hippt att vara duktig på 
matematik, lite nördvarning. Även en genusskillnad noteras, flickorna kan lätt kokettera 
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bort matematiksvårigheter, det kan inte pojkarna. Matematiken har historiskt sett alltid 
hört till pojkarna vilket har gett ämnet hög status. Dessutom sätts matematik ofta i 
motsatsförhållande till humaniora och estetik. 
 
Informanten tycker generellt att det inte skall vara för små klasser under kursen, då blir 
det ingen dynamik. Här påpekade hon att även att elever med matematiksvårigheter oftast 
kan stimuleras av matematikdiskussionen i grupp (dock inte för många). Den bästa 
undervisningsformen är individuella spår och inte en sammanhållen grupp. 
Undervisningen kan med fördel ske i mindre grupperingar där diskussion med kamrater 
som har mer kunskap, är en del av lektionen. Denna studieform har existerat på hennes 
skola, där det fanns ett klassrum för matematik A, ett för matematik B, o.s.v. När eleven 
var klar med A så bytte eleven rum till B, det skedde periodiska intag under terminen så 
att eleverna oftast hade studiekamrater som befann sig på samma kunskapsnivå. 
 
Pedagogiska diskussioner sker naturligt med kollegorna, informanten tror att det 
diskussionsvänliga klimatet kan ha att göra med att de har drivit egna studiecirklar där de 
studerat och diskuterat pedagogiska rön. 
 
Informantens nytta av den egna lärarutbildningen för matematiksvårigheter är noll och 
intet, dock resonerade hon om att det kanske krävs en viss erfarenhet av verkligheten 
innan pedagogen kan börja reflektera över elever i matematiksvårigheter. ”Lärare lär 
man sig bäst genom att vara lärare” som hon uttryckte det. Däremot hade fortbildning 
under hennes yrkesverksamma tid gett mycket. Hennes erfarenhet var att kurser och 
litteratur inte hade varit något problem att införskaffa, som exempel nämndes den 
pedagogiska diskussionsgruppen som hade funnits och till den stod skolan för 
bokinköpen. 
 
Slutligen påpekade informanten att hon saknar forskning för tonåringar och äldre elever 
med matematiksvårigheter, den största forskarinsatsen ligger på yngre år men det är 
under de senare skolåren som problemen blir riktigt allvarliga. 
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Bilaga 5 Informant 3 
När informanten tittar tillbaka på sin yrkesverksamma tid så tycker han allmänt att 
matematikkunnandet har gått ned. Dock är det ingen som diskuterar hur mycket färre 
undervisningstimmar eleverna har idag jämfört med förr. En annan förändring är att 
flickorna är mycket ambitiösare än pojkarna, de lyckas bättre med sina studier och hävdar 
sig lika bra som pojkarna. Rent allmänt anser informanten att en elev som är villig att 
arbeta hårt oftast når ett godkänt betyg och utan elevens hårda arbete går det inte att få 
eleverna godkända. Han baserade behovet av ett högt studietempo på att ”glömskekurvan 
är brantare än inlärningskurvan”. Han anser förövrigt att 60 minuters pass är den optimala 
längden på ett lektionspass. Det får inte vara kortare för då hinner han inte gå igenom 
stoffet. Inte heller längre för då orkar inte eleverna hålla koncentrationen. 
 
Avslutningsvis anser informanten att det är en tuff skolmiljö för dagens elever, speciellt 
för de med ambitioner och som inte har det så lätt. 
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Bilaga 6 Informant 4 
 
En avgörande orsak till att det är svårt att se de elever som har problem är att tiden inte 
räcker till samt att elevgrupperna är för stora. 
 
Ifråga om längden på lektionerna så tycker informanten att det bästa är att ha dubbelpass i 
matematik. Hon ser det som en fördel för både de elever som har svårigheter och de som 
har det lättare för sig. De som behöver mycket hjälp hinner få det samtidigt som de 
snabbare hinner få mycket gjort under ett dubbelpass.  
 
Informanten upplever att vissa, av de elever som misslyckas med matematik A på en 
termin, inte nödvändigtvis klarar den bättre då de får en termin till på sig. Orsaken till 
detta är, enligt informanten, att dessa elever saknar motivation.  
 
Slutligen anser informanten att hon inte haft någon som helst nytta av sin lärarutbildning 
för att hantera elever med matematiksvårigheter. Hon anser även att hon har mycket hjälp 
av sina ämneskollegor och att det är med dem hon diskuterar matematikproblemen. 
 
 


