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Sammanfattning  
 
Det här konsumtionsarbetet sammanfattar olika matematiksvårigheter som kan finnas hos elever och metoder för hur  
svårigheterna kan upptäckas av lärare, samt undervisningsstrategier att använda sig av för lärare i mötet med dessa elever  
i gymnasieskolan. Strategierna kan användas i ett inkluderande klassrum och gynnar därmed inte bara elever i  
matematiksvårigheter utan även elever utanför. Syftet med arbetet är att erbjuda verksamma lärare en sammanställning av  
svårigheter, hur dessa kan identifieras samt kompenserande undervisningsstrategier från aktuell forskning som berör  
elever på gymnasienivå då författarna anser att detta är en kunskapslucka som bör fyllas. Resultatet visade på att  
matematiksvårigheter hos elever kan variera och att dessa kan upptäckas av läraren med hjälp av att läraren ger eleverna  
chansen att visa upp vad de har för kunskapsluckor i kombination med felanalys. Resultatet visade också att en  
omfattande mängd strategier finns att tillgå för att bemöta elever i matematiksvårigheters behov i det inkluderande  
klassrummet. I diskussionen diskuteras tänkbara anledningar till varför matematiksvårigheter än idag lever kvar i  
klassrummet trots det rika utbud av kompenserande strategier som finns. Slutsatsen är att det finns många olika  
typer av strategier tillgängliga för läraren att skapa förutsättningar för alla elever att nå matematisk framgång. 
 
Abstract 
 
This literature overview summarizes different types of mathematical difficulties that may exist among students as well 
as methods that teachers can use in order to discover these difficulties and instructional strategies to implement while 
teaching these students. The strategies can be used in an including classroom, meaning that they do not only profit 
students experiencing mathematical difficulties, but other students as well. The purpose of the overview is to offer 
teachers a summary of difficulties and how these can be identified as well as compensating instructional strategies 
from recent research considering students at upper secondary level, as the authors consider this to be a gap in 



 

 

knowledge that has to be attended to. The result showed that the mathematical difficulties among students can vary 
and that these can be discovered by the teacher by giving the students a chance to display misconceptions combined 
with the usage of error analysis. The result further showed that there is a great quantity of different instructional 
strategies that can be used to accommodate the needs of students in mathematical difficulties in the including 
classroom. In the discussion section, possible reasons for why mathematical difficulties still exist in the classroom even 
though compensating instructional strategies are available, is discussed. The conclusion is drawn, that there are a lot of 
strategies available for teachers which makes it possible for them to create conditions that let all students reach 
mathematical success.  
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1. Inledning   

Vi som blivande gymnasielärare i matematik är medvetna om att vi kommer att möta elever 

med olika förutsättningar att tillägna sig undervisningen, speciellt då det framgår i skollagen 

(SFS, 2010:800) att elever i svårigheter i dagens gymnasieskola ska undervisas i sin ordinarie 

klass. Kunskapsheterogeniteten som detta medför ställer krav på våra pedagogiska färdigheter 

eftersom vi är skyldiga att anpassa vår undervisning till denna mångfald i de fall då elever 

riskerar att inte uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skolverket, 2014b).  

Bristen på forskningslitteratur om anpassad undervisning för elever i svårigheter i 

gymnasieskolan (Marita & Hord, 2017) gör det svårt för oss som blivande lärare att få 

forskningsrelaterad information om hur vi ska förhålla oss till elever i vårt klassrum i 

matematiksvårigheter. Forskningslitteraturen som behandlar undervisningsstrategier som 

tillgodoser elever i matematiksvårigheters behov handlar främst om elever i låg- och 

mellanstadieskolan (Scherer, Beswick, DeBlois, Healy & Opitz, 2016; Marita & Hord, 2017) 

vilket gör att vi känner ett behov av att ta reda på vad som kan göras för att stötta upp elever 

även på gymnasienivå. 

Matematiksvårigheter är ett brett begrepp, som kan definieras och yttra sig på olika sätt 

(Adler, 2007). Samtidigt blir diagnoser inom skolan alltmer vanliga som en följd av att lärarna 

känner en ökad press att hjälpa elever att nå så höga resultat som möjligt. Diagnoserna kan 

nämligen för läraren fungera på ett avlastande sätt genom att de antingen ger tillgång till 

ökade resurser eller att eleven i fråga undervisas utanför lärarens eget klassrum (Skolverket, 

2016). Huruvida elevers diagnoser i sig medför några användbara implikationer för lärarens 

undervisning har dock ifrågasatts. Viktigast är kanske de svårigheter som ligger bakom 

diagnosen hos eleven och inte diagnosen i sig för att som lärare kunna ta ställning till vad som 

behöver göras för att stötta en elev att nå så långt som möjligt (Nilholm, 2007).  

I detta konsumtionsarbete sammanställer vi olika kännetecken på matematiksvårigheter i 

klassrummet tillsammans med lämpliga pedagogiska strategier för att kompensera för samma 

svårigheter. På så sätt vill vi erbjuda verksamma gymnasielärare information om 

undervisningsstrategier att använda vid mötet med elever i matematiksvårigheter i sitt 

klassrum, undervisningsstrategier som även möter elever utan matematiksvårigheter i samma 

klassrum. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta konsumtionsarbete är att sammanställa olika kännetecken för 

matematiksvårigheter och fungerande strategier för att kompensera för dessa svårigheter för 

att skapa en översiktlig bild över hur läraren kan “utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar ...” och “... ge särskilt stöd till elever i svårigheter” (Skolverket, 2011, s. 10). 

För att uppnå syftet besvarar vi följande frågeställningar: 

1. Vilka svårigheter har gymnasieelever i matematiksvårigheter i sitt lärande och vilka 

metoder finns det för att som lärare kunna identifiera dem? 

2. Vilka pedagogiska strategier finns det för att minimera konsekvenserna av dessa 

matematiksvårigheter i det inkluderande klassrummet? 
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik förklaras begrepp, särskilt det komplexa begreppet matematiksvårigheter 

och inkludering. Orsakerna till matematiksvårigheter och sannolikheten för att läraren ska 

träffa på elever med sådana svårigheter i sitt klassrum utreds. Slutligen beskriver vi hur mötet 

med elever i svårigheter i skolan har utvecklats historiskt för att motivera varför det 

inkluderande klassrummet eftersträvas idag.  

3.1 Begreppsförklaringar 

Nedan följer definitioner av viktiga begrepp för studien. 

3.1.1 Matematiksvårigheter 

Att definiera begreppet matematiksvårigheter är komplext. Det finns ingen allmänt vedertagen 

definition av begreppet (Wadlington & Wadlington, 2008). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (Specialpedagogiska Myndigheten, 2017) delar i stället upp begreppet i två 

kategorier. 

● Specifika matematiksvårigheter 

● Generella matematiksvårigheter 

Specifika matematiksvårigheter innebär att eleven presterar avvikande endast i ämnet 

matematik (Malmer, 2002) och detta orsakas av problem “inom den grundläggande 

räkneläran, att hantera tal och antalsuppfattning” (Specialpedagogiska Myndigheten, 2017).  

Generella matematiksvårigheter innebär istället att eleven har allmänna problem med 

inlärning och inte enbart problem med matematik i sig. Elever med generella 

matematiksvårigheter uppvisar studieresultat på samma nivå genomgående i alla ämnen och 

tar ofta längre tid på sig vid inlärning (Adler, 2001). Det finns olika typer av specifika 

matematiksvårigheter, varav Adler (2001) exempelvis nämner dyskalkyli, akalkyli, 

utvecklingsdyskalki och pseudodyskalkyli.  

Dyskalkyli kännetecknas av att eleven har problem med avgränsade områden av matematiken, 

avgränsade områden som sedan kan påverka andra delar av matematiken (Adler, 2001). 

Elever med dyskalkyli kan till exempel ha svårigheter med baskunskaper inom matematiken 
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såsom aritmetiska beräkningar, vilka är färdigheter som krävs för att behärska mer avancerad 

matematik (Kumar & Raja, 2009).  Majoriteten av de som har dyskalkyli har inte problem 

med sin läs- respektive skrivförmåga, även om detta förekommer (Adler, 2001). Dyskalkyli 

kan liknas vid diagnosen dyslexi (Adler, 2007). Dyslexi kan i sin tur också orsaka 

matematiksvårigheter enligt Lundberg och Sterner (2002), som beskriver att svårigheter med 

att läsa och skriva även kan medföra svårigheter i matematiken. Dyslexi i sin tur är ett vanligt 

förekommande fenomen som innebär att eleven har “specifika läs- och skrivsvårigheter” 

(Malmer, 2002, s.68) vilket Adler (2001) beskriver som svårigheter som handlar om att 

avkoda skrivna symboler. 

Vidare finns som nämnts begreppet utvecklingsdyskalkyli, vilket poängterar att dyskalkyli 

inte är statiskt tillstånd utan att denna typ av matematiksvårighet kan minskas med hjälp av 

bra pedagogik och med den biologiska mognaden (Adler, 2007).  

Det är en stor grupp elever som har diagnosen pseudodyskalkli, och majoriteten består av 

flickor. Pseudodyskalkyli kan likna dyskalkyli då samma typer av matematiksvårigheter 

uppvisas, men det handlar här egentligen om psykologiska faktorer. Eleverna har en 

känslomässig blockering till ämnet och intalar sig själva att de kommer misslyckas, trots att 

de egentligen har de matematiska färdigheter som krävs. De känslomässiga blockeringarna 

kan bero på många faktorer såsom tidigare misslyckanden, som fortfarande lever kvar eller att 

eleven kommer från en familj med en negativ relation till matematik. De känslomässiga 

blockeringarna förstärks sedan ytterligare av eventuella misslyckanden. (Adler, 2007). 

Akalkyli innebär att personen inte har förmåga att genomföra beräkningar på grund av någon 

form av hjärnskada. Denna diagnos omfattar endast en mycket liten andel av befolkningen. 

(Adler, 2007).  

3.1.2 Inkludering, kritiskt och kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik 

Inkludering syftar på att det är miljön som ska anpassa sig efter mångfalden som finns bland 

eleverna och inte tvärtom. Inkludering innebär därmed att läraren ska anpassa sina 

undervisningsmetoder så att dessa möter varje enskild elev utefter elevens behov och 

förutsättningar (Norrström, 2013). Att läraren ska anpassa sin undervisning på detta sätt 

framgår av läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Rent praktiskt i 

undervisningssituationen innebär det att när en elev riskerar att inte uppnå E i ett ämne, 
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oavsett orsak, är läraren skyldig att sätta in stödinsatser i det ordinarie klassrummet som 

huvudsaklig åtgärd (Skolverket, 2014b). 

Det inkluderande klassrummet hör ihop med det så kallade kritiska perspektivet inom 

specialpedagogik som innebär att när en elev upplever svårigheter söks orsaken till problemet 

i skolan istället för hos eleven själv. Med andra ord anses det i det kritiska perspektivet att det 

är skolans oförmåga att möta elevers olika förutsättningar i sin organisation och pedagogik 

som leder till att en elev upplever svårigheter. Detta leder till att förändringarna föreskrivs att 

äga rum i systemet och inte hos eleven. Motsatsen till det kritiska perspektivet är det så 

kallade kompensatoriska perspektivet, i vilket man tillskriver elevens svårigheter att bero på 

tillkortakommanden hos eleven själv i form av diagnoser eller dylikt, vilket leder till att 

eleven i princip per automatik bör hänvisas till specialpedagogisk undervisning enligt 

anhängare till detta perspektiv (Norrström, 2013). 

3.1.3 Vår definition av matematiksvårigheter 

När vi hädanefter använder begreppet matematiksvårigheter rymmer det alla svårigheter 

oavsett orsak, som hindrar eleven att lyckas uppnå ett godkänt betyg i matematik, det vill säga 

både generella och specifika matematiksvårigheter. I vår definition av matematiksvårigheter 

är inte diagnosen i sig det viktiga utan i stället vikten av att kunna identifiera vem som 

behöver extra hjälp för att lyckas i matematiken och hur dessa ska hjälpas. Definitionen kan 

liknas vid den som Scherer et al. (2016) beskriver som “those who underperform in 

mathematics”, alltså inte enbart de elever som har en diagnos (s.635). Därmed inbegriper vår 

definition av matematiksvårigheter svårigheter som uppstår som följd av diagnoser, bristande 

motivation, generella inlärningssvårigheter etc. Anledningen till att denna breda definition av 

matematiksvårigheter har valts är lärarens skyldighet att hjälpa alla elever uppnå betyget E i 

matematik, oavsett vad som orsakar svårigheten att lyckas med detta. Ytterligare en anledning 

till att definitionen av matematiksvårigheter är så pass bred är att diagnostisering av 

dyskalkyli är svårt (Wadlington & Wadlington, 2008). Diagnostiseringen kan ta lång tid, men 

då en diagnos inte är nödvändig för att skolan ska vara skyldig för att sätta in stödinsatser åt 

elever i behov får inte detta vara en ursäkt att vänta med att agera (Skolverket, 2014a). Därför 

behöver lärare i skolan även ta hänsyn till elever utan diagnoser, vilket ytterligare motiverar 

studiens breda definition av begreppet matematiksvårigheter. 
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Liksom Scherer et al. (2016) refererar vi till elever i matematiksvårigheter i stället för elever 

med matematiksvårigheter eftersom vi har valt att ha ett kritiskt perspektiv i studien och 

beskriva vad läraren kan göra för att underlätta elevens skolsituation och inte vad eleven själv 

ska göra. 

3.2 Orsaker till och förekomst av matematiksvårigheter 

Det finns flera olika bakomliggande faktorer som kan orsaka att elever upplever 

matematiksvårigheter i det ordinarie klassrummet. I en sammanställning genomförd av 

Wadlington & Wadlington (2008) redogörs för att forskare tror att specifika 

matematiksvårigheter i form av dyskalkyli orsakas av en neurologisk funktionsvariation som 

skapar en nivåskillnad mellan individens generella kognitiva färdigheter och individens 

matematiska färdigheter. 

Dyskalkyli är dock som nämnt inte den enda formen av eller orsaken till att en elev upplever 

matematiksvårigheter i klassrummet. Matematiksvårigheter kan även vara en följd av att en 

elev har läs- och skrivsvårigheter, som exempelvis dyslexi (Lundberg & Sterner, 2002), eller 

att eleven har pseudodyskalkyli (Adler, 2007). 

Samtliga matematiksvårigheter grundar sig dock inte i diagnoser eller neurologiska 

funktionsnedsättningar utan kan även orsakas av andra anledningar. Dessa anledningar kan 

vara bristande motivation hos elever eller bristande förkunskaper. Anledningarna kan även 

ligga utanför eleven och i stället hos läraren, som kan ha undervisat på ett bristfälligt sätt 

(Wadlington & Wadlington, 2008). 

Det som går att urskilja ovan är vad Scherer et al. (2016) beskriver: 

While some researchers would argue that low achievement is a social 

construct, others seek to attribute low achievement to the presence 

of cognitive disorders or a discrepancy to IQ (s.634) 

Citatet beskriver målande de två polariserade perspektiv på specialpedagogik som florerar i 

skolvärlden, som nämnts det kritiska och det kompensatoriska. Dessa olika perspektiv på 

huruvida det är neurologiska eller sociokulturella faktorer som främst tillskrivs vara orsaken 
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till matematiksvårigheter i klassrummet påverkar hur man väljer att kompensera för de 

svårigheter som eleven upplever (Norrström, 2013). 

Antalet elever med diagnosen dyslexi varierar i litteraturen, men 5-8% av befolkningen 

uppskattas ha diagnosen (Dyslexiförbundet, u.å ). Enligt Kumar & Raja (2009) har 40% av 

alla elever med diagnosen dyslexi dessutom matematiksvårigheter. 1,8-5% av eleverna i 

Sverige har diagnosen dyskalkyli (Healthcare Media, 2015). Om elever i generella 

matematiksvårigheter och ångestrelaterad problematik i relation till matematik räknas med 

ökar antalet (Adler, 2001). Trots att ungefär lika många har dyslexi som dyskalkyli är 

dyskalkyli ett betydligt mindre känt fenomen. Till skillnad från dyslexi saknas forskning om 

förekomst, orsak och behandling av dyskalkyli (Kumar & Raja, 2009). De svårigheter som 

elever upplever i ämnet matematik speglas i en sammanställning av resultaten på elevernas 

kursprov i Matematik 1a, som visar att nästan en tredjedel av eleverna som genomfört kursen 

inte uppnådde godkänt betyg på kursprovet vårterminen 2014 (Skolverket, 2014c).  

3.3 Historisk utveckling 

Enligt Adler (2001) har matematiksvårigheter noterats åtminstone sedan början av 1900-talet, 

då personer med svårartade neurologiska åkommor diagnostiserades med akalkyli. Begreppet 

dyskalkyli dök istället upp först på 40-talet då tysken Gertsman, enligt Adler (2001), skilde på 

oförmåga att genomföra beräkningar, vilket akalkyli som nämnts innebär, och svårigheter 

som endast gäller vissa delar av matematiken, alltså specifika matematiksvårigheter. Två 

decennier senare dök sedan begreppet utvecklingsdyskalkyli upp. 

Tinglev (2014) beskriver hur elever som var svaga begåvningsmässigt hamnade i så kallade 

hjälpklasser i skolan under mitten av 1900-talet, dvs. under samma tid som 

matematiksvårigheter först uppdagades. Liknande lösningar för de underpresterande var 

vanligt förekommande ända fram till 70-talet, då man började rikta fokus mot mer integrerade 

förhållningssätt, som innebar att alla elever oavsett begåvning skulle gå i samma klass 

(Tinglev, 2014). 

I dag räcker det inte med att bara integrera, dvs placera, elever i svårigheter i det ordinarie 

klassrummet. I stället för att eleverna endast ska anpassa sig till det ordinarie klassrummets 

förutsättningar krävs det att läraren inkluderar eleverna i sin undervisning (Norrström, 2013). 

I det inkluderande klassrummet har läraren som uppdrag att forma sin undervisning på ett sätt 
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som ger samtliga elever möjlighet att uppnå sin fulla potential, vare sig den är att nå E eller A 

(Skolverket, 2011). 
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4. Metod  

Vi valde att göra en systematisk översikt och analys av sammanställningar av litteratur om 

forskningsfrågornas ämnen, alltså en metaanalys av forskningsresultat. Därigenom fick vi en 

bredare bas av resultat om forskningsfrågorna än om vi hade analyserat specifika studier som 

fokuserar på enskilda undervisningsstrategier. Nedan redogörs för hur litteratursökningen 

samt val av litteratur har gått tillväga. 

4.1 Litteratursökning 

För att göra en systematisk litteraturöversikt krävs det att man baserar sin litteratursökning på 

ett på förhand bestämt syfte med tillhörande frågeställningar (Bryman, 2011). Efter att syfte 

och kriterier formulerats valdes följande sökord i databasen ERIC: learning disabilities, 

mathematics, mathematical difficulties, mathematics performance, secondary, secondary 

education, error patterns, dyscalculia, mathematics instruction, literature reviews. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av databasen ERIC är att den innehåller en bred 

bas av pedagogiskt forskningsmaterial (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vi 

sökte inte bara på ett ord i taget utan sökte på olika kombinationer av begreppen för att 

försäkra oss om att få fram forskning som var så relevant som möjligt för våra 

frågeställningar, vilket är ett kriterium för en systematisk litteraturöversikt (Bryman, 2011), 

samt för att inte begränsa oss till forskning som endast handlade om diagnoser i matematik 

utan även om matematiksvårigheter generellt. I vissa fall uteslöts även artiklar som innehöll 

begreppet elementary school för att hitta forskning som i så hög grad som möjligt relaterade 

till de äldre skolåren. Vi sökte endast efter artiklar i databasen som var publicerade i peer-

revirewed tidsskrifter och avgränsade sökningen till att behandla artiklar som publicerats 

inom de senaste 10 åren för att hitta så aktuell forskning som möjligt. De träffar som 

litteratursökningen genererade redovisas under rubrik 4.2 (Bryman, 2011). Artikelsökningen 

kompletterades även med facklitteratur i ämnet från bland annat Vallabiblioteket samt med 

relevant litteratur som vi använt i tidigare kurser i vår utbildning. Bryman (2011) skriver 

nämligen att man lätt kan gå miste om andra informationskällor om man bara använder 

tidskriftsartiklar. 

Vi vände oss i vår litteraturöversikt så långt det gick till undersökningar som berörde 

gymnasieelever. Då forskningen som nämnts främst behandlat grundskoleelever blev vi 
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tvungna att bredda vår avgränsning och även till viss del ta hjälp av forskning som berör 

undervisningsstrategier och matematiksvårigheter som handlar om elever på låg-, mellan- och 

högstadienivå. Vi drog sedan egna slutsatser om hur dessa resultat kan implementeras i ett 

gymnasieklassrum. 

4.2 Urval 

För att göra vårt urval formulerade vi 5 kriterier, vilka baserades på studiens formulerade 

syfte, och som sedan användes för att bedöma artiklarnas relevans i relation till arbetets syfte. 

Detta är en vedertagen teknik vid genomförandet av systematiska litteraturöversikter 

(Bryman, 2011). Nedan redogörs för och motiveras dessa kriterier. 

● Tar artikeln upp symptom på matematiksvårigheter som är synliga för läraren i 

klassrummet? 

● Tar artikeln upp undervisningsstrategier som kan fungera kompensatoriskt för 

uppvisade matematiksvårigheter? 

● Tar artikeln upp undervisningsstrategier som är möjliga att använda i ett inkluderat 

klassrum? 

● Tar artikeln upp symptom/undervisningsstrategier som är relevanta för elever i äldre 

åldrar? 

● Är artikeln en litteraturöversikt? 

 

De första fyra kriterierna formulerades för att säkerhetsställa forskningens relevans för våra 

frågeställningar, varav det tredje bedömdes utifrån huruvida forskningen rörde lärare och inte 

specialpedagoger i matematik. Det sista kriteriet formulerades för att i studien kunna 

framställa en så bred repertoar av kännetecken på matematiksvårigheter samt kompenserande 

lärarstrategier som möjligt. Om vi i stället hade avgränsat oss till direkta forskningsstudier 

hade vi på grund av tidsramen behövt välja ut ett fåtal strategier och sedan läsa många studier 

som behandlar dessa för att få en kvantitativ, reliabel bedömning av huruvida dessa strategier 

är fördelaktiga eller ej. Genom att istället skapa en systematiska litteraturöversikt över 

litteraturöversikter kunde vi få kvantitativa resultat över en stor mängd strategier. Trots att 

resultatet därmed baseras på litteraturöversikter som på så vis är andrahandskällor så ser vi 

urvalet som pålitligt eftersom vi som nämnts sökte i ERIC efter artiklar som var peer-reviwed. 
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Vi gjorde vårt urval av de funna artiklarna (se matris 1) genom att först studera vilka 

artikelrubriker som verkade intressanta för vårt syfte, för att sedan läsa 

artikelsammanfattningarna. Om sammanfattningen till en artikel antydde att forskningen var 

relevant för oss läste vi var och en artikeln utifrån de fem kriterierna, som beskrevs ovan, och 

diskuterade sedan om vi kunde använda artikeln i resultatdelen.  

Ett par undantag utifrån våra fem kriterier gjordes dock i vårt urval. Två av artiklarna valdes 

trots att de inte var litteraturöversikter och de har i matrisen markerats med en asterix. 

Anledningen till att de valdes var att de skapade stort intresse hos oss, då de tog upp för oss 

nya och fascinerande lärarmetoder. Vi letade sedan efter litteraturöversikter som citerade 

dessa studier via Google Scholar, och använde oss sedan av dessa litteraturöversikter i 

resultatet, som en slags omvänd kedjesökning. Dessa litteraturöversikter har markerats med 

en pil. 

Om vi ansåg att informationen om någon av de angivna strategierna var bristfällig i en 

litteraturöversikt gjorde vi en så kallad kedjesökning och letade upp studien som 

litteraturöversikten hänvisade till för att ta reda på mer information (Bryman, 2011). 

Matris 1: Urvalsmatris 

Sökord Övriga 

begränsningar 

Antal 

träffar 

Utvalda artiklar 

learning disabilities AND 

dyscalculia NOT elementary 

school 

2007-2017 

Peer reviewed 

Full Text på 

ERIC 

 

39 Kumar & Raja (2009), 

Wadlington & Wadlington 

(2008) 

learning disabilities AND 

mathematical difficulties AND 

mathematics instructions 

2007-2017 

Peer reviewed 

Full Text på 

ERIC 

 

66 Scherer et al. (2016), 

Dougherty, Bryant, Bryant, 

& Shin (2016),  

Jiménes-Fernández (2016) 
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learning disabilities AND 

mathematics AND secondary 

education NOT elementary 

school 

2010-2017 

Peer reviewed 

Full Text på 

ERIC 

 

64 Steele (2010),  

Marita & Hord (2017), 

Satsangi, Bouck, Taber-

Doughty, Bofferding & 

Roberts (2016)* → Satsangi 

& Miller (2017) 

learning disablilities AND 

literature reviews AND 

mathematics instruction 

2007-2017 

Peer reviewed 

Full text på 

ERIC 

35 Hinton, Strozier & Flores 

(2014) 

Learnings disabilities AND 

error patterns AND 

mathematics 

2007-2017 

Peer reviewed 

Full text på 

ERIC  

19 Avitia, DeBiase, Howell, 

Knupp, Liu, Pan, Pagirsky & 

Root (2017)* → Mather, N., 

& Wendling, B. J. (2017) 

Learning disabilities AND 

mathematics instructions AND 

mathematics performance AND 

secondary NOT elementary 

school 

2007-2017 

Peer reviewed 

Full text på 

ERIC 

9 Seo & Bryant (2009) 

 

4.3 Analys av litteratur 

Förutom att läsa de funna artiklarna utifrån de kriterier som skapats analyserades de i största 

möjliga mån utifrån en så kallad tematisk kategorisering av undervisningsstrategierna och 

identifieringsmetoderna. Anledningen till att vi valde att inte kategorisera svårigheterna på 

något sätt är att vi i vår definition av matematiksvårigheter fastställer att orsakerna bakom 

svårigheterna inte är av intresse, då kännedom om diagnoser i sig inte har några pedagogiska 

implikationer (Nilholm, 2007). Därför vill vi inte lägga vikt vid orsakerna till svårigheterna. 

Annars hade en tänkbar tematisk kategorisering av svårigheterna varit att kategorisera dem 

utefter sociokulturella respektive neurologiska faktorer. För att lyckas skapa kategorier till 
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undervisningsstrategierna och identifieringsmetoderna letade vi efter upprepningar i de olika 

artiklarna (Bryman, 2011). Med andra ord, om exempelvis en undervisningsstrategi dök upp i 

en liknande beskrivning i fler än en artikel eller nämndes som en egen rubrik i en av artiklarna 

blev detta en kategori. Kategorierna mynnade ut i de underrubriker som utgör avsnitt 5.1.2 

och 5.2. Många artiklar tog upp ett flertal undervisningsstrategier, vilket gjorde att dessa 

passade in i flera olika kategorier. Exempelvis beskriver Wadlington och Wadlington (2008) 

strategier för hur lärare kan förebygga matematikångest men också hur en provsituation bör 

vara utformad. Andra artiklar fokuserade på ett problemområde eller en typ av strategi. 

Exempelvis fokuserade Marita och Hord (2017) på systematiska undervisningsstrategier för 

att hjälpa elever med problemlösning. En annan artikel, Dougherty, Bryant, Bryant & Shin 

(2016), fokuserar på undervisningsstrategier, som enbart handlar om svårigheter med 

proportionalitetsbegreppet. I detta fall valde vi att istället analysera vilka av dessa strategier 

som gick att generalisera till andra områden i matematiken. Om de strategier som behandlades 

i artikeln återfanns i annan forskningslitteratur bedömdes de som generaliserbara och togs 

med i resultatet. 

I en systematisk litteraturöversikt ska en kort sammanfattning av studiens utvalda artiklar 

beskrivas (Bryman, 2011). Denna sammanfattning återfinns i bilaga 1. Resultatet av läsningen 

av forskningen redogörs för under rubrik 5 i enlighet med vad som föreskrivs för 

sammanfattningar av kvantitativ och kvalitativ forskning enligt Bryman (2011). 
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5. Resultat  

Nedan redogörs för de funna forskningsresultaten utifrån studiens två frågeställningar. Under 

rubrik 5.3 kopplas de olika svårigheterna från rubrik 5.1 samman med de 

undervisningsstrategier som av oss tolkats som lämpliga för att kompensera för samma 

svårigheter. 

5.1 Matematiksvårigheter och identifieringsmetoder 

Svårigheter i matematiken är ett vanligt förekommande problem i klassrummet och det 

förekommer att vissa elever som upplever matematiksvårigheter är högpresterande i andra 

ämnen. Lärarna till de elever som visar höga studieresultat i andra ämnen förväntar sig inte att 

dessa elever ska ha svårigheter i matematiken och svårigheterna tenderar därför att ignoreras. 

Det är således problematiskt att identifiera de elever i klassrummet som faktiskt har 

matematiksvårigheter, samt vilka områden i matematiken de upplever som svåra (Wadlington 

& Wadlington, 2008). Nedan redogörs för vilka svårigheter som elever i 

matematiksvårigheter ofta upplever i det inkluderande klassrummet samt hur dessa kan bli 

synliga för läraren. 

5.1.1 Matematiksvårigheter 

Det är vanligt att elever i matematiksvårigheter har problem med begrepp och procedurer 

inom aritmetik och de tenderar även att ha begränsat arbets- och långtidsminne. Detta 

påverkar många områden i matematiken. Ett exempel på svårigheter, som uppkommer av 

begränsat långtidsminne, är att elever kan ha svårt att memorera multiplikationstabellen 

(Marita & Hord, 2017; Jiménez-Fernández, 2016).   

Problemlösning är vidare ett av de komplexa områden i matematik som kräver många olika 

förmågor, både matematiska och språkliga. Många elever i matematiksvårigheter upplever 

därför problemlösning som en komplicerad aktivitet. Problemlösning består av en mängd 

olika steg, där eleven måste veta vilka steg som krävs och i vilken ordning de ska göras. För 

att över huvud taget kunna lösa problemet måste eleven förstå problemet, det vill säga förstå 

det matematiska innehållet som utgör problemet, identifiera relevant information och förstå 

vad det är som eftersöks i uppgiften. Därefter måste eleven planera en lösning och se över 

vilka metoder som ska användas för att lösa problemet. Under lösningens gång bör eleven 



 

15 
 

dessutom se över alla processer och kontrollera sina uträkningar och slutligen kontrollera det 

slutgiltiga svaret (Jiménez-Fernández, 2016).  Elever i matematiksvårigheter kan uppleva 

svårigheter med att koordinera och organisera ovan beskrivna steg i problemlösning, vilka är 

nödvändiga färdigheter för att lyckas med matematiken (Marita & Hord, 2017).  

Läs- och skrivsvårigheter kan som redogjorts tidigare orsaka problem även inom de 

matematiska områdena. Kumar och Raja (2009) pekar på att det kan finnas vissa relationer 

vad gäller de kognitiva processerna i matematiska beräkningar samt förmågan att läsa och 

skriva, eftersom de kognitiva processerna är verksamma såväl vid läsning och skrivning som 

vid matematiskt arbete. Det är möjligt att det är samma minnesprocesser som används och 

studier visar att förmågan att hämta kunskap från långtidsminnet är viktig för både läs-och 

skrivförmågan och den matematiska förmågan. Detta kan som tidigare nämnts vara 

problematiskt för elever i matematiksvårigheter. Läsförmågan kan bidra till svårigheter i att 

förstå de begrepp, som används inom matematiken och gör det då svårt för elever att lösa 

vissa uppgifter. Det är svårt att skapa matematisk kunskap utan en ordentlig 

begreppsförståelse. Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta svårt att visualisera ord och 

symboler, svårigheter med omvänd ord- och bokstavsföljd, sämre läsförmåga och svår eller 

oläslig handstil. Dessa färdigheter kan även påverka elevens räknefärdigheter (Kumar & Raja, 

2009). I en studie av Avitia et al. visade det sig bland annat att elever med läs- och 

skrivsvårigheter gör i princip samma typ av fel som elever i matematiksvårigheter (citerad i 

Mather & Wendling, 2017). 

Många elever i matematiksvårigheter har problem med att strukturera sitt eget lärande och 

konstruera sin egen kunskap inom de matematiska områdena och det gäller därför att läraren 

ser över sina instruktioner och strategier så att det underlättar elevernas studieteknik (Scherer 

et al., 2016). 

Jiménez-Fernández (2016) beskriver några exempel av fel som ofta förekommer bland elever 

i matematiksvårigheter. Några exempel är att de använder fel lösningsstrategier, utelämnar 

vissa steg av processen, utför processen i fel ordning (t.ex. att de utför beräkningen från 

vänster till höger istället för att följa prioriteringsreglerna), tolkar operationssymbolen, som 

exempelvis ett bråkstreck, fel eller gissar fram en lösning eller svar till problemet.  
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5.1.2. Identifieringsmetoder 

De flesta elever gör någon gång fel i sina uträkningar, men fel som beror på 

matematiksvårigheter är inte fel såsom slarvfel eller fel på grund av ouppmärksamhet utan 

dessa beror på systematiska fel i proceduren eller bristande kunskaper (Jiménez-Fernández, 

2016). Hur kan man då som lärare upptäcka dessa elever?  

Felanalys 

Jiménez-Fernández (2016) markerar vikten av felanalys i klassrummet. Felanalys innebär att 

läraren uppmärksammar de fel som görs av eleverna, samt gör en detaljerad analys av vad 

felen kan tänkas bero på. Fel ska ses som något normalt och något som läraren kan dra nytta 

av vid identifiering av elever i matematiksvårigheter. Genom en detaljerad analys av elevers 

problemlösningsstrategier kan läraren upptäcka vilken typ av fel eleverna gör för att sedan 

använda sig av kompletterande strategier. Detta är en mycket viktig förutsättning för att kunna 

sätta in rätt undervisningsstrategi (Mather & Wendling, 2017). Det är viktigt att ha i åtanke att 

elever i matematiksvårigheter är en heterogen grupp och det går därför inte att använda en 

specifik strategi för alla elever. Eleverna har problem med olika saker och läraren måste alltså 

individualisera undervisningen och använda olika strategier beroende på elevens behov 

(Jiménez-Fernández, 2016). För att kunna göra en felanalys krävs det att eleverna också får 

chansen att redovisa sina kunskaper så att läraren kan upptäcka eventuella missuppfattningar. 

Genom att låta eleverna genomföra prov eller diagnoser kontinuerligt under terminerna kan 

läraren få reda på vad det finns för kunskapsluckor hos eleverna för att på så sätt kunna 

anpassa sin undervisning för att fylla dessa luckor (Steele, 2010; Wadlington & Wadlington, 

2008).  

Kommunikation 

Ytterligare ett sätt att upptäcka missförstånd är att låta eleverna arbeta med 

matematikuppgifter i mindre grupper. På så sätt kan missförstånd identifieras av läraren eller 

de övriga eleverna och sedan diskuteras (Dougherty er al., 2016). Läraren kan även använda 

sig av intervjuer för att få veta vad eleverna upplever som lätt och svårt i matematiken samt 

vilka strategier eleverna tycker fungerar för dem (Wadlington & Wadlington, 2008). 

Det är viktigt att läraren lär sig att skilja på fel som beror på matematiksvårigheter och fel 

som beror på brist av uppmärksamhet, eftersom det krävs särskilda individualiserade 

strategier snarare än mängdträning för att hjälpa elever i matematiksvårigheter (Jiménez-
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Fernández, 2016). Alla elever i matematiksvårigheter uppvisar inte samma typer av fel och 

det går därför inte att använda sig av en enskild strategi för alla elever. Läraren måste 

identifiera varje enskild individs svårigheter och därifrån använda en passande strategi. 

Genom att ge eleverna möjlighet att visa vad de kan kommer läraren kunna skapa sig en bild 

av elevens styrkor och svagheter och på så sätt kunna anpassa sin undervisning på bästa 

möjliga sätt (Scherer et.al, 2016). 

5.2 Strategier 

Nedan beskrivs de i litteraturen funna och sedan analyserade strategier som i denna studie 

bedömts som lämpliga att använda för att stötta elever i matematiksvårigheter som studerar på 

gymnasiet. De har även bedömts som realistiska att implementera i ett inkluderande klassrum 

där kunskapsnivåerna hos eleverna är heterogena. Förutom att endast rekommendera effektiva 

strategier beskrivs även strategier som bör undvikas. 

5.2.1 Mängdträning 

När man som lärare upptäcker fel i en elevs beräkningar kan en vanlig reaktion vara att låta 

eleven öva på fler liknande uppgifter med förhoppningen att det ska bidra till en ökad 

förståelse. Jiménez-Fernández (2016) litteraturöversikt visar att mängdträning kan vara en 

användbar metod för att uppnå automatisering då elever i matematiksvårigheter i regel kräver 

fler repetitioner för att uppnå detta. Fördelar med att uppnå automatisering av procedurer är 

att det kan underlätta elevernas arbetsbörda genom att det minskar deras kognitiva belastning. 

Trots att förståelse är väldigt viktigt krävs det att eleverna memorerar vissa baskunskaper för 

att uppnå automatisering (Wadlington & Wadlington, 2008). Vid systematiska fel är dock inte 

mängdträning en metod att föredra och kan till och med påverka elevens inlärning negativt då 

de uppfattar mängden repetitioner som straff för deras låga prestationer. För att eleven ska 

lyckas krävs istället en metod som fokuserar på elevens individuella fel (Jiménez-Fernández, 

2016).  

5.2.2 Metastrategier 

Enligt flera studier har undervisningsstrategier som syftar till att utveckla elevers 

metastrategier visats vara väldigt effektiva för att öka elevernas matematiska förståelse 

(Marita & Hord, 2017). Metastrategier innebär att ha kunskap om och kunna reflektera över 

sitt eget lärande (Woolfolk, 2014). Många elever i matematiksvårigheter upplever som 
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nämnts problematik med att strukturera sitt eget lärande. Detta är vad metastrategier fokuserar 

på, att låta eleverna reflektera över sina egna tankeprocesser (Marita & Hord, 2017). Genom 

att hjälpa eleverna att urskilja sina styrkor och svagheter kan de lättare utveckla sin 

matematiska kompetens (Kumar & Raja, 2009). När eleverna får förståelse för sina egna 

tankeprocesser och utvecklar förmågan att ställa frågor till sig själva under lösningens gång 

kommer de på ett enklare sätt kunna lösa komplexa problem. Vissa elever behöver tänka högt 

för att verbalt komma fram till en plan medan andra elever klarar av att göra detta mentalt. 

När eleverna lär sig att organisera matematisk information och kontrollera sina tankeprocesser 

kommer de klara av att utföra självständiga problemlösningar. I gymnasieskolan får elever 

mindre individualiserad uppmärksamhet av läraren och det är därför viktigt att de utvecklar 

självständiga metoder att använda för att angripa problem. Därför är det bra om läraren 

uppmuntrar eleverna att tänka högt och reflektera över sina beräkningar (Marita & Hord, 

2017).   

5.2.3 Systematiska instruktioner 

Marita och Hord (2017) sammanställer i sin litteraturöversikt sju studier gjorda på 

högstadienivå, som fokuserar på användningen av systematiska instruktioner i undervisning 

av problemlösningsstrategier för elever i matematiksvårigheter. De olika strategierna delades 

in i tre underkategorier, Solve it!, CRA och Development Trajectory. I många av studierna 

undersöktes effekten både på elever i och utanför matematiksvårigheter. 

Solve it! 

De tre studierna i litteraturöversikten, som undersökte effekterna av elevers inlärning genom 

användning av metoden Solve it! kom enligt Marita och Hord (2017) fram till liknande 

resultat. Studierna drog slutsatsen att det är en effektiv metod att använda sig av i 

klassrummet för att förbättra studieresultaten för elever i matematiksvårigheter och resultaten 

visade även att övriga elever i klassrummet drog nytta av denna metod. Solve it! är en metod 

som används för att lära eleverna att använda kognitiva och metakognitiva processer för att 

lösa problem. Eleverna lär sig att övervaka sina tankeprocesser och reflektera över om de 

använt den presenterade tankeprocessen på ett effektivt sätt. Solve it! består av 5 olika steg, 

som läraren lär ut med explicita instruktioner, där eleverna får lära sig hur de ska använda 

processerna och får återkoppling av läraren under tiden de övar på dessa. De steg, som ingår i 

Solve it! är enligt Montague, Enders och Dietz (2011) att eleverna ska:  
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1. läsa uppgiften 

2. omformulera uppgiften med egna ord 

3. visualisera uppgiften med hjälp av bild eller diagram 

4. planera lösningsgången 

5. uppskatta vad svaret kan tänkas bli, göra en rimlighetsbedömning 

6. beräkna uppgiften 

7. kontrollera beräkningarna 

CRA 

Två av studierna i litteraturöversikten undersökte effekterna av metoden CRA, concrete-

representational-abstract, en metod som består av tre olika faser som i en sekvens ska öka 

elevernas kunskap inom ett visst matematiskt område. Båda studierna gav resultatet att 

elevernas resultat statistiskt sett förbättrades efter användningen av CRA. Metoden går ut på 

att eleverna först får matematiska procedurer och begrepp konkretiserade, det vill säga att de 

kan se och manipulera ett problem med objekt för att hitta en lösning. I nästa fas, den 

representativa fasen, presenteras problemet med hjälp av bland annat bilder och två-

dimensionella former. I den sista fasen, den abstrakta fasen, presenteras problemet och 

lösningen enbart med ekvationer, symboler och matematiska begrepp (Marita & Hord, 2017).  

 

Developmental trajectory 

Developmental trajectory är en metod som består av organiserade instruktioner där eleverna 

blir tilldelade mer utmanande uppgifter allteftersom deras problemlösningsförmåga utvecklas, 

dvs. att undervisningen gradvis ökar i svårighetsgrad för att eleverna ska ha den kunskap som 

krävs som stöd i deras tänkande. Endast en studie om developmental trajectory analyserades 

av Marita och Hord (2017) och den kom fram till att det är en effektiv metod för utvecklingen 

av elevers användning av problemlösningsstrategier, deras strategier förfinades allteftersom 

deras problemlösningsförmåga utvecklades. 

 

CRA-SI 

CRA som är beskrivet ovan är ofta kopplat till strategiska instruktioner, CRA-SI. Denna 

undervisningsmetod innebär enligt Hinton, Strozier och Flores (2014) att vid den konkreta, 

den representativa och den abstrakta fasen i strategin börjar läraren med att förklara för 

eleverna vad de ska lära sig och visar därefter hur eleverna ska lösa problemet genom 
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explicita instruktioner. Detta följs i samtliga tre faser av att lärare och elever arbetar med 

uppgifter tillsammans för att eleverna sedan får arbeta individuellt. Faserna avslutas till sist av 

att läraren uppmuntrar eleverna att reflektera över vad för kunskaper de tillägnat sig. I den 

sista fasen av CRA-SI, den abstrakta fasen, arbetar lärare och elever med problemlösning 

enbart med hjälp av symboler, dvs. utan hjälp av andra representationsformer. För att kunna 

göra detta presenterar läraren först en explicit metod för eleverna som hjälper dem minnas hur 

de ska gå tillväga för att lösa problem. Det är denna metod som är den strategiska 

instruktionen (SI) och vanligen består de av så kallade mneomics där man skapar ett ord i 

vilket varje bokstav står för ett steg i problemlösningsgången. Ett alternativ till mnemoics är 

så kallade cue cards. Undervisningsstrategin har som mål att utveckla elevers matematiska 

flyt. Genom att bygga ett flyt i matematiken kan elevers matematiska kunskaper förbättras. 

Att ha ett matematiskt flyt innebär att kunna lösa matematiska problem automatiskt och på ett 

korrekt sätt vilket bland annat är nödvändigt vid problemlösning som består av flera olika 

steg. Att bemästra ett sådant matematiskt flyt kan vara svårt, särskilt för elever i 

matematiksvårigheter. Med hjälp av CRA-SI kan eleverna utveckla deras begrepps- och 

procedurförmåga samt deras beskrivande kunskap. Procedurförmågan innebär att ha kunskap 

om processer och regler medan begreppsförmåga innebär att ha förståelse för vad som händer 

med det matematiska innehållet vid beräkningar. Beskrivande kunskap innebär att eleven 

förstår varför och hur de utför vissa beräkningar och på så vis erhålla ett flyt i matematiken.  

 

Hinton, Strozier och Flores (2014) analyserar i sin systematiska litteraturöversikt 12 studier 

om effekten av implementeringen av CRA-SI på elever i matematiksvårigheters resultat. Två 

av dessa studier hade dessutom deltagare som inte hade matematiksvårigheter. 5 av dessa 

studier gjordes med deltagare som gick i årskurser vilka motsvarar mellanstadiet och uppåt, 

och behandlade de matematiska områdena rationella tal, heltal och algebra. Dessa fem studier 

visade överlag goda effekter på deltagarnas resultat. I de fall då elevernas resultat inte 

förbättrades ökade åtminstone deras användning av strategiska tekniker vid lösning av 

uppgifter. I en av studierna där syftet var att undersöka inverkan av CRA-SI på algebraiska 

ekvationer fick eleverna använda sig av mnenomicen nedan för att komma ihåg de olika 

stegen i lösningsprocessen: 
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The SUMLOWS mnemonic was made up of seven steps. They were  

(a) Separate the sides, (b) Unite the like terms, (c) Modify (rewrite) 

the new equation, (d) Loop (circle) around the coefficient (e) Opposite  

sign (inverse operation), (f) “What you do on one side, you must do to  

the other”, and (g) Substitute the solution for the variable check.  (s. 264) 

 

Slutsatsen Hinton, Strozier och Flores (2014) drog utifrån sin analys var att CRA-SI är en 

mycket fördelaktig metod att använda sig av i undervisningen av elever i 

matematiksvårigheter. 

5.2.4 Teknologi 

Forskning har visat att teknologi i form av datorer kan assistera lärare i deras komplexa 

uppgift att individualisera matematikundervisningen så att den möter elever i behov av 

stödinsatser (Seo & Bryant, 2009). Satsangi & Miller (2017) sammanställer i sin allmänna 

litteraturöversikt forskning om effekten av teknologi i form av virtuella manipulationer, dvs. 

mjukvara som tillåter elever att laborera med matematiska objekt på exempelvis datorer och 

surfplattor, på studieresultaten för elever i matematiksvårigheter i samtliga skolåldrar. 

Forskningsöversikten (Satsangi & Miller, 2017) fastställer bland annat att teknologi i ovan 

beskrivna form har fördelar i undervisningen av elever i matematiksvårigheter på grund av 

dess flexibilitet. Flexibiliteten motiveras av att elever kan använda det virtuella programmet 

både i skolan och hemma under förutsättning att de har en dator eller surfplatta. I och med att 

det finns många program som rättar eleven samt ger dem ledtrådar för att gå vidare i sin 

lösningsgång kan eleven därmed få feedback även när läraren inte har möjlighet att bistå med 

denna. Genom att jämföra dessa karaktärsdrag med otympligheten hos konkreta 

manipulationsmaterial förstärker Satsangi och Miller (2017) fördelarna som virtuella 

manipulationsprogram har i undervisningen. Detta är faktorer som skulle kunna tänkas 

underlätta mängdträning vilket Jiménez-Fernandez (2016) beskriver är en av fördelarna med 

att använda sig av mjukvara i sin undervisning av elever i matematiksvårigheter eftersom 

dessa elever behöver mycket repetition för att lyckas uppnå automatisering inom 

matematiken. 

Forskningsöversikten av Satsangi och Miller (2017) fastställer vidare att det finns mycket 

teknologi i form av virtuella manipulationsprogram som är lämpliga för elever i äldre åldrar. 
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Detta beskrivs som en stor fördel då elever på högstadie- och gymnasienivå är mer känsliga 

för stigmatisering i klassrummet. Om det då finns hjälpmedel för elever i 

matematiksvårigheter att hämta i surfplattor och andra vanligt förekommande artefakter i 

klassrummet minskar risken att eleven känner sig annorlunda än sina klasskamrater. 

 

I översikten (Satsangi & Miller, 2017) framkommer det dock att teknologin inte 

nödvändigtvis passar alla elever, utan att läraren måste överväga elevens svårigheter innan 

teknologin används som resurs, liksom vilket program som i så fall ska användas. Detta kan 

kopplas till vad forskningsöversikten också beskriver som en viktig del för en lyckad 

matematikundervisning: nämligen att ge eleven valfrihet. Valfrihet tenderar nämligen att 

förbättra elevernas resultat, då deras attityder gentemot de olika verktygen kan påverka 

utfallet av implementeringen av dessa. 

 

Att fördelarna med att använda sig av teknologi som resurs i undervisningen av elever i 

matematiksvårigheter inte är självklara beskrivs även av Seo och Bryants (2009) meta-analys. 

Denna visade tvivelaktiga resultat vad gäller teknologins effektivitet att höja prestationen hos 

elever i matematiksvårigheter. Även en litteraturöversikt gjord Scherer et al. (2016) visade att 

det finns många andra undervisningsstrategier som är mer effektiva än att använda sig av 

datorprogram som resurs i undervisningen av elever i matematiksvårigheter. Ytterligare 

aspekter att överväga när det kommer till att implementera teknologi i sin 

matematikundervisning i relation till elever i matematiksvårigheter är att dessa elever kan ha 

svårt att överföra kunskaper, som de lärt sig på exempelvis en dator, till att behärska samma 

procedurer med papper och penna (Seo & Bryant, 2009). Slutligen är inte datorerna i sig 

anledningen till om elever i matematiksvårigheter förbättrar sina prestationer i matematik, 

utan i stället de pedagogiska karaktärsdragen i själva datorprogrammen som används (Seo & 

Bryant, 2009). 

5.2.5 Lektionsplanering 

Bristande förkunskaper kan bidra till uppkomsten av matematiksvårigheter. För att undvika 

detta bör läraren presentera nytt stoff i undervisningen så att den bygger på gammalt stoff på 

ett sätt som är logiskt att följa. En strategi för att göra detta är att i början av varje lektion 

repetera vad eleverna lärde sig vid föregående tillfälle, samt att vid slutet av en lektion be 

eleverna reflektera över vad de lärt sig. I de fall då det inte är möjligt att eleverna hinner 
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tillägna sig det gamla stoffet innan läraren måste gå vidare, vilket vi kan anta är en vanligt 

förekommande situation i ett inkluderande klassrum, kan läraren lära ut strategier till eleven 

för hur denne ska lyckas fortsätta följa med i matematikundervisningen utan att bristande 

förkunskaper ställer till med problem. Genom att kringgå kunskapsluckan genom att 

exempelvis låta eleven använda sig av resurser såsom miniräknare för att slippa fastna i 

beräkningar såsom kortdivision kan läraren gå vidare i sin undervisning och ändå låta eleven i 

svårigheter följa med vid genomgång av det nya stoffet (Wadlington & Wadlington, 2008). 

5.2.6 Visuella representationer 

Som nämnt kan bristande arbetsminne vara en av orsakerna till att elever i 

matematiksvårigheter upplever problem i klassrummet. En strategi som läraren kan använda 

sig av för att kompensera för detta i det ordinarie klassrummet är att bistå med visuella 

hjälpmedel i form av representationer. Visuella representationer har visats göra att elever i 

matematiksvårigheter blir mer framgångsrika inom problemlösning och lösning av linjära 

ekvationer på högstadie- och gymnasienivå, troligen som följd av att visuella representationer 

hjälper eleverna organisera uppgifter på ett sätt som avlastar arbetsminnet. Genom att avlasta 

arbetsminnet med hjälp av de visuella representationerna kan eleverna istället ägna sig åt att 

bearbeta det matematiska innehåll de ställs inför i uppgiften. Att använda sig av visuella 

representationer har visat sig inte bara gynna elever i matematiksvårigheter utan även elever 

utanför, främst när det kommer till begreppsförståelse men också när det kommer till 

beräkningar (Marita & Hord, 2017). 

 

Dougherty et al. (2016) utvecklar strategin att använda sig av visuella representationer genom 

att föreskriva att flera olika representationer av ett matematiskt begrepp, alltså inte bara 

visuella, bör visas i klassrummet samtidigt. Att presentera flera olika representationsformer 

samtidigt i stället för att ha en progression mellan olika representationsformer som att 

exempelvis börja med ett konkret representationsobjekt innan man presenterar en visuell 

representationsform följt av den symboliska som i CRA som beskrevs ovan under rubriken 

5.2.3. Denna mångsidiga representationsstrategi hävdar Dougherty et al. (2016) ska hjälpa 

elever att se relationerna mellan de olika representationsformerna och på så sätt skapa en 

uppfattning av det matematiska begrepp som representerats. Dessa representationer i form av 

mentala bilder kan eleverna sedan framkalla när de behöver minnas vad de har lärt sig i olika 
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situationer. Strategin ska vidare förbättra elevernas förmåga att lösa problem (Dougherty et 

al., 2016). 

 

Ett exempel på flera representationsformer av proportionella förhållanden från Dougherty et 

al. (2016) är dels en grafisk representation tillsammans med en tabell, matematiskt 

symbolspråk och en textuppgift, se figur 1. Läraren kan förutom att presentera de olika 

representationsformerna själv låta eleverna översätta mellan representationsformerna på egen 

hand. 

 

Figur 1: baserad på Dougherty et al (2016) s.103 

 

 

 

5.2.7 Differentierad matematik 

En av fördelarna, som kan komma med det inkluderande klassrummet är differentierad 

undervisning, som då ska gälla även de elever som har svårigheter. En undervisningsstrategi, 

som kan skapa möjligheter för elever i matematiksvårigheter att utvecklas positivt, är att 

läraren skapar differentierade uppgifter och en rik matematisk miljö i det inkluderande 

klassrummet (Scherer et al., 2016). Differentierad undervisning är undervisning, som av 

läraren planerats med elevernas mångfald och olika förutsättningar i åtanke vid sidan av 
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stoffet (Woolfolk, 2014). Ett sätt att lyckas med att skapa den beskrivna matematiska miljön 

är att låta eleverna arbeta med upptäckande matematik vilket kännetecknas av ett holistiskt 

angreppssätt som är ovanligt att man annars gör med elever som har svårt i 

matematikundervisningen. Ett holistiskt angreppssätt på matematik innebär att eleverna ska få 

se relationer mellan olika matematiska områden i stället för att endast få se matematiken som 

fragmenterade delområden utan helhetsbild. Med elever i svårigheter väljer lärare ofta hellre 

en segmenterad väg, där matematiken delas in i mindre avskilda delar trots att samma elever 

gynnas av att få arbeta med att se sammanhang och skapa en helhetsbild av matematiken 

(Scherer et al., 2016).  

Genom att skapa en undervisningsmiljö med så kallad naturlig differentiering där eleverna 

erbjuds olika vägar att lära sig och arbeta med matematik minskas risken för att eleverna 

fixeras vid en viss matematisk svårighetsnivå som annars bestämts av läraren. Att låta 

eleverna arbeta med uppgifter på ett naturligt differentierat sätt har visats vara positivt för 

elever med svårigheter i matematik då dessa har tagit vara på möjligheten och visat 

matematiska kompetenser som förvånat (Scherer et al., 2016). 

5.2.8 Vardagsmatematik  

Som redogjort tidigare kan bristande motivation vara en bidragande faktor till att elever 

upplever matematiksvårigheter i det ordinarie klassrummet. Det som läraren kan göra i sin 

undervisning för att öka motivationen hos elever är att läraren skapar problemuppgifter som 

eleverna känner igen sig i och kan relatera till då uppgifter som kännetecknas av detta kan 

förbättra elevers prestation (Jiménez-Fernandez, 2016). Ytterligare en positiv följd av den här 

typen av uppgift som talar till elevernas egna erfarenheter är att de kan få eleverna att förstå 

varför det är viktigt att behärska matematik (Steele, 2010). Problembaserat lärande har också 

visats öka motivationen hos elever i matematiksvårigheter, återigen speciellt om uppgiften 

relaterar till elevernas tidigare erfarenheter (Marita & Hord, 2017). 

5.2.9 Kommunikation och begrepp 

Som nämnts tidigare kan ett av problemen vid problemlösning vara att eleverna inte behärskar 

nödvändiga matematiska begrepp. Wadlington och Wadlington (2008) beskriver en strategi 

för att introducera nya matematiska begrepp som innebär att läraren bör förklara ny 

terminologi med hjälp av konkreta exempel följt av att låta eleverna förklara och komma med 

egna konkreta exempel själva. Läraren ska också bistå med ett flertal exempel vid 
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introduktionen av nya matematiska symboler. Wadlington och Wadlington (2008) förordar 

vidare att eleverna kan skapa en egen lista med matematiska begrepp som en slags ordbok 

med tillhörande definitioner av begreppen. 

I kursplanens kunskapskrav för gymnasiet står det att elever inte bara ska förstå matematiska 

begrepp, utan även behärska dem så väl att de kan kommunicera med hjälp av dem 

(Skolverket, 2011). Wadlington och Wadlington (2008) beskriver att ett sätt att låta elever i 

matematiksvårigheter som uppstått på grund av pseudodyskalkyli öva upp sina färdigheter i 

att kommunicera matematik är att låta dem arbeta med uppgifter två och två. De skriver 

vidare att vissa elever kan behöva förbereda sig för att kommunicera matematik muntligt 

genom att först formulera sig skriftligt, men också att andra elever upplever att det är lättare 

att göra tvärtom. Läraren bör också ge eleverna många tillfällen att öva på att kommunicera 

med matematiska begrepp även i anknytning till vardagliga områden. 

 

Det är inte bara kommunikationen från elevernas sida som är av vikt utan även lärarens. 

Wadlington och Wadlington (2008) skriver att läraren inte bör avbryta sina 

undervisningsgenomgångar i matematik med onödiga uppmaningar såsom att eleverna ska 

sitta upp ordentligt. 

5.2.10 Provsituationer  

När det kommer till provsituationen för elever i matematiksvårigheter finns det flera strategier 

som en lärare kan använda sig av för att underlätta för dessa elever i det ordinarie 

klassrummet. En är att ge eleverna chansen att förbereda sig ordentligt inför provsituationer 

som de nationella proven i matematik genom att kontinuerligt under läsåret låta dem studera 

inför dem. Att ha prov är i sig en bra strategi, bland annat för att vänja eleverna vid sådana 

framtida formella provsituationer så som nationella provet (Steele, 2010). Dessa prov kan 

behöva delas upp till att skrivas på två tillfällen i stället för på ett sammanhängande om det 

inte finns möjlighet att minska antalet uppgifter på provet. Beroende på orsakerna till 

matematiksvårigheterna hos eleven kan uppgifter på provet ibland behöva läsas upp högt för 

eleven. Dessutom behöver provet genomföras i en avslappnad, lugn miljö (Wadlington & 

Wadlington, 2008). 

Många lärare uttrycker oro för hur de ska hantera fel och missförstånd hos elever i 

matematiksvårigheter som upptäcks samt att de har svårt för att hantera dessa fel på ett 
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produktivt sätt (Scherer et al., 2016). Dougherty et al. (2016) beskriver en strategi för att 

hantera konsekventa fel hos elever i matematiksvårigheter vid deras behandling av 

proportionalitetsuppgifter. Först rättar läraren eleven genom att själv visa hur uppgiften ska 

lösas, sedan får eleven flera liknande uppgifter att lösa med motivering av sina matematiska 

resonemang, medan läraren bistår med feedback. 

 

Viktigt är dessutom att läraren inte enbart ger feedback utifrån hur elever presterat på prov. 

Elever i matematiksvårigheter är också i behov av att få kontinuerlig feedback från läraren 

under läsåret när eleven utvecklas positivt (Steele, 2010). 

5.2.11 Lärarens roll och klassrumsmiljö 

För att eleverna ska uppnå goda studieresultat är det viktigt att de känner sig trygga i sin 

klassrumsmiljö. För att elever i matematiksvårigheter i form av pseudodyskalkyli ska 

övervinna sin rädsla och ångest för matematik bör läraren försäkra eleverna om att 

klassrumsmiljön är säker och att det är okej att göra fel. Något läraren kan göra för att hjälpa 

eleverna att komma över sin matematikångest är att dela med sig av egna ångestrelaterade 

erfarenheter och sätt att bemästra dessa. Läraren kan dessutom uppmuntra eleverna att 

reflektera över sin ångest och göra upp en plan för att övervinna ångesten. På liknande sätt 

kan läraren diskutera berömda människor såsom Einstein och Churchill som i sin ungdom var 

i matematiksvårigheter men lyckades övervinna dem (Wadlington & Wadlington, 2008).  

 

Samarbete mellan elever bör alltid uppmuntras. Att erbjuda eleverna att arbeta i par kan skapa 

positiva attityder och förbättra deras kommunikationsförmåga. När eleverna tillåts att lösa 

uppgifter i mindre grupp kan de bli mer självsäkra i att dela med sig av sina tankar. Oavsett 

orsak till elevernas matematiksvårigheter är det viktigt att de befinner sig i en miljö där de 

känner sig trygga och har möjlighet att utvecklas (Dougherty et al., 2016). 

 

Som nämnts har många elever i matematiksvårigheter problem med de grundläggande 

begreppen och procedurerna inom aritmetik. Detta innebär dock inte att man som lärare ska 

stanna upp sin undervisning och traggla detta område med sina elever i matematiksvårigheter. 

Scherer et al. (2016) skriver att elever i matematiksvårigheter också behöver få ta del av mer 

komplex matematik. Att som lärare undervisa efter uppfattningen att det skulle vara omöjligt 

att bygga på dessa elevers grunda kunskaper i matematik kan leda till att man inte 
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introducerar ett brett spann av matematik för dem. Detta kan i sin tur leda till att eleverna tar 

över uppfattningen att de inte skulle kunna dra matematiska slutsatser själva om de hela tiden 

får alltför ledande hjälp och finns en oro uttryckt att specialundervisning av detta slag 

”begränsar snarare än bistår med lärmöjligheter” (Scherer et al., 2016, s. 640; vår 

översättning). I litteraturstudien av Scherer et al. (2016) förklaras hur lärarens attityd och 

förväntningar på eleverna påverkar undervisningen. Studier visar på att om läraren har höga 

förväntningar på sina elever kommer undervisningen vara av hög kvalité och bidra till en 

större kunskapsutveckling hos eleverna. I läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) står det 

att alla som arbetar i gymnasieskolan ska arbeta för att alla elever når sin fulla potential. En 

lärare som har låga förväntningar på så kallade lågpresterande elever erbjuder inte dessa 

elever att utvecklas så långt som de egentligen är kapabla till (Scherer et al., 2016). 

Lärande handlar inte enbart om att komma fram till den korrekta lösningen av en uppgift, 

vägen dit är nog så viktig. Läraren bör fungera som en underlättare och inte en instruktör så 

att eleverna utvecklar självständighet i deras lärande (Kumar & Raja, 2009). Att eleverna på 

egen hand kan förklara och resonera kring olika lösningsstrategier är en viktig del av lärandet. 

Därför måste läraren veta hur hen ska presentera olika begrepp och procedurer och kunna 

förklara varför dessa används samt analysera den lösning som eleven slutligen kommer fram 

till (Scherer et al., 2016). 

5.3 Resultatssammanfattning 

I matrisen nedan presenteras i vänstra kolumnen de svårigheter som redogjorts för under 

rubrik 5.1 I de två sista kolumnerna benämns och sammanfattas strategier från rubrik 5.2 som 

vi utifrån litteraturen tolkat som lämpliga för att kompensera för dessa svårigheter. För att 

identifiera dessa svårigheter kan läraren som nämnt under rubrik 5.1.2 använda sig av 

metoder såsom  

● felanalys, t.ex. i prov och diagnoser 

● kommunikation, t.ex. i intervjuer och i matematisk kommunikation i klassrummet 
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Matris 2: Resultatsammanfattning 

Svårigheter Strategi Sammanfattning 

Bristande 

automatiseringsförmåga 

och kognitiv 

överbelastning.  

Mängdträning Uppnå automatisering genom 

repetition. 

Bristande arbets- och 

långtidsminne. 

Metastrategier Reflektion över tankeprocesser för 

att strukturera lärandet. 

Problemlösning, 

ekvationer och 

svårigheter i att 

strukturera sitt lärande. 

Systematiska 

instruktioner 

Tydliga riktlinjer för i vilken 

ordning beräkningarna ska göras. 

Bristande motivation och 

förkunskaper. 

Teknologi Användning av datorprogram. 

Bristande förkunskaper Lektionsplanering Undervisningen bygger vidare på 

gammal kunskap. 

Bristande arbetsminne, 

svårt att se relationer 

mellan matematiska 

begrepp. 

Visuella 

representationer 

Flera olika representations- 

former av samma matematiska 

begrepp, antingen i sekvens eller 

samtidigt. 

   

Bristande motivation och 

oförmåga att se 

matematiska sammanhang. 

Differentierad matematik Uppgifter som kan beräknas på 

olika sätt med elevernas olika 

förutsättningar i åtanke. 

Bristande motivation Vardagsmatematik Uppgifter som eleverna känner 

igen sig i. 

Bristande 

begreppsförmåga 

Kommunikation och 

begrepp 

Introducera och befästa nya 

begrepp genom konkretisering och 

kommunikation. 
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Matematikångest Provsituationer Vänja elever vid provsituationer 

Matematikångest Lärarens roll och 

klassrumsmiljö 

Skapa en trygg miljö i 

klassrummet genom att dela med 

sig av egna erfarenheter samt 

uppmuntra till samarbete. 
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras först resultatet som redogjorts under rubrik 5, dels i relation till 

frågeställningarna emellan men även i relation till bakgrunden som redogjordes för under 

rubrik 3. Därefter diskuteras huruvida metoden som valdes för att besvara frågeställningarna 

var fördelaktig eller ej utifrån resultatet som metoden genererat. 

6.1 Diskussion av resultat 

Som syns ovan är resultatet på andra frågeställningen mycket mer uttömmande än på första. 

En anledning till det skulle kunna vara att relationen mellan svårighet och 

undervisningsstrategi inte är ömsesidig, det vill säga att medan en svårighet kan påverka flera 

områden i matematiken (Adler, 2001) är det inte säkert att en och samma 

undervisningsstrategi kan kompensera för flera olika svårigheter. Grunden till detta 

resonemang går att utläsa i matris 2 under rubrik 5.3, där varje strategi högst kompenserar för 

några få typer av matematiksvårigheter. Därav fås obalansen i mängden information som 

redovisas i frågeställning 1 och frågeställning 2. På samma sätt kan en mängd svårigheter 

upptäckas vid en av identifieringsmetoderna, varför antalet identifieringsmetoderna kan 

tänkas vara så pass litet. 

 

Med tanke på mängden redovisade undervisningsstrategier tänker vi oss att det bör finnas 

strategier, som möter varje individs behov. Huruvida en viss typ av strategi fungerar för en 

elev beror delvis på elevens attityd gentemot denna, vilket exempelvis har visats i Satsangi 

och Millers (2017) forskningsöversikt. Därför skulle även lärarens attityder kunna ha en stor 

påverkan på hur de ovannämnda strategierna fungerar vid implementering i klassrummet. 

Lärarens negativa attityder kanske genomsyrar användandet av strategierna och de fungerar 

därför inte lika effektivt som de egentligen borde göra. Har läraren däremot en positiv attityd 

borde sannolikheten öka för ett gott utfall av strategierna. Vi tror därför att det är viktigt att 

läraren använder sig av en strategi som passar dennes personlighet, vilket det alltså borde vara 

möjligt att göra med tanke på mängden olika strategier som redovisats i resultatet. Som 

nämnts i avsnitt 5.2.11 har lärarens förväntningar på eleverna inverkan på utfallet av 

undervisningen (Scherer et al., 2016), vilket då även skulle kunna tänkas gälla deras attityd 

gentemot undervisningsstrategierna de använder sig av. En orsak till att elever upplever 

matematiksvårigheter är som nämnt känslomässiga blockeringar, det vill säga eleverna tror 
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inte på sin egna potential (Adler, 2007). Om läraren signalerar sin misstro mot elevens 

förmåga kan upplevelsen tänkas förstärkas ytterligare. Att då ha höga förväntningar på sina 

elever, som Scherer et al. (2016) beskrev som en viktig faktor i att förbättra elevers resultat, 

tänker vi då kan vara en avgörande strategi för att komma över de känslomässiga 

blockeringarna. 

Många av de strategier som redovisas ovan känner vi igen från våra egna erfarenheter både 

som lärarstudent och elev. De strategier som var helt okända för oss sedan tidigare var 

felanalys, metastrategier och mnenomics. Att vi känner igen så pass många strategier som 

möter elever i matematiksvårigheter i det ordinarie klassrummet sen tidigare får oss att undra 

varför det fortfarande finns så pass många elever som inte klarar betyget E i matematik i 

gymnasiet (Skolverket, 2014c), trots att matematiksvårigheter har varit ett känt fenomen i 

över ett sekel (Adler, 2007). En förklaring skulle kunna vara att lärare inte upplever att de har 

tid att implementera dessa metoder, eller att de tror att strategierna endast gynnar de som har 

svårigheter i matematik, och därför väljer att inte använda dem då de även vill nå de högre 

presterande eleverna. Vår litteraturöversikt visar att det finns strategier, som fungerar i ett 

heterogent inkluderande klassrum. Att undervisningsstrategierna fungerar i ett inkluderande 

klassrum är en förutsättning för att man som lärare ens överväga att använda sig av dem. 

Lärarens uppdrag inte bara är att alla ska uppnå betyget E, utan att alla ska uppnå sin fulla 

potential, vilket alltså innebär att inte hämma hög- och normalpresterande elever på bekostnad 

av en grupp elever (Skolverket, 2011). En av strategierna som Wadlington & Wadlington 

(2008) beskriver var just att låta elever i svårigheter använda sig av verktyg såsom 

miniräknare eller andra kringgående strategier för att lärarna ska kunna gå vidare i sin 

undervisning utan att hämma studietakten för övriga elever. Strategin skulle exempelvis 

kunna användas med elever i det ordinarie klassrummet som på grund av bristande 

långtidsminne upplever problem med områden såsom multiplikationstabellen (Jiménez-

Fernandez, 2016). Risken som kan finnas med detta är dock om en elev ensam får sitta med 

miniräknare eller dylikt i klassrummet kan detta skapa stigmatisering av eleven i fråga. 

En annan orsak till att de redovisade strategierna kanske inte sätts in kan vara att de fel, som 

elever i matematiksvårigheter gör skulle kunna misstolkas av läraren som lättja eller slarv 

trots att de egentligen grundar sig i de systematiska fel och bristande kunskaper som vanligen 

kännetecknar matematiksvårigheter (Jiménez-Fernandez, 2016). Därför skulle felanalys kunna 
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ses som en av de viktigare metoderna, som beskrivs i resultatdelen, eftersom felanalysen kan 

hjälpa läraren att upptäcka vad misstagen beror på. Detta är en förutsättning för att läraren ska 

kunna välja en undervisningsstrategi som faktiskt korrigerar dessa fel (Mather & Wendling, 

2017). Ett exempel som tidigare beskrivits är att som en reflex ordinera mängdträning till 

eleven med risken att orsakerna till misstagen befästs hos eleven (Jiménez-Fernández, 2016). 

Att läraren misstolkar elevernas fel som ett tecken på lättja skulle mycket väl kunna påverka 

lärarens attityd gentemot elevens matematiska förmåga. En faktor, som ovan beskrevs som 

avgörande, är att läraren bibehåller höga förväntningar på elever i matematiksvårigheter 

(Scherer et al., 2016). Den ovan nämnda misstolkningen kan få lärarens förväntningar på 

eleven att sjunka. På så sätt kan en ond cirkel skapas, där eleven internaliserar lärarens låga 

förväntningar och presterar ännu sämre i matematik. 

Trots att vissa av litteraturöversikterna beskriver många studier av framgångsrika metoder 

implementerade på högstadienivå, exempelvis Marita och Hord (2017), tror vi att dessa 

strategier går att överföra i ett gymnasieklassrum. Särskilt då vi tror att det är viktigt att fånga 

dessa elever tidigt innan missuppfattningar inom matematiken befästs, eftersom dessa elever 

kommer till gymnasieskolan med kunskap direkt från högstadiet. 

Vi drar slutsatsen att användning av identifieringsmetoden felanalys tillsammans med 

implementering av teknologiska hjälpmedel i ett inkluderande gymnasieklassrum är det bästa 

sättet att hjälpa elever i matematiksvårigheter. Detta på grund av metodens lämplighet för 

dagens ungdomar som är så pass vana vid att hantera tekniska artefakter i sin miljö (Satsangi 

& Miller, 2017). Flexibiliteten och motivation som dessa hjälpmedel bidrar med enligt ovan 

ser vi också som stora fördelar. Vi tror att dessa faktorer kan leda till att eleverna kan tänka 

sig att arbeta med matematik utöver skolans ramar, och på grund av den möjlighet till 

feedback som programmen erbjuder, kan lärarens arbetsbörda minska (Satsangi & Miller, 

2017). Vi tänker oss vidare att felanalysen är en bättre metod för att identifiera fel hos elever 

än intervjuer som också nämndes som en metod för att identifiera svårigheter hos elever 

(Wadlington & Wadlington, 2008). Även om vi tror att intervjuer kan vara ett snabbt sätt att 

få en nyanserad bild av vad eleverna uppfattar som nödvändigt för sin inlärning är ändå en 

förutsättning för att detta ska lyckas att eleverna är väl medvetna om sina svårigheter. 
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Att vi i vår litteraturöversikt hittat så pass många enligt forskningen fungerande strategier för 

undervisningen av elever i matematiksvårigheter bekräftar Adlers (2007) beskrivning av 

begreppet utvecklingsdyskalkyli, dvs. att elever i matematiksvårigheter kan övervinna sina 

svårigheter med hjälp av lämpliga pedagogiska insatser. 

6.2 Diskussion av metod 

Den metod vi har använt oss av är att göra en litteraturöversikt av litteraturöversikter. 

Metoden visade sig vara fördelaktig då vi fann många strategier i stället för att behöva 

specialisera oss på ett par stycken. Då individualisering visade sig vara en viktig faktor för att 

lyckas hjälpa elever i matematiksvårigheter (Jiménez-Fernandez, 2016; Scherer et al., 2016) 

bör det vara fördelaktigt med att ha en bred metodbank att använda. Många 

litteraturöversikter beskrev även andra, liknande strategier som effektiva för att förbättra 

elever i matematiksvårigheters kunskaper. Eftersom flera olika observatörer kommit fram till 

liknande slutsatser styrker detta vår metods reliabilitet (Bryman, 2011). Ytterligare en styrka i 

vår litteraturöversikt är att forskningen som resultatet baserats på är publicerad tidigast 2007. 

Samtidigt fanns det även vissa nackdelar med att göra en litteraturöversikt över 

litteraturöversikter i stället för över direkta forskningsstudier. Nackdelen som vi upplevde var 

att litteraturöversikterna ibland kunde vara vaga på så sätt att de inte tog upp alla fakta som vi 

ansåg vara önskvärda i beskrivningarna av vad som hade undersökts och vilka resultat man 

fått. Vagheten kan bero på att vi gjorde en andrahandstolkning av informationen i studierna. I 

dessa fall fick vi göra kedjesökningar efter orginalartiklarna för att fylla ut 

informationsluckorna. Ett exempel på en sådan vag litteraturöversikt är Review of 

Mathematics Interventions for Secondary Students with Learning Disabilities (Marita & 

Hord, 2017), där vi letade upp studien gjord av Montague, Enders och Dietz (2011) för att få 

en mer detaljerad bild av vad stegen i undervisningsstrategin Solve it! innebar. 
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7. Slutsats 

Syftet med detta konsumtionsarbete var att hitta olika typer av svårigheter, 

identifieringsmetoder och kompenserande strategier för matematiksvårigheter i det ordinarie 

gymnasieklassrummet. Resultatet visar att på det finns ett flertal olika kompenserande 

undervisningsstrategier, som kan möta elever i matematiksvårigheter i ett inkluderande 

gymnasieklassrum. På samma sätt finns det också ett flertal olika svårigheter, som kan 

upptäckas av läraren med hjälp av ett fåtal generaliserbara identifieringsmetoder. Slutsatsen 

som vi drar är att elever kan och måste mötas i sin olikhet för att nå sin fulla matematiska 

potential och att en bredd av strategier finns för åstadkomma detta. För att lyckas med detta 

måste läraren sätta sig in i vad det är för svårigheter som eleven upplever. Om detta görs kan 

alla lärare uppfylla sitt uppdrag att anpassa sin undervisning så att samtliga elever kan lyckas i 

matematiken. 
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8. Implikationer till vidare forskning 

En av de orsaker till matematiksvårigheter som fascinerade oss mest var läs- och 

skrivsvårigheters inverkan på elevernas matematiska förmåga. Detta fick oss att börja fundera 

på hur elever som undervisas i matematik på ett språk som inte är deras modersmål påverkas i 

sin matematikinlärning. Dessa elever torde kunna ha full kunskap inom matematiken men 

likväl bromsas i sin matematiska utveckling på grund av svårigheter som skapas av språket. 

Vi vill se forskning som berör detta ämne då det är av hög relevans i dagens mångkulturella 

samhälle där vi med största sannolikhet kommer att möta elever med dessa förutsättningar. 

Det är därför viktigt att vi som framtida lärare erhåller en kompetens som förbereder oss inför 

mötet med dessa elever. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Artikelsammanfattningar 

Författare Titel Sammanfattning 

Dougherty, 

Bryant, Bryant & 

Shin (2016) 

Helping Students with 

Mathematics Difficulties 

Understand Ratios and 

Proportions 

Litteraturöversikten sammanfattar vanliga 

missuppfattningar hos elever i 

matematiksvårigheter i beräkningar av 

proportionalitet. Lämpliga 

undervisningsstrategier för att ersätta samma 

missförstånd med kunskap presenteras.  

Hinton, Strozier 

& Flores (2014) 

Building Mathematical 

Fluency for Students 

with Disabilities or 

Students At-risk  for 

Mathematics Failure 

Sammanställer 12 studier gjorda på effekten 

av undervisningsstrategin CRA-SI för att 

förbättra prestationerna hos elever i 

matematiksvårigheter. Studierna i översikten 

berör elever i alla skolåldrar och 

matematiksvårigheterna beror på flera lika 

saker. 

Jiménes-

Fernández 

(2016) 

How Can I Help my 

Students with Learning 

Disabilities in 

Mathematics? 

Fokuserar på orsaker och yttrande av 

svårigheter inom grundläggande matematik 

och betonar bland annat betydelsen av 

felanalys. 

Kumar & Raja 

(2009) 

Treating Dyslexic and 

Dyscalculic Students 

Belyser både dyslexi och dyskalkyli samt 

korrelationen mellan dessa och 

matematiksvårigheter. Drar slutsatsen att 

med rätt hjälp kan alla elever oavsett 

svårighet lyckas i matematiken. 

Marita & Hord 

(2017) 

Review of Mathematics 

Interventions for 

Sammanfattar 12 studier som testar effekten 

av olika undervisningsstrategier för att 



 

41 
 

Secondary Students with 

Learning Disabilities 

förbättra problemlösningsförmågan hos 

elever i ett kunskapsheterogent klassrum. 

Mather & 

Wendling (2017) 

Implications of Error 

Analysis Studies for 

Academic Interventions 

Litteraturöversikt som granskar 13 studier 

som gjort felanalyser. Motiverar varför 

felanalys kan fungera för att implementera 

lämpliga undervisningsstrategier. 

Satsangi & 

Miller (2017) 

The Case for Adopting 

Virtual Manipulatives in 

Mathematics Education 

for Students with 

Disabilities 

Sammanställer forskning om användning av 

virtuella manipulationsprogram i 

matematikklassrummet. Betonar fördelar 

såsom flexibelt och lämplighet för elever i 

äldre åldrar. 

Scherer, 

Beswick,  

DeBlois, Healy, 

L & Opitz (2016)  

Assistance of Students 

with Mathematical 

Learning Difficulties: 

How Can Research 

Support Practice? 

Beskriver komplexiteten av att definiera 

matematiksvårigheter, samt tar upp en bredd 

av lämpliga undervisningsstrategier som 

passar elever i matematiksvårigheter. 

Betonar avslutningsvis vikten av 

individualisering. 

Steele (2010) High School Students 

with Learning 

Disabilities: 

Mathematics Instruction, 

Study Skills, and High 

Stakes Tests 

Fokuserar på undervisningsstrategier som är 

lämpliga för att underlätta för elever på 

gymnasienivå i matematiksvårigheter när det 

kommer till algebra, geometri och prov. 

Seo & Bryant 

(2009) 

Analysis of Studies of 

the Effects of Computer-

Assisted Instruction on 

the Mathematics 

Performance of Students 

Metastudie som analyserar 11 studier som 

undersöker huruvida datorer kan hjälpa 

elever i matematiksvårigheter i sin inlärning. 

Kommer fram till att mer forskning behöver 

göras inom området. 
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with Learning 

Disabilities 

Wadlington & 

Wadlington 

(2008) 

Helping Students with 

Mathematical 

Disabilities to Succeed 

Listar orsaker till matematiksvårigheter 

såsom matematikångest, bristande 

motivation, dyskalkyli etc. Kompletterar 

med lämpliga undervisningsstrategier för att 

hjälpa elever som upplever dessa problem.  

 


