
Linköpings universitet
Lärarprogrammet

Madelene Larsson

”En speciell elev, en speciell metod, ett
speciellt tillfälle”

En studie om matematiksvårigheter ur ett lärarperspektiv

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Eva Riesbeck

LIU-LÄR-L-EX--02/39--SE Institutionen för
Utbildningsvetenskap



2

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
utbildningsvetenskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2003-06-10

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN 02/39

X C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
”En speciell elev, en speciell metod, ett speciellt tillfälle” – en studie om matematiksvårigheter ur ett lärarperspektiv.

Title
”A special student, a special method, a special situation” - a study of difficulties in mathematics in a teacherperspective.

Författare
Author
Madelene Larsson

Sammanfattning
Abstract
I mitt examensarbete har jag för syfte att spegla området matematiksvårigheter ur ett forskar- samt lärarperspektiv. Jag vill ge en bild av hur
forskare och lärare uppfattar matematiksvårigheter, vad det innebär och hur det tar sig i uttryck. Vidare vill jag ta reda på hur lärare arbetar med
att tillgodose elever med matematiksvårigheter i sin undervisning. Jag har använt mig av litteraturundersökning, intervjuer och observationer
som metod för att uppnå mitt syfte med studien.

Både forskningen och de intervjuade lärarna visar på att matematiksvårigheter är ett svårdefinierat begrepp, som det används en rad olika
termer för att beskriva. Vidare kan orsakerna vara av olika karaktär; biologiska, psykologiska, sociologiska eller av pedagogiska.
Definitionerna och orsakerna till matematiksvårigheterna har lärarna och forskarna skilda uppfattningar kring. Lärarna betonar nästan enbart
den psykologiska förklaringen till varför matematiksvårigheter uppstår, medan forskarna även ser andra förklaringar. De områden som både
forskare och lärare ser att elever med matematiksvårigheter har svårast med är bland annat lästal, bråk, enheter och omvandling av enheter,
positionssystemet, tal i decimalform samt att kunna se samband. För att underlätta matematiken för de här eleverna anser en del forskare och
lärare att man ska arbeta mer laborativt, undersökande och använda sig av samtalet som en arbetsform. De kräver även mycket stöd och
uppmuntran för att hålla koncentrationen och motivationen uppe.

Intervjusvaren från intervjuerna med lärarna har kategoriserats utifrån fyra aspekter att förklara matematiksvårigheter på nämligen;
pedagogisk/didaktiska, psykologiska, socioemotionella samt matematiska förklaringar. Lärarna i intervjuerna pratar mycket just kring de
pedagogisk/didaktiska bitarna för att tillgodose dessa elevers behov i sin undervisning. Utifrån observationerna kan man se att läraren inte
hinner med att tillgodose alla elevernas behov. Undervisningen och genomgångarna läggs på en mellannivå, vilket medför att man förlorar de
svaga eleverna och tappar utmaningen för de starka eleverna. Läraren hinner inte heller, i samma utsträckning som specialläraren, sitta ner hos
varje elev och verkligen samtala om problemen och uppgifterna. De svaga eleverna faller in i mängden och tappar motivation och
koncentration. Hos specialläraren finns således mer tid till samtal med varje elev samt att genomgångarna kan anpassas till dessa elevers behov
och nivå. Vidare ser jag en skillnad i hur eleverna arbetar och beter sig under de här lektionerna. De ger intrycket av att de är tryggare och
känner att de kan och lyckas i den lilla gruppen, hos specialläraren.

Nyckelord
Keyword

Lärande, matematik, matematiksvårigheter, tillgodose elevers behov, speciallärare-lärare, didaktik



3

Sammanfattning

I mitt examensarbete har jag för syfte att spegla området matematiksvårigheter ur ett forskar-
samt lärarperspektiv. Jag vill ge en bild av hur forskare och lärare uppfattar
matematiksvårigheter, vad det innebär och hur det tar sig i uttryck. Vidare vill jag ta reda på
hur lärare arbetar med att tillgodose elever med matematiksvårigheter i sin undervisning. Jag
har använt mig av litteraturundersökning, intervjuer och observationer som metod för att
uppnå mitt syfte med studien.

Både forskningen och de intervjuade lärarna visar på att matematiksvårigheter är ett
svårdefinierat begrepp, som det används en rad olika termer för att beskriva. Vidare kan
orsakerna vara av olika karaktär; biologiska, psykologiska, sociologiska eller av pedagogiska.
Just definitionerna och orsakerna kan man se att lärarna och forskarna har skilda uppfattningar
kring. Lärarna betonar nästan enbart den psykologiska förklaringen till varför matematik-
svårigheter uppstår, medan forskarna även ser andra förklaringar. De områden som både
forskare och lärare ser att elever med matematiksvårigheter har svårast med är bland annat
lästal, bråk, enheter och omvandling av enheter, positionssystemet, tal i decimalform samt att
kunna se samband. För att underlätta matematiken för de här eleverna anser en del forskare
och lärare att man ska arbeta mer laborativt, undersökande och använda sig av samtalet som
en arbetsform. Eleverna kräver även mycket stöd och uppmuntran för att hålla
koncentrationen och motivationen uppe.

Intervjusvaren från intervjuerna med lärarna har kategoriserats utifrån fyra aspekter att
förklara matematiksvårigheter på nämligen; pedagogisk/didaktiska, psykologiska,
socioemotionella samt matematiska förklaringar. Lärarna i intervjuerna pratar mycket just
kring de pedagogisk/didaktiska bitarna för att tillgodose dessa elevers behov i sin
undervisning. Utifrån observationerna kan man se att läraren inte hinner med att tillgodose
alla elevernas behov i klassrummet. Undervisningen och genomgångarna läggs på en
mellannivå, vilket medför att man förlorar de svaga eleverna och tappar utmaningen för de
starka eleverna. Läraren hinner inte heller, i samma utsträckning som specialläraren, sitta ner
hos varje elev och verkligen samtala om problemen och uppgifterna. De svaga eleverna faller
in i mängden och tappar motivation och koncentration. Hos specialläraren finns således mer
tid till samtal med varje elev samt att genomgångarna kan anpassas till dessa elevers behov
och nivå. Vidare ser jag en skillnad i hur eleverna arbetar och beter sig under de här
lektionerna. De ger intrycket av att vara tryggare och känna att de kan och lyckas i den lilla
gruppen, hos specialläraren.
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1. Inledning
I detta kapitel ges en kort bakgrund till min uppsats. Jag kommer även att förtydliga syftet,
problemformuleringar och avgränsningar. Avslutningsvis ges en disposition över hur arbetet
är upplagt och vilka delar det innehåller.

1.1 Bakgrund

Matematik är en viktig del av livet. Vi hamnar ständigt i situationer där matematiken på något
sätt ingår, både i vardagen, på jobbet eller i skolan. Väldigt många känner obehag och tristess
inför matematiken, inte minst de som inte knäckt koden och har svårigheter med den. Jag
känner att jag har saknat denna del under lärarutbildningen och hoppas därför genom denna
uppsats få en förståelse för vad elever med matematiksvårigheter känner och går igenom.

Barn och ungdomar med matematiksvårigheter tampas ofta med en frustration som alla runt
barnet kan uppleva:

Ena stunden kan eleven klara en uppgift men en stund senare eller dagen efter kan han åter
misslyckas med exakt samma sak. Ena stunden briljant och snabb men nästa ögonblick kan
inrymma problem med de allra enklaste räkneoperationerna […] (Adler, 2001, s 22)

Mitt intresse för ämnet har vuxit fram under utbildningen och mina praktikperioder då jag
stött på många elever som har svårt för matematiken. Jag vill som blivande lärare kunna
bemöta och hjälpa dessa elever på bästa sätt. Detta genom en inblick i orsaker, definitioner
och hur man kan hjälpa dessa barn.

Jag skriver denna c-uppsats för mig, mina kurskamrater, andra lärarstudenter samt lärare med
tanke på vårt utbildningsval. Jag hoppas kunna bidra med värdefull information och
upptäckter eftersom det är ett viktigt ämne för oss i vår professionella yrkesroll.

1.2 Syfte

Mitt syfte med denna C-uppsats är att söka kunskap om och få en inblick i vad
matematiksvårigheter innebär, vad som orsakar det och hur man kan förebygga eller åtgärda
att det uppstår, främst i teorin. Med utgångspunkt från intervjuer och observationer vill jag
vidare ta del av hur lärare respektive speciallärare jobbar med elever som har
matematiksvårigheter samt hur de tillgodoser dessa elevers behov i sin undervisning.

1.3 Problemformuleringar

Jag har i min uppsats sökt kunskap kring matematiksvårigheter utifrån olika aspekter. Genom
litteraturstudier, observationer och intervjuer har jag fått en vidare inblick i ämnet. Utifrån
detta, mitt eget intresse samt min framtida lärarroll har jag valt att inrikta mitt arbete kring
följande frågeställningar;

Vad innebär matematiksvårigheter enligt forskare och lärare?
Hur beskriver lärare respektive speciallärare att de tillgodoser elever med
matematiksvårigheter i sin matematikundervisning?
Hur arbetar lärare respektive speciallärare med elever med matematiksvårigheter?
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1.4 Avgränsningar och förtydliganden

Jag kommer att inrikta mig på barn och ungdomar i årskurs 4-6, i Sverige. Detta för att
begränsa spridningen på lärare och elever. Jag kommer att genomgående i arbetet använda
mig av samlingsbegreppet matematiksvårigheter, eftersom mitt syfte med uppsatsen inte är att
skilja de olika svårigheterna åt hos eleverna. Vidare vill jag förtydliga att klasslärarna
benämns som lärare och speciallärarna benämns som speciallärare i uppsatsen. Detta för att
lättare kunna skilja på vem som säger vad i olika sammanhang och situationer.

1.5 Disposition av arbetet

Arbetet är uppdelat i fem delar. Den första delen innehåller bland annat bakgrunden, syftet
och problemformuleringarna till mitt arbete. Litteraturgenomgången som handlar om
forskares och författares teorier om matematisksvårigheter återfinns i kapitel två. Kapitel tre
är ett metodkapitel där jag beskriver de empiriska undersökningarna, intervju och observation
som är en del av min metod. I den fjärde delen redovisar jag resultaten från intervjuerna med
sex lärare i år 4-6 samt observationsstudierna i helklass respektive hos speciallärare. Det
avslutande kapitlet innehåller en diskussion där jag jämför resultatdelen med
litteraturgenomgången samt belyser mina egna tankar och åsikter.

2. Litteraturgenomgång
Jag väljer att inleda detta kapitel med att kort presentera berörda författares och forskares
bakgrund för att få en förståelse för deras åsikter, tankar och ståndpunkter. För att vidare få
en bakgrund till mina empiriska studier har jag valt att fortsätta kapitlet med två kända
pedagogers syn på elevers lärande. Jag anser att Piaget och Vygotskij har betytt mycket för
vår tids pedagogik, skolutveckling och syn på lärande. Vidare ger jag en bakgrund till ämnet
matematiksvårigheter genom forskares och författares syn på begreppet
matematisksvårigheter, orsaker, diagnostisering samt arbetet med barn som har
matematiksvårigheter. Jag kommer även att ta upp en del kring lärares arbete och
undervisning, och då främst de arbetssätt som lärare och forskare förespråkar i dessa
sammanhang. Avslutningsvis gör jag en reflektion över det jag sett i litteraturen.

2.1 Författarpresentation

Jag anser att det är viktigt att erfarna lärares och forskares röster blir hörda och jag kommer
därför visa på sådana texter i min litteraturgenomgång. Författarnas bakgrund och
erfarenheter är viktigt att ta del av för att kunna få en förståelse för deras åsikter, tankar och
ståndpunkter. Jag ger därför en kort presentation av de författarna jag använt mig av.

De författare som representerar forskarperspektivet inom pedagogik är Ahlberg, Gunnarsson,
Lindqvist, Unenge & Sandahl & Wyndhamn, Haug, Johnsen–Hoines, Gran samt Säljö. De har
gedigna erfarenheter från skolans värld och har forskat mycket inom det pedagogiska området
och således om matematiksvårigheter. Adler är psykolog, specialist i neuropsykologi och
psykoterapeut. Han har även mångårig erfarenhet från skola och barn- och ungdomspsykiatri.
Hermansen är lektor i psykologi vid Danmarks lärarhögskola i Köpenhamn. De båda är
forskare med lång erfarenhet inom psykologi och ger därför ett mer psykologiskt perspektiv
på matematiksvårigheter. Ljungblad och Malmer har mångårig praktisk erfarenhet från
skolans värld som lärare, speciallärare och skolledare, vilka de utgår ifrån i sina böcker.
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2.2 Teoretiska utgångspunkter om barns lärande

Enligt Lev Vygotskij krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö för att lärande ska
ske. Elevens handlingar utvecklas i den sociala miljön. Miljön påverkar eleven, den är aktiv
och dynamisk, och läraren har en viktig roll i att organisera miljön. Vygotskij ser inte lärarens
roll som uppfostrare, utan läraren skall istället organisera den sociala miljön. Det är eleven
som skall vara aktiv och intresserad, inte i första hand läraren. Vidare ser han barnets
möjligheter till utveckling som den intressanta frågan för hur undervisning ska bedrivas. Det
är inte barnets brister och svagheter som ska vara utgångspunkten utan deras potential. De
måste således få hjälp att prestera inom ramen för sin förmåga. En god undervisning
föregriper utvecklingen, ger förutsättningar för en förändring och skapar den närmaste
utvecklingszonen. Enligt Vygotskij sker detta med hjälp av en mer erfaren person som blir
mediator. I en artikel i den senaste ryska utgåvan av Pedagogisk psykologi skriver han: ”Det
som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det imorgon göra på egen hand”.1

Begreppen barnets utvecklingsnivå och barnets mognad har spelat stor roll i diskussionen om
när en viss undervisning blir meningsfylld och när lärande kan ske. De flesta är överens om
att för att lärande ska ske behövs en viss utveckling, en beredskap hos den lärande. Vidare är
man överens om att utvecklingen sker i vissa kvalitativt åtskilda steg och att dessa steg
kommer i en viss ordning. Ett exempel på sådana teorier är Jean Piagets olika
utvecklingsstadier för tänkandet.2 Piaget menar att tillägnandet av kunskap är en process som
förutsätter att man är aktiv. Motorisk aktivitet är grunden för all kunskap. De första motoriska
och kroppsliga hanteringarna med och i världen sätter inre spår i form av scheman, som
senare kommer att representera världen i barnet. I början av livet är de av denna form, men
längre fram i livet kommer även t ex språkliga aktiviteter att sätta spår i form av scheman.
Schemana förändras och omstruktureras, och hela tiden skapas nya under lärandet.3

Problemupplevelsen, eller, som Piaget säger, den sociala konflikten utgör impulsen till
lärandet. Det meningsfulla lärandet sker alltså inte när eleven har nått en viss nivå utan i
uppförsbacken till denna nivå. Det är på vägen från en tankestruktur till en annan som
inlärningen sker. Det är denna förändring av tankestrukturer som blir matematiklärandets
kärna. Det är då eleven i verklig bemärkelse lär sig hantera ett problem eller försöker
formulera sina tankar, sin verklighetsbeskrivning, som lärandet sker. Lärarens viktigaste
uppgift blir därför att försätta eleven i sådana problemsituationer som väcker reflektion och
eftertanke, och som ger anledningen till att eleven formulerar nya begrepp och upptäcker nya
sammanhang.4

I ett piagetanskt perspektiv är barnet i grunden egocentriskt och utvecklingen sker genom att
barnet självt utvecklar en förståelse av sin omgivning. Barnet observerar, manipulerar sin
omgivning och drar slutsatser om hur omvärlden fungerar. Men det är barnets egen aktivitet,
dess egna observationer och slutsatser som leder det till att upptäcka och utveckla nya former
av förståelse. Omgivningen är i huvudsak passiv och är endast ett objekt för barnets aktivitet.
Detta innebär att barnet endast uppfattar händelser och objekt utifrån sin egen utgångspunkt.
Först i förskoleåldern lär sig barn se saker och ting från mer än det egna perspektivet.5 Utifrån
Piagets perspektiv är vidare tänkandet grundläggande och de kognitiva strukturerna utvecklas
oberoende av språket. Språket tillåter oss att ta in information - assimilera – men bara så länge

1 Lindqvist, G. (red.) (1999). Vygotskij och skolan.
2 Gran, B. (red.) (1998). Matematik på elevens villkor.
3 Hermansen, M. (2000). Lärandets universum.
4 Gran, B. (red.) (1998). Matematik på elevens villkor.
5 Piaget, J. (1971). The language and thought of the child.
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det stämmer med våra kognitiva strukturer. Piaget menar att språkanvändningen utvecklas
från ett egocentriskt förhållningssätt där barnet talar utifrån sina föreställningar, och i stora
stycken till sig själv, till ett socialiserat bruk av språket där det används för kommunikation
med andra.6

I ett sociokulturellt perspektiv, som förknippas med Vygotsky, med utgångspunkten i
samspelet mellan kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och individers
lärande å den andra, blir den grundläggande bilden av människans utveckling annorlunda.
Vår utveckling är inte direkt bestämd av vår egen aktivitet i förhållande till omvärlden. I
stället betonas att omvärlden tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga
verksamheter. Människor föds in i och utvecklas i samspel med andra människor. Redan i
början av vårt liv gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. De hjälper oss att förstå hur
världen fungerar och skall förstås. Inom detta perspektiv är kommunikation och
språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är
genom att kommunicera om vad som händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktigt i
hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser.7

2.3 Lärandets grundläggande villkor

Vygotskij menade att lärande inträffar tidigare än utveckling d.v.s. lärande påverkar barns
utveckling. Barns lärande och utveckling utgörs av både en kognitiv och en socioemotionell
aspekt. Tidigare har man inom skolans värld sett dessa fenomen som oberoende av varandra,
men med tiden har man kommit underfund med att man inte kan fokusera ensidigt på någon
av aspekterna. Det är viktigt att eleverna får möta och uppleva förhållanden som är viktiga
förutsättningar för helheten i deras lärande och utveckling. För att eleverna skall utvecklas i
skolan måste de få vara delaktiga i en lärandesituation som leder till ansvarskännande,
kompetens och framtidstro i skolmiljön. Ofta är skolans syn på lärande endimensionell d.v.s.
man fokuserar bara på överförandet av ett bestämt kunskapsinnehåll. Kunskapsinnehållet blir
dock en betydenhet först när eleverna vill att det ska bli en sådan. En lärandesituation som
leder till en positiv utveckling i skolan regleras av två beroendeförhållanden; dels en struktur
som möjliggör ett skapande av lärande, dels en konstruktion av den kunskap och
jaguppfattning som läroplan och kursplaner anger. En utvecklande lärandesituation för elever
utmärks av en inre frihet för eleverna att styra sin lärandeprocess och en yttre kontroll som
ger situationen mål och mening och möjliggör ett produktivt lärande. Den yttre kontrollen
handlar om att utveckla och upprätthålla en tydlig struktur i lärandeprocessen, baserad på
skolans värdegrund samt att vidmakthålla balansen i förhållandet mellan vuxen och barn.
Huvudansvaret för den yttre kontrollen har således läraren. Syftet med den yttre kontrollen är
att skapa förutsättningar för ordning i skolmiljön så att eleverna upplever rättvisa och
demokrati. När den yttre kontrollen fungerar innebär det bland annat att eleverna upplever
ömsesidig respekt, trygghet, att alla är lika mycket värda, rättvisa och förtroende för miljön
och de vuxna. Den yttre kontrollen är således ett förhållande som förändras och utvecklas i
samverkan mellan skola och hem. Dialogen dem emellan är därför väldigt viktig. I den
tydliggörs och skapas gemensamma mål för elevernas lärande och utveckling. Inre frihet och
yttre kontroll är ömsesidigt relaterade d.v.s. det ena förhållandet är bara möjligt om det andra
existerar. Det är i den inre friheten som det personliga ansvarstagandet förverkligas. Eleverna
ska ta ansvar för, kontrollera och påverka sitt eget lärande inom de gränser som läroplan och
kursplaner anger. Lpo 94 anvisar att läraren ska utöva sitt ledarskap genom inflytande och att
eleverna ska få möjlighet att påverka sitt eget lärande genom att de ges ett utökat personligt

6 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken.
7 Ibid.
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ansvar. Läraren har dock det övergripande ansvaret och det krävs därför ett starkt
engagemang från deras sida. En fungerande inre frihet kräver således en ständig dialog mellan
lärare och elev.8

Skolmiljön är en miljö som barn utsätts för och samspelar med. Vad eleverna uppfattar,
önskar, tänker och lär i skolmiljön är beroende av hur de upplever den. Elevernas utveckling
till goda och nyttiga människor och samhällsmedborgare är således beroende av vad de stöter
på i sina närmiljöer, t ex skolmiljön, och hur de upplever detta. Eleverna lär och utvecklas
således inte bara under lektionstid, utan i helheten i mötet mellan elev och skolmiljö.
Kvaliteten på elevers lärande och utveckling i skolmiljön är beroende av hur läraren möjliggör
att lärandemålen uppnås för elever. Det är viktigt att läraren i undervisningen inte begränsar
elevers lärande genom val av metod, innehåll och tidsram. Eleverna måste få vara delaktiga i
den utvecklande lärandeprocessen samtidigt som de ska få stöd och handledning av läraren.
Skolan som institution kan inneha olika förhållningssätt gentemot elever. Det är oacceptabelt
att helt utgå från skolans befintliga organisation och konstatera att enbart elever som ”passar
in” är välkomna. Ett annat förhållningssätt som inte får förekomma är det kompensatoriska
som innebär att skolans pedagogiska innehåll riktar sig mot en tänkt ”normalelevs” lärande
och utveckling. De elever som inte faller inom denna ram kompenseras genom olika former
av stödåtgärder såsom specialundervisning. Ett tredje förhållningssätt innebär att man
fokuserar på skolmiljön med utgångspunkten att skapa ett pedagogiskt innehåll som främjar
alla elevers lärande. Den underliggande tanken är att barn är olika och lever under olika
villkor och skolans uppgift i detta blir således att främja alla barns lärande. Man ska inte se
elevernas olika förutsättningar och bakgrund som ett hinder för ett individuellt lärande och
utveckling i klassrummet, utan snarare som en tillgång. Detta perspektiv som brukar kallas
”en skola för alla” är den ursprungliga tanken bakom den svenska grundskolan. För att en
skola för alla ska kunna skapas är det viktigt att det finns förbindelser mellan lärarna och
organisationens maktcentra d.v.s. kommunal nämnd och förvaltning. Det ska innebära
möjligheter att påverka resurstilldelning och få en bild av och inflytande över skolmiljöns
utvecklingsmöjligheter. Detta påverkar i sin tur lärares framtidsperspektiv och
förändringsbenägenhet. Lärare är skolans viktigaste tillgång för elevernas lärande. Lärarnas
förmåga och vilja är beroende av hur de upplever sin arbetssituation. Det är därför av stor vikt
att lärare upplever uppskattning, respekt och att de har inflytande över sin arbetssituation. En
utvecklande lärandesituation för elever kräver således en god arbetssituation för lärare.9

2.4 Forskares och lärares syn på matematiksvårigheter

2.4.1 Vanliga begrepp kring matematiksvårigheter

Att ha svårigheter är ett relativt begrepp som är beroende av vilka krav och förväntningar som
finns angivna. I skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då han/hon inte når de enligt
styrdokumenten uppställda målen.10

Enligt en pedagogisk uppslagsbok (1996) är definitionen på matematiksvårigheter följande;

”Låga kunskaper i relation till en fastställd standard” (s 394)

8 Gunnarsson, B. (1999). Lärandets ekologi.
9 Ibid.
10 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
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Matematiksvårigheter är inte något entydigt begrepp, och en rad olika termer används för att
beskriva olika typer av svårigheter. Oftast görs en åtskillnad mellan allmänna och specifika
matematiksvårigheter beroende på vilka svårigheter eleverna har.11 Svårigheterna kan vidare
delas in i fyra grupper; allmänna matematiksvårigheter, alkalkyli, dyskalkyli och pseudo-
dyskalkyli. Genom att göra denna indelning kan man lättare börja jobba didaktiskt och
individuellt med elevernas svårigheter. Det är viktigt att man skiljer på barn med allmänna
matematiksvårigheter från barn ur de tre grupperna med specifika matematiksvårigheter. För
den senare gruppen krävs ofta specialpedagogiska insatser och ett helt annat pedagogiskt sätt
att arbeta på. Många klasslärare tror att de ska klara av detta tillsammans med allt annat. Det
här kan vara en av anledningarna till att vi misslyckas med dessa elever. Viljan och
ambitionen finns, men tiden räcker inte till. Alla inom skolans verksamhet måste ha en
gemensam syn på hur de ska lösa dessa problem. En form kan vara att tillämpa
specialundervisning eftersom dessa elever behöver extra mycket stöd och hjälp. Det är en
rättighet för barn med specifika svårigheter i matematik, som vi vuxna måste värna om för
barnens skull.12

Ett stort problem i dagens matematikundervisning är att pedagogerna inte är tillräckligt
duktiga på att skilja de olika matematiksvårigheterna åt. Och då är det inte alltid så lätt att
hitta bra didaktiska vägar ur svårigheterna. För att lättare kunna hjälpa eleverna från de olika
grupperna och förstå vad som skiljer de åt görs här en mer ingående beskrivning av dem. Det
kan vara en trygghet att veta ungefär åt vilket håll problemet ligger samtidigt som man då kan
få en chans att lösa det på ett didaktiskt bra sätt. Skillnaden mellan grupperna kan ibland vara
mycket stor och ibland hårfin. Elever kan även ha svårigheter som finns inom två av
grupperna. Pedagoger är inte berättigade att själva ställa en diagnos att barnet har en viss form
av matematiksvårigheter. Det är enbart psykologer och läkare inom området som kan och har
rätt att ge en riktig diagnos. Det kan dock vara bra att ha de här grupperna i minnet när man
jobbar med barnen, för att kunna lösa barnets problem pedagogiskt. Det är viktigt att ta
hänsyn till och inse att vissa barn med mycket stora matematiksvårigheter har problem från
morgon till kväll. Det är således inte bara ett pedagogiskt problem för dem när de arbetar med
siffror i matematikboken.13

2.4.1.1 Allmänna matematiksvårigheter
Den här gruppen av barn är en stor grupp av eleverna med svårigheter i matematiken. De har
mycket olika och varierande grad av svårigheter som är av både språklig och matematisk
natur. Eftersom problemen är så varierande från elev till elev, måste man gå ner på djupet hos
varje barn för att se vilka de grundläggande problemen är som ställer till svårigheterna. Flera
av barnen har både dyslexi och matematiksvårigheter, medan andra har sänkt allmän
begåvning.14

Utgångspunkten ligger i att komma underfund med vad för hjälp eleven behöver och sedan
jobba utifrån detta. För den här gruppen, till skillnad från de andra tre grupperna, går det att
planera undervisningen i matematik i förväg.15 De presterar oftast på samma nivå oavsett
vilken dag det är i skolveckan. Men de behöver lite mer tid på sig i sitt lärande. Barnet hjälps

11 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
12 Ibid.
13 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
14 Ibid.
15 Ibid.
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vanligen bäst genom att man arbetar i ett långsammare tempo och med ett förenklat
undervisningsmaterial.16 Successivt kan svårigheten och självständigheten ökas.17

2.4.1.2 Alkalkyli
Barn med alkalkyli har en oförmåga i sin räkning, som kan bero på en mindre hjärnskada.18

Den här gruppen är inte stå stor, endast någon promille av befolkningen19, men dessa barn
finns och vi måste även hitta dem! Eleverna med alkalkyli är en grupp med stora olikheter.
Svårigheterna kan man bland annat underlättas genom att ge långsamma och enkla
instruktioner till eleven. Då hinner vederbörande förstå vad som skall göras, och klarar av
klassrumsundervisningen mycket bättre. De här eleverna har ofta svårt med läsuppgifterna,
där de har svårt att tänka i flera steg. De har problem med att hitta bra strukturer, genvägar
eller egna idéer om hur problem skall lösas. De behöver även träna mycket länge på samma
moment, överinlära. Det tar således lång tid att få en djup förståelse för ett nytt moment.
Barnen är mycket ojämna i sina svårigheter, de kan variera från dag till dag.

Det som kan underlätta är att få reda på var hjärnskadan sitter. Vanligtvis sitter den på en del
av det analytiska området i hjärnan. Och det är just det som är deras stora problem, allt annat
fungerar bra. Det är alltså viktigt med utredningar från habiliteringen, och att psykologer
regelbundet följer och ser hur utveckling går för att kunna ta nya avstamp och lägga upp nya
mål och riktlinjer för eleven. Det är också viktigt att eleven uppmuntras och beröms vid
framsteg. Ibland är det alldeles för lätt att ta dem för givna och bara prata om deras
svårigheter.20

2.4.1.3 Dyskalkyli
Ordet dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter och är motsvarigheten till dyslexi
fast inom matematiken. Det är ett uttryck för hur barnet har det just nu och inte en diagnos för
livet. Problemet är alltså beroende av hur utvecklingen går för barnet.21 Barnen uppvisar ofta
en ojämnhet i sina prestationer. De slås därför ofta av en stor frustration som alla runt
omkring dem kan uppleva. Denna uppstår ur de snabba växlingarna mellan hopp och
förtvivlan. Ena stunden briljant och snabb, men i nästa ögonblick kan de få problem med de
allra enklaste räkneoperationerna, t ex 5 + 4, och eleven måste räkna på fingrarna. Det är
därför mycket vanligt att även omgivningen runt omkring en elev med dyskalkyli känner
känslor av vanmakt. Elevens prestationer varierar på ett dramatiskt sätt, nästan som en berg-
och dalbana på ett nöjesfält. Det kan verka vara ett minnesproblem, men informationen finns
lagrad i långtidsminnet annars skulle han inte alls ha kommit ihåg. Eleven har problem med
att automatiskt plocka fram informationen när den behövs. Det krävs mycket tankeenergi för
att få fram lagrad information. Utifrån detta perspektiv är det inte svårt att förstå att många
barn med denna typ av svårigheter tröttnar på att räkna, de ger till slut upp. Svårigheterna
beror således inte i grunden på känslomässiga faktorer utan kan härledas till problem med
vissa speciella tankeprocesser t ex automatiseringssvårigheter, språkliga svårigheter eller
problem med delar av visuell perception.22

16 Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?.
17 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
18 Ibid.
19 Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?.
20 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
21 Ibid.
22 Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?.
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Dessa barn har svårt att laborera med siffror och andra matematiska bilder d.v.s. de har inga
bra ”verktyg” att bearbeta matematiken med. De har inte kommit in i de effektiva
tankebanorna där man själv inte ifrågasätter vad andra säger utan de liknar mycket fem- och
sexåringarnas eviga frågande om varför. De har inte lärt sig att generalisera och ta genvägar i
sitt tänkande, de har istället en enkelhet och klarhet som är väldigt vacker. Barn med
dyskalkyli kan även ha stora svårigheter i andra ämnen och vardagssituationer och tyvärr blir
det inte lättare med åldern.23 En hel del forskning tyder vidare på att det kan finnas ett
samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Att dyslektiker får stora
problem med matematiken är inte så konstigt eftersom språket och symboler har en väldigt
avgörande roll även i matematiken.24 Klarar inte eleven automatiseringen går mycket energi åt
till avkodning istället för att lösa det matematiska problemet eller läsa den information som
finns i texten.25

Det gäller att barnet får rätt träning och hjälp i skolan anpassat efter just det barnets behov så
att utvecklingen kan ske i positiv riktning. Det är mycket information som skolpersonalen
måste ta till sig för att förstå hur man bättre kan arbeta med dessa barn. Det gäller att hitta nya
vägar till en bättre utveckling för de här barnen.26

2.4.1.4 Pseudo-dyskalkyli
De här barnen, ofta flickor, har känslomässiga blockeringar som har en psykosocial
förklaring. Orsakerna kan vara olika från elev till elev, men många gånger är det barnens
personliga problem som leder till att hon får matematikproblem. Det är därför viktigt att tänka
på att barnen i den här gruppen inte alltid visar sina problem utåt. Eftersom barnens problem
ligger åt det psykosociala hållet är det svårt för pedagoger att ensam hitta eller känna igen
problemen, eller lösa upp barnets känslomässiga blockeringar. Vid dessa fall bör ett nära
samarbete med någon psykolog på BUP skapas, så att de kan hjälpa till med elevernas
svårigheter.27

För barnen med pseudo-dyskalkyli är det viktigt att de förstår sina svårigheter, men man ska
inte betona svårigheterna hela tiden utan se möjligheterna på ett positivt och konkret sätt.
Barnet med pseudo-dyskalkyli, har svårigheter med sitt självförtroende och har dessutom en
negativ attityd till matematiken och ser inte vikten av den i framtiden. De behöver därför hjälp
med att stärka sin svaga självkänsla och förändra sin negativa attityd och inställning. Genom
beröm och uppmuntran kan de känna att de kan och törs.28 Ibland kan orsaken till
blockeringarna finnas i tidiga upplevelser av misslyckanden som man efterhand blivit rädd för
att återupprepa. Det ligger då för många nära till hands att förklara misslyckandena med att
man inte är tillräckligt begåvad och successivt börja undvika allt som har med matematik att
göra. Eleverna kan även ha ett specifikt inlärningsproblem t ex läs- och skrivsvårigheter, som
gör att det blir för många svårigheter som staplas på varandra. 29

23 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
24 Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi.
25 Andréasson, A. (2002). Matematiksvårigheter hänger ihop med lässvårigheter. Specialpedagogik.
26 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?.
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2.4.2 Orsaker

Det finns många olika faktorer som kan orsaka dessa svårigheter. Man kan säga att en del
elever har matematiksvårigheter, men det är tyvärr så att många i samband med
undervisningen får svårigheter. En del pratar om primära och sekundära faktorer. Primära
faktorer kan vara att den kognitiva utvecklingen hämmas om eleven misslyckas, känner
vantrivsel och oro.30 Betydelsen av emotionella aspekter som attityder, förhållningssätt och
elevernas bristande tilltro till den egna förmågan betonas alltmer i forskning om
matematiksvårigheter. En elev kan i undervisningen i matematik påverkas av emotioner och
sinnestämningar i sådan utsträckning att det helt styr elevens tänkande och handlande. En
orsak till detta kan vara ängslan som uppkommer vid brist på självförtroende.31 Läraren och
undervisningens upplägg spelar således en viktig roll. Vidare utgör den språkliga
kompetensen grunden för all inlärning. Barn med bristfälligt ordförråd får problem med
begreppsbildningen och har svårt att strukturera och söka kunskap i sitt arbete.32 Orsakerna
till såväl specifika som allmänna matematiksvårigheter ligger hos flertalet av eleverna på ett
djupare plan. I grunden finns en biologisk förklaring till dem t ex underliggande brister i
kognitiv färdighet. 33 De sekundära svårigheterna kan bland annat vara dyslektiska besvär. En
del forskare har sett ett samband mellan dyslexi och matematiksvårigheter, d.v.s. att
dyslektiker även får problem med matematiken. Vidare kan en olämplig pedagogik vara
bidragande till och medföra matematiksvårigheter. En alltför hög abstraktionsnivå och att de
inte får den tid de behöver för att lära kan bidra till utslagning av vissa elever.34 Orsakerna till
ett barns matematiksvårigheter kan således uppstå eller vara av olika anledningar. Kanske är
det en kombination av flera svårigheter som gör att det ibland väger över. Det blir för många
problem för barnet att övervinna.35

2.4.3 Diagnostisering

Det är ytterst angeläget att tidigt upptäcka barn med matematiksvårigheter. En säker diagnos
kan dock inte ställas förrän tidigast i 10-12- års ålder, men detta ska inte hindra oss från att
tidigt upptäcka olika former av matematiksvårigheter.36

Det debatteras relativt ofta och livligt om huruvida diagnoserna dyslexi, dyskalkyli, DAMP
och ADHD har ett värde. En del ifrågasätter diagnoserna och menar att det är osunt att sätta
diagnosen dyskalkyli på alla som har svårigheter med matematiken eller att kalla alla
koncentrationssvårigheter för DAMP/ADHD. Andra menar att det är nödvändigt att vi ställer
specifika diagnoser för att kunna erbjuda relevant hjälp. Diagnoserna har ett värde på flera
nivåer; för barnet självt, föräldrarna, pedagogerna, psykologer och läkare samt för samhället. I
yngre ålder efterfrågar barnet sällan en diagnos även om de undrar i takt med att de blir äldre
och fortsätter att misslyckas med matematiken. För de flesta äldre barnen är det ett sätt att
tydliggöra orsaken till svårigheten. Detta är även något som föräldrar efterfrågar för att kunna
hjälpa sitt barn på rätt sätt, men även för att kunna ställa krav på skolan när det gäller
hjälpinsatser. Utifrån ett skolperspektiv har diagnoserna ett värde i att man kan planera för rätt
hjälpinsatser och undervisning.37

30 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
31 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
32 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
33 Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi.
34 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
35 Ljungblad, A-L. (2001). Matematisk medvetenhet.
36 Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?.
37 Ibid.
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Det är väldigt viktigt för det pedagogiska åtgärdsprogrammet att man först utreder på vilken
nivå eleven befinner sig just nu och vad hon/han redan kan. För att en lärare skall kunna möta
dessa olika reaktioner och finna lämpliga former för att hjälpa eleverna, krävs gedigna
matematiska kunskaper samtidigt som det krävs goda kunskaper om barns
inlärningsbetingelser. Läraren måste försöka förstå det individuella sättet som eleven reagerar
och tänker på. Därför blir således frågan HUR väldigt viktig för att kunna tydliggöra och
visualisera de matematiska processerna. Vid kartläggning av en elevs situation måste man
alltså försöka få ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att man tittar på;

• Vilka begrepp och metoder som eleven är förtrogen med och kan använda.
• Hur eleven tänker, handlar och kan uttrycka sig med hjälp av material och med

språket.
• Vilken inställning eleven har till matematiken och hur han/hon uppfattar sin egen

roll. 38

En väl utformad undervisning omfattar kontinuerliga elevobservationer som ger information
om hur elevens situation utvecklar sig. Det är väldigt viktigt att fånga upp och utveckla
elevernas starka sidor. Tack vare dessa kan man jobba med att övervinna eller kompensera
svårigheterna. Lärarens stimulans och uppmuntran betyder väldigt mycket i dessa
situationer.39

Elevernas utgångslägen är av skiftande slag. Erfarna lärare har större förmåga att både tolka
testresultat och elevernas signaler. Men det kan också kännas tryggt att komplettera
observationerna med något utarbetat diagnostiskt material. PRIM-gruppen har bland annat ett
diagnostiskt material som är tillgängligt för skolår 2 och 7. Dessutom finns det ämnesprov för
skolår 5 och 9.40 Under senare år har tester och prov kommit till användning i allt större
utsträckning, dels för beslut om i vilken grupp en elev ska placeras samt för att de anses ge ett
mått på elevens svårigheter. När man använder tester och dylikt bör man vara medveten om
vad de mäter och inte mäter. Vissa aspekter av elevernas lärande fokuseras och andra lämnas
utanför. Eleverna ska kunna skapa sammanhang och mening i sin omvärld. I en testsituation
tar man inte hänsyn till kontexten och situationella betingelser som betyder mycket för hur
eleverna kan utnyttja matematiken i vardagslivet. Testen mäter inte heller kreativitet,
nyfikenhet, ihärdighet och intresse. De säger inte heller något om hur skolans arbete ska
bedrivas för att väcka elevernas lust och intresse för matematik. Prov och mätinstrument
fungerar emellertid som kraftfulla styrfaktorer på skolans undervisning. Förutom att
mätinstrumenten har en styrande effekt på hur undervisningen utformas, påverkar de också i
stor utsträckning lärares och elevers syn på kunskap och lärande.41

Vid mer komplicerade inlärningshinder, t ex specifika matematiksvårigheter, bör man anlita
professionell hjälp så att det görs en neuropsykologisk utredning. En utredning av barnets
svårigheter bör innehålla en grundläggande bedömning i främst tre delar. I den
neuropedagogiska bedömningen bildar läraren sig en uppfattning om barnets konkreta
skolfärdigheter samt barnets beteende och förhållningssätt i skolan. I bedömningen är det
viktigt att se barnet i ett helhetsperspektiv där barnets samspel, kommunikation, motivation
och känsla inbegrips. Fokuseringen bör ligga på barnets möjligheter, och det är endast i den
allsidiga bedömningen som görs över yrkesgränser i ett teamarbete som problemen blir riktigt

38 Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
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genomlysta. Den neuropsykologiska och psykologiska bedömningen utförs av en psykolog. I
den här bedömningen tittar man främst på sambandet mellan neurobiologin och utvecklingen
av olika psykiska funktioner. De komponenter som man särskilt tittar på är personligheten,
barnets kognitiva mognad och en mer specifik bedömning av neuropsykologiska funktioner. I
personlighetsbedömningen observeras barnet under lek för att ta del av barnets lek, förmåga
att organisera sin värld och kommunicera med sin omgivning. Observationen ger en mängd
information som leder till olika hypoteser som i sin tur blir viktiga pusselbitar när man
sammanställer alla tre delarna i denna del av utredningen. Dessa sammanfogar man sedan
med den pedagogiska bedömningen samt den medicinska utredningen. Neuropediatrisk eller
medicinsk bedömning innebär att läkare på barnavårdscentral, skolläkare eller barnläkare gör
en somatisk undersökning för att kunna utesluta andra neurologiska störningar och
allvarligare progressiva sjukdomar som kan vara förklaringen till barnets symtom. Ofta
medverkar även en sjukgymnast för att göra en bedömning av grov- och finmotoriken samt
balansen. När alla undersökningar och bedömningar är gjorda knyts delarna samman, vägs
ihop och sammanfattas. Bedömningen bör göras i samarbete mellan berörda pedagoger,
skolpsykolog och skolläkare. Den ska utgöra en grund för en djupare förståelse av barnets
svårigheter och möjligheter, och med den som utgångspunkt kan man sedan upprätta ett
anpassat specialpedagogiskt åtgärdsprogram.42

Inför en utredning av en psykolog eller läkare krävs det att läraren gör en omfattade
pedagogisk bedömning och går igenom vilka problem barnet har samt i vilka situationer
barnet lyckas och klarar av saker och ting bra. Det kan då vara bra att fundera över följande
saker:

• Det är viktigt att detaljerat beskriva barnets motorik, både fin- och grovmotoriken.
• Titta på barnets koncentrationsförmåga. Har han svårt med koncentrationen eller störs

han lätt? Är det skillnad på att arbeta i stor grupp och liten grupp? Vilka stunder på
dagen eller under veckan är koncentrationen bäst?

• Försök att ge en beskrivning av barnets uppmärksamhet. Har de svårigheter vid
instruktioner? Skiljer det sig i stor grupp jämfört med arbete i liten grupp? Hur länge
orkar han hålla kvar uppmärksamheten? Behövs många pauser?

• Beskriv om barnet har minnesproblem. Skilj mellan långtidsminnet och
korttidsminnet.

• Ge detaljer kring barnets förmåga att läsa och skriva. Redovisa för läsförståelsen,
avläsningen och läshastigheten.

• Hur är barnets motivation och ambition?
• Hur är barnets planeringsförmåga och tidsuppfattning? Titta även på om barnet utgår

från helheten eller detaljerna när de ska börja ett arbete. Hur är det med förståelsen av
klockan och tidsbegreppet?

• Titta vidare på automatiseringen. Finns det saker som automatiseras efter en viss tids
träning eller är de ständigt ojämna?

• Har barnet perceptuella problem? Tolka, ange färg, form, syn, hörsel osv.
• Trivs barnet i skolan? Vilka situationer fungerar bäst och sämst?
• Har barnet många kamrater? Hur fungerar det med vuxna? 43

Listan kan göras längre, men det viktiga är att läraren ger sin bild av barnet och dess
skolsituation för att underlätta vid utredningen. När utredningen sedan är klar är det dags att

42 Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi.
43 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
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påbörja det praktiskt pedagogiska arbetet. Det är viktigt att utgångspunkten tas i barnets starka
sidor, i sådant som barnet kan och känner sig säker på. Skoldagen och undervisningen
behöver en bra struktur och ett mönster som barnet känner igen, t ex samma arbetsscheman
och grupparbeten som liknar varandra. Vid nya moment bör barnet få mycket hjälp av läraren
och det hela måste läggas på en rimlig nivå. Barnets självförtroende byggs successivt upp
genom att barnet får lyckas både tillsammans med läraren och självt. Genom att vara
uppfinningsrik, leta idéer och ta för sig av all hjälp man kan få i det pedagogiska arbetet kan
arbetet underlättas för eleven. Genom arbete med olika bilder, konkret, praktiskt och
processinriktat material, träning av matematiska ord och begrepp, matematikprogram på
datorn och hjälp med planerandet av skolarbetet kan elevernas matematiska medvetenhet
utvecklas. De har ofta en svag matematisk medvetenhet när det gäller de mest grundläggande
momenten, de små byggstenarna och detta ofta i kombination med dålig språklig
medvetenhet. De behöver således extra stöttning med detta.44

2.4.4 Hur kan läraren underlätta arbetet för barn med allmänna respektive specifika
matematiksvårigheter?

Barn med allmänna matematiksvårigheter kan läraren hjälpa på följande sätt;

• En del matematikböcker är uppdelade i olika nivåer, som A och B inom samma
kapitel. Låt då barnet välja den lättare delen, nivå A. Du kan ändå ha gemensamma
genomgångar och diskussioner tillsammans med alla elever.

• En del av barnen har även dyslexi och har därför svårt med läsuppgifterna. Läs
uppgifterna högt för barnen eller låt barnen lyssna på band där uppgifterna finns
inlästa.

• De här barnen behöver ibland höra genomgångarna flera gånger och även få en enskild
instruktion i lugn och ro.

• Det underlättar för dessa barn att få arbeta laborativt med olika uppgifter och
övningar.

• Olika elever behöver olika lång tid på sig för att uppnå en djup förståelse för
matematiska begrepp och byggstenar. Det kan ta allt från någon dag upp till några
månader. Det är därför viktigt för barn med allmänna matematiksvårigheter att man
repeterar ofta.

• Vi måste stötta och uppmuntra de här barnen mycket. Det gäller att ge dem positiv
kritik så att de inte tappar motivationen. De har ofta svag självkänsla och en negativ
inställning till matematiken.

• De här barnen kräver mer tid av dig som lärare än vad de flesta andra barn gör.
Ibland kan barnet även behöva en stöttning i en liten grupp eller av speciallärare. 45

Överlag är de här eleverna ganska jämna i sina svårigheter vilket gör att man kan planera
deras undervisning i förväg eftersom man förstår hur de tänker.46 De kännetecknas främst av
att de behöver lite mer tid på sig i lärandet.47

Barn med specifika matematiksvårigheter utgör en större grupp än man tidigare trott och de
blir lätt missförstådda. Följande problem kan vara tecken på de här barnens svårigheter;

44 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?.
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• Barnet kan ena stunden lätt räkna ut en uppgift, men fem minuter senare, eller nästa
dag, klarar barnet inte alls av samma uppgift. Det är en ojämnhet som är svår att förstå
för både förälder och lärare. Ojämnheten kan även förekomma i andra ämnen.

• Tidsbegreppet och allt som faller inom ramen för detta, t ex klockan, ger dessa barn
stora svårigheter. De brukar vanligtvis kunna lära sig den analoga klockan uppåt
mellanstadiet, men digital tid är ofta besvärlig. Vidare kan detta medföra att de får
svårt att hålla tider och komma in i rätt tid efter rasten.

• De kan ha svårigheter med att komma ihåg saker, både vad gäller korttidsminnet och
långtidsminnet. De har särskilt svårt med att plugga in glosor eller fakta till ett prov.
Trots att de tränar och tränar så fastnar inte kunskapen. Barnen kan även glömma bort
viktiga lappar och att ta med rätt saker till lektionen.

• Eleverna kan ha svårt att arbeta efter arbetsschema och planera sitt eget arbete.
• Eleverna har ofta mycket svårt att lyssna till gemensamma instruktioner och därefter

arbeta självständigt, i synnerligen i matematiken.
• Ibland kan de ha koncentrationsproblem, uppmärksamhetsproblem,

perceptionsproblem eller andra stora svårigheter vid inlärning av nya moment. Man
måste därför studera på djupet vad varje elev har för svårighet.

• De skriver ofta siffror som liknar varandra i omvänd ordning eller skriver av siffrorna
fel. Står det 252 så kan de skriva 525.

• De får mycket svårt om uppgifterna i boken blandas eller om vartannat tal är addition
och vartannat är subtraktion. Barnet har svårt att gå från en räkneprocess till en annan i
sin tankeverksamhet.

• Det är vanligt att barnen är osäkra på matematiska tecken och symboler. De har ofta
svårt med taluppfattningen. De har ingen känsla för vad siffrorna handlar om och vad
de symboliserar. Dessa är mycket grundläggande inom matematiken varför det är
väldigt viktigt att man tränar detta mycket med barnet.

• Processtänkande och egna strategier vid t ex problemlösning är väldigt svårt. De har
även svårt att klara av flera steg i en räkneoperation och tappar lätt bort sig i
tankeprocessen. De blir lätt stressade och blockerade när de inte är säkra på hur de ska
arbeta med en uppgift.

• Måttenheter som ska omvandlas är mycket svåra för eleven t ex längd, vikt och volym.
• Multiplikationstabellerna kan vara mycket svåra att träna in och för vissa elever kan

det nästan vara helt omöjligt att lära sig alla tabellerna utantill.
• Många av dessa elever kan ha språkliga problem vilket ger stora svårigheter inom

matematiken. De är osäkra på små ord som t ex före, efter, längre än, större och
tillsammans.

• Självkänslan brukar vara låg hos elever med specifika matematiksvårigheter vilket
medför att de har dålig motivation och svagt intresse för matematiken.48

Listan kan göras lång på de svårigheterna som eleverna kan ha. Pedagogen kan många gånger
känna sig otillräcklig och orolig eftersom hon/han aldrig kan veta hur lektionen kommer att
bli. Det gäller därför att vara lyhörd, uppfinningsrik och att improvisera. Pedagogen måste
hjälpa till att hitta bra strategier för elevernas tänkande och uppmuntra dem vid
misslyckanden. Lärarens viktigaste uppgift blir att hitta barnets ursprungliga svårigheter
genom att gå på djupet i den grundläggande matematiken där svårigheterna ofta finns.49 I
hjälpinsatserna är det avgörande att veta vad man skall undvika att öva samt vad eleven
verkligen behöver öva mer av. Det hela måste ske med framgång. Det är nämligen

48 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
49 Ibid.
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framgången i övandet som är motivationsskapande. Den genererar lusten att lära sig mer i
ämnet.50 Det gäller också att omgivningen har förståelse för deras svårigheter. Det är inte
ovanligt att konflikter kan uppstå på grund av saker som barnet inte klarar av. Det krävs
därför att även svårigheter som uppstår hemma eller bland kamrater löses på ett pedagogiskt
bra sätt. Man måste skilja på att det handlar om stora matematikproblem och att det inte är
barnet självt som bråkar och inte vill.51

2.4.5 Olika perspektiv på arbetet med barn som har matematiksvårigheter

Idag råder en hätsk och polariserad diskussion kring begreppet matematiksvårigheter i
Sverige. Å ena sidan hävdar man att det är genetiskt betingat medan det å andra sidan talas
mycket om att se individen i ett helhetsperspektiv. Säkerligen är det en kombination av både
arv och miljö. Det blir därför svårt att hitta bra sätt att arbeta med barnens individuella behov,
eftersom behoven och orsakerna är så olika. När det gäller gruppen med psykologiska
problem är det viktigt att läkare med rätt kunskap i ämnet ställer en diagnos. Oberoende av
var problemet ligger måste läraren tillsammans med barnet hitta en pedagogisk väg ur
svårigheterna.52

Inom den specialpedagogiska forskningen tjänar det starka inflödet från andra discipliner som
kunskapsbas och inspirationskälla. Kopplingen till andra vetenskapsområden styr såväl
forskningens problemställningar som resultat. Även synen på varför vissa elever är i behov av
särskilt stöd i skolan influeras av närheten till andra discipliner och olika förklaringar ges:

• Pedagogiska/didaktiska förklaringar – stora skolor och klasser, outbildade lärare, brist
på kompetensutveckling, traditionella undervisningsmetoder, avsaknad av
specialpedagoger och brist på tid.

• Psykologiska förklaringar – eleven har koncentrationssvårigheter, blockeringar eller
andra kognitiva funktionsnedsättningar.

• Sociologiska förklaringar – eleven kommer från en understimulerande miljö,
skolsystemet missgynnar barn med invandrarbakgrund.

• Medicinska/neurologiska förklaringar – eleven har en hjärnskada eller annan fysisk
eller psykisk funktionsnedsättning.53

Matematiksvårigheter betraktas ofta som ett mängdproblem. Det stöd som eleverna får
handlar för det mesta om att de ska träna mer. Svårigheterna görs till en fråga av kvantitet –
att arbeta mer med samma sort genom att ”göra färdigt hemma” eller gå till specialläraren för
att ”hinna ikapp”. Följden av detta sätt att se på svårigheterna kan bli att eleverna i
undervisningen får memorera talfakta, träna enkla räknefärdigheter och lära sig följa regler.
Kvalitén i elevernas tänkande och deras lust och nyfikenhet uppmärksammas inte i samma
utsträckning. Elever som har eller har hamnat i svårigheter har inte främst behov av att träna
mer på samma sak, utan att lära på ett annat sätt – där processen och svaret inte står i fokus.54

50 Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli?.
51 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
52 Ibid.
53 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet, s 14 ff.
54 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
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Det är ofta som elever i behov av särskilt stöd görs till en fråga om differentiering och
nivågruppering. Skolan har löst problemet med att möta alla elevers behov genom att
nivågruppera eller skapa särskilda undervisningsgrupper. Många lärare i matematik pratar för
en nivågruppering som innebär att eleverna undervisas i homogena grupper där alla behöver
samma stöd. De menar att de elever som inte lyckas med matematiken får sina behov bättre
tillgodosedda i en homogen grupp. De behöver inte känna sig underlägsna, de vågar fråga och
de får bättre självförtroende.55 De anser att det många gånger är nödvändigt att barnen får
individuell träning men att detta är svårgenomförbart i stora grupper.56 Det är svårt att som
lärare hinna och att i tillräckligt stor utsträckning differentiera undervisningen.57 De menar att
det behövs både en klasslärare och en specialpedagog som hjälps åt.58 Detta sätt att se på
elevens svårigheter är ett individinriktat perspektiv. Den enskilde individens egenskaper och
bakgrundshistoria tas som utgångspunkt när man försöker förklara varför en elev hamnar i
svårigheter. Svårigheterna finns hos individen. Elevens prestationer fokuseras och
specialundervisningens uppgift är att kompensera elevens brister och skapa möjligheter för
eleven att nå upp till skolans krav. Skolan löser således problemet med elever i behov av
särskilt stöd genom att avskilja dem från gemenskapen. Det specialpedagogiska arbetet i
skolan kommer därmed att till stor del handla om att det är eleven som ska anpassas till skolan
och inte tvärtom.59

Andra lärare ser det ur ett annat perspektiv och anser att heterogena grupper är att föredra
eftersom olikheterna mellan eleverna berikar undervisningen. De menar att eleverna lär av
varandra i samtal och samverkan och att de elever som inte lyckas särskilt bra kan få stöd och
hjälp av andra. Den traditionella specialundervisningen har medfört en ”segregerande
integrering” som innebär att eleverna går i samma skola, men att de som har problem avskiljs
eller segregeras från övriga klassen. Den ”inkluderande integreringen” är således ett mer
önskvärt alternativ. Det innebär att alla elever deltar aktivt i skolans verksamhet i en
klassgemenskap där all undervisning sker. Det medför att man fokuserar på det som eleverna
har gemensamt istället för det som skiljer.60 Konsekvenserna för det här perspektivet,
deltagarinriktat perspektiv, blir att den specialpedagogiska uppgiften i skolan ses som en
gemensam angelägenhet för hela skolans verksamhet. En inkluderande undervisning sätts i
fokus, och det är skolan och inte eleverna som ska anpassas och förändras.61

Ett tredje perspektiv, kommunikativt relationsinriktat perspektiv, betraktar komplexiteten i
skolan, då man studerar kommunikation och relationer på olika nivåer och sammanhang i
skolans verksamhet. Den specialpedagogiska verksamheten studeras såväl i relation till
skolans mål och styrning som till elevernas lärande och delaktighet. Det är samspelet mellan
skolans organisation och verksamhet, och den enskilde individen som står i fokus. Det ger
möjligheter att granska de svårigheter som kan uppstå för en enskild elev såväl i relation till
hela skolans verksamhet som till den specifika situation i vilken svårigheterna visar sig.
Perspektivet handlar således inte om att ge svar på frågor om hur man kan anpassa skolan
eller individen. Istället är det frågan om att skapa kunskap om skilda
kommunikationsprocesser som pågår i skolan och synliggöra variationen i skolans möte med
elever i behov av särskilt stöd.62

55 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
56 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
57 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
58 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
59 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
60 Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning.
61 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
62 Ibid.
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Det är dock uppenbart att vissa elever inte klarar av de krav som ställs i en klass med ett stort
antal elever. En vanlig lösning är då att skapa en liten undervisningsgrupp som är avsedd att
förbättra situationen för de aktuella eleverna, men kanske även för den grupp där eleven
vanligtvis ingår. Att föra samman elever med samma typ av svårigheter kan således få såväl
positiva som negativa effekter. Fördelen med små grupper är att läraren får mer tid med
eleven, men om alla elever har stora svårigheter är det inte lätt att få till stånd den lugna och
utvecklande miljö som antas bli följden av att det är så få elever. Det finns således inget
enkelt svar på hur skolan på bästa sätt kan tillgodose alla elevers behov av stöd och hjälp. Det
gäller därför att vara vaksam och se vilka följder organisatoriska förändringar får för de
berörda eleverna och inte enbart ta för givet att ”den lilla gruppen” löser alla problem.63

2.4.6 Lärarens språk och undervisning

En brist i dagens skola är att många lärare nästan inte har någon djupare utbildning i specifika
inlärningsproblem. Mycket får lärarna läsa sig till själva och eventuellt gå på någon
fortbildning i ämnet. Det är inte lätt att som lärare både förstå ett enskilt barns problem och
dessutom göra något åt det, samtidigt som även de andra barnen har sina krav och behov av
rätt bemötande. Det gäller givetvis att försöka hitta bra modeller i klassrummet, men finns en
specialpedagog på skolan är det hennes uppgift att avgöra om det behövs göras utredningar
och vidare ge stöd och råd i arbetet. Vi måste lära oss att uppmärksamma problemen tidigt
och följa upp barnen genom alla åren i skolan. Vad gäller barnets problem är det bra om man
försöker skilja på om det rör sig om allmänna eller specifika matematiksvårigheter. Utifrån
detta kan man sedan lägga upp undervisningen på ett bättre sätt. Det är viktigt att vi
pedagoger lär oss se barnens starka sidor och utveckla dem. Alla människor kan utveckla sina
intelligenser genom hela livet. Barn med matematiksvårigheter behöver hitta sina egna
utvecklingsvägar. De kräver olika lösningar på samma uppgift och det gäller att ta sig runt
svårigheten på ett uppfinningsrikt sätt. På så vis kan barnet känna att det duger och får lyckas
med inlärningen. De här eleverna måste få uppleva och erövra matematiken på ett litet
annorlunda sätt. Läraren måste hjälpa dem att arbeta vidare med matematiken på ett högre
plan och ta ansvar för att den djupa insikten och förståelsen för matematikens byggstenar fylls
i efterhand.64 För att kunna skapa dessa optimala möjligheter till lärande och deltagande för
alla elever måste läraren ha kunskap i ämnet, didaktisk medvetenhet och förståelse för hur
människor lär. Teorier och kunskap om lärande kan peka ut vägar och ge läraren verktyg för
att förebygga svårigheter och bistå elever som är i behov av särskilt stöd.65

Lärarens eget språk måste variera beroende av till vem eller vilka det riktas. Tyvärr går alltför
många elever miste om lärarens genomgångar med förklaringar och instruktioner, beroende
på att de inte förstår vad han/hon säger. En del elever känner säkert att de inte får någonting
att passa in, även om de anstränger sig. Det språk som talas samspelar inte med deras
ordförråd och ingenting i genomgångarna hör hemma i deras erfarenhetsvärld. Varje lärare
bör därför ta hänsyn till elevernas varierande språkliga nivå. Det är en pedagogisk konst att
kunna överföra det matematiska stoffet till en lämplig ”tonart”. Det förutsätter framförallt att
läraren själv förstår innebörden i de matematiska processerna. Det får inte vara så att läraren
bara förmedlar utprövade och färdiga modeller. Det väsentliga är att läraren samspelar med
barnets egna erfarenheter, och att dessa i första hand omfattar upplevda situationer. Barnen
måste även själva genom laborativt arbete få upptäcka matematiska sammanhang. De behöver

63 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
64 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
65 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
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stort utrymme för samtal och diskussioner, där de får utbyta tankar och idéer och på så sätt
erövra kunskap.66

Undervisningens utformning och den typ av problem som eleverna möter bidrar till att
påverka deras tankeprocesser. Om undervisningen bara presenterar färdiga lösningsmodeller,
så kallade typexempel, så gäller det bara för eleverna att kopiera dessa för att kunna lösa
liknande problem. Alltför många elever förlitar sig på dessa och memorerar dem utan att
egentligen förstå varför de skall göra si eller så. Ofta avslöjar inte resultaten vid de tillfällena
att det brister i elevernas tankeprocesser, utan det ser ut som om eleverna har förstått. Skolans
undervisning bör snarare bidra till att utveckla elevernas matematiska tänkande. Det är viktigt
att vi möter eleven just där han/hon befinner sig och inte där vi önskar att han/hon skulle vara.
Läraren måste kartlägga elevens totala situation noggrant, både utifrån prestationer och
förutsättningar. Därefter kan undervisningen utformas på bästa sätt. Eftersom eleverna är så
olika innebär det att läraren måste vara flexibel och ha beredskap att variera både
svårighetsgrad och representationsform för det matematiska stoffet. För att åstadkomma detta
krävs gedigna kunskaper. De grundläggande principer som kan vara bra att ta hänsyn till när
det gäller samspelet mellan lärare och elev och elev inbördes är;

• Läraren ansvarar för att planlägga arbetet så att det skapas bästa möjliga miljö för
lärande. Detta innebär att det ska ges utrymme för reflekterande samtal där man kan
utbyta erfarenheter, tankar och idéer.

• Arbetsklimatet som skapas i samverkan mellan lärare och elever bör präglas av hänsyn
och respekt. Eleven ska våga fråga, få lära sig att planera sitt arbete, vänta på sin tur
och lära sig att lyssna på läraren och andra elever.

• Elevernas ansvar för det egna lärande bör ökas successivt, men läraren bör hela tiden
finnas där genom att stötta och handleda. För elever med någon form av
inlärningshinder kanske det är nödvändigt att vidta speciella stödåtgärder.

• Genom att föra regelbundna diskussioner och utvärderingar kan lärarens och elevernas
gemensamma ansvar för undervisningen fördjupas. 67

Matematikundervisningen har hittills präglats mycket av lärarens genomgångar – ofta med
hela klassen och vidare av elevernas individuella ”tysta” räkning. Idag jobbar dock många
lärare med att successivt ge eleverna större inflytande och ansvar för sitt eget lärande. I många
fall är pararbete eller arbete i mindre grupper det mest utvecklande, eftersom eleverna genom
det reflekterande samtalet kan få tillgång till fler uppslag och idéer. Ibland måste läraren tänka
på hur de gör gruppindelningarna för att tjäna rätt syfte. Detta arbetssätt medför att lärarens
roll blir mer vägledande. Det gäller således att inspirera utan att dominera. En alltför aktiv
lärare kan passivisera eleverna.68

Idag är elevgrupperna mer heterogena vilket medför att somliga elever behöver gå fram i
långsammare takt medan andra har behov av mer stimulerande och krävande uppgifter. Det
blir därför knappast möjligt att följa en gemensam lärobok i samma takt utan man måste hitta
en mer individanpassad undervisning. Många lärare finner detta svårt eftersom bundenheten
till läroboken är väldigt påtaglig just inom matematiken. De har vant sig vid att följa den
lärogång som presenteras i boken. Det känns tryggt, eftersom läroboksförfattarna bör vara
kunniga. För eleverna innebär det mycket beräkningar och arbetet blir således väldigt

66 Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi.
67 Ibid.
68 Ibid.
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resultatinriktat. De lär sig tidigt att resultatet är viktigare än själva processen. Lärare bör
istället utbilda eleverna i logiskt tänkande och kritisk granskning. De måste få öva sig i att
beskriva, argumentera och att vara flexibla då det gäller att välja lösningsmodeller. Det
väsentligaste är dock att alla elever känner att de har möjligheter och att de blir bejakade och
accepterade. Detta kan de endast känna om de får arbeta med lämpligt stoff och på den nivå
och i den takt de har förutsättningar för. Då kanske de vidare också kan känna motivation,
uppleva lust och glädje och inse att ämnet är meningsfullt för framtiden.69

Oavsett om man arbetar med eller utan en gemensam lärobok så måste man planera och
utvärdera undervisningen beroende på den kapacitet som råder inom elevgruppen. Man bör
således fundera över frågor som;

• Vilka mål vill jag uppnå?
• Vilka moment anser jag skall bli föremål för undervisningen?
• Vilka inlärningsbetingelser har jag att ta hänsyn till?
• Vilket arbetssätt och vilka arbetsformer väljer jag?70

I en sådan planering blir elevgruppens sammansättning styrande för hur undervisningen
utformas. Val av stoff och undervisningsmetod varierar, likaså de hjälpmedel man använder.
Förståelsen för de enskilda elevernas behov bidrar till att skapa ett mera förtroendefullt
förhållande. Det är väldigt viktigt att de övningar som introduceras av läraren är väl
genomtänkta. Man måste veta varför man gör dem och vad de syftar till. Det avgörande är att
det ska leda fram till det lärande som avses. Det övergripande målet måste vara att eleverna
skall erbjudas en möjlighet att erhålla matematiska begrepp som är grundade på förståelse.
För många elever är matematik bara siffror och andra symboler. Det som gäller är att räkna i
boken och vända blad. Samtal och laborativa övningar är sådant som man inte har tid med.
Boken blir en måttstock och på så sätt även ett stressmoment. Att eleverna ärver denna
inställning är således inte så konstigt. Det är därför oerhört viktigt att läraren skapar en god
miljö för lärandet. I en sådan kan även elever med inlärningshinder och svårigheter känna sig
accepterade och bejakade. Deras krafter kan frigöras och de kan prestera optimalt i
förhållande till sina förutsättningar.71

Det är vidare viktigt med ett nära samarbete med föräldrarna. Genom att bemöta föräldrarna
på ett bra sätt och bygga upp ett förtroende så kan man skapa en trygghet för dessa barn.
Föräldrarna kan man ha kontakt med via telefon eller genom en dagbok som går mellan
skolan och hemmet. I dessa kan man skriva vad som hänt under dagen och vad barnen lyckats
med. Vidare kan pedagogen ge föräldrarna bra och konkreta uppgifter som de kan träna
tillsammans med sitt barn. För att få ett bra samtal krävs en stor öppenhet från båda håll.
Börja alltid samtalet med de positiva sakerna för att sedan gå över till svårigheterna. Därefter
gäller det att hitta en lösning på problemet både i hemmet och i skolan.72

2.4.7 Alternativa arbetssätt

Förutsättningen för att framgångsrikt kunna utöva matematik är att man skapar en balans
mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp,

69 Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter.
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metoder och uttrycksformer.73 Alla elever måste få möjlighet att bli bejakade och accepterade.
Det kan de endast om de får arbeta med lämpligt stoff och på den nivå och i den takt de har
förutsättningar för. Då kan de kanske också känna motivation, uppleva lust och glädje och
inse att ämnet faktiskt är meningsfullt för framtiden.74

2.4.7.1 Från det konkreta till det abstrakta – laborativt och undersökande arbetssätt
De elever som tycker att matematik är svårt, tycker oftast också att det är tråkigt. Elever med
matematiksvårigheter har ofta svag abstraktionsförmåga och oklara föreställningar, mycket
beroende på att deras ordförråd är alltför begränsat. Får de istället arbeta med hand och öga i
kombination med att de berättar vad de gör och ser så blir deras förutsättningar för
begreppsbildning större. De roliga laborativa inslagen gör att de lättare kan hålla
koncentrationsförmågan uppe. Det finns ett relativt stort sortiment av laborativa hjälpmedel
med varierad inriktning såsom;

• Material för sortering, klassificering, jämförelse etc. Logiska block, flanobilder,
träklossar eller mattekuber och diverse plockmaterial. Logiska block innebär att man
ska beskriva och jämföra olika block och för det behövs ett stort antal jämförelseord.
Detta bidrar till att utöka barnens ordförråd.

• Strukturella materiel för arbete med tal och taluppfattning t ex räkneväska,
multibasmateriel och Stern-materiel. Dessa material används för att belysa hur tal är
strukturerade och uppbyggda.

• Relationsmateriel som belyser de matematiska processerna och visualiserar relationer
vid lösning av en viss typ av matematiska problem. Cuisenaires färgstavar ett exempel
på ett sådant. Materialet består av tio olikfärgade och olika långa stavar som inte är
indelade i enheter. Meningen är att en och samma stav ska kunna symbolisera olika tal
beroende på vilka talrelationer man vill illustrera.

• Termometer, klocka och pengar.
• Färdighetstränande material som t ex Aktiv-spel, Aktiv-system, Palin-material,

miniräknare och dataspel.
• Övrigt material t ex tärningar för diverse färdighetsövningar, kortlekar, geobräde och

spel av olika slag.75

Att själv aktivt ta del i handlingar bidrar till en annan dimension av tänkandet och därmed
också av förståelsen. Skall eleverna nå fram till förståelsen av abstrakta begrepp, krävs för de
allra flesta att de genom aktivt och kreativt arbete i konkreta situationer får tillfälle att
upptäcka matematiska samband och processer, som sedan kan kodas om till det matematiska
symbolspråket. Elever med någon form av inlärningshinder har ofta ett större behov av att
möta nya moment genom flera sinnen.76

2.4.7.2 Språkets viktiga roll i matematiken
Språket spelar en avgörande roll när det gäller lärande i matematik. När man samtalar med
barnen i matematiken får man möjlighet att se och höra barnens tankeprocesser. Samtalen
måste bygga på en ömsesidighet där man visar hänsyn och intresse för varandras tankar och
idéer. För vissa barn är det extra viktigt med en god relation till den hon samtalar med.77 Det
är viktigt att vi talar med barnen och inte till dem. Det är framförallt viktigt att vi lär oss

73 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
74 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
75 Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi.
76 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
77 Ljungblad, A-L. (2001). Matematisk medvetenhet.
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lyssna till barnen och tolka deras språk så att vi kan ta reda på vad det är de vill uttrycka. På
så sätt får vi reda på vad och i vilket sammanhang de utvecklat sina kunskaper, för att sedan
kunna bygga vidare på dessa. Det är således inte vår uppgift att starta en utveckling. Läraren
ska möjliggöra en vidareutveckling, där man tar vara på det redan etablerade. Det är eleven
själv som bygger upp sin begreppsvärld. Läraren fungerar som ledare och inspiratör. De nya
begrepp som eleverna skall tillägna sig bör ha anknytning och associationer till det redan
kända.78 Det är i mötet mellan elevernas föreställningsvärld och problemens innehåll som det
matematiska tänkandet utvecklas. Undervisningen måste således ta sin utgångspunkt i
elevernas eget sätt att behandla problemen och att undervisningen knyter an till deras
föreställningsvärld. Vidare måste de lära sig att se matematiken i uppgifterna och skapa
tankeredskap för att lösa problemen. För att detta ska bli möjligt måste eleverna få möta
problemen med varierande innehåll och matematisk struktur och tillsammans med andra
diskutera och reflektera över problemens innehåll. De ges då tillfälle att uppmärksamma olika
matematiska aspekter av problemen och inser att matematik förekommer i olika sammanhang
och kan framställas på olika sätt.79

I många fall är pararbete eller arbete i mindre grupper det mest utvecklande, eftersom
eleverna genom det reflekterande samtalet får tillgång till fler idéer och uppslag.80 För att
kunna och få tillfälle att berätta, förklara och argumentera måste ”det tysta, individuella
räknandet” ersättas med en mer muntlig matematik. Arbetet i klassen bör fokuseras på
resonemang och diskussioner kring problemlösning och problemhantering mellan elever samt
mellan elever och lärare. För att nå ett sådant mål måste arbetet i klassen organiseras på annat
sätt än det traditionella, som mer lägger tyngdpunkten på det individuella. Eleverna måste
uppfostras till att lyssna på och aktivt respektera kamraternas förslag och tankar. Eleverna
kan, när de värderar sina egna lösningar gentemot sina kamraters, upptäcka olika metoder som
de kanske finner bättre än sina egna för den givna situationen.81 Kommunikation är en process
för att utveckla befintliga kunskaper. När eleverna delger varandra sina tankar kan en
kommunikation uppstå. Den som talar blir klarare över sina egna tankegångar och den som
lyssnar får en förändrad förståelse av problemets innehåll, genom tolkningen av kamratens
ord. Språket är således nyckeln till förståelsen av ett problem. Arbete i smågrupper har också
den fördelen att läraren får tillfälle att följa elevernas diskussioner och tankegångar, och kan
hjälpa eleverna att försöka formulera sina tankar när de är direkt engagerade i lösningen av ett
problem. Lärarens stöd och intresse är nödvändigt för att samtalen i smågrupper ska bidra till
elevens lärande.82

Man får inte glömma bort att då man talar om matematiken som ett språk tänker man inte
enbart på det verbala språket, talspråk och skriftspråk, utan även andra representationsformer
som laboration, drama och bild åsyftas.83 För de flesta barn är tecknandet en naturlig
språkform. Genom att rita förmedlar barn något till sig själv och andra. Teckningen innehåller
således ett budskap som de vill att mottagaren ska uppfatta.84 När eleverna ritar bilder får de
även en visuell upplevelse av problemet som i sin tur kan bidra till en förståelse av det
matematiska innehållet.85 Vidare vet vi att barn utvecklas och lär genom lek. Det är därför
viktigt att även ta in leken i klassrummet. Genom att sätta in matematikundervisningen i

78 Johnsen – Hoines, M. (2000). Matematik som språk.
79 Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik.
80 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
81 Unenge, J & Sandahl, A & Wyndhamn, J. (1994), Lära matematik.
82 Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik.
83 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla.
84 Johnsen – Hoines, M. (2000). Matematik som språk.
85 Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik.
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lekens sammanhang kan vi göra matematiken mer betydelsefull för eleverna. Att leka affär är
t ex ett sätt att få in matematiken genom leken.86

2.5 Reflektion över litteraturgenomgången

Författarnas bakgrund och erfarenheter kan man se spelar en stor roll för hur man ser på
elevers lärande och lärarens undervisning. Praktikers respektive teoretikers olika syn blir
påtaglig i litteraturgenomgången. Praktikerna har mer synen att läraren ska ge eleverna
kunskapen. Malmer säger t ex i ett sammanhang att eleverna ska erbjudas en möjlighet att
erhålla matematiska begrepp. Läraren ska således ”ge” eller överföra kunskapen till eleverna.
Praktikerperspektivet är mer så att säga normativt – talar om hur läraren ska vara och
uppmanar läraren att göra på ett visst sätt. Ljungblad skriver mycket som är uttalanden utifrån
egna praktiska erfarenheter som hon upplevt i skolans värld och som kanske inte alla gånger
är undersökta. Hon säger t ex att ett av skolans största problem inom
matematikundervisningen idag, är att vi pedagoger inte är tillräckligt duktiga på att skilja de
olika matematiksvårigheterna åt. Det är ett intressant, men praktiskt inriktat uttalande som
hon sedan inte ger några belägg för. Forskarna skulle säkert ställa sig frågande till hur hon kan
veta detta eftersom uppgifterna är hämtade från ”verkligheten” och från de elever som hon
möter i sitt dagliga arbete. Forskarna i pedagogik menar å andra sidan att ansvaret för lärandet
ligger hos varje elev. Johnsen-Hoines skriver t ex att det är eleven själv som bygger upp sin
begreppsvärld. Forskarna pratar således mer om hur man kan tänka och handla för att
eleverna ska sättas i situationer där de själva får ta ansvar för sitt eget lärande, som också vår
nuvarande läroplanen uppmanar. Kunskapen blir således mer levande, lustfylld och
ifrågasättande.
Vidare kan man se att Adler skriver mycket i kognitiva termer som t ex var hjärnskadan sitter
och att eleverna har problem med speciella tankeprocesser. Han ser på svårigheterna ur ett
mer psykologiskt/kognitivt perspektiv, vilket är naturligt eftersom han är psykolog och
specialist i neuropsykologi. Ljungblad å andra sidan ger en mer praktisk bild av elevernas
problem. Hon beskriver utförligt vilka räkneoperationer och områden som eleverna har svårt
med. Lärarna har ett mer didaktiskt perspektiv för hur lärarna ska handla i olika
undervisningssituationer.
Det här är aspekter som är viktiga att ta ställning till och beakta då man läser
litteraturgenomgången i denna uppsats. Vad bygger de olika författarna sina uttalanden på?
Deras bakgrund och erfarenheter spelar uppenbarligen en stor roll i detta sammanhang. Det är
därför viktigt att belysa både forskares och lärares olika uppfattningar och uttalanden för att få
en helhetsbild av ämnet matematiksvårigheter.

3. Metod och material
I metodkapitlet redogörs det för de olika metoderna och de material som använts under
studien samt en efterföljande diskussion kring dessa, där även reliabiliteten och validiteten i
mitt arbete tas upp.

3.1 Val av empirisk undersökning

3.1.1 Intervju

Jag valde att göra en intervjuundersökning istället för annan empirisk undersökning t ex enkät
eller uppsatsskrivning. Jag ansåg att mina problemformuleringar skulle bli besvarade på ett

86 Johnsen – Hoines, M. (2000). Matematik som språk.
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mer utförligt och kvalitativt sätt samt att jag kunde välja ut mitt urval mer strategiskt. Vid en
kvalitativ studie väljer man ett mindre men ofta mer strategiskt urval. Resultaten kan sedan
användas för att nyansera och precisera frågeställningar, utgöra utkast till typologier,
identifiera relevanta dimensioner och ge fördjupad kunskap inom ämnesområdet. I en
kvalitativ undersökning är avsikten inte att generalisera utifrån de empiriska resultat man fått.
Däremot kan resultaten ge ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad insikt baserade på
genomtänkta tolkningar.87 Inom kvalitativ forskning och utredning ser man inte på de
nominala skalorna t ex kön som variabler utan de skilda ”värdena” bildar kategorier. Intresset
ligger i att försöka förstå människors sätt att resonera och reagera, eller av att särskilja eller
urskilja varierande handlingsmönster. Man strävar ofta efter att komma åt, att få veta vad den
intervjuade menar med eller hur han/hon uppfattar ett ord eller en företeelse.88

3.1.2 Observation

Vidare valde jag att göra två skilda observationsstudier för att få en ytterligare komplettering
till mina intervjustudier. En kvalitativ klassrumsforskning bygger på en rad olika traditioner
och i en sådan ägnar man sig åt att förstå aktörernas handlingar och de förutsättningar som
dessa vilar på. Man försöker fånga flödet av händelserna i klassrummet och vad detta betyder
för de olika aktörerna genom observationer, ofta i kombination med inspelningar av något
slag. Poängen med det hela är inte att tala om för lärarna hur de ska handla, eller att
effektivisera eller värdera undervisningen. Avsikten är att öka insikten om hur skolan fungerar
i olika hänseenden.89 Observationer skiljer sig från intervjuer i den bemärkelsen att forskaren
får en direkt uppfattning och en förstahandsbild av den företeelse han/hon är intresserad av,
istället för att vara tvungen att förlita sig till någon annans tolkning.90 En förutsättning för att
kunna bidra med analyser av vad som pågår i skolan är att komma nära verksamheter, få
inblick i aktörers uppfattningar och få tillgång till aktiviteter och samtal som kan analyseras i
detalj.91 Genom att närvara vid aktiviteter som normalt förekommer kan observationer av
såväl handlingar som miljön studeras. I den deltagande observationen är forskaren aktiv
genom att observera, formulera frågor, ställa frågor, observera igen tills bilden av situationen
bildat ett mönster eller en rekonstruktion av verkligheten. Korta observationsperioder kan
medföra risken att deltagarna visar upp en bild d.v.s. att verkligheten tillrättaläggs för
forskaren. Är observationerna tillräckligt långa tar den normala funktionen över – plikten
kallar och undervisningen eller yrkesverksamheten måste fortgå oavsett observatörens
närvaro.92 Eftersom jag på olika sätt har kommit i kontakt med skolan och den observerande
klassen såg varken jag, läraren eller eleverna, det som något störningsmoment eller en
distraktion att jag närvarade i klassrummet. Jag var en känd person för eleverna och det var
inget ovanligt eller nytt att jag fanns med under lektionerna.

3.2 Urval

Vid kvalitativa intervjuer är det oftast oväsentligt att hitta representativa urval. Man strävar
istället efter att få en så stor variation som möjligt. Det är inte fråga om att göra så många
intervjuer som möjligt utan det är bättre att begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Med
många intervjuer kan materialet lätt bli ohanterligt och svårt att överblicka. Ett fåtal väl

87 Lindblad, I-B. (1998). Uppsatsarbete – en kreativ process.
88 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer.
89 Lindblad, S & Sahlström, F. (red.) (2001). Interaktion i pedagogiska sammanhang.
90 Merriam, S H. (1994). Fallstudien som forskningsmetod.
91 Lindblad, S & Sahlström, F. (red.) (2001). Interaktion i pedagogiska sammanhang.
92 Pilhammar – Andersson, E. (1996). Etnografi i det vårdpedagogiska fältet – en jakt efter ledtrådar.
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utförda intervjuer är mer värda än flertalet mindre väl utförda. Om man efter ett par väl
utförda intervjuer känner att man behöver göra fler så kan man komplettera med ett par till.
Vid alla studier är det viktigast att man sätter kvaliteten i första hand.93

Varken skolorna eller lärarna kommer att nämnas vid namn någon gång i uppsatsen. Detta för
att uppgifterna om alla i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och för att
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. De
insamlade uppgifterna kommer endast att användas för detta forskningsändamål. Jag väljer
därför att namnge skolorna, A och B och lärarna tilldelas siffrorna 1-6 i den ordningen jag
genomförde intervjuerna. Eftersom genusperspektivet inte belyses eller har någon betydelse
för min undersökning väljer jag att tala om alla lärarna som hon/henne.

Jag valde att göra mina intervjuer på två olika skolor, i två olika städer i Mellansverige. Den
ena skolan, skola A, är en F-9 skola med cirka 320 elever. Skolans lärarpersonal är uppdelad i
ett antal olika arbetslag och på skolan finns två speciallärare för år 4-6. Skolan är belägen i en
stadsdel till en större stad, med mestadels villaområden. Den andra skolan, skola B, ligger i en
lite mindre ort. Det är en relativt stor skola, F-6, med cirka 550 elever uppdelade i 3 spår. Den
är belägen i ett lägenhetsområde i utkanten av staden. På skolan finns en speciallärare för år
4-6. Jag valde dessa två skolor med tanke på att jag på olika sätt kommit i kontakt med de
båda skolorna tidigare. Jag känner till deras organisation, lärare och elever vilket jag anser har
stor betydelse för min undersökning. Jag valde att göra tre intervjuer på varje skola med en
speciallärare och två klasslärare. Antalet intervjuer begränsades till sex stycken för att istället
kunna gå på djupet med dessa.

Jag tog kontakt med lärarna på skola A genom att åka ut och berätta om mitt arbete samt
syftet med det för de lärarna jag hade valt ut för intervjuer. Samtliga ställde upp och vi
bestämde tid och plats för när intervjuerna skulle äga rum. Skola B kontaktades per telefon
med skolans biträdande rektor. Jag mejlade ut ett brev med arbetets syfte och mina
intervjufrågor till henne, som hon i sin tur delade ut till 2 lämpliga lärare, 1 speciallärare och 1
klasslärare (se bilaga 1). Den tredje läraren tog jag kontakt med på plats. Fem av lärarna fick
ut intervjufrågorna innan intervjun för att få möjlighet att tänka till och förbereda sig kring
frågorna. Den sjätte läraren tog jag kontakt med och intervjuade när jag befann mig på skola
B, det fanns därför ingen möjlighet att skicka eller lämna ut intervjufrågorna till henne i
förväg. Intervjuerna genomfördes på de vederbörande skolorna i klassrum, grupprum eller
annat rum på skolan.

Lärare 1, 2 och 3 arbetar på skola A och lärare 4, 5 och 6 arbetar i sin tur på skola B.
Lärare 1 har i botten klasslärarutbildning (1975) för år 4-6, men har även behörighet att
undervisa på lågstadiet och i årskurs 7. Hon inriktade sig på biologi, idrott och musik. Vidare
har hon läst en kompletteringsfortbildning i specialpedagogik. Den första tjänst hon fick var
som speciallärare på högstadiet. Hon jobbade med så kallad Obs-klinik, som det hette på den
tiden. De ämnena hon undervisade i var främst matte, svenska och engelska. Därefter arbetade
hon lite som speciallärare och resurslärare innan hon fick en tjänst som klasslärare. Idag är
hon klasslärare för en år 4 med 24 elever.
Lärare 2 är relativt nyexaminerad (1993) och har läst Ma/No 1-7 med extra drama och
engelska. Hon har jobbat i 5 år och har just nu en klass 6, som hon följt sedan dem gick i år 4.
Lärare 3 (S) är utbildad småskollärare och blev klar 1962. Därefter jobbade hon som
klasslärare med år 1-3 i 15 år. De sista åren fick hon två omgångar med skolmognadsklass och

93 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer.
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detta jobbade hon sedan med i sex år. Det var där hon fick upp intresset för barn med
svårigheter. Hon funderade mycket kring varför en del hade så jobbigt att lära sig saker och
andra så lätt. Några år senare utbildade hon sig därför till speciallärare under ett år. Efter det
har hon sedan jobbat som speciallärare och för tillfället har hon barn från år 3 och 4.
Lärare 4 (S) har lärarutbildning i botten. Han började jobba med Obs-klinik, med barn i olika
åldrar och i olika ämnen. Efter några år fick han en klasslärartjänst, men efter en
omorganisation på skolan fick han möjlighet att jobba med matte och teknik för alla tvåor,
treor, fyror, femmor och sexor. Detta höll han på med i fyra år, innan han blev erbjuden
tjänsten som speciallärare på skolan. Han är således numera speciallärare för år 4-6, i svenska
och matte.
Lärare 5 har läst den gamla lärarutbildningen och har arbetat som lärare sedan 1988. Hon
började med att jobba i en inslussningsklass med barn som kom direkt från flyktingläger.
Detta gjorde hon i 7 år innan hon fick en klasslärartjänst. Idag delar hon en år 5 tillsammans
med en annan lärare samt undervisar i svenska 2.
Lärare 6 är grundskollärare, Ma/No 1-7 och har jobbat på skolan sedan hösten 1996. Idag har
hon undervisning i en fyra samt undervisar No i en sexa och musik i alla treor.

Vidare valde jag att förstärka resultaten i mina intervjuer genom att göra två olika
observationsstudier på skola A. Den första observationen är en studie av tre
undervisningssituationer i helklass hos lärare 1 och i den andra studien observeras fyra
lektioner hos en speciallärare, lärare 3. Klassen och lärarna är för mig kända sedan tidigare.
Detta anser jag har stor betydelse för min undersökning och det är en av anledningarna till att
jag tyckte det var fullt tillräckligt med det antal observationer jag gjorde i helklass respektive
hos specialläraren.

Jag och de berörda lärarna ansåg att undersökningen hade den karaktären att elevernas
anonymitet inte skulle utsättas. Eleverna var så att säga spelpjäser i undersökningssituationen
samt att undersökningen förekom inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig
arbetstid. Mitt syfte med undersökningen var ett annat än att just studera eleverna, jag ville
observera hur läraren tillgodosåg dessa elevers behov i sin undervisning. Men för att eleverna
ska ges största möjliga konfidentialitet och för att personuppgifterna ska bevaras så att
obehöriga inte ska kunna ta del av dem, har jag valt att inte benämna skolan, lärarna eller
eleverna vid namn. Eleverna kommer istället tilldelas fingerade namn.

3.3 Datainsamling

Intervjufrågorna är halvstrukturerade, vilket innebär att jag formulerade frågorna i förväg,
men att svarsmöjligheterna är öppna (se bilaga 2). Jag valde att ställa samma frågor till alla
lärarna som jag intervjuade, för att underlätta vid sammanställningen av resultatet. Låg grad
av standardisering innebär att man formulerar sig efter den intervjuades språkbruk. Frågorna
tas i den ordning de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden. Följdfrågor
formuleras beroende av tidigare svar. När kvalitativa intervjuer utförs ska man helst inte ha
några frågeformulär i förväg med formulerade frågor. Man skall i möjligaste mån låta den
intervjuade styra ordningsföljden i samtalet. Istället kan man välja att göra upp en lista över
frågeområden. Listan bör vara kort och ta upp stora delområden. Dessutom bör man inte
besvära den intervjuade med alltför många frågor. Lagom är bäst. Innan frågeguiden
konstrueras är det en självklarhet att vara inläst på området samt att ha formulerat ett klart och
tydligt syfte.94

94 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer.
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Intervjuaren ska försöka förstå den intervjuades drivkrafter, känslor, sätt att tänka och sätt att
handla eller bete sig. Oavsett om intervjuaren känner sympati eller antipati för den intervjuade
och dennes åsikter och beteenden så måste intervjuaren kunna känna empati och sätta sig in i
det som vederbörande har att säga. Intervjun ska vara en relation mellan intervjuaren och den
som är vänlig nog att ställa upp för en intervju. Den intervjuade får berätta att han/hon har
deltagit i en studie för vem han/hon vill, men det får inte intervjuaren göra. Vidare skall det
inte finnas några åhörare med och miljön ska vara så ostörd som möjligt. Den intervjuade ska
kunna känna sig trygg i den utvalda miljön. De flesta platser har både för- och nackdelar, men
det man särskilt bör tänka på är att det ska vara ostört och att den intervjuade inte kommer i
underläge.95 Om intervjun genomförs i klassrummet kan läraren lättare hänvisa till saker och
annat som finns i rummet. Man får en tydligare bild av och en känsla för vad de menar.96

Lärarna i min studie valde själva platsen för intervjun. Några av lärarna valde sitt eget
klassrum eller ett intilliggande grupprum, medan andra valde ett konferensrum.

Jag beslutade mig för att använda bandspelare vid intervjuerna, för att kunna återge dem så
rättvist och korrekt som möjligt. Användning av bandspelare vid intervjuer har både sina
fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör att man kan skriva ner intervjun och läsa ordagrant
vad som sagts samt att man kan lyssna till tonfall och ordval. Vidare behöver man inte göra
några anteckningar under tiden, utan endast koncentrera sig på frågorna och svaren.
Nackdelarna är att det tar tid att lyssna till banden och att det är besvärligt att hålla på att spola
fram och tillbaka för att leta rätt på en detalj. Det tar tid och kostar pengar. Man går även
miste om detaljer som gester och mimik. Vidare bör man ha i åtanke att många blir besvärade
och hämmade av att bli inspelade på band, medan andra direkt glömmer bort att de blir
inspelade. Det är viktigt att man har långa band och kontrollerar batterierna för att slippa
onödiga avbrytningar.97 Alla lärarna blev tillfrågade om det gick bra att intervjuerna bandades
och samtliga gav sitt medgivande.

Vidare är det viktigt att klädseln inte är störande och att man försöker undvika egenheter och
ovanor. I vår kultur är det viktigt att man tittar på den man talar med. Om man inte gör det
kan det uppfattas som man är generad eller ointresserad. Man bör inte heller stirra den
intervjuade i ögonen. Intervjuaren ska bete sig naturligt och ge intryck av att vara
intresserad.98 Jag försökte få till en så naturlig och behaglig situation som möjligt, så att de
intervjuade lärarna inte skulle känna sig stressade eller pressade på något sätt.

De första frågorna som intervjuaren ställer kan vara avgörande för hur resten av intervjun
kommer att fortlöpa. Det är viktigt att snabbt och smidigt skapa en positiv relation mellan sig
själv och den intervjuade. Intervjun bör därför inledas med specifika och jordnära frågor.99

Jag valde att inleda intervjuerna med några strukturerade frågor kring lärarnas bakgrund, dels
för att det är ett bra sätt att få kontakt och inleda intervjun på, och vidare för att få en inblick i
lärarnas bakgrund och deras relation till ämnesområdet.

Observationsstudierna var av två arter, observation av undervisningssituationer i helklass samt
observation av lektioner hos en speciallärare. I klassrummet var avsikten att studera hur
läraren tillgodoser elever med matematiksvårigheter i sin undervisning. Hur ser en
genomgång ut? På vilken nivå lägger läraren den på? Vidare vad och på vilket sätt hjälpte

95 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer.
96 Föreläsning ”Att samla material på fältet” 24/10-02, Glenn Hultman.
97 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer.
98 Ibid.
99 Ibid.
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läraren dessa elever (arbetssätt, material och språk)? Hjälper läraren de här eleverna mest och
först? Vad gör de här eleverna under lektionerna? Jag hade hela tiden eleverna med uttalade
matematiksvårigheter i fokus. Vidare hade jag för avsikt att studera hur specialläraren
tillgodoser dessa elevers behov i sin undervisning. Hur ser lektionerna ut? Vilket arbetssätt,
material och språk används? Hur jobbar eleverna under de här lektionerna? Vad behöver de
hjälp med? Tillika fokuserade jag mig även här enbart på eleverna med matematiksvårigheter.

Att vara deltagande under observationen innebär inte alltid att observatören utför de
handlingar som individerna är inbegripna i. I de flesta fall innebär deltagandet att man är
närvarande i verksamheten och observerar vad som sker och ställer frågor under tiden eller i
nära anslutning till observationerna.100 I mitt fall fanns jag med under lektionerna och jag
hjälpte även till en del för att få till en så naturlig situation som möjligt. Jag tror att eleverna
hade uppfattat det konstigt om jag bara suttit med, tittat och lyssnat eftersom jag tidigare alltid
funnits där för dem. Under den deltagande observationen förs fältanteckningar. Dessa
tillsammans med eventuellt bandinspelade intervjuer är ett bra underlag för undersökningen.
Anteckningarna kan antingen föras under tiden som observationen pågår eller i nära
anslutning till den. I vissa fall är det alltför uppseendeväckande och störande att föra
anteckningarna under en lektion. Antingen kan man då välja att gå avskilt för att göra
noteringar eller göra dom efter observationstillfället. De skrivna fältanteckningarna kan bytas
ut mot bandinspelningar. Detta kan dock väcka alltför stor uppmärksamhet och påverka
informanternas beteende. Det är en avvägning och något som måste anpassas till varje enskild
situation.101 Under mina observationer hos klassläraren, i helklass, valde jag att enbart föra
fältanteckningar under och efter lektionen. Jag ansåg att en bandspelare skulle innebära ett
alltför stort störningsmoment i de här situationerna. Däremot använde jag bandspelare under
observationerna hos specialläraren samtidigt som jag förde fältanteckningar. Jag ansåg att det
i en mindre grupp inte skulle innebära ett lika stort störningsmoment, och det upplevde jag
inte heller att det gjorde.

Hur och vad som antecknas förändras ofta under studiens gång. I början av en studie vill man
få med så mycket som möjligt av allting för att sedan övergå till att få med så mycket som
möjligt av ett begränsat antal företeelser. Anteckningar är ofta till en början väldigt generella,
men övergår efter en tid till att bli mer konkreta och detaljerade.102 Jag valde att begränsa
mina fältanteckningar till ett antal undersökningsfrågor eller objekt. Det jag koncentrerade
mig på i klassrummet såväl hos specialläraren var arbetet och aktiviteten hos eleverna med
uttalade matematiksvårigheter. Jag studerade hur de arbetade under lektionerna, vad de
gjorde, hur de reagerade och agerade under genomgångar samt hur läraren gjorde för att
tillgodose dessa elevers behov.

3.4 Analysarbetet

När intervjuerna är gjorda skall de bearbetas, analyseras och tolkas. Vid kvalitativa studier
finns inga bestämda regler eller konventioner förutom att man ska hålla sig till de etiska
reglerna och vara ärlig. Bearbetningen, analysen och tolkningen är beroende av den enskildes
personliga intresse och tidigare erfarenheter. Vid kvalitativa intervjuer och analyser vill man
ofta få fram olika slags mönster eller beteenden. Dock inte så att den intervjuade personen
presenterar ett mönster utan att mönstret blir en analytisk kategori.103

100 Pilhammar – Andersson, E. (1996). Etnografi i det vårdpedagogiska fältet – en jakt efter ledtrådar.
101 Ibid.
102 Pilhammar – Andersson, E. (1996). Etnografi i det vårdpedagogiska fältet – en jakt efter ledtrådar.
103 Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer.
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Vid analysen och tolkningen av intervjuerna fanns en strävan efter att skapa förståelse och
sammanhang i intervjuinnehållet. Det första skedet i analysarbetet var att de bandinspelade
intervjuerna ordagrant skrevs ut och en inledande analys och tolkning påbörjades. Jag ansåg
att det kunde ha stor betydelse för resultatet att få med intervjuerna i sin helhet eftersom man
annars kan gå miste om viktiga delar. I nästa skede, vid sammanställningen av resultatet från
intervjufrågorna, valde jag att redovisa svaren på alla frågorna. Detta för att få en tydligare
och mer fyllig bild av lärarens arbete. Relevanta delar av lärarnas svar på frågorna valdes
därefter ut och redovisades i citatform med utgångspunkt från olika kategorier eller andra
aspekter. På fråga ett och sex utgick jag från två kategorier, med en del modifikationer, som
Ann Ahlberg beskriver i Lärande och delaktighet (2001) (se 2.4.5). Hon ser dem som
förklaringar till varför vissa elever är i behov av särskilt stöd. De andra två kategorierna
konstruerade jag själv utifrån vad lärarna svarade i intervjuerna. Kategorierna är följande;

Kategori 1: Pedagogiska/didaktiska förklaringar – stora skolor och klasser, outbildade lärare,
brist på kompetensutveckling, traditionella undervisningsmetoder och arbetssätt,
avsaknad av specialpedagoger, brist på tid eller olämplig arbetsmiljö. 104

Kategori 2: Psykologiska förklaringar – eleven har svårigheter med det logiska tänkandet, får
blockeringar eller har andra kognitiva funktionsnedsättningar. Eleven är inte
mogen för uppgifterna.105

Kategori 3: Socioemotionella förklaringar – eleven kommer från en understimulerande miljö,
har koncentrationssvårigheter eller andra sociala problem. Eleven har bristande
tilltro till den egna förmågan och känner rädsla och oro.

Kategori 4: Matematiska förklaringar – eleven har bristande matematiska kunskaper, elevens
svårigheter hänvisas till matematiska termer såsom att eleven saknar matematiskt
tänkande.

Svaren från fråga två och tre kategoriserades utifrån kvantitativ respektive kvalitativ
utvärderingsform då jag tyckte mig se att lärarna jobbade på dessa olika sätt med
utvärderingarna. På frågorna fyra och fem redovisade jag enbart vad lärarna svarade med
efterföljande kommentarer.

Observationerna beskrivs i berättelseform för att ge en tydligare bild av hur undervisningen i
klassrummet respektive hos specialläraren såg ut. Fokuseringen låg på de matematiksvaga
eleverna samt hur lärarna jobbade för att tillgodose dessa elevers behov. Efter varje
observation samtalade jag och lärarna kring hur det hade gått för eleverna under lektionen.
Detta samt en kort sammanfattning av situationen beskrivs i slutet av respektive observation.
Vidare har jag valt ut vissa delar från samtalen mellan läraren och eleverna under lektionerna
hos specialläraren, för att få en ytterligare bild av hur arbetet såg ut. Avslutningsvis ger jag en
helhetsbild av resultatet från den empiriska undersökningen i form av en
resultatsammanfattning.

3.5 Metoddiskussion

Fångar resultaten verkligen det som är och finns? Studerar forskaren det han eller hon tror sig
studera? Den inre validiteten såsom att informanten inte talar för sig själv, det finns alltid en

104 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
105 Ibid.
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tolkare eller översättare, man observerar inte en företeelse utan att förändra den något samt att
ord är abstrakta, symboliska representationer av verkligheten är faktorer som man måste ta
hänsyn till.106 Samtliga av dessa uttalanden berör mig och mitt arbete då det är jag som har
analyserat och tolkat intervjuerna, observerat undervisningssituationerna och vidare
sammanställt allt i skrift.

Bredden på min undersökning är relativt begränsad eftersom antalet lärare jag intervjuade är
sex stycken. Jag har dock försökt förmedla en bild från två olika skolor, i två olika städer med
extra fokus på den ena av dem. Jag har intervjuat både kvinnliga och manliga lärare med olika
utbildning och med varierande bakgrund och erfarenhet. Följden blev då den att några av
lärarna inte var lika insatta i ämnet, varför en del krävde en del förtydliganden av frågorna
samt att svaren därav fick olika karaktär. Jag är också medveten om att observationsstudien är
relativt liten och väldigt personligt tolkad. Mina egna tolkningar, tankar och synpunkter är de
som gjorts och vägts in. Det man alltså bör ha i åtanke är om min bild av
undervisningssituationerna är så som den är i verkligheten. Har jag gjort den kritiska
granskningen som man borde samt varit analytisk och objektiv eller har jag bara stått mitt i
och tagit till mig av de intryck som givits? Min tanke med observationerna var att förstärka
intervjustudien samt att se om det förehöll sig så som lärarna hävdade i intervjuerna. Vidare
vill jag även här tillägga att tillfällena för observation varit relativt få mot vad jag önskat.
Tyvärr har inte tid och resurser funnits för detta bland annat beroende på att jag valt att arbeta
med både observationer och intervjuer. Jag vill dock tillägga att jag fann min metod lämplig
för min avsikt och mitt syfte med uppsatsen eftersom det var att ta reda på vad lärare lägger
för förklaring i begreppet matematiksvårigheter samt hur de tillgodoser dessa elevers behov i
sin undervisning. Men så här i efterhand hade det kanske krävts fler intervjuer och
observationer för att verkligen kunna dra en fullvärdig slutsats utav det hela. Vidare hade det
kanske varit intressant av ta del av en observationsstudie på den andra skolan för att sedan ha
gjort en jämförelse mellan dem.

Trovärdigheten hänger samman med hur sann eller värdefull datan är som forskaren fått fram
genom sina intervjuer och deltagande observationer. Trovärdighet är inte detsamma som det
sanna, utan det är den mest troliga förklaringen till olika företeelser och fenomen.107 Vad
gäller reliabiliteten i min undersökning bör man ta hänsyn till att studien är väldigt liten,
endast sex lärare intervjuades. Vidare var speciallärarna underrepresenterade vilket också kan
ge en skev bild av hur verkligheten verkligen ser ut. Hade jag fått ett bredare spektrum av
intervjuer och observationer hade det antagligen gett mig ett resultat med större variation och
en tydligare och mer trovärdig bild av verkligheten.

4. Resultat
I det här kapitlet kommer jag att redovisa för mina intervju- och observationsstudier, för att
sedan vidare diskutera dessa i diskussionen. De redovisas till en början var för sig för att
sedan sammanfogas i en resultatsammanfattning.

4.1 Intervjuerna

Jag kommer inledningsvis att redovisa varje intervjufråga var för sig, i den ordningen de
ställdes i intervjun (se bilaga 2). Varje fråga kommer att analyseras med hjälp av lärarnas svar

106 Merriam, S H. (1994). Fallstudien som forskningsmetod.
107 Pilhammar – Andersson, E. (1996). Etnografi i det vårdpedagogiska fältet – en jakt efter ledtrådar.
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och utifrån givna kategorier eller förklaringsgrunder (se 3.4) för att i slutet bidra till en helhet
tillsammans med observationerna.

Fråga 1: Vad innebär matematiksvårigheter för dig eller hur ser du på det här med
matematiksvårigheter?

Jag väljer att kategorisera lärarnas svar på dessa frågor utifrån två av Ann Ahlbergs
förklaringar på varför vissa elever är i behov av särskilt stöd i skolan, samt två egna som jag
själv tycker mig finna i lärarnas svar.

Kategori 1: Pedagogiska/didaktiska förklaringar – stora skolor och klasser, outbildade lärare,
brist på kompetensutveckling, traditionella undervisningsmetoder och arbetssätt,
avsaknad av specialpedagoger, brist på tid eller olämplig arbetsmiljö.

L1: […]om man försöker å rita eller dom får göra laborativ matematik så brukar det lossna […]

Kategori 2:Psykologiska förklaringar – eleven har svårigheter med det logiska tänkandet, får
blockeringar eller har andra kognitiva funktionsnedsättningar. Eleven är inte
mogen för uppgifterna.108

L1: […] matematikspråket för svårt för dom på ngt vis […]

Dom kan inte bygga vidare på det dom redan vet […]

L2: […]svårigheter med logiken är väl det jag tänker på först, att man har svårt å se logiskt på problem
[…]

[…]det är ju både det här med logiken och sen kan det vara läsningen då. För det är ett komplext
problem, det kan bero på mycket.

(S)L3: […]lite svårigheter med det logiska tänkandet.
[…]och då har man glömt det.

[…]dom som har svårigheter dom måste nästan börja om igen […]

[…]matematiksvårigheter det anser jag är dom som har jättesvårt att släppa det laborativa materialet.
Dom kan inte det här abstrakta tänkandet. Det finns på nåt sätt inte, å sen kan det finnas lite
en dag, men nästa dag är det väck igen.

(S)L4: […]det är så olika, det finns ju så många olika typer av matematiksvårigheter och ibland är
det inte matematiksvårigheter utan det är svårigheter med språk och såna saker som gör att det
blir matematiksvårigheter[…]

[...]dom har svårt å kombinera det här framförallt när det blir symbolspråk inblandat och så.

L5: […]dom här barnen som har svårigheter i matte dom kan ju inte se sammanhang, dom kan inte
använda sig av det dom har lärt sig en gång tidigare då om dom nu har lärt sig det…å sen så kan dom
oftast inte läsa så bra heller så att dom eh…kan använda sig av sin läskunnighet då för att lösa
uppgifter…det är alltså läsförståelsen det brister på också i många fall…tyvärr hänger det ju ihop.

[…]man saknar mycket utav baskunskaperna…man har aldrig ja, det kan ju va så att man inte har
varit tillräckligt mogen för att ta till sig den…eller också att man har då inlärningssvårigheter[…]

[…]Det är ju et sätt då…å sen saknar dom väl lite logiskt tänkande[…]

108 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
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L6: […]det faller liksom inte ihop alla pusselbitarna…som dom har, många gånger så har dom kanske
baskunskaper men dom får ju inte dom att passa ihop…dom har ju inte förstått hur det hänger
ihop[…]

Kategori 3: Socioemotionella förklaringar – eleven kommer från en understimulerande miljö,
har koncentrationssvårigheter eller andra sociala problem. Eleven har bristande
tilltro till den egna förmågan och känner rädsla och oro.

L2: […]för ofta så är ju matematiksvårigheter kombinerat med koncentrationssvårigheter, det hänger
också ihop.

(S)L3: […]men ibland är det kanske inte matteproblem eller läs- och skrivsvårigheterna som är
huvudorsaken utan det kan va koncentrationsproblem. Men till följd av dom så får dom ju problem
med inlärningen också. Men grundorsaken kan faktiskt va nåt annat, men symptomet blir ju att man lär
sig inte det man ska. Så det är både och.

Kategori 4: Matematiska förklaringar - eleven har bristande matematiska kunskaper, elevens
svårigheter hänvisas till matematiska termer såsom saknar matematiskt tänkande.

L1: […]matematiksvårigheter tycker jag, det är dom barn som man upptäcker (paus) har svårt
å komma igång med det matematiska tänkandet. Dem trasslar till det för sig, har svårt å se
samband, mönster, utveckla olika strategier, har dålig taluppfattning […]

(S)L4: […] Å därför så är det svårt att se men rent matematiskt så, så tror jag det
handlar om att kunna se olikheter och samband mellan storheter.

L5: […]man kan inte se samband på nåt vis[…]

[…]dom saknar tillbakakopplingarna. Dom kan inte använda sin addition när man läser
multiplikationen till exempel.

Många av lärarna ser enbart till eleven och dess svårigheter med hjälp av psykologiska,
socioemotionella förklaringar och matematiska förklaringar. De menar att eleverna besitter
svårigheterna eller att de uppstår till följd av andra problem t ex koncentrationssvårigheter,
läsproblem eller svårigheter med språket. Endast en lärare nämner miljön, arbetssätt och annat
runt omkring eleven som en bidragande orsak till matematiksvårigheterna.

Fråga 2 och 3: Hur ser/upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter? och Hur ser
utvärderingen/analysen/diagnostiseringen ut? Vilken? Finns någon ”mall” som ni följer på
skolan? Hur jobbar ni på er skola? Vad har er skola för resurser att möta dessa elevers behov?

Jag anser att de här frågorna hänger ihop i och med att många lärare upptäcker om en elev har
matematiksvårigheter just genom prov, diagnoser eller samtal. Jag redovisar därför dessa
frågor tillsammans. Jag väljer att kategorisera svaren under kvantitativ respektive kvalitativ
utvärderingsmetod, då jag ser dessa två alternativ väga mot varandra hos olika lärare samt för
att Ann Ahlberg ser att lärarna idag jobbar på dessa sätt med elevernas prestationer i skolan
(se 2.4.5). Kvantitativ utvärderingsmetod innebär i detta avseende att lärarna ser på elevernas
resultat utifrån prov eller tester, där den kvantitativa kunskapen mäts. Kvalitativ
utvärderingsmetod är här t ex samtal eller diskussioner med eleverna för att få reda på hur det
tänker och vilka kunskaper de har.
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Kvantitativ utvärderingsmetod

L1: […]dem gör ett test i slutet av trean. Å sen har vi också att man kan göra när man börjar fyran, men
i och med att vi har dom här förtesterna i mattestegen så använder jag dem i stället. Sen finns det ju
ett material som heter ´matematik på 30 punkter´, men det brukar jag inte ta i fyran. Utan det brukar
jag ta sen på våren i femman och i sexan […]

[…] vi har ju dom här diagnoserna som finns i mattestegen och det är ju så heltäckande så det finns
ju både A och B diagnoser efter varje steg om man vill.

[…]sen …eh ser man ju ganska väl i och med att vi har nationella prov i femman […]

L2: [...]dels så jobbar vi ju med mattestegen då och där är det ju diagnoser efter varje steg […]

(S)L3: Nä, vi har inte det. Utan det vi gör det är…eh…vi följer faktiskt dom här läroböckerna rätt så mycket
och i den här också som är då för de lägre åldrarna så finns det diagnoser med jämna mellanrum […]

(S)L4: […]dom hänger ju inte med då dom har uppgifter och prov och såna saker[…]

[…]då gjorde jag så att jag testade alla elever här med ett material som Gudrun Malmer har gjort å
det är faktiskt riktigt bra material å det, det är inte nåt standardiserat material, men det är ganska
bra[…]

Vi håller på å letar efter, tittar efter bra tester. Man skulle gärna vilja ha några som är
standardiserade […]

[…]svårt att göra riktigt bra såna tester i matte som ska täcka så mycket så att det är inte så konstigt
att det inte har blivit så bra än, men man får hoppas att det blir bättre.

Så vi diagnostiserar det gör vi med dom material som finns, men vi letar efter mera och bättre
material alltså, men vi tar dom obligatoriska med nationella prov[…]

L5: ALP- provet gör vi ju då…å det gör ju alla fyrorna då å så kan man ju jämföra då parallellerna[…]

[…]just till övergången addition subtraktion och övergången multiplikation division när det kommer
i det stadiet så ser man att där, där är det alltså…har man inte basen så kan man inte ta tillvara sina
kunskaper att man har ingenting å flytta över till nästa steg[…]

L6: […]då har man ju dom testen som man har i matteboken[…]
[…]vi har en mattesnurra som vi försöker fylla i[…]

Det märks ju tydligt om man byter arbetsområde…för att då kommer det tillbaka nånting som dom
borde ha…som de har jobbat med förut då kan dom inte det när det är ett nytt arbetsområde för att
då, då handlar det inte fortfarande om minus utan nu är det gånger å då räknar vi inte minus.

Kvalitativ utvärderingsmetod

L2: […] det märks mest när man pratar med dem.

(S)L3: […]dom klarar inte å berätta eller åt båda hållen. Ett enkelt lästal som man kan översätta då till
mattespråk eller tvärtom.

(S)L4: […]man ser ju det när dom jobbar men framförallt om man ber dom berätta hur dom löser
problemen, hur dom har tänkt[…]

[…]sätta mig ner i lugn och ro med dem och diskutera och prata. Då får man också en väldigt bra
bild, diagnos[…]

Det har jag också som princip att aldrig någonsin slå ner på några tankar som eleverna har för det är
deras tankar och de ska dom ha och hur tokigt det än är så är det okej, å dom upptäcker själva när
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det inte funkar och då tar det till sig andras tankar om dom ser en mångfald att välja bland. Finns det
bara ett sätt å tänka som presenteras då får dom också svårigheter för det är också ett sätt att ge dom
svårigheter, för det här matematikböckers sätt att presentera en lösning, där ligger mycket
svårigheter. Så därför är jag nästan allergisk mot böcker.

L6: […]å så när man pratar med dom å så när man pratar med dom[…]

Alla lärarna använder sig av någon form av kvantitativ utvärderingsmetod för att
diagnostisera eller upptäcka att en elev har matematiksvårigheter. De använder sig av
matteboken, förtest eller andra former av prov och diagnoser. De material som används är
färdiga material som ”matematik på 30 punkter” och de nationella proven. En lärare använder
sig av ett material som är utformat av Gudrun Malmer och en annan en slags mattesnurra som
man fyller i efterhand. De lärare som talar för en kvalitativ utvärderingsmetod menar att
genom att prata med eleverna och be dem berätta hur dem tänker och gör, får man en bild av
vad eleverna kan och vilka svårigheter de har. Märkbart är att varken lärare 1 eller 5 nämner
någon form av kvalitativ utvärdering.

Fråga 4: Vilka områden/begrepp inom matematiken är vanligast att elever med
matematiksvårigheter har problem med?

De begrepp eller områden som elever med matematiksvårigheter har svårast med är lärarna
relativt eniga om. De nämner bland annat;

• Enheter, omvandling av enheter

L1: […]Dels de och sen är det enheter som är svårt å omvandling av enheter[…]

L2: Svårt att hålla i minnet…enheter måste jag säga också, är ju jättesvårt. Det här med omvandling, det
är liksom […]

• Positionssystemet

L2: […]Å dom förstår inte positionssystemet, gör dom inte […].

• Tal i decimalform

L1: […]tal i decimalform[…]

• Bråkräkning

L1: […]å bråkräkning förstås är jättesvårt! Å där ser man tydligt i en grupp kanske på 24 stycken
så är det väl oftast så att det är ungefär en tredjedel, alltså fler, dom greppar inte det här med
bråkräkning. Det blir alldeles för jobbigt i huvet.

• Se samband

L2: […]svårt med tabellerna. De…det tycker jag. Dom får liksom inte till det och mister dom i det så blir
det ju problem alltså. […]Å med multiplikationen så hänger division också då, att det blir svårt. Svårt
att se det här sambandet, så sambandet är ju svårt[…].

(S)L3: Ja, sen är det ju det här med växling och minnessiffra, men det är samma sak som jag sa förut att det
går jättebra när man håller på med det, men sen då kanske man har hållt på med subtraktion med
växling sen kommer det plustal då kör man vidare stryker över, växlar. Ja, så då tänker man: oj har
ingenting fastnat.
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L5: Det är ju subtraktionen…den omvända additionen så att säga, dom kan inte se att man kan kontrollera
sig själv va…genom addition…det är subtraktionen.

L5: […]och sen lite högre upp då som i femman då, där är det ju multiplikation, division då…kan man inte
multiplikationstabellen så kan man inte division för det är ju omvända förhållande va.

• Lästal

L2: […]Å sen är det ju lästal.

(S)L3: […]det är när det kommer benämnda tal, lästal.

• Symbolspråk och begreppsuppfattning

(S)L4: Å det är, det är framförallt symbolspråket å terminologi överhuvudtaget, man kör ju med
hemmabyggda ord, mycket sådär dom plussar å dom å det är klart så länge dom vet vad det handlar
om, men det är dumt egentligen å använda ett språk som inte är utvecklingsbart för dom behöver ju
lära sig det andra så småningom och då är det ju nästan bättre att lära språket från början eftersom
jag tror att det ska man nog tänka på när man börjar med matematik, när man övergår från
experimentellt till, när man börjar använda symbolerna då ska man börja använda det riktiga språket
från början.

Men begrepp och sånt det är symbolspråket, position, talområdet dom första där det tror jag är, det är
ungefär som alfabetet.

L6: Vi börja på tid idag, å datum och tid som begrepp är jättesvårt[…]

Fråga 5: Hur ser samarbetet ut med specialläraren/läraren i klassen?

Denna fråga är väldigt intressant utifrån den aspekten att lärarna lägger olika betydelser i
begreppet samarbete. De har tolkat och svarat på frågan utifrån deras olika utgångspunkter.

L1: Det är ett jättebra samarbete! Jag skulle bara önska att vi hade mera tid att kanske efter veckas arbete
kunna sätta oss ner å gå igenom och se hur har det gått för den och den eleven den här veckan. Hur
hur verkar det, har det lossnat, går det bättre, går det sämre eller ja, att vi hann med mera att träffas
å göra utvärderingar, för det gör vi inte.

L2: […]Äh, vi har ju gjort så eller börjat just nu men för å bemöta dom här problemen, för att vi har, jag
har 5,6 stycken som jag upplever har det lite tufft åeh…då har vi gjort tregrupper i matten i år. Så att
så vi har faktiskt nivågrupperat…och det får man inte men det har vi gjort ändå. Så jag kör den
gruppen härinne som…jag har flest elever å det är dom som har lätt för matte…så vi kör ganska tufft.
Å sen har vi en mellangrupp som är lite ja, lite sisådär, varken lätt eller svårt. Å sen har vi dom här
då i en tredje grupp och dom är bara nio stycken, som är hos specialläraren då.

(S)L3: Mmm, där borde det va mycket bättre. Det jag har gjort är när jag ser nåt särskilt så har jag gått till
Britt och sagt att nu kanske vi stannar upp och tränar det här litegrann extra. Ja, å det har vi sagt att
nu ska vi ha en utvärdering när terminen är slut […]

(S)L4: Vi pratar ju med varandra när terminen är slut så man pratar ju då med lärare då regelbundet och
sen så skulle man försöka sätta sig ner också och diskutera eleverna efter ett sammanhang. Det har vi
inte hunnit och göra så mycket ännu som man skulle göra, det känner jag att ibland skulle man
behöva mer tid. Så är det så inför utvecklingssamtalen då skriver jag omdömen om arbetet här va,
hur det har gått och så, så dom får med sig det till utvecklingssamtalen. Så den biten finns ju, men
man skulle behöva lite mer tid tillsammans än vad man har […]. Men där det behövs alltså där det är
alldeles nödvändigt, då tar man sig tid.

L5: Det, de är varje vecka som vi träffas…å så fort klassen då kommer in på en, på ett nytt moment såe
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kontaktas ju specialläraren då, men vi har väldigt täta kontakter[…]

L6: […]det är korridoren oftast, man talar om att nu går vi in på det här kapitlet…ja, vad bra men då
kör jag lite extra sånt här kanske med dom då….men det blir ju det här pratet bara i[…]

Ja, det blir ju man lämnar ju över litegrann, sen går man ju lite mer igenom vid terminsstart å
sådant där…ser vilka barn som vi ska prioritera nu då utan…sen tar det ju ett tag att få jobba med
dom…så att det är mer terminsstarterna som vi verkligen liksom prioriteringen sker…ja, men var
ska vi sen lägga resurserna nu nånstans liksom? På vem?

De flesta anser att det finns ett samarbete mellan lärarna och specialläraren på skolorna, men
att det finns alldeles för lite tid för det och att andra former av det egentligen är önskvärda.
Hur utvärderingarna ser ut och när de sker skiljer sig lite mellan lärarna och skolorna. En del
av lärarna utvärderar när terminen är slut, när det uppstår något speciellt eller i samband med
utvecklingssamtal, medan andra träffas som hastigast i korridoren.

Fråga 6: Hur tillgodoser du dessa elevers behov i din undervisning?

Jag väljer att även här kategorisera lärarnas svar utifrån de två av Ann Ahlbergs förklaringar
på varför vissa elever är i behov av särskilt stöd i skolan samt två egna som jag själv tycker
mig finna i lärarnas svar (se 3.4).

Kategori 1: Pedagogiska/didaktiska förklaringar – stora skolor och klasser, outbildade lärare,
brist på kompetensutveckling, traditionella undervisningsmetoder, avsaknad av
specialpedagoger, brist på tid eller olämplig arbetsmiljö.

L1: […] då gäller det att hitta nån mellannivå där […]

[…] inte tid att visa vidare eller ge utmaningar, sätta sig ner å prata med å höra hur utan dem jobbar
ju på och så har man fullt schå att liksom att fösa fram gruppen då och se till att dom hänger med.

L2: […]se till att det finns decilitermått och lite då centilitermått å sådär. Så dom ser och lite
genomgångar. Lite genomgångar för liten grupp har jag nog haft också.

[…]läxorna har jag nivågruppe…eller nej nivåanpassat också, så ofta hade jag två eller tre
matteläxor på olika nivåer så alla hade egentligen samma läxa, men jag hade lite enklare
uppgifter på…på vissa då. Eller kanske strök lite.

(S)L3: […]man skulle behöva ännu mera tid för att utveckla varje barn i sin egen takt. Men lite mera så blir
det här, inbillar jag mig, än i den stora klassen.

[…]vi ofta använder att jag ritar eller vi lägger upp pengar eller dom här kuberna så att
genomgången blir åskådlig, där det går. Ja, och det här materialet (kuber) är väldigt bra i trean
använder jag det och i tvåan med massor. För pengar är ju jättebra, men ändå här ser man för den
där guldtian det syns ju inte liksom att det får rum tio enkronor i den, man ser det inte utan man får
lära sig att så är det. Men här ser man ju att det faktiskt såna här små kuber på den här och likaså den
här också att det är hundra och att man kan fatta för en tusenlapp det är ju platt papperspeng, men
här kan man se och man kan lägga dom här på å se att den här är lika stor, man kan lägga dom här
tio bredvid och se att det är tio hundraplattor.

(S)L4: Och sen finns det då elevgrupper som jag har som inte använder nån lärobok utan som jag gör
material åt dem och så jobbar dom med det sen.

[…]viktigt när man mäter och sånt att här finns möjligheter å verkligen mäta å väga, det är viktigt
med konkret.

L5: […]åsså stöttar ju jag dom då när det är vanliga lektioner och sen sitter dom i en liten grupp då själva
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så dom kan hjälpa varandra, diskutera å sådär med stöd av mig då[…]

[…]många som behöver upprepning för det är ju det man gör då i klassen med jämna mellanrum får
man ju repetera då sånt där och gå in då och hjälpa…sen finns det ju vissa man sätter sig med då i
klassen å har liten grupp då och går igenom mer…så, så funkar det i stort sett.

Kategori 2: Psykologiska förklaringar – eleven har svårigheter med det logiska tänkandet, får
blockeringar eller har andra kognitiva funktionsnedsättningar. Eleven är inte
mogen för uppgifterna.109

Kategori 3: Socioemotionella förklaringar – eleven kommer från en understimulerande miljö,
har koncentrationssvårigheter eller sociala problem. Eleven har bristande tilltro till
den egna förmågan och känner rädsla och oro.

(S)L3: […]eftersom det inte är så många så försöker man sitta ner i lugn och ro med var och en så dom får
för man ska ju inte bara jaga på dom och förklara utan dom måste ju hur tycker du, det är det som är
viktigt!

[…]jag försöker sitta i lugn och ro med ett barn och sen går jag till nästa.

[…]det är väl egentligen det att de kan få det förklarat lite mer personligt […]

(S)L4: […]anpassa precis efter dom som man har, men det jag tänker på hela tiden det är alltså att när dom
kommer hit så är det min tid, som dom ska ha, det är mig, jag personligen som ska stå till deras
förfogande på nåt sätt va.

L6: […]man uppmärksammar dom här som har det svårt…dom går man ju oftast runt till först efter en
genomgång och ser att vet du vad vi ska göra å varför[…]

Kategori 4: Matematiska förklaringar - eleven har bristande matematiska kunskaper, elevens
svårigheter hänvisas till matematiska termer såsom saknar matematiskt tänkande.

De lärare som finner pedagogiska/didaktiska förklaringar till hur de tillgodoser sina elever i
klassrummet pratar om att använda laborativt och praktiskt material, extra genomgångar och
smågrupper. En av lärarna jobbar tillsammans med två kollegor med nivågrupperade grupper.
De har delat in klasserna i tre olika grupper efter kunskapsnivån. Den svagaste gruppen går
till specialläraren och de övriga två grupperna har de andra lärarna ansvar för. Lärarna som
svarat med socioemotionella svar pratar om att sitta ner i lugn och ro med sina elever så att de
kan få det förklarat mer personligt och anpassat efter dem. Märkbart är att man inte finner
några förklaringar av psykologisk eller matematisk art i lärarnas svar.

4.2 Observationerna

Observationerna beskrivs i berättelseform utifrån hur jag har uppfattat situationerna. Jag
beskriver vad som hände och pågick under lektionerna samt hur de matematiksvaga eleverna
arbetade och vad lärarna ansåg att de hade problem med. Vidare beskrivs också hur lärarna
arbetade med att tillgodose dessa elevers behov d.v.s. vilka arbetsformer och arbetssätt som
användes. Observationen hos specialläraren tydliggörs ytterligare med hjälp av samtal mellan
läraren och eleverna. Även miljöerna skildras lite kort för att få en ytterligare bild av
situationen. Varje observation följs av en kort sammanfattning.

109 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
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4.2.1 Observation i helklass

När man kommer in i klassrummet möts man av en trevlig miljö. Ett nytt och fräscht klassrum,
dekorerat med elevernas egna alster, kartor och matematikplanscher. Klassen är en relativt
arbetsvillig och de brukar jobba på bra under matematiklektionerna. De flesta är ivriga och
vill sätta igång och räkna i sin bok direkt. Några av eleverna sitter istället i andra drömmar
och tar lite längre tid på sig innan de kommer igång. De tittar på dem andra, pysslar med
annat och verkar inte alls ha intresse av att komma igång med sitt arbete. Det är främst fyra
elever i klassen som läraren anser har någon typ av matematiksvårigheter. De här eleverna
går därför två gånger i veckan till specialläraren för att få tillrättalagd undervisning och
extra hjälp.
Dagens lektion inleds med att läraren skriver upp några multiplikationsuppställningar på
tavlan. Hon skriver upp ett par tal och sedan ber hon någon elev säga hur man ska gå
tillväga när man räknar ut dem. Hon ställer frågor som; Om det står så här, hur gör jag då?
Var börjar jag?

238
* 6 4 2

1428

Hon skriver upp det eleverna säger och påminner särskilt om att de inte ska glömma att
plussa på minnessiffran. En lite svagare elev får en fråga på en av uppgifterna men kör fast
på minnessiffran och en annan elev får fortsätta istället. Man ser att de som är lite svagare
mest sitter och tänker på annat och inte alls verkar bry sig om eller hänga med på den
gemensamma genomgången.
När uppgifterna väl är lösta ombeds eleverna hämta sina matteböcker och slå upp en ny sida
i mattehäftet. Överskriften ska vara uppställningar. Läraren skriver upp fyra
multiplikationsuppställningar på tavlan som eleverna ska skriva av i sina mattehäften och
räkna ut själva. Eleverna börjar efter att ha skrivit upp alla uppgifterna räkna på dem. När de
flesta av eleverna är klara (hon väntar inte in alla) går de igenom talen tillsammans på
tavlan. En elev får komma fram och visa hur han/hon räknat ut talet.

557 496 668 739
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Ingen av de eleverna som går till specialläraren får frågan. De hann knappt lösa sina
uppgifter klart, men de försökte ändå att hänga med på genomgången av dem. Därefter
uppmanas de att fortsätta räkna där de befinner sig i matteboken. Eleverna tillhandahålls
inget material.
Läraren försöker under lektionen hjälpa alla eleverna lika mycket, men det blir inte någon
lång stund som hon hinner sitta ner hos varje elev. Ibland stannar hon hos någon elev och
läser talen och hjälper dem med skrivandet. Det är oftast de matematiksvaga eleverna. De
flesta av de här eleverna jobbar på bra idag. Man ser att de försöker så gott de kan, men så
fort det uppstår något problem så räcker de upp handen direkt. Kommer inte läraren med en
gång är det lätt att de tappar koncentrationen och hittar på något annat. De som har svårast
med koncentrationen är en flicka och en pojke. De försjunker ofta in i sin egen lilla värld och
gör eller tänker på något helt annat. De behöver mycket stöd för att hålla koncentrationen vid
liv. Två andra flickor som har svårigheter med matematiken försöker hela tiden så gott de
kan, men det blir ofta fel. De hinner inte få den hjälp och det stöd som de behöver och
framförallt hinner inte läraren samtala kring uppgifterna som eleverna inte förstår. Efter
lektionen diskuterar läraren och jag lite kring eleverna som har svårigheter med matematiken
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och vad de behöver hjälp med. Lars behöver mycket hjälp och stöd med att komma igång.
Han har väldigt svårt med koncentrationen och sitter ofta och tittar rakt ut eller på vad de
andra gör under lektionen. Det han hade särskilt svårt med under lektionen var vissa
multiplikationer, flera minnessiffror – han glömmer dem samt skriver han väldigt slarvigt.
Maria har också svårt med vissa multiplikationer. Idag gick det ändå relativt bra med de
talen som läraren skrev upp och som de skulle räkna ut. Hon hade rätt på de tre första av
dem, på den sista hade hon räknat fel på multiplikationen. Flickan är väldigt ojämn, vissa
dagar går det jättebra medan det andra dagar är som bortglömt. När hon räknar
problemlösningsuppgifterna har hon svårt att veta vilket räknesätt hon ska använda sig av
och svårt med att tänka i flera steg. Sanna är väldigt osäker och rädd för att göra fel, men
hon kan oftast egentligen. Hon säger ofta så fort hon ser en uppgift att hon inte kan, det är
som en reflexkommentar som alltid kommer. Men när hon väl sätter sig ner och väl försöker
att räkna går det oftast bra. Under dagens lektion hade hon svårt med vissa multiplikationer
och hon vet inte vilken siffra hon ska sätta i minnet. Emma har mycket svårt att koncentrera
sig under lektionerna. Hon tycker att matte är tråkigt och är ofta borta från skolan. Hon är
därför långt efter de andra och under lektionerna har hon svårt att få något gjort. Under
dagens lektion glömde hon minnessiffran, skrev av fel och slarvigt när hon räknade ut
uppställningarna. På problemuppgifterna hade hon svårt att tänka i flera steg.

Utmärkande för undervisningssituationerna i helklass är att de följer ett återkommande
mönster. De inleds av en gemensam genomgång på tavlan följt av eget räknande i
matteboken. Läraren springer under tiden runt och hjälper de som räcker upp handen. De
flesta elever jobbar på bra och verkar trivas med det här arbetssättet. De klarar sig bra på egen
hand och stöter de på några problem frågar de om hjälp. Eleverna som har svårigheter med att
följa med på genomgångarna samt komma igång med arbetet i boken passar det till synes
mindre bra. De sitter ofta och tittar rakt ut och kräver mycket uppmärksamhet och stöttning av
läraren för att komma igång. Jag upplever att i klassrummet får de här eleverna bara smälta in
i mängden och hänga på i de andra elevernas takt och nivå. Det är svårt för läraren att
tillgodose 24 elevers olika behov, varför hon också lägger sig på en ”mellannivå” vid t ex
genomgångarna. Inget laborativt material eller någon annan form av arbetssätt förekommer
under lektionerna i helklass.

4.2.2 Observation hos specialläraren

När läraren i klassrummet säger att det är några som ska till specialläraren är det aldrig
några protester. Eleverna tar glatt sina böcker och springer bort. De möts där av en lärare
som frågar hur det är med dem. Speciallärarens rum är litet med ett runt bord i mitten. På
väggarna hänger en tavla och lite olika matte- och svenskaplanscher. Bokhyllan är fylld med
olika böcker och material som kuber, pengar, kulramar och annat plockmaterial.
Dagens lektion börjar läraren med en genomgång framme vid tavlan. Hon går igenom tal
som kommer i boken framöver, bland annat ”ge exempel på multiplikationer som blir 12”.
Hon ber eleverna ge exempel och sen skriver hon upp dem på tavlan. De får också i uppgift
att visa detta med hjälp av rutor. Lars går fram och ritar upp hur han tänkt. Läraren
berömmer honom mycket. Genomgången är klar och tydlig, läraren pratar och skriver
samtidigt upp det på tavlan. Hon ser till att alla är med hela tiden genom att fråga dem saker
och tilltala dem vid namn. Maria får avsluta genomgången med att tenta av en
multiplikationstabell, åttans tabell. Läraren skriver upp talen 0 till 10 och pekar på ett av
talen. Hon svarar på vad det blir om man multiplicerar det med 8. Hon klarar det galant och
får en stjärna på tavlan.
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12 0
1

6 * 2 2
3

2 * 6 4
5 * 8

4 * 3 6
7

1 * 12 8
9

3 * 4 10

Efter genomgången får de räkna vidare i boken med multiplikation, med hjälp av metoderna
uppställningar och talsorterna för sig. Eleverna tillhandahålls inget laborativt material idag.
Läraren försöker att gå runt och hjälpa dem alla lika mycket under lektionen. Hon sätter sig
ner en stund vid varje elev och samtalar kring olika uppgifter. Under dagens lektion räknade
eleverna på bra med sina tal i matteböckerna. När det uppstod problem samtalade eleven och
läraren kring talet för att få en lösning på det. Eleverna som annars har svårt med
koncentrationen gick det bättre för idag. De märks att de känner sig trygga i den lilla gruppen
och i den lugna miljön. Det blev en lugn och behaglig stund för räknande med möjlighet till
mycket stöd och hjälp. Efter lektionen samtalade jag och läraren lite kring vad hon såg att
eleverna hade svårt med. Hon tyckte att de överlag hade svårt att använda linjal, skriva
snyggt och lösa lästalen med flera olika steg. Hon tyckte att Lars kunde koncentrera sig bättre
idag och det gick bra med uppställningarna. Det som är mest jobbigt för honom är själva
skrivandet. Emma hade problem med att räkna ut multiplikationer med hjälp av talsorterna
för sig. Hon visste inte hur hon skulle göra, hon tänkte: 1 * 112 och då började hon med 1*1.
Det gick dock bättre när hon gjorde uppställningar av multiplikation. Idag skrev hon
snyggare och hade lättare att hålla koncentrationen uppe. Emma har varit borta mycket och
ligger en bit efter de andra. Läraren ser allvarligt på detta och berättar att de snart ska ha ett
möte kring den här eleven. Maria hade samma problem som Emma när hon skulle räkna ut en
multiplikation med talsorterna för sig. Hon tänkte: 3 * 63 och då började hon med 3 * 6 = 18
och 3 * 3 = 9 och sedan lade hon ihop dem. Uppställningarna av multiplikationerna gick
dock bättre, men Maria räknar fortfarande på händerna när hon räknar ut
multiplikationerna. Hon tyckte att det hade varit lite lätt och lite svårt när läraren frågade
henne hur det hade känts idag. Sanna är ett litet yrväder och väldigt osäker. Hon tror inte att
hon klarar av någonting när hon i själva verket egentligen gör det. Hon frågar mycket och
kräver mycket uppmärksamhet. Det flöt på bra för henne med uppställningarna idag.
Läraren har funderat mycket kring bokens upplägg av uträkningar vid multiplikation. Ibland
blir det rörigt och förvirrande för eleverna när de ska räkna ut en uppgift på olika sätt, med
hjälp av olika metoder. När man ska räkna ut en multiplikation med hjälp av talsorterna för
sig börjar man med det största talet d.v.s. i detta fallet tiotalet 5 * 21 och sedan entalet alltså
5 * 20 och 5 * 1 och sedan lägger man ihop svaren. När man däremot ska göra en
uppställning av en multiplikation börjar man med entalet och sedan tiotalet. Man börjar
alltså från andra hållet. Det blir en krock och förvirring för många av de här barnen när de
helt plötsligt inte kan använda sig av det de lärt sig tidigare i en annan situation. Detta såg
hon t ex i Emmas och Marias räknande. Hon sa att hon skulle fundera vidare på detta till
nästa lektion med eleverna.

Under lektionerna hos specialläraren märks en tydlig förändring hos eleverna. De följer med
och är aktiva både under genomgångarna och i efterföljande arbete. Jag upplever att de är mer
avslappnade och trygga i den lilla gruppen och det medför också att de vågar svara när läraren
går igenom något på tavlan. De har lättare att komma igång när de ska räkna i boken och de
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vågar fråga om de stöter på problem med uppgifterna. Läraren går under lektionen runt till
alla eleverna och sätter sig ner en stund hos varje elev. De samtalar kring uppgifterna och tar
då ofta hjälp av ritpapper eller laborativt material. Jag upplever en helt annan sinnesstämning
hos eleverna när de får jobba i den mindre gruppen. De upplevs trygga och jag får känslan av
att de känner att här är det någon som ser dem och har tid för deras behov.

4.2.2.1 Samtal elev – speciallärare
För att ytterligare få en bild av hur samtalen mellan eleverna och specialläraren kunde se ut
har jag valt att ge ett par exempel från några av dem. Jag ger en kort kommentar kring
samtalet efter respektive exempel.

Läraren: Mmm…å så ska du börja på 40 och du vi tar en ny sida för det ser lite trångt ut där…du ska få ett
kladdpapper också för det kan va bra…då kan du läsa den…
Maria: Läser uppgiften…[…]120 svenska frimärken och en tredjedel finska. Hur många finska har hon?
Läraren: Mmm…har du nåt förslag på hur vi skulle kunna skriva…Hur många svenska hade hon?
Maria: 120…
Läraren: Ja, sen har hon finska frimärken och där vet vi inte hur många det är…men det står nånting…
Maria: En tredjedel…
Läraren: Tredjedelen så många som dom svenska…tredjedel av dom hundratjugo…vilket räknesätt kan vi ha?
Maria: (Tyst)
Läraren: Ta en del utav det där…vi ska dela upp de där 120 frimärkena i hur många delar?
Maria: 3…
Läraren: Ja, för en tredjedel…då måste man dela i tre delar…120 delat med 3…vi gör så här…12 delat med
tre…du å jag och Sara ska dela på 12 stycken, hur många får vi då?
Maria: 4…
Läraren: Alldeles utmärkt…mmm…4 å 4 blir ju 8 åsså 4 till, då har ju alla tolv gått åt…men eftersom det var
120, en nolla till där så får vi sätta på en nolla också på dina 4…ska vi se om det stämmer?
Läraren: Jag ritar lite svagt här…40 till dig, 40 till mig och 40 till Sara…vad blir dom där 2 ihop?
Maria: 80…
Läraren: Å så 40 till vad blir det då?
Maria: 120…
Läraren: Stämde det?
Maria: Mmm…
Läraren: Mmm…så en tredjedel av hundratjugo, vad blev det?
Maria: 40…
Lärare: Jaa, 40 det är en tredjedel, å där har du en tredjedel, å där har du nästa tredjedel…tre delar…då skriver vi
upp dom svenska först för dom visste du ju…å hur många finska hade hon?
Maria: 40
Läraren: Mmm…å så ska du räkna ut hur många frimärken hon har tillsammans…vilket räknesätt tar du då?
Maria: Plus…

Läraren försöker att hitta den nivå som Maria befinner sig på för att sedan utgå från den. Hon
använder sig av samtalet samt åskådliggörande med hjälp av bilder som arbetssätt för att
hjälpa Maria med den här uppgiften. De samtalar kring problemet efter det att Maria läst
uppgiften samtidigt som de ritar bilder på ett ritpapper. Läraren utgår från elevens vardag och
verklighet genom att använda sig av kända namn för flickan, för att senare föra över detta på
uppgiften i matematikboken. Hon använder sig på så sätt både av pedagogiska/didaktiska,
psykologiska och socioemotionella förklaringar och arbetssätt för att senare överföra det till
matematiska sådana.

Läraren: När är du född? Vilket årtal är du född? Är du tio år?
Maria: Mmm…
Läraren: Nu är det 2002 då är du född?
Maria: 92…
Läraren: 1992…har du nån lillasyster eller lillebror?
Maria: Lillasyster…
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Läraren: Hur gammal är hon?
Maria: Hon fyller 8 år…
Läraren: Så du är den äldsta?
Maria: Mmm…
Läraren: Så hon är yngre än du…är hon född senare eller är hon född tidigare?
Maria: Senare…
Läraren: Jaa, där ska vi plussa på…hur mycket yngre är hon än du?
Maria: 2 år…
Läraren: 2 år yngre…då får vi plussa på 2 år…då är hon född nittonhundranitti…
Maria: …fyra…
Läraren: För hon är yngre än du…då måste man gå framåt i tiden…men morfar han var äldre, han är alltså född
före…
Maria: Mmm…

Även i det här samtalet mellan läraren och Maria kan vi se hur läraren utgår från elevens
verklighet och vardag för att sedan komma över till talet i matematikboken. Detta ger en
trygghet rent socialt för eleven som märker att läraren bryr sig och utgår från hennes
verklighet samtidigt som den matematiska kunskapen utvecklas i och med detta. De
socioemotionella och psykologiska förklaringarna blir således väldigt tydliga i det här
samtalet.

Emma:”…högar med femkronor och enkronor. När Martina sedan räknar pengarna lägger hon dem i staplar med
fem mynt i varje. Det blir 10 staplar med 5 kronor och 41 staplar med enkronor. Hur mycket pengar har Martina
samlat in?”
Läraren: Nu ska vi ha ett kladdpapper…och vi ska ha lite pengar också…medlemsavgiften var fem kronor å då
var det en del som kunde betala med en femma men några hade inte femmor vad tog dom?

När Emma ska räkna ut en uppgift som handlar om pengar ser läraren till att utnyttja den
pedagogisk/didaktiska förklaringen för att få uppgiften åskådliggjord. Hon tar direkt fram
pengar och kladdpapper för att Emma på så vis ska få en verklig bild av problemet och hur
hon ska kunna lösa det.

Läraren: Då slår ni upp den sidan ni håller på i matteboken! Å så ska vi försöka kolla av ditt nu då, Lars…Bra,
talsorterna var för sig du har bara c uppgiften kvar…mmm, tar du den först...
Lars: Det är enkelt…
Läraren: Den tar du på pappret å så börjar vi i boken när vi ska ställa upp sen…
Lars: Jag hade penna med mig…
Läraren: Ja, jag vet men jag tyckte den där var bättre vässad…
Lars: Jaa…221…å så blir det…
Läraren: Mmm…
Lars: Lika med 442…
Läraren: Mmm…
Lars: Näej, det är fyra gånger…vad är det för mat idag? Vet du det?
Läraren: Njae…korv tror jag det var, korv…
Lars: …å potatismos?
Läraren: korv å sås å potatis…är du hungrig?
Lars: Ja, ganska…
Läraren: Var det dåligt med frukosten?
Lars: Näe…
Läraren: Det är bra om ni äter rejäl frukost…vad är 4 gånger 2?
Lars: 4 gånger 2…det är 8…
Läraren: Visst!

Vad som blir tydligt utifrån det här samtalet är att Lars är väldigt trygg i situationerna i den
lilla gruppen och med specialläraren. Lars känner att han kan, han säger till läraren stolt att
det är enkelt. Han känner att här är han någon och att han faktiskt kan och är duktig. Vidare
ser man ännu ett tecken på trygghet nämligen det att han frågar läraren vad det är för mat.
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Detta har han gjort under samtliga lektioner hos specialläraren som jag observerat. Han är
således inte bara trygg i situationen utan även med läraren. Här blir den socioemotionella
biten väldigt tydlig i situationen för att på så sätt komma över till matematiken.

4.3 Resultatsammanfattning

Genom arbetet med intervjuerna, observationerna och samtalen har jag sett några
genomgående drag som jag tycker utmärker lärarnas respektive speciallärarnas undervisning.
Det är tydligt att det hos specialläraren finns mer tid och utrymme för personliga samtal och
diskussioner med var och en av eleverna. Under varje lektion hinner läraren i lugn och ro sitta
ner och samtala med eleverna kring matteproblem, men även sociala bitar. Eleverna blir
således både trygga i situationen och med läraren och kan på så sätt koncentrera sig och arbeta
bättre. I klassrummet är det 24 elevers olika behov som ska tillgodoses och det blir då lätt att
de här eleverna försvinner in i mängden och de förlorar då lätt koncentrationen och arbetsron.
Genomgångar och tempot ligger på alldeles för hög nivå och läraren hinner inte med att sitta
ner och hjälpa dem i samma utsträckning.

Vidare tycker jag mig se att många av lärarna är relativt oklara i sin inställning och
uppfattning kring matematiksvårigheter. De betonar främst en psykologisk förklaring till
varför de uppstår och menar således att svårigheterna ligger hos eleverna. Väldigt få av
lärarna påtalar att det kan vara undervisningen eller annat som bidrar till svårigheterna. Detta
är intressant ur den aspekten att de talar mycket kring hur man kan och borde jobba med
elever med matematiksvårigheter. Lärarna säger bland annat att laborativt material, samtal
och upprepade genomgångar är viktiga för dessa elever. De betonar i den här frågan således
den pedagogisk/didaktiska aspekten mest. Genomgående pratar speciallärarna mer om sociala
bitar och vikten av samtal med eleverna. Detta märks inte minst tydligt under observationerna
hos specialläraren, där det är en vanligt förekommande arbetsform tillsammans med laborativt
material.

En annan intressant del är att det skiljer sig en del mellan lärarnas och speciallärarnas
uppfattningar om hur t ex en diagnostisering bör se ut och hur man ska jobba med eleverna.
Jag ser den tendensen att lärarna i större utsträckning arbetar utifrån en kvantitativ
utvärderingsmetod medan speciallärarna föredrar kvalitativa utvärderingar. Speciallärarna
talar mer om samtalet både i undervisningen och som en utvärderingsmetod medan lärarna
pratar mer om prov, tester och räknande i matteboken.

De områden eller begrepp som lärarna och speciallärarna ser att eleverna med
matematiksvårigheter har svårast med är de alla relativt eniga om. De nämner bland annat
bråk, benämnda tal, enheter, positionssystemet, tal i decimalform, symbolspråket, vissa
matematiska begrepp samt att se samband.

Det är vidare intressant att se hur lärarna tolkat frågan kring samarbetet med läraren
respektive specialläraren. Några av lärarna pratar om samarbetet med eleven i centrum d.v.s.
att man ska träffas och se hur det går för eleven, om han/hon gör några framsteg och så
vidare. Andra lärare menar att samarbetet med specialläraren innebär att man talar om vad
som är på gång samt om det är något som någon elev behöver träna extra på. Och vidare
nämner en lärare nivågruppering som en form av samarbete mellan läraren och specialläraren.
Formerna för och uppfattningen kring vad samarbetet innebär skiljer sig således en del mellan
lärarna. De allra flesta menar dock att det finns ett samarbete, men att tillfällena är alltför få
och detta på grund av tidsbrist.



46

5. Diskussion
Jag inleder det här kapitlet med att repetera mitt syfte och mina frågeställningar eftersom det
är dem jag kommer att utgå från i min diskussion. I det föregående kapitlet redovisade jag
mina resultat från de empiriska studierna, intervju och observation. I diskussionen kommer
jag att dra slutsatser kring dessa genom att jämföra med litteraturen och egna reflektioner.
Avslutningsvis ger jag förslag på fortsatt forskning samt mina tankar kring vad arbetet betytt
för mig.

Mitt syfte med denna uppsats var att söka kunskap om och få en inblick i vad
matematiksvårigheter innebär, vad som orsakar det och hur man kan förebygga eller åtgärda
att det uppstår, främst i teorin. Vidare ville jag med utgångspunkt från intervjuer och
observationer ta del av hur lärare respektive speciallärare jobbar med elever som har
matematiksvårigheter samt hur de tillgodoser dessa elevers behov i sin undervisning. De
frågeställningar jag utgick ifrån var följande;
Vad innebär matematiksvårigheter för forskare och lärare?
Hur beskriver lärare respektive speciallärare att de tillgodoser elever med
matematiksvårigheter i sin matematikundervisning?
Hur arbetar lärare respektive speciallärare med elever med matematiksvårigheter?

Det är svårt att ge en klar definition kring vad matematiksvårigheter innebär, hur det tar sig i
uttryck och vad som orsakar det. Det finns idag en rad olika termer som används för att
beskriva svårigheterna. En del forskare menar att man kan dela in matematiksvårigheter i fyra
undergrupper; allmänna matematiksvårigheter, dyskalkyli, alkalkyli och pseudo-dyskalkyli.
De tre senare benämns även specifika matematiksvårigheter. Indelningarna kan underlätta vid
såväl det pedagogiska arbetet som vid diagnostiseringar. Vidare påpekas att svårigheter är ett
relativt begrepp som är beroende av de krav och förväntningar som ställs i olika situationer.
Svårigheterna kan enligt forskarna ha uppstått av flera orsaker. En del nämner att det är
biologiskt betingat medan andra ser miljön och pedagogiken runt eleven som en bidragande
faktor. Inga av lärarna från mina intervjuer pratar om olika former av matematiksvårigheter,
utan de pratar snarare i termer som i vilka uttryck svårigheterna tar sig. Lärarnas svar visar på
att de har synen att eleverna besitter svårigheterna, det vill säga att anledningen till
svårigheterna ligger i en psykologisk förklaring såsom att eleverna saknar logiskt tänkande
eller att de inte är tillräckligt mogna för matematiken. De nämner även socioemotionella och
matematiska förklaringar till elevens svårigheter. Matematiksvårigheterna kan ha uppstått till
följd av andra problem som koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller på grund
av att deras matematisk tänkande inte utvecklats. Det råder ingen större skillnad i hur lärarna
och speciallärarna svarar. Jag tror att elevernas svårigheter många gånger uppstår till följd av
bristfällig pedagogik eller att miljön runt omkring eleven är olämplig. Läraren måste ta för
vana att regelbundet reflektera över sin undervisning och dess upplägg. Läraren kan genom att
variera arbetssätt och arbetsformer tillgodose många fler elever och således förbättra situation
avsevärt för många av dem. Många av de elever som har lite svårare med matematiken
behöver nämligen få matematiken belyst genom flera olika sinnen. Det går dock inte utesluta
att det kan finnas en biologisk förklaring till vissa elevers svårigheter. Faktorer som logiskt
tänkande, minne och numerisk förmåga har betydelse för elevernas förståelse av matematik
och saknar man detta blir det genast svårt. Men bara för att detta är konstaterat så kan man
inte bara gå vidare utan att göra något för att förbättra situationen för de här eleverna. Det
faktum att kognitiva faktorer påverkar en elevs prestationer i matematik kan leda till att man
överbetonar dess betydelse för lärandet. Det finns då en risk att man inte ser eleverna i de
sammanhang som de befinner sig i och söker efter andra förklaringar till att en elev hamnat i
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svårigheter.110 Dessa tendenser såg jag i mina intervjuer. Det finns mycket som kan underlätta
elevernas situation och det gäller därför att läraren försöker kringgå svårigheterna och hitta
andra vägar för de här eleverna. Det handlar om att finna en balans mellan krav och elevens
förmåga och en balans mellan variation och struktur i undervisningen.

Vidare är diagnosfrågan väldigt intressant att belysa i det här sammanhanget. Forskarna har
olika uppfattningar kring vad en diagnos kan medföra för eleverna och dess omgivning. En
del menar att en diagnos enbart medför positiva effekter såsom att det ges en förklaring till
svårigheterna och att det på så vis blir lättare att tillrättalägga undervisningen och annat runt
omkring eleven. Andra menar att det är osunt att stämpla en elev utifrån vilka svårigheter hon
eller han har. En diagnos talar om vilka svårigheter ett barn har, men den säger inget om hur
barnet upplever matematiken, barnets känslor, starka och svaga sidor eller personlighet. Det
kan i längden medföra negativa effekter såsom att eleven får dålig självkänsla och vägrar
jobba för att hon/han inte kan. Ann Ahlberg menar att svårigheterna ofta görs till en kvantitet
– bedömningar utifrån tester, prov och dylikt snarare än kvalitativa utvärderingar där
elevernas tänkande åskådliggörs.111 Ur intervjuerna kan man utläsa att lärarna diagnostiserar
eller upptäcker att en elev har svårigheter utifrån en kvalitativ eller kvantitativ
utvärderingsmetod. Speciallärarna talar i större utsträckning om att båda metoderna bör
användas vid utvärderingar av en elevs svårigheter. Lärarna pratar mer kring olika former av
prov och tester. Jag anser att läraren måste använda både samtalet och olika former av prov
för att kunna få en helhetsbild av en elevs situation. Det krävs mycket tid för att kunna
använda sig av samtalet som en utvärderingsmetod i en hel klass. Jag anser att detta är något
som läraren och specialläraren måste komma överens om hur de ska jobba med i respektive
klass.

Utifrån intervjuerna kan man vidare utläsa att lärarna är relativt överens om vilka områden
som de matematiksvaga eleverna har svårast med. De nämner bland annat begrepp och
områden som enheter och omvandling av enheter, positionssystemet, tal i decimalform,
bråkräkning, lästal, symbolspråk, begreppsuppfattning och att kunna se samband, som stora
problemområden för de här barnen. Detta överensstämmer även med forskarnas syn på vari
svårigheterna ligger. Jag tror även att andra elever har svårigheter med många av de här
områdena och därför är det viktigt att läraren försöker hitta lärandesituationer som kan
åskådliggöra dem på ett tydligt sätt bland annat genom laborativt material, undersökande
aktiviteter och samtal.

Läraren kan tillgodose behoven och underlätta arbetet för barn med allmänna och specifika
svårigheter genom en rad olika metoder eller förändringar i det vanliga arbetet. Forskarna
menar att barn med allmänna svårigheter bland annat kan bli hjälpta av att få höra
genomgångarna mer än en gång, gärna i lugn och ro, arbeta laborativt med uppgifter och
övningar, samt genom mycket stöttning och uppmuntran av läraren. Barn med specifika
matematiksvårigheter har svårt att använda ny kunskap i liknande situationer och behöver
därför hela tiden en återkoppling till sådant de gjort tidigare. De kan bli hjälpta av att en tydlig
struktur, laborativt material och mycket stöd och uppmuntran. Matematiken måste synliggöras
språkligt och socialt och undervisningen måste kopplas till elevernas behov, känslor och
intressen.112 Om man ser till hur lärarna i mina intervjustudier beskriver hur de arbetar med att
tillgodose elever med matematiksvårigheter i sin undervisning, så kan man uppmärksamma en
del intressanta aspekter. Inga av lärarna pratar i termer av psykologiska eller matematiska

110 Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet.
111 Ibid.
112 Ibid.
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förklaringar för hur de tillgodoser de här eleverna i sin undervisning. De förklaringar som tas
upp under intervjuerna är endast de pedagogisk/didaktiska och socioemotionella d.v.s. att
tillrättalägga undervisningen och sitta ner i lugn och ro hos varje elev. Detta är intressant ur
den aspekten att de flesta av lärarna inte såg några pedagogisk/didaktiska förklaringar till vad
matematiksvårigheter är och innebär. De talade nästan enbart om psykologiska,
socioemotionella och matematiska förklaringar. Vidare skiljer det sig en del i hur lärarna
respektive speciallärarna svarat i frågan. Lärarna talar nästan enbart om den pedagogiska
förklaringen såsom att smågrupper och laborativt material kan underlätta för de här eleverna.
Speciallärarna å andra sidan nämner både den pedagogiska och den socioemotionella
förklaringen. De pratar både om smågrupper, laborativt material och samtalet för att kunna
tillgodose elevernas behov. Har detta att göra med att det i större utsträckning ges möjligheter
till denna form av undervisning hos speciallärarna eller har speciallärarna rent av en annan
kunskapssyn och människosyn gentemot lärarna? Har de mer synen att miljön formar
eleverna snarare än att eleverna föds med matematiksvårigheter? Detta är frågor som man
endast kan spekulera vilt kring, utan att kunna ge ett entydigt och rätt svar. Jag anser dock att
man både måste se till individ och miljömässiga faktorer för att kunna ge eleverna en rättvis
chans att lyckas med matematikundervisningen, och i den mån det går övervinna
svårigheterna. Eleverna är olika och har olika förutsättningar att lära sig, det är fakta som vi
måste acceptera och arbeta efter. Det finns alltså inget entydigt svar på hur arbetet ska
bedrivas för att stödja elever i svårigheter, men det gäller att försöka finna en balans mellan
skolans krav och elevernas förmåga. Det innebär att man måste knyta an till varje elevs
erfarenhet och förståelse och ta tillvara och utveckla elevens egna resurser.

Diskussionen kring hur man ska arbeta med de här eleverna pågår ständigt. Forskare menar att
det finns olika perspektiv för hur arbetet med eleverna ser ut i dagens skola. Utifrån det
individinriktade perspektivet behövs både en klasslärare och en specialpedagog för att
tillgodose en elevs svårigheter och behov. Svårigheterna finns hos eleven, och det är dessa
som fokuseras i specialundervisningen. Eleverna får således stöd genom att avskiljas från
gemenskapen. I det deltagarinriktade perspektivet föredras heterogena grupper eftersom man
anser att elevernas olikheter berikar undervisningen. De lär och får stöd av varandra i en
gemensam klassrumsundervisning. Synen på den specialpedagogiska uppgiften blir således att
det är hela skolans angelägenhet att hitta förbättringar och lösningar för eleven. Det sista
perspektivet som nämns är det kommunikativt relationsinriktade perspektivet och inom ramen
för detta studeras den specialpedagogiska verksamheten i relation till skolans mål och
styrning samt till elevens lärande och delaktighet. Det är samspelet mellan dessa som står i
fokus. Det viktiga är att skapa kunskap om olika kommunikationsprocesser och synliggöra
dessa i mötet med eleven. Om man ser till skolorna i min undersökning anser jag att de passar
bäst in i det förstnämnda perspektivet, det individinriktade. Eleverna med svårigheter avskiljs
från klassrumsundervisningen och deras svårigheter blir ett föremål för specialläraren att
jobba med. Flertalet av lärarna har också synen ”elever med svårigheter” snarare än ”elever i
svårigheter”. Jag anser att om man ska jobba utifrån det här perspektivet, som inte alltid är att
rekommendera, så måste det regelbundet ske utvärderingar och reflektioner lärare och
speciallärare emellan. Samarbetet måste förstärkas och tydliggöras. Det går inte att träffas
som hastigast i korridoren eller att göra utvärderingarna vid terminslut och inför
utvecklingssamtal som var fallet i intervjuerna. Det måste avsättas mer tid till diskussioner
mellan pedagoger med skilda utbildningar och yrkeskulturer för att försöka finna en
gemensam riktning i arbetet. Elevernas situation och utveckling och hur man ska kunna
förbättra och underlätta för dem i undervisningen bör vara föremål för diskussionerna.
Samtalen ger även lärarna tillfällen att distansera sig till sitt vardagliga arbete och diskutera
sina tankar och erfarenheter. En kunskapsbildning kan då komma till stånd som bidrar till



49

reflektion och utveckling. Reflektioner kring synen på sig själv som lärare, hur arbetet i
klassrummet kan bedrivas samt förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar kan i
längden leda till positiva förändringar både för läraren och eleverna. Vidare måste synen att
eleverna besitter svårigheterna förändras till att mer handla om att förbättra situationen för
eleverna genom att jobba med sådant som eleverna är bra på och kan, samt att jobba mer med
sociala bitar.

Det som synliggjordes genom mina observationer i klassrummet respektive hos specialläraren
var att eleverna till synes kunde tillgodoses bättre i en liten grupp hos specialläraren. I
klassrummet är det svårt för läraren att anpassa undervisningen till alla elevers behov.
Genomgångar läggs på en mellannivå, där man således förlorar de svaga eleverna samtidigt
som de starka inte får tillräckligt med utmaningar. Vidare hinner inte läraren sitta ner och
samtala med var och en av eleverna eftersom det är många elever som ska hjälpas. De svaga
eleverna faller då lätt in i mängden och eftersom de inte får den uppmärksamhet och stöttning
som de kräver, så förlorar de lätt koncentrationen och motivationen. Jag tyckte att situationen
hos specialläraren blev en helt annan. Tryggheten i den lilla gruppen gjorde sig märkbar och
man kunde se att elevernas arbetsförmåga blev klart bättre. De följde med och var aktiva
under genomgångarna samt jobbade på bra med uppgifterna i boken under hela lektionen.
Mycket av det här tror jag berodde på att läraren kunde sitta ner och samtala med var och en
av eleverna, både kring matematiken och sociala bitar. Många av de här eleverna behöver
mycket stöttning och uppmärksamhet för att deras situation ska kunna förbättras och deras
behov tillgodoses. De tendenser jag ser i mina studier är att detta i större utsträckning kan ske
i en liten grupp och hos specialläraren. Jag är dock medveten om att det är liten studie och att
det inte går att dra några generella slutsatser som kan gälla för alla elever, lärare och skolor.
Men jag tror att många problem i dagens skolor ligger i att det är alldeles för stora klasser. Vi
skulle vinna mycket på att minska elevantalet, både kortsiktigt och långsiktigt och ur lärar-
och elevsynpunkt.

Under arbetets gång har även nya frågeställningar väckts. Jag har i min studie av
matematiksvårigheter främst valt att studera området ur ett lärarperspektiv. Genom intervjuer
och observationen har jag försökt skapa mig en bild av hur lärares arbete med elever som har
matematiksvårigheter kan se ut. En annan intressant vinkling vore därför att studera
matematiksvårigheter ur ett elevperspektiv. Vad är elevernas uppfattning om sig själva och
sina svårigheter? Hur ser de på undervisningen i klassrummet respektive hos specialläraren?
Vidare kan det även vara intressant att ta del av vad som händer på forskningsfronten idag,
både i Sverige och utomlands eftersom som nya rön och tankar hela tiden skapas.

Det har varit väldigt givande och intressant att ta del av olika forskares syn och erfarenheter i
ämnet samt intervjuerna och observationerna av lärarna och eleverna på de olika skolorna. Jag
har lärt mig mycket och många tankar och idéer har väckts. Vidare tror jag att jag kan ha nytta
av många av dessa bitar i mitt framtida läraryrke. Jag hoppas kunna skapa lärandemiljöer och
-situationer med plats för alla mina elever oavsett deras förmåga. Jag avslutar därför med att
instämma i följande dikt som är ett råd när svårigheter dyker upp;

”Försök att hitta en speciell metod
för ett speciellt barn
vid ett speciellt tillfälle.”

Ann-Louise Ljungblad (1999) s 177



50

Referenslista

Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli? Höllviken: NU-förlaget.

Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik. Lund: Studentlitteratur.

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur.

Andréasson, A. (2002). Matematiksvårigheter hänger ihop med lässvårigheter.
Specialpedagogik, (6), 16-18.

Gran, B. (red). (1998). Matematik på elevens villkor. Lund: Studentlitteratur.

Gunnarsson, B. (1999). Lärandets ekologi. Lund: Studentlitteratur.

Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Skolverket.

Hermansen, M. (2000). Lärandets universum. Lund: Studentlitteratur.

Johnsen – Hoines, M. (2000). Matematik som språk – verksamhetsteoretiska perspektiv.
Malmö: Liber.

Lindblad, I-B. (1998). Uppsatsarbete – en kreativ process. Lund: Studentlitteratur.

Lindblad, S. & Sahlström, F. (red.) (2001). Interaktion i pedagogiska sammanhang.
Stockholm: Liber AB.

Lindqvist, G. (red.). (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur.

Ljungblad, A-L. (2001). Matematisk medvetenhet. Varberg: Argument Förlag AB.

Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter. Varberg:
Argument Förlag AB.

Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur.

Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur.

Merriam, S. H. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Pedagogisk uppslagsbok – Från A till Ö utan pekpinnar. (1996). Stockholm: Lärarförbundets
förlag Informationsförlaget.

Piaget, J. (1971). The language and thought of the child. London: Routledge & Kegan Paul.

Pilhammar – Andersson, E. (1996). Etnografi i det vårdpedagogiska fältet – en jakt efter
ledtrådar. Lund: Studentlitteratur.

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma.



51

Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.

Unenge, J. & Sandahl, A. & Wyndhamn, J. (1994). Lära matematik. Lund: Studentlitteratur.

Föreläsning ”Att samla material på fältet” 24/10-02, Glenn Hultman.



52

Bilaga 1 (2)

Bilagor

Brev till fältskola B

Hej!

Jag heter Madelene Larsson och jag läser min sista termin på lärarprogrammet vid Linköpings
Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om matematiksvårigheter. I
min uppsats har jag valt att inrikta mig på lärarens arbete med barn som har
matematiksvårigheter och vill därför intervjua lärare och speciallärare ute på fältet. De
områden/frågor som jag avser undersöka ute på skolorna är följande;

• Vad innebär matematiksvårigheter för dig?

• Hur upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter?

• Vilka områden/begrepp inom matematiken är vanligast att elever med
matematiksvårigheter har problem med?

• Hur ser utvärderingen eller diagnostiseringen av dessa elever ut på er skola?

• Vad har ni på er skola för resurser att möta dessa elevers behov?

• Hur ser samarbetet ut med specialläraren/läraren i klassen?

• Hur tillgodoser du dessa elevers behov i din undervisning?

Om Ni inte misstycker vill jag gärna använda bandspelare under intervjun.

Jag vore väldigt tacksam om Ni ville ställa upp och hjälpa mig i min undersökning om
matematiksvårigheter!

Med vänliga hälsningar

Madelene Larsson
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Bilaga 2 (2)

Intervju med lärare/speciallärare (2 speciallärare och 4 klasslärare)
Intervjumanual:

Utbildning? Hur många år har du jobbat som lärare? Vilken klass jobbar du i nu? Hur
många elever anser du ha matematiksvårigheter i din klass?

1. Vad innebär matematiksvårigheter för dig?

2. Hur ser/upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter?

3. Hur ser utvärderingen/analysen/diagnostiseringen ut? Vilken? Finns någon ”mall” som
ni följer på skolan? Hur jobbar ni på er skola? Vad har er skola för resurser att möta
dessa elevers behov? Åtgärdsprogram? Meddelas föräldrar?

4. Vilka områden/begrepp inom matematiken är vanligast att elever med
matematiksvårigheter har problem med?

5. Hur ser samarbetet ut med specialläraren/läraren i klassen?

6. Hur tillgodoser du dessa elevers behov i din undervisning?

Observationsstudier ( 3 helklasstudier och 4 specialundervisningar)
(Fokus: barnen med matematiksvårigheter, undervisning och lärande)

Hur ser genomgångarna ut? Vilken nivå lägger lärarna dem på? Vilka får frågorna? Hur gör
läraren för att få med alla eleverna?

Hur tillgodoser läraren/specialläraren dessa elevers behov i sin undervisning?

Vilket språk och arbetssätt används? Tillhandahålls eleverna något annat material?

Hjälper läraren de matematiksvaga eleverna mest och först?

Vad behövde de svaga eleverna hjälp med?

Vad gör eleverna under lektionen? Hur jobbar de?


