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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om matematiksvårigheter både ur lärarperspektiv och
elevperspektiv, samt om hur man kan underlätta för elever med
matematiksvårigheter i skolan. Anledningen till att vi valde att skriva om detta
ämne är att vi som lärare garanterat kommer att stöta på elever som har svårigheter
med matematik.
Det är idag många elever som går ut grundskolan utan tillräckliga kunskaper i
matematik. Vi lärare behöver kunskap om detta område för att kunna vara lyhörda
och observanta för elevernas signaler så att de kan få den hjälp de har rätt till i tid.

Det finns många olika definitioner om vad matematiksvårigheter är och dessutom
många begrepp t.ex. dysmatematik och dyskalkyli som ibland används synonymt
och ibland med olika betydelser av forskare.
Orsakerna till matematiksvårigheter varierar, det finns dels biologiska orsaker och
dels sociala- och emotionella orsaker. Svårigheter kan också uppkomma för att vi
möter eleverna på fel nivå eller på ett felaktigt sätt. Eleven ska stå i centrum, alla
elever är olika och lär sig på olika sätt, därför måste undervisningen anpassas efter
eleverna.

För att kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter behöver läraren ha goda
matematikkunskaper i de grundläggande momenten och även ha kunskaper om
hur barn lär sig. När man arbetar med dessa barn är det viktigt att bedöma
svårigheternas omfattning och karaktär, för att därmed kunna anpassa
undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov.
Detta kan göras genom kontinuerliga observationer och leda fram till ett
åtgärdsprogram. Innan ett nytt moment introduceras gäller det att ta reda på om
eleverna har tillräckliga förkunskaper, så att eleverna inte missar grundläggande
förståelse.

De flesta elever tycker när de börjar skolan att matematik är det roligaste som
finns. Vi måste som lärare kämpa för att eleverna ska behålla lusten att lära genom
att göra matematiken rolig och intressant för eleverna. De måste också uppleva att
det är meningsfullt att lära sig matematik.
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 Inledning

Vårt intresse för ämnet matematiksvårigheter väcktes i samband med att vi läste
kursen “Läraren och Färdighetsträningen” vid Instutionen för Tillämpad
Lärarkunskap (ITL), då vi mycket kort tog upp några exempel på
matematiksvårigheter. Eftersom vi ska undervisa i matematik och
naturorienterande ämnen och därmed möta elever med svårigheter i matematik, så
upplevde vi att vi saknade tillräckliga kunskaper inom detta område.
Vi anser att svårigheter i matematik har kommit lite i skymundan i jämförelse med
läs- och skrivsvårigheter, både när det gäller forskning och i debatter om skolan.
Därför har vi valt att skriva vårt examensarbete om matematiksvårigheter för att
fördjupa våra kunskaper ytterligare, samt för att väcka intresse för ämnet hos
andra.

2.  Syfte

Vårt syfte med detta examensarbete är att lära oss mer om matematiksvårigheter. I
vårt arbete som lärare kommer vi garanterat att stöta på elever som har problem i
matematik. Det är viktigt att man är lyhörd och observant på elevernas signaler så
att man kan sätta in resurser i tid, innan de tappar allt intresse och motivation för
matematik. För att klara av detta krävs kunskap om matematiksvårigheter och det
är det vi vill uppnå med detta arbete. Vi vill också undersöka hur medvetna elever
är om sina matematiksvårigheter i olika åldrar, samt hur lärare upplever elevernas
svårigheter i matematik för att kunna jämföra elevperspektiv och lärarperspektiv.

3.
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 Teori

3.1  Piagets teorier om matematikinlärning

Grundtanken i Piagets teori är att tänkandet har sin grund i handlandet. Elevernas
matematikinlärning underlättas om de får arbeta med laborativt material som
passar till lärostoffet samt till elevernas tankeförmåga (Magne m.fl., 1972). Särskilt
elever med matematiksvårigheter behöver vara aktiva med händerna, de behöver
bygga, ordna, sortera och flytta om olika föremål. Därför bör det finnas en mängd
konkret övningsmaterial som kan användas i undervisningen. Det är viktigt att
eleven aktiveras och engageras, då tränas förmågan att tänka logiskt (Magne,
1973).
Eftersom barn aktivt söker den kunskap de har behov av och kan ta till sig, kan
inte läraren lära ut åt eleven, men däremot handleda eleven till eget lärande
(Neuman, 1989). Matematisk kunskap är ingenting som en individ kan ge till en
annan. Barn utvecklar själva uppfattningar om matematikens symboler och
begrepp genom att de reflekterar över sina handlingar när de utför matematiska
aktiviteter. Barns föreställningar om matematiken är beroende av barnets
erfarenheter, därför tänker barn från olika miljöer på olika sätt.

Piaget hävdar också att hur barn tänker har att göra med deras ålder och mognad
(Gran m.fl., 1998; Arfwedson, 1994; Imsen, 1992). Det är meningslöst och
slöseri med tid att försöka lära ett barn något det inte är moget för. Som moget
tänkande räknar Piaget förmågan till logiska operationer, kunna använda abstrakta
matematiska system. Han anser att matematik och logik är grundstenar för den
intellektuella utvecklingen. Ett barn genomgår olika stadier innan det når det
rationella och logiska tänkandet. Inget stadium kan hoppas över eftersom varje
stadium förbereder för nästa.

Den sensori- motoriska perioden (ca 0-2 år)

Grunden för utvecklingen bygger på de medfödda reflexerna. Barnet utvecklar
olika beteenden som att gripa, lägga, bita, krypa, gå, kasta, smaka osv. En
objektsbeständighet utvecklas, det betyder att barnet vet att saker fortfarande
existerar även om man inte ser dem. Imitation och lek är viktiga delar i
inlärningsprocessen under detta stadium.
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Den pre- operationella perioden (ca 2-7 år)

Här utvecklar barnet framförallt den mentala delen av sitt handlande, barnet börjar
tänka efter innan det gör något. I förskoleåldern utvecklas språket, som är
symboler för saker, handlingar och tankar. I den här perioden är barnet egoistiskt,
dvs har svårt att se saker från något annat perspektiv än sitt eget.

Den konkret- operationella perioden (ca 7-11 år)

I den här perioden utvecklas barnets tänkande och möjligheten att tänka logiskt.
Men tänkandet är fortfarande knutet till yttre, konkreta exempel. Denna utveckling
är viktig för att barnet ska kunna förstå talbegrepp och göra räkneoperationer.
Enligt Piaget är det viktigt att ha konkreta erfarenheter att bygga på, därför krävs
laborativa hjälpmedel i undervisningen. Förmågan att klassificera och ordna i
ordningsföljd kommer också under den här perioden.

Den formellt- operationella perioden (från ca 11 år)

Nu kan barnet tänka fritt utan konkret underlag. Barnet börjar att systematiskt
pröva sig fram, testa alla kombinationer av ett problem. Att kunna resonera
vetenskapligt och ställa hypoteser karaktäriserar också denna period. Kritiskt
tänkande och förmåga att värdera utvecklas.

3.2  Vygotskijs teorier om matematikinlärning

Vygotskijs teori integrerar humaniora med samhällsvetenskap (Arfwedson, 1994).
Hans intresse är att se hur språket och tanken utvecklas i sociala sammanhang.
(Neuman, 1989). Språket är ett instrument för tänkandet, utan språket skulle ingen
intellektuell utveckling ske.
Genom språket lär man sig sätt att organisera sin kunskap. För att utveckla
abstrakt tänkande är det viktigt med konkreta handlingar tillsammans med
problemlösning. När man säger vad man tänker till andra leder det till att man
överför tankarna till sig själv också, detta är viktigt för utvecklingen av
medvetenhet om vad vi egentligen vet. Genom att uttrycka sig med ord blir våra
tankar föremål för reflektion.
Vygotskij införde uttrycket ”den proximala zonen” som visar skillnaden vad ett
barn kan göra själv och vad det kan göra med hjälp av andra. Han skiljer på barns
existerande kunskap och barns förmåga att lära sig med hjälp från andra som vet
mera (Arfwedson, 1994).

3.3
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 Vad är matematiksvårigheter?

Alla elever som har matematiksvårigheter har inte samma problem. Svårigheterna
kan gälla siffror och talbegrepp och kan då vara mycket svåra att åtgärda. Andra
fel kan bero på perceptionsstörningar, att eleven ser fel och t.ex. vänder upp och
ner på, eller spegelvänder siffror. Dessa problem kan man i de flesta fall träna
bort. Ibland kan matematiksvårigheterna bero på att elevens korttids- eller
arbetsminne inte fungerar, då är det framförallt huvudräkningen som försvåras
eftersom eleven har svårt att hålla flera siffror i minnet samtidigt. Detta kan man
åtgärda genom att eleven får använda papper och penna (Gillberg, 1996).

Ordet dyskalkyli innebär bristande förmåga att utföra beräkningar
(Malmer&Adler, 1996). Termerna dyskalkyli och dysmatematik används ofta
synonymt av forskare. Med dysmatematik menas att en elev inte lyckas i
matematik (Gisterå m.fl., 1995).

Magne anser i tidigare böcker att prestationer i matematik under en godtyckligt
fastställd nivå (t.ex. betyget Godkänd) kan kallas matematiksvårigheter. Han
beskriver också två begrepp som brukar användas i samband med
matematiksvårigheter: dyskalkyli och alkalkyli. Dyskalkyli används för lindriga
svårigheter i matematik, det vill säga de som ligger i närheten av den fastställda
nivån. Alkalkyli används för stora svårigheter i matematik t.ex. om man inte kan
räkna de fyra räknesätten med naturliga tal (Magne, 1973). Elever med specifik
dyskalkyli är svaga i matematik men har genomsnittliga eller goda
undervisningsresultat i övriga ämnen (Magne, 1991, i Gisterå m. fl., 1995).

I sin senaste bok (Magne, 1998) använder sig  Magne av begreppet “särskilt
utbildningsbehov i matematik” eftersom han anser att de andra begreppen är så
defektorienterade. Särskilt utbildningsbehov i matematik är att en person vid en
bestämd tidpunkt själv bedömer eller bedöms behöva öka sin matematiska
förmåga, därför att han/hon presterar under en fastställd standard för personens
ålder eller under hans/hennes egna diagnosticerade prestationsnivå.
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Det finns olika fall av särskilda utbildningsbehov i matematik:
• Generellt utbildningsbehov - elever som har svårigheter i alla skolans ämnen.

Nästan alla elever som har svårt med matematiken har svårt med andra ämnen.
• Svårigheter med vissa av läroplanens, Lpo 94:s, matematiska

kunskapskategorier t.ex. grundläggande taluppfattning och räkning med de
fyra räknesätten.

• Svårigheter med matematik, helt eller delvis, inga svårigheter i andra
skolämnen. Ofta betecknat specifikt utbildningsbehov.

 

 Adler (1996) delar in barns problem med matematiken i fyra huvudgrupper:
• Alkalkyli - oförmåga att räkna.
• Allmänna matematiksvårigheter - ofta kopplad till en sänkt allmän begåvning.
• Dyskalkyli - specifika matematiksvårigheter, alltså problem med vissa områden i

matematiken.
• Pseudo-dyskalkyli - känslomässiga blockeringar är förklaringen till

svårigheterna.
 Total oförmåga att räkna är mycket ovanlig och förekommer endast i samband
med hjärnskador (Malmer&Adler, 1996).
 

 Linnanmäki säger att generellt sett har en elev matematiksvårigheter, när eleven har
behov av särskilt stöd för att uppnå de uppställda målen för matematik i skolan
(Linnanmäki, 1990, i Magne, 1998).
 
 

 3.4  Hur vanligt är det med matematiksvårigheter?
 

 Det är svårt att veta hur många elever som har matematiksvårigheter, men man
uppskattar att ungefär 10% - 15% har dyskalkyli (Gisterå m.fl., 1995). I likhet
med detta visar Magnes forskningsresultat att omkring 15% av svenska elever i
grundskolan har svårigheter i matematik (Sahlin, 1997). Enligt Neuman (1989) är
det 10-15% av våra elever som aldrig kommer att lära sig de fyra räknesätten.
 Av befolkningen i stort har under 3% dyskalkyli (Gillberg, 1996).
 Gruppen av elever som har matematiksvårigheter ökar från att vara under 5% i de
lägre åldrarna till att omfatta var femte elev vid slutet av grundskolan
(Malmer&Adler, 1996; Pedagogiskt uppslagsverk, 1996). Det framkom också av
den nationella utvärderingen av grundskolan 1992 att 20% av eleverna i år 9 hade
svårigheter i matematik, medan utvärderingen i år 5 gav ett betydligt lägre resultat
7% (Sahlin, 1997).
 

 Specifika matematiksvårigheter är sällsynta. Högst 1% av eleverna i grundskolan
kan sägas tillhöra den gruppen (Pedagogiskt uppslagsverk, 1996).
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 Siffrorna på hur vanligt det är med matematiksvårigheter är lite olika, vilket kan
bero på att forskarnas åsikter om vad matematiksvårigheter är inte alltid
överensstämmer med varandra. Man kan dock dra slutsatsen att de flesta
forskare inom detta område, säger att ungefär 15-20% av eleverna i slutet av
grundskolan har utvecklat matematiksvårigheter.
 

 

 3.5  Möjliga orsaker till matematiksvårigheter
 

 Det finns många olika uppfattningar om vad som gör att barn får svårigheter med
matematik, vi har valt att redovisa några olika forskares syn på detta.
 

 Orsakerna till matematiksvårigheter varierar, det finns dels biologiska orsaker och
dels sociala- och emotionella orsaker. Hjärnskador, sjukdomar och ärftlighet är
möjliga biologiska orsaker. En konfliktfylld hemmiljö, en ansträngande
skolsituation, vantrivsel, ängslighet och koncentrationssvårigheter kan också
orsaka matematiksvårigheter (Magne m.fl., 1972). Det finns dock inte några
studier av ärftlighetsaspekten som orsak till matematiksvårigheter. Neurologiska
orsaker till matematiksvårigheter förekommer, men förklarar bara en liten del av de
särskilda utbildningsbehoven i matematik. Högst 20% av eleverna i grundskolan
med särskilda utbildningsbehov i matematik har påvisbara hjärnskador (Magne,
1998).
 

 Magne (1973) tar också upp vad några forskare på 1940- och 1950 talet ansåg vara
orsakerna till matematiksvårigheter. Följande orsaker nämns: efterblivenhet,
lässvårigheter, flyttning från en skola till en annan, långvarig sjukdom, olämplig
undervisning, fysiska handikapp (nedsatt syn eller hörsel), anemi (blodbrist) och
bristande uthållighet. Shonell (1951&1957 i Magne, 1973) anger olämplig
undervisning, intellektuell svaghet och emotionella rubbningar som huvudorsaker
till elevers räknesvaghet (Magne, 1973).
 

 Neuman (1989) skriver att matematiksvårigheter inte beror på bristande intelligens
eller på att eleven inte kan tänka logiskt. Hon menar att grundproblemet är att
kommunikationen mellan lärare och elev i de tidigaste skolåren har gått snett.
Lärare och elev har haft olika uppfattningar om vad tal är och hur man gör när
man räknar och därmed har de missförstått varandra. Dessa tankar har också
Magne (1998) då han skriver att fel i skolsystemet (lärare, läroplan osv.) ofta
pekas ut som en orsak till matematiksvårigheter. Skillnaden mellan Magne (1998)
och Neuman (1989) är att Magne anser att vuxna ofta överskattar barns förmåga
att tänka matematiskt. Matematiksvårigheter uppkommer lätt om övningarna tas i
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fel ordning, svåra uppgifter före enkla, eller om man övergår till ett nytt moment
innan eleverna har befäst kunskapen från tidigare moment. Neuman däremot
inriktar sig mer på att det är en skillnad i symbolförståelsen mellan elever och
lärare som orsakar matematiksvårigheter, det har inte med elevens logiska
tänkande att göra.
 

 Klewborn (1992, i Sahlin, 1997) har sammanfattat grundproblemet för elevers
matematikutveckling i fyra punkter:
• Bristande helhetssyn - lärare i de lägre stadierna är inte medvetna om målet för

matematiken i hela grundskolan och saknar därmed kunskap om vad eleverna
kan få problem med längre fram.

• För hård läroboksstyrning.
• Brist på konkretion och verklighetsförankring.
• Man är fast vid formella lösningsmetoder.
 

 Sjöström menar att elevens syn på lärandet i matematik har stor betydelse för hur
han/hon lyckas i matematik (Gran m.fl., 1998). Föräldrarnas inställning till ämnet
kan också inverka (Magne, 1973). Läs- och skrivsvårigheter kan ibland leda till
matematiksvårigheter på grund av att eleven inte kan läsa skriftliga uppgifter rätt
eller tillräckligt fort, många har också svårt att kopiera siffror och att ställa upp tal.
(Gillberg, 1996).
 

 Sammanfattningsvis visar forskningen, att barn med matematiksvårigheter inte är
en enhetlig grupp. Orsakerna varierar från barn till barn (Malmer&Adler, 1996).
Elever lär olika, uppfattar olika och löser problem olika. Det som också påverkar
är elevernas uppfattning och inställning till matematik, vilken motivation eleven har
samt vilket självförtroende eleven har (Gisterå m.fl., 1995).
 
 

 3.6  Vilka områden inom matematik har elever störst svårigheter med?
 

 När elever får fel på vissa räknemoment beror det på att de elementära
kunskaperna är otillräckliga (Malmer&Adler, 1996; Magne, 1973; Magne m.fl.,
1972). Överraskande många fel beror på att eleverna inte behärskar talsystemet
eller har brister i räknetekniken med hela tal. Det har visat sig att de största
svårigheterna i matematiken har eleverna med benämda uppgifter, med andra ord
lästal.
 

 I en undersökning Neuman gjort med 105 elever i specialundervisning i
grundskolan och på gymnasiet, hade ingen lyckas utveckla några räknefärdigheter.
Detta berodde på att de inte kunde sätta samman och dela upp de tio första talen.
Ingen av dessa elever var helt säkra på talområdet 1-10. Neuman skriver också att
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många elever har svårigheter med subtraktion. Detta förklarar hon med att barn
med matematiksvårigheter ofta associerar subtraktion med bakåträkning som är
mycket svårare än framåträkning (Neuman, 1989).
 

 Lärare, lärarutbildare och forskare är överens om att många barn har svårigheter
när de använder bråk, rationella tal. Bråk introduceras någon gång i år 4-6, innan
dess har eleverna oftast arbetat med decimalform. Tal i decimalform anses vara
enklare att förstå än tal i bråkform eftersom eleverna antas vara bekanta med dem
när undervisningen börjar genom exempelvis priser. En del av svårigheterna med
de rationella talen kan vara att de uppfattas annorlunda än de naturliga talen.
Barns tidigare erfarenheter är att tal har en symbol, men de rationella talen skrivs
t.ex. 1/4, 2/8 , 0.25. Bråk kan heller inte på ett naturligt sätt storleksordnas, det
finns heller ingen minsta bråkdel, såsom det finns ett minsta naturligt tal (Gran
m.fl., 1998).
 
 

 3.7  Hur upplever elever matematiken i skolan?
 

 Skoleleverna i de lägre åren tycker att matematik är bland det roligaste de vet, men
denna uppfattning avtar ju högre upp i åldrarna man går (Magne, 1973).
 Ungefär vart sjunde barn upplever matematiken i skolan som ett stort
misslyckande. Det är framförallt pojkar som känner så här. Troligen är det
negativa känslor som är vanligast att förknippa med matematik, till exempel
besvikelse, avsky, ängslan, skräck, ångest, ilska och hat vilka förekommer ofta
enligt Magne (1998).
 

 Av eleverna på högstadiet i Sverige uppger 20% att de har haft stora eller mycket
stora problem med matematik. Elever med svårigheter tycker att de får arbeta med
för många svåra uppgifter. När de får en svår uppgift ger de ofta upp. De ser sig
själva som ganska eller mycket svaga i matematik och de tror också att deras
lärare tycker så. Eleverna känner sig osäkra när de använder sina
matematikkunskaper. De tycker själva att de skulle kunna vara bättre i matematik
om de ansträngde sig mera (Sahlin, 1997).
 
 

 3.8  Är det någon skillnad mellan pojkars och flickors matematiksvårigheter?
 

 Undersökningar visar att pojkar i större utsträckning har dyskalkyli än flickor
(Gisterå m.fl., 1995). Magne (1998) skriver att två tredjedelar av eleverna med
matematiksvårigheter är pojkar.
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 Enligt Magnes tidigare forskning är orsaken till att fler pojkar har dyskalkyli än
flickor, att de oftare är missanpassade (Magne, 1973). Detta har Magne kommit
fram till i två olika studier, studie 1 (1953) och studie 2 (1954-55).
 Studie 1 utfördes inom tre, genom lottning, utvalda rektorsområden i Göteborg.
 Antalet barn som ingick i studien var 6268 elever, 3205 pojkar och 3063 flickor.
Av dessa elever var det 362 stycken som inte skulle bli godkända, eller låg på
gränsen mot underkänt i matematik, 209 pojkar och 153 flickor.
 I studie 2 studerades frekvensen av dyskalkyli i år 3 i ett rektorsområde. Antalet
elever var 940 och av dessa betecknades 78 ha svårigheter med matematik. Även
här var antalet pojkar med svårigheter i matematik större än antalet flickor med
matematiksvårigheter, nämligen 47 respektive 31. I båda dessa studier har lärare
fått svara på hur elever med matematiksvårigheter uppför sig i skolan.
 Båda undersökningarna visar att pojkar i större utsträckning än flickor utvecklar
matematiksvårigheter, Magne nämner dock att detta resultat bara stämmer i de
åldersgrupper som undersökts. Magnes förklaring till att det är vanligare med
dyskalkyli bland pojkar än flickor är alltså att pojkar oftare är missanpassade.
Med missanpassade menas utåtagerande elever, dagdrömmare, elever med
koncentrationssvårigheter och lata elever (Magne, 1973).
 

 Enligt Ljungblad är det lika många flickor som pojkar som har dyskalkyli. Detta
baserar hon dels på sin egen erfarenhet som mellanstadielärare och dels på en
relativt ny undersökning bland barn i 11-12 års åldern i Israel (Ljungblad, 1999).
 

 Ett stort antal undersökningar (Magne 1973, 1996, 1998; Ferguson, 1986;
Heckhausen,1991) visar att pojkar och flickor har lika stor benägenhet att
utveckla matematikängslan. Men flickors ängslan är ofta mer allmän, medan
pojkar oftare är specifikt ängsliga över matematik. Specifik matematikängslan
beror ofta på att eleven gång på gång misslyckas i matematik (Magne, 1973).

 3.9
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 Hur kan man som lärare underlätta för elever med matematiksvårigheter?
 

 Det är uppenbart att elever är duktiga eller dåliga i matematik av olika anledningar.
Man måste t.ex. ta hänsyn till elevernas begåvning, vilja att anstränga sig och
känslomässiga styrka och svaghet, till skolans organisation och skolkursens
utformning samt till föräldrarnas påverkan och lärarens undervisning (Magne,
1973, 1998).
 

 För att kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter behöver läraren ha goda
matematikkunskaper i de grundläggande momenten och även ha kunskaper om
hur barn lär sig. Detta för att tydligt kunna visa de matematiska processerna så att
eleverna får ett helhetsperspektiv av matematikundervisningen
(Malmer&Adler,1996). Doveborg (1987) skriver att för att kunna utveckla barns
matematiska begrepp måste lärarna själva göra sig medvetna, både om sina och
om barnens uppfattningar om detta.

 Om lärarna vore medvetna om och använde sig av barnens begrepp som
utgångspunkt i sin undervisning skulle det antagligen, enligt Doveborg, vara
ovanligt att någon elev behövde lämna skolan utan att ha lärt sig de fyra
räknesätten (Gran m.fl., 1998). Liknande tankar kan vi också hitta hos Neuman
(1989), som skriver att matematiksvårigheter ofta beror på att lärare och elever har
olika uppfattningar om matematiska begrepp och därmed, kanske omedvetet,
missförstår varandra. Problemet ligger i att lärare inte alltid möter eleverna på
deras nivå.
 

 I arbetet med barn som har matematiksvårigheter är det nödvändigt att göra en
noggrann och utförlig utredning för att bedöma svårigheternas omfattning och
karaktär, och därmed kunna anpassa undervisningen efter elevernas
förutsättningar och behov (Magne m.fl., 1972; Malmer & Adler, 1996).
Utredningen ska leda fram till en individuell handlingsplan för eleven (Magne
m.fl., 1972). Det här hittar vi också i skollagen där det står följande ”Om en elev
behöver särskilda stödåtgärder, skall ett åtgärdsprogram utarbetas av berörd
skolpersonal. Vid utarbetandet av programmet bör skolpersonalen samråda med
eleven och elevens vårdnadshavare” (Buckhöj- Bohman, 1995).
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 I enklare fall av matematiksvårigheter kan läraren göra denna utredning själv, i
svårare fall bör man ta hjälp av specialister (Magne, 1973).
 I den pedagogiska delen av utredningen kan man ta hjälp av dessa frågor som är
framtagna av Adler:
• Hur är barnets självbild? Barnets självförtroende?
• Hur sker barnets samspel och kommunikation med sin omgivning? Med

jämnåriga/vuxna?
• Hur är barnets färdigheter i matematik? Vad kan barnet? Vilka hinder och

möjliga vägar ser Du som pedagog?
• Hur ser barnets allmänna arbetsutveckling ut t.ex. koncentration,

uppmärksamhet och uthållighet? Förmåga att arbeta självständigt?
• Vilka tankar kan vi ha avseende barnets motivation? Ser denna olika ut i olika

skolämnen eller pendlar motivationen från stund till stund? I vilka situationer
brukar barnet vara mest motiverat? (Malmer & Adler, 1996).

Barn som har problem med bl.a. hyperaktivitet, bristande koncentrationsförmåga,
bristande motorik och koordination och problem med kort- och långtidsminnet
kan visa på matematiksvårigheter som liknar dyskalkyli, men deras behov av hjälp
skiljer sig från behovet hos dessa elever (Gisterå m.fl.,1995).

Diagnos är ett hjälpmedel som mäter det mätbara, de omätbara kvalitativa
tillgångar som eleverna har är lika viktiga att väga in i helhetsbilden. Det är viktigt
att göra kontinuerliga observationer. Som lärare kan man då upptäcka signaler från
elever tidigare. Ju äldre barnet är vid utredningen desto svårare är det att ta reda på
anledningen till barnets svårigheter (Malmer&Adler, 1996). Diagnoser ska vara
utformade så att de hjälper lärare och elev att analysera elevens svårigheter och
brister men också vad de kan i matematik, samt deras lärande och
kunskapsutveckling (Sahlin, 1997).
För att kunna genomföra en undervisning som ger eleverna bästa möjliga
förutsättning att nå upp till målen i matematik, måste läraren noggrant följa
elevernas kunskapsutveckling. Det gäller att ta reda på om eleven har tillräckliga
förkunskaper innan ett nytt moment introduceras. Efter ett arbetsområde bör man
undersöka vilka delar av undervisningen eleverna tillgodogjort sig. Dessa
uppgifter utgör ett bra underlag som visar vad man behöver arbeta mer med för
att förebygga matematiksvårigheter, de visar också olika feltyper som eleverna gör
och ger en möjlighet att hjälpa eleverna att “lära om”. Som lärare är det viktigt att
vara uppmärksam på feltyper som är vanliga. Vet man vilka fel elever brukar göra
är det lättare att förebygga dem (Magne,1973).
Skolan bör inrikta sig på dels förebyggande undervisning och dels individuell
handledning för elever som har matematiksvårigheter, ofta blir det fråga om att
upptäcka och rätta till felbeteenden hos elever (Magne m.fl.,1972). Det
förebyggande arbetet bör inriktas på att eleverna ska få en god beredskap inför
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kommande moment. Det är bra för elever som har svårigheter med matematik att
gå tillbaka och hela tiden repetera sådant som man arbetat med. Elevernas
inlärning måste individualiseras så långt det går, men man bör tänka på att allt för
långt driven individualisering kan förstöra sammanhållningen i klassen (Magne,
1973). Om man funderar på att ge dessa elever specialundervisning i matematik
måste man tänka på att det måste få ta tid, kortare tid än ett läsår ska man inte rikta
in sig på (Magne m.fl.,1972).

Den yttersta förutsättningen för att barn ska kunna lära sig de fyra räknesätten är,
enligt Neuman (1989), att de vet hur de tio första talen kan delas upp och sättas
samman. Det är viktigt att alla elever är säkra på talområdet 1-10 innan man går
vidare till nästa talområde, annars saknar eleverna viktig grundförståelse.

Malmer & Adler (1996) anser att vi behöver komma bort ifrån det synsätt där vi
generellt tror att elever med särskilda behov i matematik behöver enklare uppgifter
att arbeta med, ibland kanske det är ett helt annat arbetssätt som behövs. Eleven
ska stå i centrum, elever är olika och lär sig på olika sätt, därför måste
undervisningen anpassas efter eleverna (Magne, 1998).
Elever som har svårigheter med matematik behöver mera laborativa erfarenheter
för att kunna förstå matematiska begrepp (Magne, 1973). Det är bättre att undvika
långa förklaringar och istället låta eleverna arbeta med konkret material (Magne,
1998). Men elevens arbete med laborativt material bör vara styrt av läraren, då får
eleven bäst behållning av inlärningen (Magne, 1973). Det är inte bra att bara
använda sig av en enda materialtyp t.ex. bara Cuisenairestavar (Magne, 1998).
Metoden att använda konkret arbetsmaterial i undervisningen får dock inte
överdrivas, variation i undervisningen är fördelaktigt. Det finns många andra
former av inlärning som också bör finnas med i undervisningen t.ex.
demonstrationer, samtal om matematik, huvudräkningsövningar och
problemlösning. Variation i undervisningen leder till att eleverna tycker att
matematiken är intressant och tidigare kan fångas upp och få bukt med sina
svårigheter.

Elever som har matematiksvårigheter på grund av svårigheter att koncentrera sig,
kan man försöka hjälpa genom att göra koncentrationsövningar. Är eleven ängslig
inför matematik eller har en negativ attityd till ämnet, kan man låta eleven arbeta
med laborativa, roliga material till uppgifterna.
Långsam, lugn arbetstakt i klassrummet är mycket viktigt, eleverna måste få tid att
öva varje moment länge. Det är också viktigt att ofta berömma eleverna och låta
dem känna att de kan (Magne m.fl., 1972). Undervisningen bör utformas så att
eleven får uppleva framgångar. Ängslighet inför matematik kan uppstå om eleven
hela tiden misslyckas. Man bör också vara försiktig med valet av räkneuppgifter,
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de bör vara tilltalande för eleverna och anknyta till andra ämnen man arbetar med
och till elevernas vardag (Magne, 1973).

Elever med matematiksvårigheter behöver strukturerad vägledning och hjälp för
att övervinna sina svårigheter (Gisterå m.fl., 1995).

Vår stora uppgift som lärare är, enligt Sjöström, att veta var eleven befinner sig i
sin begreppsutveckling och att organisera undervisningen så att alla elever
utmanas utifrån sitt eget utgångsläge (Gran m.fl., 1998). Det är också viktigt att vi
lär eleverna förstå varför de behöver kunna matematik (Neuman, 1989). Lärare
bör använda sig av korrekta matematiktermer t.ex. multiplicera istället för ”gångra”
(Magne, 1998).

Tvåstegsmetoden är en metod som Magne, Bengtsson och Carleke (1972) har
utarbetat just för att hjälpa elever med matematiksvårigheter att komma tillrätta
med sina problem. Metoden går ut på att eleverna ska komma ifrån felaktiga
arbetsvanor som de har lärt sig. Elevernas problem verkar från början ha
uppkommit genom felaktig förståelse. Eleverna behöver därför lära om på nytt.
Det första inlärningssteget är begreppsinlärning som ska vara individuell och
utföras på ett konkret sätt, genom att eleverna får arbeta laborativt.
Det andra inlärningssteget går ut på att eleven ska lära sig riktiga arbetsvanor. När
eleven lärt in en automatisk fungerande färdighet, ska eleven genom upprepande
repetitioner öva in säkerhet och snabbhet.

Tvåstegsmetoden innefattar också följande punkter:

Specialundervisning: Specialläraren arbetar med några elever i ett avskilt rum,
eleverna bör ha ungefär samma svårigheter.

Målnivå: Göra diagnoser för att veta var eleven verkligen befinner sig och anpassa
övningar till just den eleven, inte till klassens genomsnitt.

Samverkan mellan berörda lärare: Planeringen bör ske med alla berörda lärare
som har eleven, så att alla använder samma arbetsvanor och läroböcker som
passar eleven. Inlärningen ska vara konsekvent.

Metodval: Metodvalet ska hjälpa eleven att nå upp till målen med
specialundervisningen i matematik. Arbetssättet kan vara olika hos specialläraren
och i klassrummet, men metodiken i klassrummet får inte motverka speciallärarens
metod.
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Läromedel: Arbetsmaterialet bör vara laborativt, så eleven får erfarenheter som tar
bort felaktiga vanor och ger plats för de rätta. Det bör finnas olika läromedel som
passar de enskilda elevernas prestationsnivå.

Information till elever och målsmän: Den bästa informationen om vad han eller
hon kan får eleven genom att uppleva framgång och misslyckande. Övningar ska
minska elevens ängslan och oro och stärka elevens självförtroende inför
matematik. Alltså förhindra misslyckanden och istället låta eleven lyckas med
matematik. Eleven ska tycka matematik är roligt och kan då motiveras att
anstränga sig mera. Föräldrarna bör upplysas om elevens utgångsläge,
inlärningsprogram och vilka förändringar som sker under arbetets gång (Magne
m.fl., 1972; Magne, 1973).

Magne ger också förslag på en annan metod, cirkelmetoden, den innebär att man
istället för att gå igenom de fyra räknesätten var för sig delar upp stoffet man ska
arbeta med under läsåret i tre eller fyra delar och arbetar med alla räknesätt i var
och en av dessa delar. Cirkelmetoden kan användas i vilket år som helst. Magnes
förslag på hur man kan lägga upp sin matematikundervisning enligt cirkelmetoden:

Del 1: Under höstterminens första hälft repeteras alltid det man arbetat med
föregående år. Denna repetition är viktig för att se om eleverna har tillräcklig
förförståelse för att börja med ett nytt område.

Del 2: Under resten av höstterminen arbetar man med de moment som ingår i årets
kurs men man blandar in alla räknesätt. Man börjar med de lättare kursmomenten.

Del 3: Större delen av vårterminen arbetar man med de moment som är kvar av
årets kurs, nu tar man också upp de svåraste momenten.

Del 4: Under senare delen av våren repeterar man årets kurs. Nu tar man också
upp sådana problemtyper som eleverna haft svårigheter med under året.

Magne poängterar att undervisningen inte får stressas igenom utan måste ske i
lämplig takt så att eleverna hinner med (Magne, 1973).

4.  Problemformulering

Vi vill veta:
1. Hur lärare kan uppleva elevers matematiksvårigheter.
2. Hur elever kan uppleva sina matematiksvårigheter.
3. Hur man som lärare kan underlätta för elever med matematiksvårigheter i

skolan.
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5.  Metod

Vi har valt att dela upp vårt examensarbete i två delar, en litteraturstudie samt en
undersökning byggd på intervjuer av grundskollärare, speciallärare och elever från
olika stadier. Dessutom har vi observerat de elever vi intervjuat.

Vi har utfört vår undersökning genom att intervjua sex lärare och sex elever. För
att få en så stor spridning som möjligt har vi valt att intervjua en grundskollärare
som arbetar med matematik och en speciallärare på varje stadium, samt två elever
på varje stadium. När det gäller elevintervjuerna har vi intervjuat fler elever än vad
vi har redovisat, tre elever i år 2, fyra elever i år 5 och fyra elever i år 8, inte bara
elever med matematiksvårigheter. Anledningen till detta är att ingen elev ska känna
sig utpekad. Vi har försökt att intervjua elever som har matematiksvårigheter, det
har dock inte alltid gått att genomföra, eftersom intervjuerna har varit frivilliga och
alla elever vill inte ställa upp. Vi frågade läraren på varje stadium vilka elever de
tyckte vi skulle intervjua, sedan valde vi utifrån detta ut fyra elever och frågade om
de ville ställa upp. I år två var det dock bara tre elever i hela klassen som ville bli
intervjuade och det var inte elever med matematiksvårigheter. De elever vi har
redovisat här är, förutom i år 2, de som enligt sin lärare har matematiksvårigheter.

Skolorna där vi genomfört vår empiriska studie, ligger i två olika kommuner i
Sverige. När vi intervjuade lärare och elever i det lägre stadiet var vi på en liten
skola med elever i år F-3 samt förskoleverksamhet och fritidshem. Läraren
arbetade just nu i en integrerad F-2 klass. Specialläraren arbetar med elever med
svårigheter från alla klasser på skolan.
I år 5 intervjuade vi lärare och elever på en 4-9 skola där det finns en femteklass.
Läraren är utbildad folkskollärare och arbetar som klasslärare i år 5. Specialläraren
är egentligen grundskollärare med inriktningen matematik och fysik, men arbetar
just nu som speciallärare i år 4 och 5.
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Lärarna och eleverna i år 8 intervjuade vi på en 7-9 skola. Läraren är utbildad
grundskollärare för år 4-9 med inriktningen matematik och naturvetenskap.
Specialläraren arbetar på resurscentrum som finns i skolan, dit kommer elever
med särskilda behov för att få stöd vissa lektioner i veckan.

Intervjuerna som har varit i samtalsform, har vi gjort tillsammans. Vi förde båda
anteckningar för att få med så mycket som möjligt och därmed kunna jämföra våra
tolkningar och dra så korrekta slutsatser som möjligt. Intervjuerna har ägt rum på
de olika skolorna, enskilt på ostörda platser.

Intervjufrågor lärare/ speciallärare:
1.  När har en elev matematiksvårigheter?
2.  Hur många elever på skolan/ i klassen anser du ha matematiksvårigheter?
3.  Vilket område i matematiken upplever du att eleverna har störst svårigheter

med?
4.  Hur kan du se att eleven har matematiksvårigheter?
5.  Hur pass medvetna tror du eleverna är om sina matematiksvårigheter?
6.  Hur anpassar du din undervisning för dessa elever?
7.  Försöker du på något sätt förebygga matematiksvårigheter i din undervisning?
8.  Ser du något samband mellan matematiksvårigheter och kön?
9.  Är det någon skillnad mellan flickors och pojkars svårigheter?

Intervjufrågor elever:
1.  Vad tycker du är roligt i skolan?
2.  Vad är du bra på?
3.  Vad är jobbigt i skolan?
4.  Vad tycker du om matematik?
5.  Vad skulle du vilja lära dig i matematik?
6.  Vad skulle du helst vilja arbeta med på matematiklektionerna?
7.  Vad behöver du hjälp med i matematik?
8.  Tycker du att du får den hjälp du behöver av din lärare?
9.  När lär du dig matematik bäst?
10.  När känner du dig nöjd i matematik?
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Observationerna har skett på olika sätt. I år 2 hade vi ingen möjlighet att observera
eleverna under en längre tid och därför är de observationerna något begränsade.
Benita har ensam utfört observationerna i år 5, då hon gjorde sin slutpraktik i
klassen under sex veckor. Observationerna har gjorts genom att delta i elevernas
dagliga arbete, samt genom att prata matematik med eleverna för att se hur de
tänker och ta reda på vilka strategier de använder för att lösa uppgifter. I år 8 har
vi tillsammans stått för observationerna under vår tre veckor långa
högstadiepraktik. Observationerna har gått till på samma sätt som i år 5, med
skillnaden att vi här hade fördelen att jämföra våra tolkningar av eleverna.
Dessutom kunde alltid någon av oss sitta i klassrummet och observera eleverna
när den andra hade lektion i klassen.

6.  Resultat

I vår empiriska studie har vi intervjuat grundskollärare, speciallärare och elever på
olika stadier. Vi har valt att först redovisa intervjuresultaten i löpande text för att
få en helhetsbild av lärarnas och elevernas synpunkter. Varje stadium redovisas
för sig, det lägre stadiet först. Resultatet av varje elevintervju följs av en kort
beskrivning av eleven, som vi upplevde honom/henne genom observation.
Efter redovisningen av intervjuresultaten i sin helhet kommer en jämförelse mellan
de olika lärarnas intervjusvar kopplat till teorin, varje fråga redovisas för sig.
Sedan presenterar vi en jämförelse av elevernas svar i löpande text, som vi också
anknyter till teorin. Som avslutning kommer en sammanfattning av vår empiriska
studie där vi väver samman både lärarperspektiv och elevperspektiv.

6.1  Intervju med lärare och elever år 1-3

6.1.1  Lärare år 1-3

En elev har matematiksvårigheter när han eller hon inte har taluppfattning. Läraren
undervisar just nu i en klass år 1-2 och säger att det är svårt bedöma hur många
elever det är som har matematiksvårigheter i klassen på grund av att läraren inte vet
så mycket om ettornas kunskaper än, läsåret har precis börjat. I år 2 är det ingen
som har stora problem med matematik, men två av tio elever har lite svårigheter.
Det eleverna tycker är svårast är subtraktion.
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Läraren tycker att hon ser vilka elever som har svårt med matematik när de gör
vissa övningar tillsammans, t.ex. läraren har fem klossar, eleverna får räkna dem,
sedan sprider läraren ut klossarna och frågar hur många klossar det finns nu. Om
någon elev måste räkna klossarna igen så har den eleven svårigheter.
Läraren tror inte att elever med matematiksvårigheter i de lägre stadierna är särskilt
medvetna om sina problem, det kommer först senare.
Alla elever ska vara säkra på talområdet 1-10 innan man kan gå vidare med svårare
moment. För att förebygga matematiksvårigheter använder sig läraren av konkret
material i undervisningen, som eleverna får plocka med. De pratar och resonerar
också mycket om matematik i klassrummet.
Läraren vet inte om det finns något samband mellan matematiksvårigheter och
kön, men tillägger att det är möjligt att fler flickor har svårigheter med matematik.
Detta påstående grundas på att läraren under sin tid som yrkesverksam lärare haft
fler flickor med matematiksvårigheter. Skillnader mellan pojkar och flickor i
matematik är att pojkar tävlar mer och har bråttom och därför blir det mera
slarvfel, medan flickor resonerar mer med varandra.

6.1.2  Speciallärare år 1-3

På frågan när en elev har matematiksvårigheter svarar läraren att för elever är det
när han eller hon upptäcker att de har det svårt, för läraren själv är det när eleven
har det svårt och när eleven inte ser matematiska system och sammanhang. En del
elever har svårt att utnyttja sin kunskap, de vet att 6+6=12 men inte vad 12-6 är.
Läraren anser att det är ungefär 4-5 elever som inte når upp till målen i varje klass,
en orsak kan vara skolans sätt att undervisa, för en del elever går det för fort
fram.
För både elever och lärare är det ofta så att kunna matematik är synonymt med att
hinna räkna ut matteboken. Eleverna behöver jobba mer med taluppfattning inom
talområdena 1-10 och 10-20 och med positionssystemet. Matematiksvårigheter
upptäcks bäst i samtal med eleven, läraren går runt i klasserna och pratar med alla
elever i år 1. Tyngdpunkten i specialundervisningen för dessa elever ligger dock
på språket.
Läraren säger att om matematiksvårigheter handlar om hur långt eleven kommit i
matteboken så är eleven väl medveten om sina svårigheter. När elever känner att
de har det svårt tycker de att matematik är tråkigt. Läraren säger att alla elever
älskar sin första mattebok, men frågar samtidigt vad skolan gör för att elever inte
ska tycka att matematik är tråkigt i år 3.



23

Det är viktigt att vara konkret och att använda laborativt material i undervisningen.
Dessutom är det bra att resonera med eleverna och ställa frågor som: “Hur tänker
du nu?”, ”Kan man tänka på något annat sätt?”. Läraren kan också visa hur han
eller hon själv tänker och påvisa att man kan tänka på olika sätt. Man måste
komma bort från ett “rätt eller fel tänkande”, alla sätt där det blir en bra
slutprodukt är bra.
För att förebygga matematiksvårigheter låter läraren eleverna arbeta mycket med
talen upp till tio, de får rita, göra mönster, klippa och klistra mm.
Positionssystemet är också viktigt att arbeta med. Matematiken ska kännas rolig
för eleverna.
Läraren tycker att det är svårt att uttala sig om sambandet mellan
matematiksvårigheter och kön, men säger att på skolan just nu är det flest pojkar
som har svårigheter med matematiken och under åren som klasslärare har läraren
haft flest pojkar med svårigheter.
Svårigheterna skiljer sig lite åt mellan könen. Flickor har inte så stora svårigheter,
de är mer försiktiga och rädslan att göra fel spelar stor roll, de vågar inte ta sig an
svåra uppgifter. Pojkar har svårare att hitta bra mönster för att lösa uppgifter.
Ibland är det inte matematiken som är huvudsvårigheten, det kan istället vara i
finmotoriken eller koncentrationen som elevens stora svaghet ligger och det
påverkar i sin tur matematikinlärningen.
Både pojkar och flickor har svårt med system och se sammanhang.

6.1.3  Elev år 2 pojke

Denna elev tycker att matte är roligt i skolan. Han tycker också om att bygga lego
efter ritningar. Det bästa han vet är dock att forska, både hemma och i skolan.
Han är bra på teknik och skulle gärna jobba med det i skolan, men han säger att
han alltid glömmer att ta med det i sin planering. Han tycker inte om att ha
klassråd, för då måste man sitta still länge. Det är också jobbigt när det är stökigt i
kapprummet.
När vi frågar vad han tycker om matematik undrar han vad matematik är, när vi
istället sade matte förstod han vad vi menade och svarade att det är kul. Han vill
gärna lära sig gånger. Matteboken och lärarens mattepapper är det han helst vill
jobba med i matematiken. Han använder sig inte av laborativt material, det gör
bara att det blir svårare. Han behöver hjälp när han inte förstår instruktionen i
läroboken, den hjälpen tycker han att han får av läraren.
Eleven lär sig bäst när han jobbar i matteboken och känner sig nöjd när han har
gjort fler sidor än han tänkt.

6.1.4
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 Observation

Den här klassen arbetar med egen planering. Eleven har inga uttalade
matematiksvårigheter, men det är som han säger själv: det är jobbigt att sitta still
en längre tid. Han är ganska aktiv på genomgångar, pratar mycket och är frågvis.
Eleven räcker upp handen när han behöver hjälp, men är ganska otålig och vill inte
vänta för länge.

6.1.5  Elev år 2 flicka

Eleven tycker att det är roligt att jobba i matteboken och med sin planering. Hon
är bra på matematik. Det är ingenting som är jobbigt i skolan. Hon vet inte riktigt
vad hon skulle vilja lära sig i matematik. Det är roligt att spela mattespel, laborativt
material är dock inget hon använder sig av, det är bättre att räkna med fingrarna.
Hon är osäker på vad hon behöver hjälp med, men det är när hon inte förstår eller
inte kommer ihåg. Hon tycker att hon får hjälp av sin lärare och lär sig bäst i
skolan. Eleven är nöjd i matematik när hon gjort långt i matteboken.

6.1.6  Observation

Eleven är en som jobbar bra i skolan och tycker att det är roligt med matematik.
Hon är sprallig och glad, men arbetar ändå koncentrerat med matematik och
hinner med det hon har planerat. På genomgångar lyssnar hon aktivt och är
delaktig. Behöver hon hjälp när hon arbetar självständigt räcker hon upp handen.

6.2  Intervju med lärare och elever år 4-6

6.2.1  Lärare år 4-6

Läraren anser att en elev har matematiksvårigheter när eleven inte når upp till målen
i matematik. I lärarens nuvarande klass, som är en femteklass, är det stor
kunskapsspridning. Ungefär 3-4 stycken har svårt att begripa och förstå
matematik, flera elever kommer dock inte att nå upp till de nationella målen i
matematik för år 5. Dessa elever har inte specifika matematiksvårigheter utan har
svårigheter att koncentrera sig.
Läraren upplever att eleverna har störst svårigheter med problemlösning, där det
gäller för eleverna att välja räknesätt.
Elever som har svårigheter med matematik är väldigt medvetna om sina brister,
redan i år 4 vet eleverna vad de kan och inte kan. Det märks att när de får välja vad
de ska arbeta med undviker de ofta matematik, det är tråkigt när det är svårt.
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Genom att alla elever har individuell planering i matematik så anpassas
undervisningen efter elevernas behov. Klassen har ”Mattestegen” som lärobok
och läraren följer anvisningarna i lärarhandledningen.
Läraren försöker förebygga matematiksvårigheter genom att eleverna får arbeta på
olika nivåer, det är mycket viktigt att eleverna får uppmuntran och att de får
uppgifter som de klarar av. Det får inte bli för mycket tragglande på
matematiklektionerna, det måste få komma in lustbetonade aktiviteter ibland t.ex.
luffarschack, domino och tärningsspel.
Läraren säger att procentuellt sett är det fler flickor som har svårt med matematik
men det finns många undantag. Flickor tänker mer ologiskt än pojkar och har
därför extra svårt med problemlösning. Däremot är flickor mer ambitiösa medan
pojkar lättare ger upp, läraren nämner dock att man inte kan generalisera.

6.2.2  Speciallärare år 4-5

En elev har matematiksvårigheter när de inte kan använda matematiken för att lösa
problem. Av de elever läraren träffar, klass 4 och klass 5, har minst hälften någon
gång svårigheter i matematik. Vissa barn har bara svårigheter med ett moment, men
1-2 elever i varje klass har allmänt svårt med matematik. De elever som har svårt
med matematik märks genom att de frågar om allt.
Läraren upplever att eleverna har svårast med problemlösning.
I fyran är eleverna inte alltid medvetna om sina svårigheter i matematik, då handlar
det mest om att man är duktig om man har kommit långt fram i matteboken. I
femman finns en större medvetenhet bland eleverna.
Läraren säger att undervisningen anpassas för elever med matematiksvårigheter
genom att fler vuxna finns i klassrummet under lektionerna, samt genom att
plocka ut en eller flera elever när man ser att de har problem med ett visst avsnitt.
För att förebygga matematiksvårigheter försöker läraren gå igenom grundligt och
ställer frågor till dem som inte lyssnar så att alla ska hänga med på genomgångar.
Laborativt material används så länge eleverna tycker att det är roligt, läraren
upplever dock att eleverna tycker att det är lite barnsligt/pinsamt att använda sig
av klossar och pengar i år 5.
Läraren ser inte något samband mellan matematiksvårigheter och kön. Däremot
finns det skillnader mellan pojkars och flickors svårigheter. Flickor är flitigare och
mer noggranna, de lär sig räkna mekaniskt medan pojkar är mer slarviga och
otåliga.

6.2.3  Elev år 5 flicka

Denna elev vet först inte vad hon tycker är roligt i skolan, men efter viss
betänketid svarar hon gymnastik och det är också det ämne hon anser sig vara bra
på.
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Det är ingenting i skolan som är särskilt jobbigt. Matematik tycker hon är sådär
och hon vet inte vad hon skulle vilja lära sig i matematik. På matematiklektionerna
vill hon arbeta med uppställningar med plus. Hon vet inte vad hon behöver hjälp
med men säger att lästalen i boken är svåra, den hjälp hon behöver får hon av
läraren.
Hon säger att hon lärde sig matematik bäst i fyran, det gick lättare då. Det är
lättare att lära sig matematik i skolan än hemma, det spelar ingen roll om det är på
förmiddagen eller eftermiddagen.
Eleven vet inte när hon känner sig nöjd i matematik, kanske när hon har klarat ett
svårt tal.

6.2.4  Observation

Denna elev har svårigheter i alla ämnen och kommer, enligt sin lärare inte att nå
upp till målen i matematik för år 5.
På matematiklektionerna försöker eleven räkna men det går långsamt framåt. Hon
har lättare för algoritmer än med problemlösning, som kräver läskunnighet och
logiskt tänkande. Hon fastnar ofta på uppgifter för att hon inte förstår vad hon ska
göra, när hon använder laborativt material går det bättre.
Eleven ger ett osäkert intryck, hon är lugn och tyst och har inte svårt att
koncentrera sig. Eleven som i intervjun säger att hon inte vet när hon känner sig
nöjd i matematik saknar förmågan att reflektera över sitt eget lärande.
Vid genomgångar räcker hon inte upp handen, inte heller vid behov av hjälp under
lektionstid. Hon väntar till läraren uppsöker henne och frågar då.
Eleven går ibland ut ur klassrummet för att få stöd i matematik av specialläraren
och det verkar hon tycka om.

6.2.5
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 Elev år 5 flicka

Eleven tycker att idrott är roligast i skolan, hon är bra på att simma. Det hon
tycker är jobbigt i skolan är matematik, det är tråkigt för att det är svåra uppgifter.
Att räkna bakifrån med plus, det innebär att man istället för att räkna subtraktion
adderar t.ex. 100-54 ger 6+40=46 (54+6=60 och 60+40= 100), är svårast och det
är också det hon vill lära sig och behöver hjälp med. Eleven tycker att hon får den
hjälp hon behöver av sina lärare.
På matematiklektionerna vill hon helst arbeta med luffarschack och domino, hon
tycker att det är bra med laborativt material.
Eleven säger att hon lär sig bäst när lärarna säger hur hon ska göra. Hon känner
sig nöjd när hon kan matematikuppgifterna.

6.2.6  Observation

Den här eleven svårt med matematik men inte i övriga ämnen, hon kommer
troligtvis inte nå upp till målen i matematik för år 5. Det är en väldigt osäker och
lågmäld elev som söker bekräftelse hos lärarna.
Hon räcker alltid upp handen när hon fastnar på en uppgift, men inte särskilt ofta
på matematikgenomgångar. Hon arbetar bra på matematiklektionerna, men det går
ganska långsamt.
Laborativt material är något som eleven utnyttjar i stor utsträckning och det ger
bra resultat.

6.3  Intervju med lärare och elever år 7-9

6.3.1  Lärare ma/no år 7-9

Läraren anser att en elev har matematiksvårigheter när han eller hon har problem
med det mest grundläggande, det vill säga taluppfattning och de fyra räknesätten.
I lärarens nuvarande klass, år 8, uppskattas ungefär 12 av 28 elever ha
matematiksvårigheter. Tio av dessa elever har inte uppnått kraven för godkänt i
matematik, de andra två har gjort stora ansträngningar för att nå upp till kriterierna
för godkänt.
Tre av eleverna i klassen har stora matematiksvårigheter och får därför
professionell hjälp av speciallärare på ett resurscenter på skolan.
Flertalet av eleverna som anses ha matematiksvårigheter är svaga i andra
basämnen, några få har enbart svårigheter med matematiken.
Det största problemet för elever med matematiksvårigheter på de högre stadierna
är att de ofta saknar grundläggande kunskaper i matematik såsom taluppfattning
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och algoritmräkning. Vid start av nya arbetsområden går det ofta bättre för de här
eleverna, men eftersom de har stora brister när det gäller elementära
matematikkunskaper så är det svårt för dem att klara av vad som krävs av dem.
Miniräknare är en stor hjälp.
Genom att eleverna får göra diagnoser och lämna in läxor upptäcker läraren elever
som har svårt med matematiken.
Läraren anser att det är viktigt att göra eleverna medvetna om sina svårigheter, om
de vet vad de har svårigheter med så kan de lägga ner mer tid på just detta område.
När eleverna börjar i sjuan är det viktigt att redan från början vara tydlig med vad
eleverna ska kunna (Godkänt - krav). Det gäller att hitta rätt material till varje elev,
alla kan inte ha samma böcker, man får anpassa uppgifterna efter elevernas
kunskaper. Alla elever får arbeta med samma område men i olika takt, ibland
nivågrupperar man dock eleverna.
Läraren försöker att använda laborativt material i undervisningen och att prata
matematik med eleverna när tillfälle ges.
Lärarens erfarenheter är att eleverna kan mindre och mindre för varje år som går.
På de högre stadierna handlar det inte om att förebygga matematiksvårigheter utan
att reparera brister i elevernas matematikkunskaper.
Läraren vill inte dra några slutsatser om sambandet mellan matematiksvårigheter
och kön, men säger att det borde inte vara någon skillnad. Däremot anser läraren
att det finns skillnader mellan hur flickors och pojkars matematiksvårigheter yttrar
sig. Flickor sluter sig ofta i sig själva, drömmer sig bort och försvinner därför i
mängden, medan pojkar protesterar mer och upptäcks därför snabbare.

6.3.2  Speciallärare år 7-9

Läraren anser att en elev har matematiksvårigheter när han eller hon själv tycker
det är svårt. Alla människor har rätt att få veta vad man kan och inte kan, det är
skolans uppgift att göra eleverna medvetna om det. Självinsikt ger självaktning.
Läraren måste upplysa eleverna om deras svårigheter på ett konstruktivt sätt. Man
måste vara ärlig och säga sanningen, men man måste göra det på rätt sätt.
Just nu arbetar specialläraren med 14 elever som har inlärningssvårigheter, alla
dessa elever har matematiksvårigheter.
De stora svårigheterna för eleverna inom matematiken är procent, bråkräkning och
storleksuppfattning.
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Det är viktigt att prata med eleverna under tiden de löser uppgifter för att förstå
hur de tänker och på så sätt kunna ge rätt hjälp. Eleverna måste få snabb feed-back
på det de presterar, vägen till svaret är viktigare än rätt svar. Skolan måste också
kännas rolig och nyttig för eleverna om de ska kunna lära sig något.
Läraren anser att fler pojkar än flickor har matematiksvårigheter. Pojkar är ofta
slarvigare och har sämre finmotorik än flickor och skriver därför otydligare och
läser oftare fel i boken. Flickor är mer noggranna och får därför mer rätt. Men
pojkarna tänker friare och har smartare lösningar än flickorna. Läser man talen för
pojkarna klarar de dem bättre.

6.3.3  Elev år 8 pojke

Den här eleven tycker att hemkunskap, bild och NO (framförallt kemi) är roligt i
skolan. Han är bra på mycket, speciellt hemkunskap, eftersom han är bra på att
laga mat. Det är ingenting som är särskilt jobbigt i skolan.
Matematiken är ganska kul, men han vet inte vad han skulle vilja lära sig i
matematik. Eleven tycker att omväxling på matematiklektionen vore roligare. Han
säger att han behöver hjälp med division, särskilt med decimaltal, och area.
Eleven tycker att han får den hjälp han behöver av sin lärare, “bara man räcker
upp handen”. Han lär sig matematik bäst när det är tyst på lektionen och när
vuxna förklarar. Han känner sig nöjd när han har många rätt på läxa eller prov.

6.3.4  Observation

Den här eleven har godkänt i alla ämnen utom matematik. Det är en tyst kille som
arbetar bra på lektionerna. Han är aktiv på genomgångar och verkar väl medveten
om sina svårigheter i matematiken. Han ber inte om hjälp så ofta på
matematiklektionerna utan arbetar självständigt och koncentrerat med sina
uppgifter. Resultaten varierar beroende på vad han arbetar med.

6.3.5  Elev år 8 flicka

Den här eleven tycker att idrott är roligast i skolan, framförallt bollsporter, det är
också det hon är bra på. Tyskan är jobbig, främst grammatiken där det är mycket
att hålla reda på.
Matematik tycker hon är roligt och hon skulle vilja lära sig ekvationer. På
matematiklektionerna vill hon arbeta med allt möjligt, det är kul att arbeta med
laborativt material. Eleven säger att hon har svårt med decimalformer. Hon tycker
att hon får den hjälp hon behöver av sin lärare.
Hon lär sig matematik bäst i skolan när det är tyst, hemma lyssnar hon på musik
och då går det inte så bra.
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Eleven känner sig nöjd när hon haft prov och kan det hon gjort.

6.3.6  Observation

Den här eleven har svårigheter med de flesta ämnena, och har stora svårigheter i
matematik. Eleven kommer inte att få betyget godkänd i matematik. Hon verkar
inte vara medveten om vilka svårigheter hon har. På lektionerna ser det ut som om
hon sitter och arbetar men i själva verket gör hon inte mycket, hon klottrar istället
i sitt räknehäfte. Hon är tyst och frågar sällan om hjälp på lektionerna, däremot är
hon väldigt tacksam om man själv erbjuder sig att hjälpa henne.

6.4  Jämförelse mellan grundskollärare och speciallärare år 1-9

När har en elev matematiksvårigheter?

I den här frågan finns lite olika åsikter. Lärarna i år 1-3 och år 7-9 anser att en elev
har matematiksvårigheter när de saknar grundläggande taluppfattning.
Speciallärarna i år 1-3 och 7-9 säger att elever har matematiksvårigheter när de
själva upptäcker att de har det svårt. Liksom Linnanmäki (1990) tycker läraren i år
4-6 att när en elev inte når upp till de fastställda målen har eleven
matematiksvårigheter. Speciallärare år 4-6 anser att man har svårigheter i matematik
när man inte kan lösa matematiska problem.

Hur många elever på skolan/ i klassen har matematiksvårigheter?

I likhet med forskarna har lärarna lite olika svar på hur många elever som har
matematiksvårigheter det kan bero på att definitionerna på vad
matematiksvårigheter är varierar. Det är också skillnader när det gäller antalet
elever som har svårigheter på skolorna/ i klasserna. Dessutom relaterar lärarna till
den klass de arbetar med just nu. Svaren varierar från 1-2 elever per klass till 12
elever i en klass.
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Vilket område i matematiken har elever störst svårigheter med?

I det lägre stadiet säger läraren att eleverna tycker att subtraktion är svårt. Neuman
(1989) förklarar att många elever tycker att subtraktion är svårt och tråkigt på grund
av att de tror att de måste räkna baklänges. Bakåträkning är svårare än
framåträkning.
Vi har under vår slutpraktik arbetat med läroboken ”Mattestegen”. I den
presenteras olika strategier för att lösa subtraktionstal, bl a räkna bakifrån med
addition, för att hjälpa eleverna att hitta en modell som passar dem.
På mellanstadiet upplever båda lärarna att eleverna har störst svårigheter med
problemlösning.
I det högre stadiet upptäcker man igen att eleverna med matematiksvårigheter
saknar grundläggande kunskaper i matematik och därför har svårigheter med det
mesta. Specialläraren år 7-9 säger att procent, bråkräkning och storleksuppfattning
är svårast.

Hur upptäcker man att en elev har matematiksvårigheter?

Flera av lärarna tycker att det är viktigt att prata och resonera tillsammans med
eleverna, försöka förstå hur elever tänker. Lärare i år 1-3 använder sig också av
olika laborativa övningar för att se om eleven har svårt med matematik. Lärare i år
7-9 upptäcker elever som har svårigheter med matematik genom att ha diagnoser
och inlämningsuppgifter. Malmer & Adler (1996) säger dock att diagnos bara
mäter det mätbara, de poängterar att det också är viktigt att göra kontinuerliga
observationer av eleverna så att svårigheterna upptäcks tidigt. I år 4-6 säger
specialläraren att man märker dessa elever genom att de ställer frågor om allt,
medan läraren säger att elever som har matematiksvårigheter väljer bort matematik
när de får möjlighet, det som är svårt är också tråkigt.

Hur pass medvetna är eleverna om sina matematiksvårigheter?

I stort sett alla lärare i år 1-6 säger att elever med matematiksvårigheter inte är
särskilt medvetna om sina svårigheter. Två av dessa säger att om eleverna arbetar
långsamt i matteboken så tror de att de är sämre än de i klassen som kommit
längre. Om eleverna i det högre stadiet inte är medvetna om sina svårigheter ska
man, enligt lärarna, hjälpa eleverna att uppnå medvetenhet, för att på så sätt kunna
påvisa att eleven behöver lägga ner mer tid på det de har svårt med.
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Hur kan man anpassa undervisningen för elever med matematiksvårigheter?

I den här frågan är lärarna och speciallärarna överens. Det gäller att
individualisera, låta eleverna arbeta på olika nivåer efter deras förutsättningar och
behov. Lärarna ger exempel på hur de individualiserar, eleverna får arbeta i olika
böcker, egen planering och i den mån det finns resurser tillbringa viss tid enskilt
eller i små grupper hos specialläraren. Magne (1998) skriver just om detta, man
måste tänka på att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och sätt att
lära sig. Alla elever är olika och undervisningen måste individualiseras.

Hur kan man förebygga matematiksvårigheter i undervisningen?

I det lägre stadiet används mycket konkret material i undervisningen för att
förebygga matematiksvårigheter. Eleverna ska vara säkra på talområdet 1-10 innan
man går vidare man går vidare med svårare moment. De försöker också prata och
resonera om matematik med eleverna.
Lärarna i år 4-6 säger också att det är viktigt att använda laborativt material i
matematiken, men upplever att eleverna i år 5 börjar tycka att det är larvigt att
plocka med klossar, pengar och dylikt.
I det högre stadiet säger lärarna att det inte längre handlar om att förebygga utan
att reparera brister i elevernas matematikkunskaper. I likhet med lärarna i år 1-3
nämner specialläraren att man bör prata och resonera med eleverna under tiden de
räknar, för att få en förståelse för hur de tänker och därmed kunna ge rätt hjälp.
Slutligen säger alla lärare att det betyder mycket att göra matematiken rolig och
intressant för eleverna.
Det är bra att variera undervisningen, att arbeta med laborativt material, tala
matematik, lösa problem, öva huvudräkning är alla viktiga delar av
matematikundervisningen. De behövs för att den ska bli intressant och rolig för
eleverna (Magne m. fl., 1972).

Finns det något samband mellan matematiksvårigheter och kön?

Den här frågan upplevde de flesta lärare vara svår. Lärare i år 1-3 säger att det är
möjligt att fler flickor har svårigheter i matematik, det grundas på att läraren under
sin tid som lärare har haft flest flickor med matematiksvårigheter. Det anser också
läraren i år 4-6. Till skillnad från detta säger speciallärare i samma stadie att just nu
är det flest pojkar som har svårigheter i matematik på skolan. Under de år
specialläraren arbetade som klasslärare var det också flest pojkar som hade
matematiksvårigheter.
Specialläraren i år 7-9 säger att fler pojkar än flickor har matematiksvårigheter. Två
av lärarna vill inte uttala sig om detta, läraren i år 7-9 nämner dock att det inte
borde vara någon skillnad. Forskarna har också olika åsikter om detta, Gisterå m.
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fl (1995) och Magne (1973) skriver att fler pojkar än flickor har dyskalkyli, medan
Ann-Louise Ljungblad (1999) säger att det är lika många flickor som pojkar som
har dyskalkyli.

Är det någon skillnad mellan flickors och pojkars svårigheter?

I stort sett alla lärare säger att generellt är flickor mer ambitiösa och noggranna
medan pojkar är slarvigare och mer otåliga. Flera av dem nämner också att pojkar
ofta har svårare med finmotoriken och det är därför de verkar slarvigare.
Läraren i år 7-9 säger också att pojkar med matematiksvårigheter märks mer
genom att de protesterar mer när de inte förstår. Därför kan pojkar upptäckas
snabbare eftersom flickor oftare är tysta och försvinner i mängden.

6.5  Jämförelse mellan elever år 1-9

Eleverna i år 1-3 tycker att matematik är det roligaste ämnet i skolan, vi upplever
att elever i år 1-3 generellt har den åsikten oavsett om de har matematiksvårigheter
eller inte. Det stämmer också överens med Magnes (1973) forskningsresultat, han
skriver att elever tycker mindre och mindre om matematik ju högre upp i åldrarna
man går. I år 4-6 börjar de elever som har svårt med matematik tycka att det är
tråkigt, dels för att det är svåra uppgifter och dels för att de börjar bli mer
medvetna om sina svårigheter. På det högre stadiet svarar de elever vi intervjuat att
matematik är roligt men de praktiska ämnena kommer högre i rangordningen.
Alla elever har olika svar på vad de skulle vilja lära sig i matematik, eleverna i år 5
och en elev i år 8 vill gärna lära sig det de har störst svårigheter med. Den elev i år
8 som inte verkar medveten om sina matematiksvårigheter vill lära sig ekvationer,
som en annan matematikgrupp på skolan arbetar med.
Eleverna är överens om att de lär sig matematik bäst i skolan, där läraren finns till
hands och kan förklara.
När det gäller vad eleverna vill arbeta med på lektionerna är spel och laborativt
material vanliga svar. En elev i år 2 vill arbeta i matematikboken. Elevernas känsla
av att vara nöjd i matematik utvecklas ju äldre de blir. I år 2 handlar det om att
komma långt i läroboken, i år 5 blir de nöjda när de lyckas lösa svåra uppgifter
och i år 8 när de fått bra resultat på läxor och prov. En elev i år 8 säger att hon är
nöjd när hon kan det som hon har haft prov på.

6.6
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 Sammanfattning av resultat

Det är svårt att göra en jämförelse av lärarintervjuerna och elevintervjuerna
eftersom intervjufrågorna baseras på lärarperspektiv respektive elevperspektiv. I
intervjuerna med lärarna har vi haft en pedagogisk inriktning och varit mer
intresserade av hur lärare arbetar för att underlätta för elever med
matematiksvårigheter. I elevintervjuerna ville vi få en inblick i elevernas syn på
matematikundervisningen i skolan.
I det stora hela kan man säga att i de frågor man kan jämföra stämmer lärarnas
och elevernas svar överens. Både lärare och elever har ungefär samma svar, när
det gäller vad eleverna har störst svårigheter med i matematik. Samtliga lärare i
våra intervjuer tycker att det är bra att konkretisera matematiken med hjälp av
laborativt material.
Eftersom de flesta elever tycker att det underlättar att arbeta laborativt på
matematiklektionerna tror vi att det så småningom kommer leda fram till att fler
lärare och elever arbetar på detta sätt. Det är dock tråkigt att en speciallärare i år 4-
6 tror att eleverna tycker att det är pinsamt att ta hjälp av exempelvis pengar,
klossar, stavar och liknande arbetsmaterial.
Vi tycker att det är positivt att lärarna är så pass medvetna om
matematiksvårigheter i skolan. De verkar försöka sätta in resurser för dessa elever
i den mån det går, dessutom har lärarna klara strategier för att förebygga och
anpassa undervisningen i matematik för elever med svårigheter i ämnet.

7.
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 Diskussion

Matematik anses i dagens högteknologiska samhälle vara ett mycket viktigt ämne.
Förstår man inte matematik, har man ofta en försämrad möjlighet att välja yrke,
dessutom kan det innebära svårigheter i planering, med tidsuppfattning och
rumsuppfattning och att hantera pengar. Det kan också ha inflytande på
självkänslan.

På grund av bristande resurser får allt för många elever inte den hjälp de behöver i
tid. En del får ingen hjälp alls och går ut skolan med bristfälliga kunskaper. I
läroplanen står det att man ska anpassa undervisningen efter elevernas behov och
förutsättningar. Det finns olika vägar att nå målen. Som lärare måste man utgå från
elevernas kunskaper, det är synnerligt viktigt för elever med svårigheter att man
inte går för fort fram, att befästa kunskapen innan man går vidare med nya
områden (Magne, 1973).

Elever med matematiksvårigheter är ingen enhetlig grupp. En del elever har
svårigheter i matematik av olika orsaker t.ex. koncentrationssvårigheter, läs- och
skrivsvårigheter, underutvecklad finmotorik m.m. Medan några elever har
specifika matematiksvårigheter. Dessutom kan elever utveckla svårigheter i
matematik på grund av att vi möter dem på fel nivå eller på ett felaktigt sätt.
Under tiden vi har arbetat med vårt examens arbete har vi tillgodogjort oss mycket
viktig kunskap om hur man kan förebygga matematiksvårigheter. Vi anser att
grunden i all undervisning är att utgå från elevernas förutsättningar och behov. I
matematikundervisningen måste man ta hänsyn till elevernas erfarenheter och
deras vardag för att göra matematiken mer konkret (Magne, 1973). Samtidigt som
matematiken blir mer intressant, rolig och meningsfull för eleverna. Dessutom
måste man som lärare ha variation i sin undervisning, inte bara låta eleverna arbeta
i en lärobok utan också använda sig av laborativt material, anknyta matematiken
till saker man gör i vardagen t.ex. baka (volym) och möblera (skala) (Magne m.fl,
1972).

Vi tycker liksom Vygotsky (i Arfwedson, 1994) att språket har stor betydelse i
matematiken, därför anser vi att man måste tala och resonera matematik med
eleverna för att utveckla en begreppsförståelse och ett matematiskt tänkande hos
eleverna. Detta kan man göra genom att kontinuerligt ha problemlösning.
Genom att tala och resonera matematik med eleverna kan man också få en
förståelse för hur de tänker och då är det lättare att utarbeta en
undervisningsmetod som passar den enskilde eleven.
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För att eleverna ska få möjlighet att utveckla en lust att lära, måste man skapa en
för eleverna trygg inlärningsmiljö. Särskilt i matematik, som är ett prestigeladdat
ämne i skolan, är det vanligt att elever utvecklar en ängslan att inte lyckas. Det är
viktigt att som lärare stärka eleven i det han eller hon är bra på och i största
möjliga mån undvika att ge eleven uppgifter som han eller hon garanterat
misslyckas med (Magne, 1973).

Den litteratur vi har funnit inom ämnet matematiksvårigheter är av varierande
karaktär och kvalitet, en del böcker är trettio år gamla men känns ändå aktuella och
relevanta i sammanhanget. Det som har ändrats är hur man uttrycker sig, t.ex.
Magne (1973) skriver att fler pojkar har dyskalkyli för att de oftare är
missanpassade. I dagens forskning säger man att detta beror på
koncentrationssvårigheter eller sociala faktorer. I vårt arbete har vi valt att inte
använda av begreppet svaga elever, för att dessa elever är inte svaga som
personer utan har brister i sina matematikkunskaper.

I vår empiriska studie har vi intervjuat lärare och elever på olika stadier. Det är
svårt att dra någon egentlig slutsats eftersom vår studie är så pass begränsad. Vi
vill ändå säga att det känns positivt att lärarna är medvetna om elevernas
svårigheter i matematik och har modeller för hur man kan arbeta för att förebygga
och underlätta för dessa elever. Alla elever i vår studie säger dessutom att de är
nöjda med lärarnas insatser och att de får den hjälp de tycker de behöver. Trots
detta kommer flera av dessa elever inte nå upp till målen i matematik år 5
respektive år 9. Vi vet inte vad detta beror på, det kan vara behov av mer resurser
eller felaktigt arbetssätt, det kan också vara helt andra faktorer som spelar in.

En brist i vår studie är att vi inte har haft möjlighet att intervjua och observera
elever med matematiksvårigheter i år 2. I år 5 och år 8 har eleverna i studien
matematiksvårigheter, dessutom kunde vi göra en mer grundlig observation av
dessa elever eftersom vi deltog i deras dagliga arbete under vår slutpraktik sista
terminen av vår lärarutbildning.
Efter sammanställningen av vår empiriska studie känner vi att det skulle vara
intressant att utveckla elevperspektivet. Genom att exempelvis göra en större
enkätstudie där man undersöker elevernas tankar om matematik och
matematikundervisning. Där man skulle kunna jämföra svar från elever som har
matematiksvårigheter och elever som inte har matematiksvårigheter. Dessutom
vore det intressant att undersöka olika strategier som elever med
matematiksvårigheter har när de löser uppgifter, för att få en inblick i hur de
tänker.

8.
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