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1. Bakgrund

Jag har valt att skriva om matematiksvårigheter och dyskalkyli eftersom matematik
är ett av mina huvudämnen. Under utbildningens gång har jag upptäckt att barn
med behov av särskilt stöd fascinerar och intresserar mig, så därför var det
naturligt att välja just detta ämne. Jag har träffat flera barn under min praktik som
har haft svårigheter med matematiken, ibland bara med just matematik men också
barn som har haft inlärningssvårigheter i flera ämnen. Eftersom barn med
matematiksvårigheter/ dyskalkyli finns i de flesta klasser idag tycker jag att det är
nödvändigt för mig att få en fördjupad kunskap då detta ämne inte fått något
omfattande utrymme i min utbildning. Jag bestämde mig därför för att titta efter i
kursplanen för matematik och i LPO 94 för att ta reda på vad som står där.
Varken matematiksvårigheter eller dyskalkyli nämns där. Däremot kan man läsa
om elever med behov av särskilt stöd och elever med särskilda behov och till
denna grupp hör barn med matematiksvårigheter av olika slag. I LPO 94 (1994, s
12) framgår att läraren skall;

- utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,
- organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

Det framgår också i LPO 94 (1994, s 6) att;

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att
nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig
göras lika för alla.

I kursplanen (1996, s 51) för grundskolan kan man läsa följande;

Skolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik som
behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att
kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att
behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig och använda
matematik. Den skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och
lärande.

34
36
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Vidare kan man läsa i kursplanen för matematik (1996, s 51) under "Mål att sträva
mot";

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven;

- får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och använda
matematik i olika situationer,
- förstår och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder,
- inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer,
- förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt
och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,
- förstår och kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt tolka och värdera
lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,
- kan ställa upp och använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas
förutsättningar, begränsningar och användning,

Som lärare måste man utgå från barnens verklighet och möta dem på den nivå där
de befinner sig. Det är även viktigt att ge eleverna tillräckligt med tid och också
väsenligt hur eleverna möter stoffet. Tyvärr, enligt min mening, är det i dagens
skola alltför många elever med svårigheter som på grund av bristande resurser inte
får den tidigt insatta hjälp de borde få.

Hur uppmärksammat har matematiksvårigheter och dyskalkyli varit genom
tiderna?

Magne (1980) skriver att de första svenska studierna av inlärningssvårigheter i
matematik utfördes på 1950-talet av honom själv. Detta ledde till att
skolmyndigheterna på 1960- och 1970-talen uppmärksammade problemet. År
1963 föreskrev skolöverstyrelsen att försök med undervisning för elever med
matematiksvårigheter (s. k. Matematikkliniker) skulle få anordnas i ett antal
kommuner runt om i Sverige. Verksamheten skulle enligt skolöverstyrelsen bl.a.
syfta till att få klarhet i vilka orsaker som ligger bakom matematiksvårigheter som t
ex allmänt dålig förmåga att lära sig, allvarliga brister i tidigare kunskaper, ofta
återkommande lärarbyten, svagheter i hemmiljön o s v. Man skulle också utröna
vilka åtgärder av pedagogisk- metodisk art som kan användas för att få eleverna
att förstå och tillgodogöra sig undervisningen i matematik. Försöksverksamheten
bedrevs fram till 1970 och visade att en välplanerad individuell inlärning lönade
sig.
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Därefter har det varit liten uppmärksamhet riktad mot dessa elever och deras
svårigheter. Magne (1994) skriver att bara små undersökningar med ett fåtal elever
inblandade genomförts. Att inlärningssvårigheter i matematik inte fått speciellt stor
uppmärksamhet kan man också märka genom att samma författare  och forskare
vanligen figurerar i de flesta böcker som behandlar matematik-svårigheter.

Även internationellt drar matematiksvårigheter bara till sig lite ljus enligt Magne
(1994). I de flesta länder som har vidtagit några åtgärder mot matematik-
svårigheter, har dessa åtgärder varit sporadiska och uppkommit efter enskilda
författare och forskares ansträngningar, skriver Magne (1994). Han belyser att
enstaka problem inom specialpedagogiken, t ex dyslexi har getts stor publicitet,
men att motsvarande kampanjer för matematiken inte alls synts till.

2. Syfte och problemformuleringar

Syftet med mitt arbete är att skaffa en fördjupad kunskap om barn som har
inlärningssvårigheter i matematik, hur dessa svårigheter yttrar sig och hur man kan
hjälpa dessa barn. Genom att ta hjälp av litteratur och undersöka hur olika
forskare beskriver vad matematiksvårigheter och dyskalkyli är, hoppas jag få en
fördjupad kunskap i ämnet, som förhoppningsvis kan vara mig till gagn när jag så
småningom ska ut i arbetslivet. Ett andra syfte är att genom en intervjustudie
beskriva vad några av dagens lärare har för kunskaper och tankar kring
inlärningssvårigheter i matematik.
Många är de frågor som jag har funderat på:

1. Hur upptäcker man att barn har matematiksvårigheter och dyskalkyli?
2. På vilket sätt kan vi hjälpa dessa barn och vilka hjälpmedel används?
3. Finns det någon koppling mellan barns inlärningssvårigheter i matematik och

deras motivation till ämnet och hur motiverar man i så fall barn med
matematiksvårigheter att arbeta vidare?

4. Finns det något samband mellan matematiksvårigheter och läs och
skrivsvårigheter?

5. Vilka kunskaper och tankar har mina kollegor om matematiksvårigheter och
dyskalkyli?

Jag ska i nästa kapitel redovisa några olika forskares definitioner av olika
matematiksvårigheter.
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3. Litteraturgenomgång

3.1 Vad innebär inlärningssvårigheter i matematik och vilka
indelningar av problemet görs?

Matematiksvårigheter, specifika matematiksvårigheter, dyskalkyli, specifik
dyskalkyli och dysmatematik är alla exempel på ord som används för att beskriva
att en människa har problem med att lära sig matematik. Matematiksvårigheter,
dyskalkyli och dysmatematik finns inom alla samhällskulturer och samhällsklasser
och på alla begåvningsnivåer (Gisterå m fl. 1995).

När man börjar söka i litteraturen efter olika definitioner av matematik-svårigheter
stöter man på ett antal olika indelningar och uppfattningar av begreppet. Flera
olika ord för samma begrepp används, men man kan också se att definitionerna
blir olika beroende på vilka gränsdragningar som gjorts och hur man har ringat in
begreppen. Med andra ord kan det inte göras en självklar indelning av
fenomenen. Jag ska nu, efter genomgången litteratur, försöka göra en indelning av
olika författares uppfattningar om matematiksvårigheter och specifika
matematiksvårigheter, dyskalkyli, på ett så överskådligt sätt som möjligt. Jag
kommer också att beröra idéer om hur man kan eller bör tackla dessa problem.

3.1.1 Matematiksvårigheter

Det finns ganska många barn som har allmänna matematiksvårigheter. Till denna
grupp hör även barn som är lågpresterande i flera ämnen, inte bara i matematik.
Har barnet en sänkt allmänbegåvning har det oftast allmänna matematiksvårigheter.
Magne (1980) menar att all matematikinlärning huvudsakligen beror på
tankeoperationer, som att förstå den givna informationen, att kunna generalisera
från tidigare erfarenheter och kunskaper till den aktuella uppgiften och att komma
ihåg logiska relationer i matematik. Matematiksvaga elever har dålig förmåga att
tolka och bearbeta matematisk information, och har svårt att minnas från ett tillfälle
till ett annat vad som fanns i problemstrukturen.
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Neuman (1989) har upptäckt att nybörjare i matematik och matematiksvaga elever
"dubbelräknar", d v s de kan inte se hur problemen ska lösas, utan de måste ta till
både fingrar och ord vid problemlösning. Om barnet t ex ska räkna ut vad 9 - 6 är
använder det fingrarna och räknar bakåt. Då eleven tar bort ett, (eftersom barnet
började på 9 och skulle ta bort ett blir detta i det här fallet 8), håller denne
samtidigt upp ett finger för att veta hur många gånger man gjort en subtraktion.
Nästa gång, då eleven ska dra bort ett ifrån 8, säger denne 7 och håller upp två
fingrar eftersom två subtraktioner på vardera ett har gjorts sedan ursprungsläget.
När barnet slutligen har gjort sex subtraktioner har denne sagt tre. Svaret blir alltså
tre. Att barn "dubbelräknar", menar Neuman, beror med största sannolikhet på att
barnet inte skapat den struktur i decimalssystemet som leder till att begrepp om
tal utvecklas. Elevens "dubbelräkning" blir så småningom en sekundär orsak till
dennes svårigheter. Vid mera avancerade tal räcker inte arbetsminnet till och tal
som kräver ytterligare tankeverksamhet går inte att lösa, ex kan inte tal som
innehåller multiplikation och division lösas. "Dubbelräkning" leder till
inlärningssvårigheter i matematik om eleven utvecklar uppfattningen att
"dubbelräkning" är det enda sätt som man kan uppfatta antalet på om man har lagt
till eller dragit ifrån någonting från ett tal,    d v s skapar "dubbelräknings" -
strategier i stället för talföreställningar och strategier för det matematiska
tänkandet.

Malmer (Malmer, Adler 1996) menar att man kan se att de barn som har allmänna
matematiksvårigheter blir allt fler ju längre upp i årskurserna man kommer. I högre
årskurser kan var femte elev ha matematiksvårigheter. Matematiksvårigheter i
allmänhet kan också bero på att barnet har dyslektiska besvär som går ut över
matematiken t ex i form av spegelvändningar och omkastningar av siffror. Detta
samband med dyslexi behandlar jag mera ingående i ett kommande avsnitt.

Det ovan beskrivna handlar om allmänna matematiksvårigheter. När det handlar
om inlärningssvårigheter i matematik som är av allvarligare grad används andra
beskrivningar och det behandlas i nästa stycke.

3.1.2 Dyskalkyli, specifika matematiksvårigheter och dysmatematik

Dyskalkyli kan språkligt definieras som störningar i förmågan att utföra
beräkningar. Benämningen har dock fått en vidare innebörd; försämrad eller
nedsatt förmåga i matematik. Olika författare använder olika ord när de talar om
dyskalkyli och olika varianter av den. Andra formuleringar som förekommer är
specifika matematiksvårigheter och dysmatematik. Dyskalkyli och dysmatematik
används ofta som synonymer av forskare (Malmer, Adler 1996).
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Nationalencyklopedin (1991, s 213) använder sig av följande definition av
dyskalkyli:

     Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror
     i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller
     svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i
     räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan.

Med specifika räknesvårigheter menar man här en bristande förmåga endast inom
ämnet matematik. Det kan bero på en nedsatt funktion i vissa delar av hjärnan utan
att det nödvändigtvis behöver påverka andra funktioner.

Magne (1994) föredrar att använda termen dysmatematik framför andra. Han
menar att termen dysmatematik kan innefatta alla matematiska områden, såsom
geometri, sannolikheter o s v. Men begreppet kan också innefattas av endast ett
område och kallas då specifik dysmatematik. Barnet har då bara svårigheter med
ett område inom matematiken, t ex de delar som behandlar volym. Med
dysmatematik menas att en person inte lyckas i matematik. Termen
dysmatematik, menar Magne, kan jämföras med dessa beskrivningar;

- Handikappade i matematikinlärning.
- Elever med särskilda utbildningsbehov i matematik.
- Elever med inlärningssvårigheter i matematik.
- Elever som misslyckas i matematik.
- Matematiksvaga elever.

Tidigare i avsnittet nämnde jag att upp till var femte elev har allmänna
matematiksvårigheter. Barn som har specifika svårigheter i matematik är få. Olika
böcker ger olika siffror men den vanligast förekommande siffran är ca en
procent. Alla författare är dock rörande överens om att allmänna
matematiksvårigheter är betydligt mer förekommande än specifika svårigheter.

Beroende på art och grad av problem delar Adler (Malmer, Adler 1996) in
matematiksvårigheterna i fyra huvudgrupper:

- Akalkyli; Denna form innebär en total oförmåga att räkna. Denna art av
dyskalkyli är ovanlig och framträder oftast i samband med stora påvisbara
hjärnskador.

- Allmänna matematiksvårigheter; Beror oftast på sänkt allmänbegåvning.
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- Dyskalkyli; Innebär specifika svårigheter med specifika delar av matematiken
utan att det behöver beröra andra funktioner, såsom läs och skrivförmåga.

- Pseudo- dyskalkyli; Denna svårighet kan främst härledas ur ett känslomässigt
perspektiv och inte av kognitiva brister. Eleven intalar sig själv att denne inte
förstår eller kan trots att undervisningsnivån ej är för hög.

Luria (1966) har närmare studerat matematiksvårigheter. Han menar att
matematiska problem orsakas av specifika svårigheter i specifika delar av hjärnan.
Han utreder de grundläggande färdigheterna i matematiken och delar in dem i
olika grupper;

1. Den första gruppens människor förstår inte vad en uttalad siffra betyder, men
förstår och känner igen siffran och kan använda den när han/hon läser den ur en
text. I andra fall kan barnet varken läsa eller skriva siffran, men när barnet hör
siffran vet denne hur många fingrar som korresponderar till denna symbol.

2. Den andra gruppens medlemmar har svårt att skilja mellan symboler som ser
likadana ut, t ex 6 och 9 och blandar ihop dessa. Vid utläsandet av flersiffriga tal
blir detta än mer uppenbart.

3. Den tredje gruppen har svårigheter med tal som utläses eller skrivs annorlunda
än de ser ut. 17 blir 71 och 1023 blir 1000, 23.

Luria  urskiljer tre olika huvudinriktningar i sin förklaringsmodell om matematiska
problem:

1. Logiska defekter
När ett barn ska lösa matematiska problem är det av värde att kunna hålla flera
olika kategorier i huvudet samtidigt och kunna relatera dessa till varandra. Då
måste barnet ha både en visualiseringsförmåga och en spatial kompetens. Dessa
barn har spatiala svårigheter. Eleven klarar inte av att lösa ett tal med flera
lösningssteg. Barnet kan inte koppla ihop problemets delar till en helhet, utan
isolerar varje räkneoperation. Barn med dessa problem kan också ha svårt för att
avläsa den analoga klockan eller t ex avläsa en busstidtabell.

2.  Defekter avseende planeringsförmågan
Barnet gör ingen analys av problemet och har därför ingen lösningsstrategi. Detta
leder till att barnet inte kan avgöra om svaret är rimligt. Detta kan också innebära
att barnet tillämpar en lösningsplan som från början tedde sig riktig, men som
efter ett tag visar sig vara felaktig.
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3. Oförmåga att utföra enkla operationer
Barnet förstår den logiska operationen men kan inte plocka fram fakta ur minnet.
Att utföra bakåträkning kan vara svårt. Barnet kan siffrorna men saknar strategier
för att använda dem. De barn som använder fingerräkning långt upp i årskurserna
kan lida brist på dessa strategier.

Adler ( Malmer, Adler 1996) hänvisar  till Ladislaw Kosc´s (1970) indelning av
utvecklings-dyskalkylins grundformer:

- Verbal dyskalkyli innebär att barnet ej muntligt kan benämna exempelvis
matematiska termer, saker eller operationella symboler. Att vara verbal
dyskalkyletiker innebär även att man har svårigheter att beskriva figurer,
beskriva storleken på saker och beskriva tal som siffror (3) eller som ord (tre).
Dessa problem liknar de problem som Lurias första grupp av människor hade.

- Apraxisk dyskalkyli kan visa sig genom en oförmåga att föreställa sig längder,
ytor och kroppar, d v s spatiala detaljer. Detta är tydliga tecken på denna form
av dyskalkyli. Detta beskriver Luria som logiska defekter.

- Lexikal dyskalkyli uppträder oftast i kombination med andra former av
dyskalkyli och innebär svårigheter att läsa matematiska symboler samt deras
kombinationer. En svårare grad av lexikal dyskalkyli kan inbegripa svårigheter
att läsa de vanligaste symbolerna i matematiken såsom siffror och de fyra
räknesätten. En något lindrigare form kan visa sig när barnet ska läsa tal med
mer än en nolla i mitten. 78005 utläses t ex sjuhundraåttiofem.

- Grafisk dyskalkyli innefattar en oförmåga eller svårigheter att operera med
matematiska symboler i skrift. Denna art av dyskalkyli kan förekomma i olika
former. I den svårare formen kan barnet skrivs siffrorna 6 och 9 som en
symbol: 6. Den mildare formen innebär att barnet inte vet hur det ska skriva
flersiffriga tal. Barnet kan skriva talet i omvänd ordning eller kan skriva de
olika positionerna var för sig, t ex 3835 skrivs som 3000, 800, 30, 5. Det kan
vara svårare för dessa barn att skriva talet med siffror än med bokstäver.
Dessa svårigheter förekom i Lurias andra och tredje grupp.

- Med ideognostisk dyskalkyli menas att barnet inte kan förstå matematiska
idéer, relationer och göra mentala beräkningar. Symbolerna kan avläsas utan
större svårigheter, men symbolerna saknar innebörd. Den ideognostiska
dyskalkylin kan även i svårare fall innebära att barnet har svårt att utföra enkla
räkneoperationer med huvudräkning, som t ex var talet 5 ska placeras in i
schemat för talen. Barnet kan också ha svårigheter att finna efterföljande tal i en
enkel talserie; 1-3-5-7.
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- Operationell dyskalkyli karaktäriseras av svårigheter med att utföra
matematiska operationer. Barnet kan t ex förväxla räknesätt, ersätta
komplicerade räkneoperationer med enklare och använda fingrarna eller
algoritmer till hjälp vid uträkningar där det egentligen inte är nödvändigt. Denna
typ av dyskalkyli är mycket svår att upptäcka, eftersom svaret på en uppgift
kan bli rätt, men tankegången på vägen till svaret är oriktig. Enda sättet att
komma underfund med detta problem är att be barnet berätta hur det tänkt när
det löst en uppgift. Detta finner barnet oftast mycket komplicerat.

Adler har tagit del av Lurias uppdelningar vad det gäller problem vid
räkneoperationer. Genom att sammanföra Lurias och Kosc ' s tankar kan Adler
urskilja två huvudinriktningar vad det gäller de specifika matematiksvårigheterna.
Den ena är en lingvistisk dyskalkyli och har främst sina rötter i språkliga brister
hos barnet med avseende på siffrors och tals innebörd och mening. Man känner
många gånger igen barn med dessa svårigheter på att det räknar långsamt. Då
svårigheterna är av lindrigare grad, kan barnet räkna korrekt. I svårare fall blir den
språkliga förståelsen för uppgiften ett hinder för lösandet av uppgiften. Den andra
huvudriktningen är perceptuell dyskalkyli som kännetecknas av att barnet räknar
snabbt men ofta med många fel. Barnet mister helheten i en uppgift och detta
leder till att barnet får svårt att bedöma rimligheten i svaret. Om barnet har större
svårigheter saknar det förmåga att planera hur en uppgift ska lösas. Hos barn i de
tidiga skolåren kan dessa svårigheter visa sig genom att barnet har problem med
att upptäcka växling av ett räknesätt.

Även Magne (1980) gör ett försök att ringa in matematiksvårigheternas natur och
kommer fram till följande och som jag här sätter i relation till övriga refererade
forskare:

- Språkminnesrubbningar genom hjärnskador kan förekomma i samband med
matematiksvårigheter. Skadorna är då främst lokaliserade till pann-, hjäss-, och
nacklober.

- Lågpresterande i matematik har oftast inlärningssvårigheter i andra ämnen, inte
bara i matematik. Även Adler och Malmer (Malmer, Adler 1996) behandlar
detta ämne.

- Specifikt svagt presterande i matematik är sällsynt i jämförelse med allmänna
matematiksvårigheter. Detta behandlar också Adler och Malmer (Malmer,
Adler 1996).

- Barn med inlärningssvårigheter i matematik har ofta en störd arbetsförmåga
och visar känslomässiga och viljemässiga avvikelser i inställningen till
matematik. Detta ämne skriver Dahlgren (Marton m fl. 1986), Asmervik
(Asmervik m fl. 1995) och Adler (Malmer, Adler 1996) om och detta
behandlas ytterligare under avsnittet motivation.



13

Kimhag (Gisterå m fl. 1995) skriver att matematiksvårigheter är vanliga i alla
skolsystem runt om i världen. Hon skriver vidare att det är tydligt visat att pojkar i
mycket större utsträckning har dyskalkyli än flickor.

För att knyta ihop matematiksvårigheter och dyskalkyli kan jag
sammanfattningsvis säga;

- Det finns olika former av inlärningssvårigheter i matematik. Om ett barn har
allmänna matematiksvårigheter är det oftast svagt i andra ämnen också. Har
eleven bara svårigheter inom ämnet matematik och i övrigt är normalbegåvad är
denne dyskalkylektiker eller dysmatematiker. Barnet kan också ha specifika
svårigheter inom vissa områden i matematik.

- Barn med allmänna matematiksvårigheter är betydligt flera än de som har
dyskalkyli eller är dysmatematiker. Pojkar har i större utsträckning dyskalkyli
än vad flickor har.

Malmer (Malmer, Adler 1996) nämner att elever med läs- och skrivsvårigheter
ibland har problem i matematik, något som jag också uppmärksammat när jag har
varit ute på praktik. Jag beslöt mig därför för att titta lite närmare på detta. Därför
ska nästa avsnitt handla om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och dess eventuella
samband med matematiksvårigheter.

3.2 Vad innebär dyslexi?

Eftersom jag vill veta om det förekommer något samband mellan
matematiksvårigheter/dyskalkyli och läs och skrivsvårigheter/dyslexi innebär detta
att jag kommer att beröra dyslexi i olika sammanhang. Därför vill jag kort klargöra
vad begreppet innebär. Stadler (1994) menar att dyslexi är som ett syndrom, en
kombination av olika symtom som visar sig tillsammans utan att det behöver vara
av samma orsak. Symtomen skiljer sig från person till person och framträder i
många olika former. Gemensamt är dock svårigheterna med avläsning eller
rättstavning. Stadler skriver vidare att det inte finns någon nuvarande definition av
begreppet som är accepterad. Författaren hänvisar i sin bok till flera olika
forskares definitioner. En av dessa är Gjessing (1977) och i Stadlers bok (1994, s
14) kan vi läsa hans definition;
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Vid specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi  föreligger en allvarlig skriftspråklig
funktionsavvikelse, som omfattar både läsning och skrivning (skrivning i betydelsen ortografi).
Vad man i detta sammanhang menar med allvarlig "skriftspråklig funktionsavvikelse" är till viss
del en omdömesfråga … Det bör bl a ses i förhållande till individens övriga intellektuella
utrustning, anlag, behov, intressen och den egna upplevelsen … det ungefärliga och
subjektiva kan man således inte komma förbi. Likväl har man, inte minst för
forskningsmässiga ändamål, försökt fastställa mer allmängiltiga och objektiva kriterier för
"allvarlig skriftspråklig funktionsavvikelse". Detta kan göras på olika sätt, men gemensamt för
dem alla är att man som utgångspunkt har resultaten i ett eller flera standardiserade prov.

Stadler (1994) menar att orsaker till att en person har dyslexi kan bl a vara en
biologisk störning i vissa hjärnfunktioner eller koncentrationssvårigheter som då
kan bero på DAMP, Deficits in Attention, Motor control and Perception.

3.3 Finns det något samband mellan matematiksvårigheter/dyskalkyli
och läs och skrivsvårigheter/dyslexi?

Malmer (1997) klargör detta samband i en mycket överskådlig modell (se nedan).
I modellen kan man utläsa att elever med dyskalkyli, specifika
matematiksvårigheter, endast utgör en liten del av det totala antalet elever med
matematiksvårigheter och att denna grupp inte alls berörs av områdena läs- och
skrivsvårigheter eller dyslexi. Däremot kan barn som har dyslexi även ha
svårigheter inom matematiken. Det är vanligt förekommande att elever med läs-
och skrivsvårigheter även visar brister inom matematiken och de elever som har
matematiksvårigheter också kan ha läs- och skrivsvårigheter. Detta motsvarar den
stora ovalen i figuren som uppstår där A och B går omlott. Elever med
neurologiska störningar kan ha problem med samtliga faktorer, men de behöver
inte beröras av det.

Figur 1. Olika samband mellan inlärningssvårigheter i svenska och matematik ( Malmer 1997, s 23).
Även Kimhag (Gisterå m fl. 1995) anser att många elever med dyslexi får problem
i matematiken. Detta kan mycket väl tänkas bero på att eleven har svårt att tyda
texten. Men enligt Kimhag är problemet större än så. Dyslektiker kan bli förvirrade
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över att de inte vet var de ska börja och åt vilket håll de ska räkna när de använder
de fyra räknesätten. Elever med dyslektiska besvär skriver ofta siffror baklänges
och de kan ha svårt med att lära sig t ex multiplikationstabellen.

Malmer ( Malmer, Adler 1996) använder sig av liknande förklaringar, men
beskriver mer ingående de effekter som dyslektiska besvär kan medföra i
matematik. Malmer har influerats av den engelske forskaren Steve Chinn och hans
indelningar av problemet.

1. Omkastningar
Barnet spegelvänder och kastar om figuren som denne ska rita. Ofta har det ingen
betydelse åt vilket håll man ritar något, spegelvändningar påverkar inte figuren
speciellt mycket. Men om barnet skriver 6 istället för 9 innebär det ett problem.
Omkastningar sker också lätt vid skrivandet av ett tal bestående av flera siffror, 34
kan bli 43, 695 kan bli 596 eller 965. Symbolosäkerhet och omkastningar kan få
värre konsekvenser i matematik än i svenska. Ett felskrivet ord t ex btala kan
oftast tolkas rätt, men om man skriver 42 istället för 24, kan det vara svårare att
upptäcka felet. Att talet 17 ibland skrivs som 71 kan bero på att barnet ljudar sig
fram vid skrivning och  hör då sju först (detsamma gäller alla tal mellan 13-19).
När barnet räknar algoritmer kan det också lätt förväxla riktning, både horisontellt
och vertikalt. I det senare fallet kan miniräknaren underlätta räknandet.

2. Bristande sekvensering
Det kan vara problematiskt för barnet att hålla reda på den speciella ordningen i
talraden. Vid baklängesräkning av talen i talraden blir svårigheterna ännu större.
Hit hör också svårigheter att hålla reda på olika steg i en matematisk process,     t
ex vid algoritmräkning.

3. Symbolosäkerhet
Dyslektiker kan ha stora problem med att särskilja olika matematiska symboler
som + och /, och mellan < och >. Detta kan bero på ett svagt eller dåligt visuellt
minne. Barnet ser inte att det sker en teckenändring. Om införandet av symboler
sker för tidigt och för snabbt uppfattar inte barnet signalerna och symbolerna har
inte fått ett tydligt innehåll. Detta märks om barnet t ex arbetat med division och
sedan fortsätter att använda divisionstecknet fast uppgifterna växlat till addition.

4. Bristande spatial förmåga
Den spatiala förmågan är i hög grad kopplad till perceptionen. Den har betydelse t
ex vid observation av den inbördes ordningen av siffror vid skrivning av tal och
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även uppfattningen av avståndet mellan siffror och ord. Barnets svårigheter visar
sig i oförmåga att disponera en sida i ett räknehäfte, problem att läsa av kartor
och diagram, men också i rumsuppfattningen när man handskas med olika
geometriska figurer och kroppar.

5. Korttidsminne
Störningar i de matematiska processerna kan orsakas av ett dåligt korttidsminne.
Det kan lätt uppstå fel vid överföring av tal från ett ställe till ett annat. Eleven
missar ofta muntliga instruktioner, denne vet inte vad som ska göras och har svårt
att komma igång. När barnet utövar textläsning kan det vara problematiskt att hålla
alla fakta i huvudet.

6. Långtidsminne
Ett dåligt långtidsminne gör det svårare vid automatisering (t ex tabellkunskap och
räknelagar). I dessa fall får man försöka att ha olika minnesregler, något att hänga
upp sin kunskap på. En ökad förståelse är dock av stor vikt i dessa sammanhang.

7. Begreppsbildning
För att få en klar bild av begreppen krävs det att barnet har ett bra ordförråd och
flyt i sitt läsande så att innehållet uppfattas riktigt. Till detta krävs ett visst mått av
allmänna erfarenheter.

8. Brister i kognitiv förmåga
Förutom de tidigare nämnda effekter som dyslexin får i matematiken, måste även
hänsyn tas till barnets kognitiva utveckling. Vissa barn har under tidigare rådande
förhållanden inte gynnats i sin utveckling. En rädsla och dåligt självförtroende som
hänger samman med misslyckanden i läs och skrivprocessen, går även ut över
andra skolämnen som t ex matematik. Dessa elever har ingen motivation för
skolarbetet och vantrivs ofta.

Malmer (1996) betonar att dyslektikers besvär yttrar sig på olika sätt. Alla elever
med dyslektiska problem har inte matematiksvårigheter, på liknande sätt som de
med matematiksvårigheter inte behöver vara dyslektiker. En förhållandevis stor del
av de barn som lider av dyslexi upplever osäkerhet i symbolhanteringen. Många
dyslektiker är långsamma läsare. Det krävs så mycket energi till avkodningen att
själva innehållsuppfattningen går förlorad. Eleven läser men förstår inte vad texten
handlar om.
Detta försöker barnet kompensera med att leta efter signalord, såsom äldre,
längre. Utifrån dessa signalord väljer de sedan räknesätt.
Det kan finnas (enligt olika författare ovan) ett samband mellan
matematiksvårigheter/dyskalkyli och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Men bara
för att ett barn har läs- och skrivsvårigheter behöver denne inte ha matematik-
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svårigheter. Elever med dyslektiska besvär kan ha problem med att särskilja
matematiska symboler, de kastar om siffror och kan ha svårt att veta vilket håll de
ska räkna åt, de har svårt att tyda texten och de kan ha svårt med sådant som har
att göra med långtidsminnet, såsom multiplikationstabellen.

Barn med inlärningssvårigheter av olika slag stöter ofta på motgångar och
misslyckas ofta i sitt skolarbete. Jag har märkt att dessa barn många gånger inte
har någon vilja att lära sig eller att de tycker att det är meningsfullt att lära sig. De
saknar motivation för skolarbetet. Vad säger olika författare om detta? Motivation
är vad nästa avsnitt handlar om.

3.4 Motivation

3.4.1 Barns motivation inför inlärningssituationen

Dahlgren (Marton m fl. 1986) menar att grunden för betydelsefull inlärning är
möjlig endast då barnet tror på sin inlärningsförmåga och när det känner att det
som ska läras in kommer att bli lönande. Att lära sig är att sträva mot något som
är meningsfullt och att ha lärt sig något är att ha begripit meningen med det. Om
barnet ständigt blir påmint av misslyckanden vid inlärning känns det som skall
läras in inte längre meningsfullt och barnet tappar motivationen för sitt arbete.

Asmervik (Asmervik m fl. 1995) lyfter fram aspekter som liknar Dahlgrens. När
ett barn har inlärningssvårigheter händer det att man koncentrerar arbetet på de
funktioner som eleven har speciella svårigheter med. Om man för ofta riktar in sig
på de områden där eleven kommer till korta, förstärks elevens känsla av
misslyckande och denne blir lätt missmodig och tappar sitt engagemang för
skolämnet. Det innebär att man som pedagog måste ägna mycket tid och
uppmärksamhet åt elevens motivation vid arbete med barnets problemområden.

Även Adler (Malmer, Adler 1996) har korrelerande tankar. Ett barn som aldrig
lyckas, påverkas i sin självbild och sitt självförtroende. Detta påverkar i sin tur
barnets motivation till inlärningssituationen och även kommunikationen med
omgivningen. Av detta följer att eleven kanske undviker uppgift som denne tror
sig misslyckas i. Detta innebär att det kan vara tillräckligt att barnet har
föreställningar om att inte lyckas, för att det ska vägra utföra en uppgift.
Barnets utveckling kan därför hämmas och detta får konsekvenser för allt
kunskapsinhämtande.

3.4.2 Yttre motivation
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I en bra form utgår motivationen från barnet självt, som motiveras att lära sig
genom sin lust och nyfikenhet, att barnet har en idé om att lära sig. Ofta tvingas
dock läraren att puffa eleven framåt via en yttre motivation. Den yttre
motivationen kan vara nödvändig vid ett initialskede i en inlärningsprocess men är
inte tillräcklig på längre sikt (Malmer, Adler 1996).

Den yttre motivationen betyder att individens aktivitet eller inlärning hålls vid liv
därför att denne hoppas få en belöning. Denna belöning kan med andra ord vara
det som styr elevens insatser i sitt arbete. Vissa elever, med t ex
inlärningssvårigheter, har ett större behov av att få beröm, stöd och
uppmärksamhet än andra (Imsen, 1992).

3.4.3 Inre motivation

Inre motivation kommer ursprungligen från en önskan om själva inlärningen,
arbetsprocessen eller det direkta resultatet av aktiviteten. Det innebär att man har
en positiv inställning till att själv klara av saker (Imsen, 1992).

Martons (Marton m fl 1986) beskrivning av inre motivation påminner om Imsens.
Han gör en indelning av denna motivation och menar den inre motivationen finns i
två former. Hos den ena förklaras inlärningen genom intresse och en upplevd
relevans. Den andra beskrivs som en motivation att uppnå något, som drivs av en
strävan efter framgång.

Också Adler (Malmer, Adler 1996) lyfter fram två former av inre motivation, ett
nyfikenhetsmotiv och ett kompetensmotiv. Nyfikenhetsmotivet innebär att allt
som är ouppklarat och ovisst väcker frågor och nyfikenhet hos barnet som driver
denne att lösa en uppgift. Kompetensmotivet handlar om att klargöra saker eller
att lyckas och har sin drivkraft i lyckan att lösa en uppgift och att få rätt svar.
Adler anser att det är av stor betydelse att pedagogen arbetar med barnets inre
motivation, då denna är en avgörande komponent för framgång och inlärning och
därmed speciellt viktig för barn med inlärningssvårigheter. Den inre motivationen
berör även barnets positiva psykosociala utveckling.
Om barnet har en negativ självbild (som många barn med inlärningssvårigheter
har) är det viktigt att börja arbeta med att stärka barnets självförtroende innan
man går in i själva inlärningen.
3.4.4 Elevreaktioner kopplade till motivation

Malmer (1996) urskiljer fyra olika elevreaktioner (som är kopplade till elevens
motivation) när barnet ställs inför svårigheter:
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1. Eleven, som i den här kategorin ofta är en flicka, ger tidigt upp när hon inte
hänger med och accepterar att hon är dålig i matematik.

2.  Det här barnet har liknande problem som i gruppen ovan, men reagerar
utagerande och aggressivt och skyller problemen på läraren. Här dominerar
pojkar.

3. Individerna i denna kategori är svårupptäckta. De tycker i regel om skolan och
vill göra bra ifrån sig. Om de har bra minnesfunktioner kan de dölja sina
svårigheter under lång tid. När matematiken blir mer avancerad,
medvetandegörs eleverna om problemen, som bara växer. Barnen tappar
lusten för ämnet och kanske också för det övriga skolarbetet.

4. Här är eleverna medvetna om sina problem men har en inre styrka att ta till. De
klarar sig ibland, men skulle behöva lite stöd och uppmuntran i sitt svåra
arbete.

Elever som visar reaktioner ur de två första grupperna saknar eller har mycket lite
av sin inre motivation kvar. Även den tredje gruppens elever, som från början
hade en inre motivation, lider brist på lusten eller strävan att lyckas.
Den fjärde gruppens elever har en inre motivation, men behöver lite yttre
motivation i form av stöd och uppmuntran för att klara sitt arbete.

Asmervik (Asmervik m fl. 1995) betonar att man för att hålla motivationen vid liv,
kan ställa upp realistiska och kortsiktiga mål tillsammans med barnet. Dessa mål
kan man arbeta för och ge belöning för varje gång ett mål blir uppnått. Dessutom
bör man fokusera på elevens eventuellt starka sidor och utnyttja dem. Dessa barn
måste arbeta konkret och att koppla inlärning till elevens vardag anser Asmervik
är en nödvändighet för att upprätthålla elevens motivation.
Ahlberg (1995) har liknande åsikter. Hon menar att om barnet ska förbättra sin
förmåga att lösa matematiska problem måste undervisningen ha sin utgångspunkt i
barnets tidigare erfarenheter och knyta an till dess föreställningsvärld. Eleven kan
då koppla problemens innehåll till sina egna upplevelser, vilket i sin tur leder till
inlevelse för problemets lösning. Detta underlättar också för eleverna att förbinda
talsymbolerna med det vardagliga språket.

Även Malmer ( Emanuelsson m fl. 1991) trycker på att eleverna ska arbeta med
stoff från den verklighet de är förtrogna med. Det gäller sedan att utifrån detta ta
hänsyn till elevens förmåga att bygga upp begrepp bakom symbolerna, så att en
skriven aritmetisk utsaga verkligen får ett reellt innehåll.
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Som en sammanfattning kan man säga att det finns två former av motivation, inre
och yttre. Den inre utgår från barnets vilja och nyfikenhet och den yttre kommer
från någon som vill puffa barnet framåt via yttre uppmuntran. Svagpresterande
elever har oftast lite inre motivation. Genom kortsiktiga och realistiska mål och
genom att utgå från elevens egen verklighet kan man hålla barnets motivation vid
liv.

Som redan nämnts kan barn med inlärningssvårigheter ha motivationsproblem. En
följdfråga som då dök upp i mitt huvud var hur man ska tackla dessa svårigheter i
undervisningen och samtidigt bibehålla elevens motivation. Det finns säkert många
olika arbetssätt. Det ska nästa avsnitt handla om.

3.5 Arbetssätt och hjälpmedel i undervisning av barn med
matematiksvårigheter

Vad har olika författare för syn på hur man ska arbeta med barn med
matematiksvårigheter?

Magne (m fl. 1972) anser att alla elever med inlärningssvårigheter i matematik bör
få arbeta laborativt. Dessa barn i allmänhet saknar en naturlig åskådlighet som gör
det möjligt att förstå verbaliserad undervisning. Undervisningen måste därför
göras materialintensiv. Konkretion i matematik är särskilt nödvändig för dessa
individer. Men man får inte överdriva den konkreta metodens värde. Laborationen
är bara en verksamhetsform bland andra och måste därför kombineras med andra
verksamhetsformer. Magne vill särskilt framhålla dessa inlärningssituationer:

- Demonstrationer och samtal, individuellt och i grupp
- Aritmetiska övningar, i allmänhet individuellt
- Färdighetsträning, både i grupp och individuellt
- Matematisk problemlösning, individuellt och i grupp
- Matematik i tillämpning och samverkan med andra ämnen, individuellt och i

grupp.

Även Malmer (Malmer, Adler 1996) värdesätter och förordar ett laborativt
arbetssätt. Om barn får arbeta med hand och öga i kombination med att de
berättar vad de gör och vad de ser, blir förutsättningarna för begreppsbildning
större. Dessutom upplevs ofta laborativa inslag som roliga och då är det lättare att
upprätthålla koncentrationsförmågan. Då det finns en uppsjö av laborativa
hjälpmedel sammanfattar Malmer dessa i följande grupperingar:
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- Material för sortering och jämförelse. Hit räknas logiska block, träklossar och
mattekuber.

- Strukturell materiel för arbete med tal och taluppfattning såsom Räkneväskan
och Centimo-materiel.

- Relationsmateriel som används för att belysa de matematiska processerna och
för att göra relationer vid lösning av en viss typ av matematiska uppgifter
åskådligt. Dessutom kan de utnyttjas vid räkning av tal i bråkform eller
procentform och för algebraiska processer. Hit hör Cuisenaires färgstavar.

- Utrustning för övningar med olika enheter t ex längd, massa, volym och
pengar.

- Färdighetstränande material som Palin- material, elektroniska komponenter
och miniräknare.

- Tärningar för olika färdighetsövningar, kortlekar, geobräde och memory-spel.

Neuman (1990) har gjort en empirisk undersökning om datorns möjligheter och
begränsningar för barn med matematiksvårigheter. Datorn användes för att hjälpa
eleverna att utveckla bättre fungerande taluppfattningar. Författaren kom fram till
att datorn inte ensam kunde hjälpa barnen att utveckla kunskaper om begreppen.
Däremot kan den användas som ett medium, en samtalspartner, som ger läraren
möjlighet att tala med eleven om sådant som annars är svårt att diskutera.
Dessutom kan datorn skapa problem som eleverna blir motiverade att lösa med
metoder som pedagoger gärna vill att de ska använda, men som det är svårt att få
dem att använda i den vanliga undervisningen.

Malmer (1996) beskriver hur hon i sin undervisning använde sig av en
matteordlista. Dessa faktaord, som var viktiga för att förstå en text med ett
matematiskt innehåll, kunde t ex samlas upp vid en presentation av ett nytt
arbetsområde. Det kunde vara ord och uttryck som; per person, cirka och
omkrets. Orden skulle sedan förklaras och kunna sättas in i ett sammanhang, och
var det nödvändigt för förståelsen, kunde man illustrera.

Wood (1999) belyser vikten av ordförståelse. I en undersökning om matematisk
förmåga och missuppfattningar som utförts i Storbritannien, såg man att barn
många gånger var osäkra på förståelsen av vissa ord som används i matematiken. I
undervisningen i matematik finns ord som i vardagsspråket har en speciell och
teknisk betydelse, och om detta inte blir klargjort, kommer barnet att få problem.
Hur barn tolkar innebörden av termerna beror på deras erfarenheter i vardagen,
och dessa skiljer sig ofta från den matematiska betydelsen. Prepositioner som t ex
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"med" innebär att man använder ett speciell operation när ordet förekommer i
uttryck som 110 delat med 11.

Denna preposition betydde ofta för barnen "dela lika mellan". "Med" fick alltså
mycket olika tolkningar. Wood betonar att vi måste tydliggöra sambanden mellan
matematiska termer och olika tillvägagångssätt så att orden ges rätt tolkning.

För barn med dyslektiska besvär kan talkassetter vara till stor hjälp. I sin artikel
beskriver Edström (1997) en människas kamp mot bokstäverna i matematiken.
Hon visar i ett av sina exempel att avkodningen av texten och omkastningen av
symbolerna kostade så mycket energi att flickan som beskrivs fick problem i
matematiken genom att det inte fanns någon ork kvar till att lösa uppgifterna. När
hon sedan som vuxen fick hjälp av talkassetter löste sig matematik-svårigheterna
och eleven kunde koncentrera sig på att lösa uppgifterna.

Malmer ( 1990) hävdar att det effektivaste sättet att förebygga matematik-
svårigheter hos eleverna är att se till att de får tillräckligt med tid till att bygga upp
och befästa de grundläggande begreppen. Eleven måste med sina egna tillgångar
skapa begrepp och föreställningar. Men Malmer anser också att läraren och
skolan har ett mycket stort ansvar i denna process och de måste kunna erbjuda
gynnsamma inlärningsförutsättningar.

Malmer (1996) skriver att man genom att sänka nivån och tempot och ha
undervisning i mindre grupp, kan man ofta hjälpa elever med allmänna
matematiksvårigheter.

Sammanfattningsvis kan man säga att matematiksvaga barn bör arbeta laborativt
med konkret material. Andra hjälpmedel kan vara datorn (då datorn fungerar som
en samtalspartner mellan lärare och elev), en matteordlista som främjar
ordförståelsen och talkassetter för elever med läs- och skrivsvårigheter.

4. Intervjustudie

4.1.1 Uppläggning och genomförande

Den första delen i detta arbete var en litteratursammanställning kring en del av det
som skrivits om inlärningssvårigheter i matematik. Den belyste olika begrepp och
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definitioner som författare har gjort kring detta problem inom matematiken.
Dessutom tog jag upp områden som har att göra med dessa svårigheter, dels vad
som kan leda till matematiksvårigheter och dels vad matematiksvårigheter kan leda
till.

Denna andra del består av en undersökning gjord i intervjuform. Syftet med denna
intervju var att jag ville få en bild av vilka kunskaper och tankar som några av
dagens lärare har omkring problem med elever med inlärningssvårigheter i
matematik. Jag valde att samtala med lärare som inte bedriver någon
specialundervisning, då mitt intresse låg i att undersöka vilka tankar de av mina
blivande kollegor som bedriver klassrumsundervisning i ämnet hade om detta
problemområde.

4.1.2 Undersökningsgruppen

Jag har valt att intervjua 8 lärare om deras kunskaper och uppfattningar om
matematiksvårigheter. De intervjuade lärarna arbetar på tre olika skolor, som skiljer
sig från varandra både med avseende på storlek, årskurser och
upptagningsområde. Den första skolan är en sexparallellig höstadieskola som
ligger i en stad med ca 25000 invånare. Där utförde jag fem av intervjuerna och
dessa lärare kommer jag att kalla A, B, C, D och E. Lärare A har 13 års erfarenhet
av att undervisa i matematik. Lärare B har 27 års erfarenhet, lärare C 10 år, lärare
D 16 år och lärare E 42 års erfarenhet. Den andra skolan är en låg och
mellanstadieskola som ligger i ett samhälle med ca 2000 invånare. Där intervjuade
jag en lärare, F,  som arbetade i båda stadierna. Lärare F har 18 års
yrkeserfarenhet. Den tredje skolan är också den en låg och mellanstadieskola,
belägen i en förort till en storstad. Där arbetade lärare G och H som var de sista
jag intervjuade. Lärare G har sex års erfarenhet och lärare H ett år.

4.1.3 Utformning av intervjufrågorna

Innan jag började denna undersökningen hade jag formulerat ett antal frågor,
närmare bestämt 11 stycken, om inlärningssvårigheter i matematik (se bilaga 1).
Jag hade placerat mina frågor så att dessa först behandlade matematiksvårigheter i
stort, för att sedan inrikta dem mot specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli.
Frågorna behandlade också sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
och matematiksvårigheter/dyskalkyli. Slutligen frågade jag om den intervjuade
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hade fått någon utbildning eller fortbildning om matematiksvårigheter. Anledningen
till varför dessa frågor valdes var att jag tyckte att de tillsammans besvarade syftet
för min intervju.

Jag har utgått från intervjufrågor med öppna svarsalternativ, vilka jag senare
kategoriserat för att se variationen i svaren. När man gör en kvalitativ studie läggs
liten vikt på kvantiteten. Jag har i min resultatredovisning endast tagit med
kvantitativa uppgifter, då jag tyckt att det har varit relevant för frågan eller om
detta av någon anledning varit speciellt intressant för läsaren. Jag kommer att dra
slutsatser av de fakta jag fått ur intervjusvaren.

För att jag själv skulle vara så delaktig som möjligt och för att jag inte skulle missa
något av vad de intervjuade sa, använde jag mig av bandspelare vid alla
intervjutillfällena. Dessutom går det vid en intervju att ställa följdfrågor eller reda ut
oklarheter om några sådana finnes. Argument som talar mot intervjuformen är att
den som svarar kan känna en viss press från intervjuaren då denne väntar på svar.
Detta har jag varit uppmärksam på och jag har även innan intervjuerna bett de
intervjuade lärarna att ta god tid på sig. Jag har också varit noga med att undvika
min egen påverkan på de intervjuades svar.

4.1.4 Genomförande och behandling av intervjuerna

Intervjuerna tog med var och en av lärarna ungefär 20 minuter.
Vid nedskrivandet av intervjuerna valde jag att ändra från talspråk till skriftspråk
för att underlätta för läsaren. Jag har också kategoriserat de olika lärarnas svar på
frågorna och ibland exemplifierat med citat för att bättre kunna belysa de olika
åsikter som lärarna har.

5.  Resultat

5.1  Resultatredovisning

Här följer resultatet av intervjuerna med kommentarer av mig då jag funnit detta
lämpligt.
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Fråga 1: Vad innebär matematiksvårigheter för dig?

Över hälften av lärarna anser att det barn som har matematiksvårigheter inte har
abstrakt tänkande.

" Barnet har svårt att behandla och hantera abstrakta begrepp."

Några lärare tycker att eleven har svårt att lära in och genomföra mekaniska
beräkningar.

 " Elevens förmåga att lära sig mekaniskt kan vara begränsad."

Ett annat svar som förekom var att eleven inte kan använda sin matematik i
vardagen.

" Barnet kan inte orientera sig i vardagsmatematiken."

Hälften av pedagogerna beskriver vidare att eleven inte kan bedöma rimlighet
och har dålig taluppfattning.

" Eleven har svårt att se rimlighet, det är ingen skillnad på 30 kronor och 300
kronor,…, barnet har ingen logik i sin placering av talen i positionssystemet."

Slutligen ansåg någon att barnet har svårt att avläsa siffror.

"Ibland fungerar inte avläsningen av siffrorna."

Kommentar: På denna fråga fick jag varierande svar. Generellt fick jag flera svar
från varje lärare.

Fråga 2: Hur kommer du fram till att ett barn lider av matematik-
svårigheter?

Här svarade ett flertal lärare att de upptäckte att ett barn har matematik-svårigheter
när de samtalar med eleverna.

" Man märker ganska snabbt om barnet har svårigheter vid genomgångar eller när
man pratar matematik."
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Det finns också lärare som upptäcker svårigheter när eleven redovisar uppgifter.

" Ett klassiskt exempel är när eleven ska redovisa vad denne kan, vid en diagnos eller
provräkning, eller varför inte när barnet gör hemuppgifter."

En lärare sade att man får reda på matematiksvårigheterna genom elevens
metakognition.

" Ibland är eleven själv medveten om sina svårigheter och kommer till mig och ber om
hjälp när problemen uppstår."

Elevens bristande motivation till inlärningen i detta ämne kan vara något som
belyser problemet.

" Man kan upptäcka en ovilja mot ämnet hos eleven."

Fråga 3: Vad innebär specifika matematiksvårigheter (dyskalkyli) för dig?

Några svarade att dyskalkyli är matematikens motsvarighet till dyslexin i
svenskan. Ett annat svar som förekom var att dyskalkyli innebar sifferblindhet.
En lärare svarade att dyskalkyli innebär att barnet har svårigheter endast inom
ämnet matematik, men i övrigt är normalbegåvad. För hälften av pedagogerna
var dyskalkyli inget känt begrepp och de ville därför inte lämna någon definition.

Fråga 4: Hur vill du beskriva att dyskalkyli yttrar sig?

En beskrivning som förekom var att barnet inte hittar positioner för siffrorna.

" Svårigheter med att avläsa siffror eller att man kastar om siffror och tappar bort
dem kan vara tecken."
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Hälften av lärarna ansåg att barnet i regel har dålig taluppfattning och har svårt
att veta vad som är rimligt. Vissa berättade att eleven saknar förmåga att "se
abstrakt.

" Eleven kan ha problem att se det abstrakta vid ekvationslösningar, de ser till
exempel inte att bokstaven X står för någonting som i detta läge är okänt, som i
verkligheten kanske kan vara kilopriset för päron. Man förstår inte varför X är
kilopriset på frukten i ena uppgiften och längden på en sida i nästa uppgift."

Några lärare tyckte att dessa barn räknar mekaniskt utan att förstå.

Kommentar: En förmåga att "se abstrakt" tror jag i det här fallet betyder att man
inte kan överföra konkreta vardagsuppgifter till att bli något abstrakt, som till
exempel vid lösning av vardagliga ekvationer.

Fråga 5: Har du några eller har du haft några elever som du bedömer vara
dyskalkylektiker?

På denna fråga svarade alla utom en lärare ja. Det var dock bara en lärare som
hade fått en elev diagnostiserad som dyskalkylektiker.

Fråga 6: Om ja, hur hjälper du dessa barn och vilka hjälpmedel används?

Över hälften av lärarna förordar ett konkret och laborativt material, så att eleven
upplever med hela kroppen. Någon använder sig av lättare läsuppgifter.
En tredje kategori som uppenbarade sig var att läraren vill göra eleven medveten
om de fel denna gör och förklara för eleven hur man ska göra. Några tycker att
den bästa hjälpen fås genom specialundervisning.

Fråga 7: Vilken hjälp tycker du att elever med matematiksvårigheter och
dyskalkyli bör få?

Samtliga lärare tycker att specialundervisning är den bästa hjälpen eleven kan få.
Alla lärare anser att man bör individanpassa undervisningen.
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En av pedagogerna förordar dessutom en tidig diagnos, psykloghjälp och att
barnets föräldrar är införstådda och kan hjälpa till.
Ett flertal understryker konkretion i undervisningen.

Kommentar: Den lärare som ville ha en tidig diagnos på eleven hade haft ett barn
med diagnostiserad dyskalkyli.

Fråga 8: Motsvarar det den hjälp barnen får idag?

Ett antal av de intervjuade tycker inte att barnen får den hjälp de behöver, ofta på
grund av att resurserna är begränsade.
Någon anser att det hänger på hur klassammansättningen är och hur stora
klasserna är om barnet får den hjälp det behöver.
Övriga lärare tycker att hjälpen barnen får är fullgod.

Fråga 9: Anser du att det finns några samband mellan matematik-
svårigheter /dyskalkyli och läs och skrivsvårigheter/dyslexi? Om ja, i så fall
vilka?

Fler än hälften av de intervjuade anser att det finns samband. Dessa samband
tycker ett flertal av pedagogerna beror på dålig läsning som leder till att barnet
inte förstår vad som står i uppgiften eller att barnet inte orkar lösa uppgiften då
avkodningen varit för ansträngande. Andra säger att de sett sifferomkastningar
som tyder på samband.
Övriga finner inte några omedelbara samband, men kan tänka sig att det finns.

Fråga 10: Har du eller har du haft några elever som uppvisar detta
samband? Om ja, hur hjälper du dessa barn?

Samtliga lärare som ansåg att det fanns något samband har också haft elever som
visat dessa samband.
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Ett sätt att hjälpa eleven är att reducera dennes skriftliga redovisning.
Ett annat sätt som nämndes att man kan prata och diskutera mycket matematik
med barnet. Dessa lärare förordar konkretion och laborativa hjälpmedel.
Någon använder sig av hjälpmedel med mindre komplicerad text och vill gärna
ha tydliga rubriker i läroboken.
En annat förslag som diskuterades var att man kan skapa en ordlista med nya
eller komplicerade ord tillsammans med alla elever när man påbörjar ett nytt
avsnitt.

" Jag börjar alltid varje kapitel med att prata matematik med eleverna. Där
diskuterar vi tillsammans och reder ut de oklara matematiska termerna innan vi
börjar behandla avsnittet. Dessa termer skriver vi upp och gör en ordlista av som
eleverna kan gå tillbaka till när de har fått en djupare inblick i kapitlet. Detta gynnar
samtliga elever anser jag, och inte minst invandrarelever och barn med läs och
skrivsvårigheter. Men det är av stor vikt att alla barn tolkar matematiska termer rätt,
därför är det viktigt att upprätta en ordlista."

Fråga 11: Har du fått någon fortbildning eller utbildning vad gäller
matematiksvårigheter och dyskalkyli? Om ja, hur var kvalitén på
grundutbildningen/fortbildningen?

Tre av de intervjuade pedagogerna har fått fortbildning/utbildning.
En av dessa tycker att kvalitén på den fortbildningen varit bra och motsvarat
förväntningarna.
De övriga två anser att man fått en abstrakt förståelse för problemet, men att man
behöver mera information hur man ska överföra detta till sin egen undervisning
och praktiska råd.
De lärare som inte fått någon fortbildning/utbildning önskade att de kunde få
tillfälle att gå och fortbilda sig inom ämnet i framtiden.

5.1 Resultatsammanfattning
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Matematiksvårigheter innebar för lärarna avsaknande av abstrakt tänkande,
svårigheter att lära in och genomföra matematiska beräkningar, oförmåga att
använda sin matematik i vardagen, svårigheter att bedöma rimlighet, dålig
taluppfattning och svårigheter att avläsa siffror. Lärarna upptäcker
matematiksvårigheter när de samtalar med eleverna, när eleven redovisar
uppgifter, genom elevens metakognition och genom elevens bristande motivation
till ämnet.

Dyskalkyli betydde för lärarna sifferblindhet och att barnet har svårigheter endast
inom ämnet matematik, men i övrigt är normalbegåvad. Dyskalkyli kunde också
vara matematikens motsvarighet till dyslexin i svenskan. För hälften av
pedagogerna var det inget känt begrepp. Lärarna upptäcker dyskalkyli när barnet
inte hittar positioner för siffrorna, genom att eleven har dålig taluppfattning och
svårt att uppskatta rimlighet, att barnet räknar mekaniskt utan att förstå och att
eleven har svårt att se abstrakt. Samtliga lärare utom en ansåg sig ha haft en elev
med dyskalkyli. Lärarna hjälper dessa barn genom att använda ett konkret och
laborativt material, genom att ge eleven lättare läsuppgifter, genom att göra eleven
medveten om felen denne gör och genom att eleven får specialundervisning.
Svaren på frågan om vilken hjälp barn med matematiksvårigheter och dyskalkyli
bör få var specialundervisning, individualisering, tidig diagnos och psykologhjälp
och konkretion. Ett flertal av lärarna tycker inte att detta motsvarar den hjälp
barnet får idag på grund av begränsade resurser och beroende på hur
klassammansättningen är och hur stora klasserna är.

Fler än hälften av lärarna tyckte sig se ett samband mellan matematiksvårigheter
/dyskalkyli och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dessa samband är dålig läsning
som leder till att eleven inte förstår vad som står i uppgiften eller att barnet inte
orkar lösa uppgiften då avkodningen varit för ansträngande. Man har också sett att
eleven gör sifferomkastningar. Man kan hjälpa dessa barn genom att reducera
elevens skriftliga redovisning, diskutera matematik, skapa en ordlista och att
använda läroböcker med mindre komplicerad text och tydliga rubriker.

Tre av de intervjuade hade fått fortbildning eller utbildning vad gäller
matematiksvårigheter och dyskalkyli. En av dessa tycker att utbildningen varit bra.
De övriga två anser att man fått en abstrakt förståelse för problemet, men att man
behöver veta hur man ska överföra detta till undervisningen.

6. Diskussion



31

Min avsikt när jag påbörjade detta examensarbete var att försöka få en djupare
kunskap om matematiksvårigheter och dyskalkyli. Dessutom var jag mycket
intresserad av att få veta vad några av mina blivande kollegor hade för tankar och
inblick i ämnet.

Jag tog kontakt med flera lärare på olika skolor och presenterade mitt
examensarbete. Lärarna var mycket intresserade av mitt arbete och skulle höra sig
för bland sina kollegor om jag kunde genomföra intervjuerna med några av dem.
Det visade sig att flera kollegor var intresserade av mitt arbete och gärna ville
delta i en intervju. När jag väl var där märkte jag att de flesta lärare hade saknat en
debatt kring matematiksvårigheter och där fanns en önskan hos flera lärare att
detta ämne skulle bli mer aktuellt.

Att de lärare jag intervjuat har träffat på barn med matematiksvårigheter är ingen
tvekan om. Det är dock inte så konstigt eftersom upp till var femte elev enligt
Malmer (Malmer, Adler 1996) har inlärningssvårigheter i matematik. Några
svårigheter som barn kan ha med matematiken och som lärarna beskriver liknar
Neumans (1989) uppfattningar om att eleven har skaffat sig fel uppfattning eller
strategier om talen. De intervjuade nämner också några kategorier som kan ha ett
samband med läs och skrivsvårigheter, som till exempel att barnet har svårt att
avläsa siffror.

Det var också mycket intressant att en av de intervjuade lärarna tyckte sig se ett
samband mellan elevens matematiksvårigheter och dennes motivation till
matematikämnet. Detta antyder att barn som har problem med matematiken kan
visa detta genom att ha en avog inställning till ämnet. Detta beskriver även Magne
(1980) när han ringar in matematiksvårigheternas natur. Jag tror det är mycket
viktigt att vi arbetar med eleverna på så sätt att deras inre motivation stärks och att
barnet får en egen nyfikenhet och en längtan efter att lyckas i matematik.

Jag tycker det är skrämmande att hälften av de lärare jag intervjuade inte kände till
begreppet dyskalkyli. Det är dessa lärare som ska se till att alla elever har
någorlunda färdigheter i matematik när de avslutar grundskolan. Pedagoger, som
samtliga är utbildade i att undervisa i matematik, kan inte lämna någon definition på
vad specifika matematiksvårigheter är. När de pedagoger som inte kunde lämna
någon definition av dyskalkyli diskuterade och resonerade omkring begreppet
med mig, visade det sig att samtliga utom en kände igen symtomen.

Det var 7 lärare, som enligt deras egen bedömning, ansåg sig någon gång ha haft
en elev med dyskalkylektiska besvär. Är det inte på tiden att detta fenomen ges
utrymme i utbildningen av matematiklärarna? Varför är det så få lärare som fått
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fortbildning om matematiksvårigheter/dyskalkyli? Man har tydligt sett hur
uppmärksammat dyslexi och läs- och skrivsvårigheter blivit i skolan, bland
politiker och olika myndigheter.

Dyskalkyli är tyvärr ett bortglömt problemområde. Man kan önska att
inlärningssvårigheter i matematik skulle hamna i rampljuset lika mycket som läs-
och skrivsvårigheter gjort. Detta tror jag kan bero på att det är få forskare som
intresserar sig för detta problem, och att man därmed inte har belyst ämnet
tillräckligt eller haft någon rejäl debatt omkring problemet. Följdfrågan dyker
genast upp i; hur många elever möts dagligen av lärare som inte har en aning om
vilka svårigheter som eleven möts av, vad de beror på eller vad man ska göra åt
detta?

Hur de intervjuade lärarna hjälpte barn med dyskalkyli och vilka hjälpmedel man
använde sig av korrelerar med de uppfattningar som några av de författare jag
tagit upp har. Här bekräftas både Magnes (m. fl 1972) och Malmers (Malmer,
Adler 1996) idéer om att arbeta konkret och laborativt och att använda hela sin
kropp i inlärningssituationen. Även Malmers (1996) metod med matteordlista för
att befästa och få en bättre förståelse för matematiska termer användes i en av de
intervjuade lärarnas undervisning.

Då jag frågade om vilken hjälp lärarna tyckte att barn med matematiksvårigheter
och dyskalkyli bör få, svarade samtliga att specialundervisning var den bästa
hjälpen. När vi sedan diskuterade lite mera runt detta fick jag också klart för mig
varför de tyckte så. I flera fall tyckte lärarna att klasserna är för stora så att barn
med grava inlärningssvårigheter inte får den hjälp de behöver. Detta skulle i så fall
bero på tidsbrist. Några av lärarna kände att de inte var tillräckligt insatta i
problemen att de kände att de kunde behärska dem. De tyckte därför att
specialläraren, som förhoppningsvis har lite "mer kött på benen", skulle kunna
hjälpa dessa barn bättre. När jag tittade lite närmare på vilka lärare som svarat vad
på denna fråga upptäckte jag något intressant som väckte hypoteser. De lärare
som arbetar med barn på låg och mellanstadiet tyckte samtliga att barn med
inlärningssvårigheter i matematik får den hjälp de behöver, medan de lärare som
arbetar med barn på högstadiet inte håller med. Är det så att den kommun där
högstadieskolan ligger är fattigare än de övriga två kommunerna jag kommit i
kontakt med, eller kan det kanske vara så att barns svårigheter med matematik tas
mer på allvar i de lägre stadierna, och därför tilldelas mera resurser? Eller är det
rent av så att låg och mellanstadielärarna har bättre kunskap om
matematiksvårigheter och dyskalkyli?
Över hälften av lärarna tyckte sig ha sett ett samband mellan läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli. På frågan hur man
hjälper barn som uppvisar detta samband fick jag flera svar. En av lärarna
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använde sig av en matteordlista för att skapa ordning och reda bland
matematikbegreppen. Att barnet har rätt förståelse för begreppen förordar även
Malmer (1996) och Wood (1999).

Jag är medveten om att den undersökning jag utfört inte på något sätt är
heltäckande, eftersom jag endast intervjuat 8 lärare. Men detta var heller inte
avsikten. Jag tycker att jag har fått svar på mina frågeställningar genom att studera
litteratur och de genomförda intervjuerna.

Inlärningssvårigheter i matematik är angeläget för mig, men ramarna för detta
arbete sätter sina gränser. När jag nu är på god väg ut i arbetslivet känner jag att
detta ämne ligger mig varmt om hjärtat, och jag känner mig både glad och lättad
över att jag i detta examensarbete fått en god inblick i vad jag kan stöta på i
framtiden i skolan. Jag kommer säkerligen att återvända till den litteratur jag har
läst i samband med detta arbete. Kanske kommer jag att tränga djupare in i detta
ämne och själv börja forska.

Det skulle vara önskvärt, och jag tror att flera tycker som jag, att matematik-
svårigheter och dyskalkyli ges ett betydande utrymme på lärarutbildningarna. På så
sätt kommer blivande lärare att vara bättre förberedda när problemen dyker upp.
Min önskan är att jag ute på skolorna jag besökt har startat en debatt omkring
matematiksvårigheter och dyskalkyli.

Jag tror dessutom att det är av största vikt att fler forskare intresserar sig för detta
begrepp. Dyskalkyli är enligt min uppfattning ett ganska okänt begrepp för de
flesta. Vad händer då dagens forskare slutar skriva? Kommer dyskalkyli att
fortsätta att vara ett fenomen som hamnar i skymundan?  Det är på tiden att
politiker, myndigheter och människor som arbetar i skolan tar itu med de problem
som många av dagens elever har, nämligen inlärningssvårigheter i matematik. Om
samhället får ökade kunskaper och förståelse kring matematiksvårigheter kan
kanske eleverna få de resurser de behöver.
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8. Bilaga 1
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1. Vad innebär matematiksvårigheter för dig?
2. Hur kommer du fram till att ett barn lider av matematiksvårigheter?
3. Vad innebär specifika matematiksvårigheter (dyskalkyli) för dig?
4. Hur vill du beskriva att dyskalkyli yttrar sig?
5. Har du några eller har du haft några elever du bedömer vara dyskalkylektiker?
6. Om ja, hur hjälper du dessa barn och vilka hjälpmedel används?
7. Vilken hjälp tycker du att barn med matematiksvårigheter och dyskalkyli bör

få?
8. Motsvarar det den hjälp barnen får idag?
9. Anser du att det finns några samband mellan matematiksvårigheter /dyskalkyli

och läs och skrivsvårigheter/dyslexi?
10. Har du eller har du haft några elever som uppvisar detta samband? Om ja, hur

hjälper du dessa barn?
11. Har du fått någon fortbildning eller utbildning vad gäller matematiksvårigheter

och dyskalkyli? Om ja, hur var kvalitén på grundutbildningen/fortbildningen?
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