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Sammanfattning

Syftet med mina studier var att få ökad kunskap om matematiksvårigheter samt hur
läraren kan hjälpa de elever som har dessa svårigheter. Jag ville ta reda på hur man
definierar begreppet matematiksvårigheter. Vidare ville jag veta om elever med
matematiksvårigheter på något sätt märker ut sig samt vilka åtgärder som bör sättas
in. Mina frågeställningar som jag behandlar i mitt arbete är, vad är
matematiksvårigheter samt hur läraren kan hjälpa och stötta elever med
matematiksvårigheter. För att få något material att arbeta med valde jag att intervjua
lärare som arbetar med elever med matematiksvårigheter. Intervjuerna spelades in på
band, vilka jag sedan analyserat och försökt tolka. Då intervjustudier är väldigt
tidskrävande valde jag att begränsa mig till sex intervjuer. Intervjuerna är gjorda i år
1-6. Tre av intervjuerna skedde i år 1-3, där intervjuade jag två klasslärare och en
speciallärare. I år 4-6 intervjuades två klasslärare och en speciallärare. Jag har även
gjort en litteraturstudie där jag söker fakta som hör till mina problemformuleringar. I
mitt examensarbete har jag kommit fram till att den empiriska studien stämmer väl
överens med litteraturstudien.

Jag valde att skriva detta arbete då jag under en praktikperiod kom i kontakt med
flera elever med matematiksvårigheter. Jag vet att jag i min framtida yrkesroll som
lärare kommer att stöta på många elever med svårigheter i matematik. Då matematik
är ett av mina huvudämne kände jag att mer kunskap inom området var nödvändigt
för att kunna göra ett bra arbete. Genom ökad kunskap tror jag mig lättare kunna
fånga upp elever med matematiksvårigheter samt veta vilka åtgärder som ska vidtas.

Många forskare som arbetar med matematiksvårigheter tror att problemet är minst
lika vanligt förekommande som läs- och skrivsvårigheter. Att matematiksvårigheter
inte fått samma framträdande plats inom specialpedagogiken tror många beror på att
man inte forskat lika mycket kring dessa svårigheter samt att läs- och
skrivsvårigheter anses av många vara lättare att upptäcka.
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1   Bakgrund

Mitt intresse för matematiksvårigheter väcktes under en praktikperiod, då jag kom i
kontakt med flera fall av elever med svårigheter inom området. Jag märkte hur
vanligt förekommande problemet var och hur maktlös man som lärare känner sig då
man inte har tillräckliga kunskaper. Eftersom jag snart är färdig med min
lärarutbildning med matematik som ett av mina huvudämnen kände jag att jag ville
göra något åt detta. Jag anser att det är min skyldighet att kunna bemöta dessa
elever på ett riktigt och väl genomtänkt sätt. Om man i ett tidigt skede kan sätta in
resurser för elever med matematiksvårigheter tror jag att man kan rädda många
elever från större svårigheter. Som lärare får man ta ett stort ansvar för vad man bör
kunna och vill fördjupa sig i. Då jag tycker att vi fått alldeles för lite kunskaper om
matematiksvårigheter på lärarutbildningen, tog jag tillfället i akt att fördjupa mig om
matematiksvårigheter i mitt examensarbete.

2   Syfte

Mitt syfte är att lära mig vad matematiksvårigheter är för något samt hur läraren kan
hjälpa de elever som har dessa svårigheter. Jag är väl medveten om att jag som
lärare kommer möta många elever i skolan med dessa svårigheter. Genom detta
arbete hoppas jag lättare kunna upptäcka de elever som har matematiksvårigheter
samt känna mig säkrare på hur jag ska bemöta dem. Eftersom jag har matematik
som ett av mina huvudämnen tycker jag att kollegor med annan inriktning ska kunna
rådfråga mig.

3 Problemformulering

Jag vill få svar på följande frågor:
1. Hur definierar lärare elevers matematiksvårigheter?
2. På vilka sätt kan läraren hjälpa och stötta elever med matematiksvårigheter?
3. Vad är utmärkande för elever med matematiksvårigheter?



4   Litteraturstudie

4.1 Definition av matematiksvårigheter

 

 Många elever som anses ha särskilda utbildningsbehov visar svaga kunskaper i
matematik. Det kan inträffa vid syn-, hörsel- och hjärnskador eller för barn med
utvecklingsstörning och emotionella, motivationsmässiga eller perceptiva besvär.
Definitionen på matematiksvårigheter är alltså låga kunskaper, dvs lägre kunskaper
än genomsnittselever, i relation till en fastställd standard (Pedagogisk uppslagsbok,
1996).
 

 I skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då han/hon inte når de enligt
styrdokumenten uppställda målen (Malmer, 1999).
 

 Ordet dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter, motsvarigheten till dyslexi
fast på matematiksidan. På engelska heter det Development Dyscalculia (en
utvecklingsbar dyskalkyli), vilket är ett mycket bra uttryck, eftersom det är en
diagnos på hur barnet har det just nu. Här är det viktigt att förstå att det inte är en
diagnos för livet, utan problemet är beroende av hur utvecklingen går för barnet
(Ljungblad, 1999).
 

 Adler (1996) delar in barns problem med matematik i fyra huvudgrupper:
• Allmänna matematiksvårigheter - ofta kopplat till en sänkt allmän begåvning.
• Akalkyli - oförmåga att räkna vilket kan bero på en mindre hjärnskada.
• Dyskalkyli - specifika matematiksvårigheter (utvecklingsdyskalkyli). Dessa elever

har en mycket ojämn förmåga inom matematiken.
• Pseudo-dyskalkyli - känslomässiga blockeringar, har ofta en psykologisk

förklaring. Denna typ är vanligast bland flickor.
 Total oförmåga att räkna är mycket ovanlig och förekommer endast i samband med
hjärnskador (Malmer & Adler, 1996).
 

 Gruppen med elever med allmänna matematiksvårigheter är betydligt större än
gruppen med elever med specifika matematiksvårigheter. Elever inom gruppen med
allmänna har mycket olika och varierande svårigheter, både av språklig och
matematisk natur. Det är viktigt att gå ner på djupet vad det gäller dessa barn för att
hitta vilka de grundläggande problemen är. Flera av dessa barn har dyslexi och
många har även en något sänkt allmän begåvning. Som pedagog är det ganska lätt
att förstå sig på hur dessa barn tänker och vad de behöver hjälp med. Det går att
planera deras undervisning i förväg (Ljungblad, 1999).
 

 



 Elever med specifika matematiksvårigheter har i regel liknande svårigheter som
elever med allmänna matematiksvårigheter. Följande saker är enligt Adler (1996)
endast utmärkande för elever med specifika matematiksvårigheter. Dessa barn är
väldigt ojämna i sin räkning. Adler (1996) förklarar detta som att dessa elever har en
strömbrytare vilken ibland är på och då fungerar allt bra. Men är stömbrytaren av
fungerar inte något. Allt som har med tidsbegrepp att göra och att lära sig klockan
ger dessa barn stora svårigheter. Dessa barn har ofta både dåligt korttidsminne och
långtidsminne. Eleverna har ofta svårt för att planera sitt eget arbete. De behöver en
lärare som strukturerar upp deras undervisning och säger åt dem vad de ska göra.
Elever med specifika matematiksvårigheter har dålig ordning på saker och ting.
Dessa elever har ofta spatiala problem, dvs problem med rumsuppfattning. De har
ofta svårigheter med att använda pengar i vardagliga situationer. Vidare har de svårt
att hänga med och lyssna vid genomgångar. Dessa barn kan ha
koncentrationsproblem, perceptionsproblem eller stora svårigheter vid nya kognitiva
moment (Ljungblad, 1999).
 

 Prestationer under en godtyckligt fastställd nivå kallas matematiksvårigheter.
Begreppet matematiksvårigheter har ingenting att göra med att personer i vissa
sammanhang ges betygen ”godkänd” eller ”underkänd”. Men om betygssystemet
innehåller betyget godkänd kan man förstås använda godkändhetsgränsen för att
skilja mellan personer med eller utan matematiksvårigheter (Magne, 1973).
 

 Särskilt utbildningsbehov i matematik är att en person vid en bestämd tidpunkt själv
bedömer eller bedöms behöva höja sin matematiska förmåga. Därför att han/hon
presterar under en fastställd standard för personens ålder eller under hans/hennes
egen diagnostiserade prestationsnivå. Detta kan bero på ofullständig intellektuell,
affektiv, viljemässig, motorisk eller sensorisk utveckling samt otillräcklig social
stimulans och/eller fysisk skada (Magne, 1998).
 

 Det är svårt att veta hur många elever som har matematiksvårigheter, men Magnes
forskningsresultat visar att omkring 15% av eleverna i svenska skolan har
svårigheter i matematik (Sahlin, 1997). Matematiksvårigheterna är i regel allmänna
medan cirka 1% av matematiksvårigheterna är specifika (Pedagogisk uppslagsverk,
1996).
 

 Enligt Ljungblad är det lika många flickor och pojkar som har dyskalkyli. Detta
påstående baserar hon på egen erfarenhet samt en nyligen genomförd undersökning
(Ljungblad, 1999). Men Fennema menar att det finns könsskillnader inom inlärning
av den avancerade matematiken (Gran m.fl, 1998).
 

 

 

 

 



 4.2 Orsaker till matematiksvårigheter
 

 Orsakerna till matematiksvårigheter är väldigt varierande, det kan vara biologiska
orsaker, samt sociala- och emotionella orsaker. Till de biologiska orsakerna hör
hjärnskador, sjukdomar och ärftlighet. Till de sociala- och emotionella orsakerna
kan man räkna saker som en konfliktfylld hemmiljö, vantrivsel, ansträngande
skolsituation, ängslighet och koncentrationssvårigheter (Magne m.fl., 1972).
 

 Matematiksvårigheter kan uppstå genom dåligt självförtroende, negativa attityder,
svag självkänsla och psykologiska problem. I kombination med dessa svårigheter
har ofta elever problem med inlärningen. Detta i sin tur kan leda till att eleverna får
problem med utvecklingen. Ibland kan även fysiska problem göra att elever får
arbeta oerhört hårt i skolan för att lyckas (Ljungblad, 1999).
 

 Eftersom matematik har hög prestige känner sig många elever stressade i detta
ämne. För elever som känner sig stressade i matematik bildas en ond cirkel av
negativa affektiva(känslomässiga) orsaker. Dessa är ängslan, avsky, besvikelse,
vrede och hat. Misslyckande i matematik kan även leda till sekundära
känsloreaktioner som kallsvett, handsvett, yrsel och illamående (Magne, 1998).
 

 Vanliga symptom som uppkommer i samband med elever med
matematiksvårigheter var;
• tumsugning
•  nagelbitning
•  magbesvär
•  dagdrömmeri
• ängslighet
•  tystlåtenhet
•  koncentrationsstörningar
•  osjälvständighet
• motorisk oro
• överdriven pratsamhet
 Majoriteten av pojkarna är osjälvständiga, trötta och motoriskt oroliga medan
flickorna är ängsliga, tystlåtna och osjälvständiga (Magne, 1973).
 

 4.3  Åtgärder
 

 När läraren upptäcker stora svårigheter hos barn och ska sätta igång en utredning,
blir läraren nästan alltid ombedd att skriva ner barnets problem sedda ur sin
synvinkel (Ljungblad, 1999).
 

 Vid en kartläggning av en elevs situation måste man anlägga ett helhetsperspektiv.



Det är mycket viktigt att ta reda på vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen
med och kan använda. Man ska ta reda på hur eleven tänker, handlar och kan
uttrycka sig såväl med hjälp av material som med hjälp av språket. Det gäller även
att ta reda på vilken inställning eleven har till matematik och hur eleven uppfattar sin
egen roll (Malmer & Adler, 1996).
 

 Det gäller att vi lärare är professionella i vår yrkesroll och inte försöker diagnostisera
ett barn som tycks ha dyskalkyli. Det är läkare och psykologernas uppgift att göra
det. Ljungblad (1999) menar att en utredning inte kan föra med sig något negativt
utan istället alltid något konkret som både lärare och föräldrar kan förstå och arbeta
med. Vidare tar en utredning bort mycket av den skuld som föräldrar, barn och
lärare bär med sig efter upprepade misslyckanden (Ljungblad, 1999).
 

 När det gäller svårare fall av elever med matematiksvårigheter måste mer omfattande
resurser sättas in. I allt åtgärdande arbete är samarbete nyckelordet. Detta måste ske
under strukturerade former med mycket stöd till barnet samtidigt som det arbetande
teamet gemensamt verkar för att undvika onödig stress. Allt som sker måste också
upplevas meningsfullt, begripligt och hanterbart både för eleven själv och för dem
som arbetar i hans/hennes omgivning (Malmer & Adler, 1996).
 

 Att komma till rätta med elevers svårigheter i matematik är ofta tidskrävande. Tyvärr
är det vanligen så att samordnad specialundervisning i matematik måste fortsätta
under lång tid. Kortare tid än ett läsår skall man inte rikta in sig på (Magne m. fl.,
1972)
 

 4.4 Hur läraren påverkar och kan hjälpa elever med matematiksvårigheter?
 

 Matematisk kunskap utvecklas i ett ständigt samspel mellan olika faktorer såsom
individuella förutsättningar, förkunskaper, målsättningar och erfarenheter.
Undervisningssituationen är också beroende av lärarens kunskaper och inställning
till ämnet (Sahlin, 1997). Varje lärare bör ta hänsyn till elevernas varierande språkliga
nivå. Det är en pedagogisk konst att kunna transportera det matematiska stoffet till
en lämplig ”tonart”. Det förutsätter framför allt att läraren själv förstår innebörden av
de matematiska processerna. Tyvärr händer det alltför ofta att läraren använder sig
av tradering, dvs förmedlar redan utprövade modeller (Malmer & Adler, 1996).
 

 I undervisningen måste lärarna komma bort ifrån det snävt resultatinriktade synsättet
och närma sig ett mera processinriktat förhållningssätt. Där kan vi tillsammans med
eleverna och eleverna inbördes finna glädje i att delge varandra olika sätt att tänka
och argumentera och lösa varierande typer av problem. Detta medför också att
lärare måste ompröva undervisningens utformning mot ökat elevengagemang, där
laborativt arbete och undersökande aktiviteter blir naturliga inslag i arbetet. Lärarna
behöver komma bort ifrån ett linjärt synsätt, där vi generellt tror att elever med



matematiksvårigheter skall undervisas på en lägre nivå och med enklare uppgifter.
Ibland kan det vara ett helt annat arbetssätt som krävs. Lösningen ligger inte i en
metod utan snarare i mångfalden, där man söker efter den enskilde elevens starka
sidor (Malmer & Adler, 1996).
 

 En långsam och lugn arbetstakt är en primär förutsättning för elever med allmän
begåvningsnedsättning. De behöver mer material och de behöver använda det under
längre tid än normalklassens elever. Inlärningen måste ske i mycket små etapper och
varje moment behöver övas länge innan man kan gå vidare. Varje klasslärare bör vid
genomgång av nya moment låta sina elever använda konkret material och se till att
eleverna förstår varför de skall hantera det för att få begrepp om det nya
inlärningsmomentet. Kanske kan man då undvika en del av de misslyckanden som
sker (Magne m. fl., 1972).
 

 Repetitioner av genomgångna moment måste göras ofta. De kan utföras som korta
drillpass. Men det gäller att anordna dem så att de alltid är lustbetonade, spännande
eller överraskande. Läraren kan hitta på lekar, tävlingar och olika slags spel (Magne
m. fl., 1972).
 

 Noggrann planering av lärostoffet, klokt hänsynstagande till elevernas
prestationsförmåga och överlagd metodik förefaller vara viktiga förutsättningar för
lärarens undervisning och handledning. Det är också viktigt att uppmärksamma den
affektiva, känslomässiga sidan i all matematikundervisning. Ämnet förefaller vara
stressframkallande, möjligen
 p g a de som är framgångsrika i ämnet stressar de svaga. Läraren bör därför se till
att organisera undervisningen så att den inte framkallar oro och misslyckanden
(Malmer & Adler, 1996).
 

 Som pedagog är det viktigt att tänka på att då man arbetar med elever med
matematiksvårigheter måste man låta dem arbeta i sitt tempo. Många av dessa elever
har även dyslexi. Läraren kan gärna läsa in uppgifterna på band och låta eleven
använda freestyle. Eleverna bör i regel höra genomgångarna flera gånger för att
förstå. Det underlättar om man arbetar laborativt. Många av dessa elever tar det tid
för innan de får den själva djupförståelsen. Till en början arbetar de mekaniskt och
lär sig utantill. Läraren bör repetera ofta och mycket. Var positiv och stötta och
uppmuntra dessa barn, det behöver de verkligen. Läraren måste akta sig för att ge
negativ kritik, eftersom de kan lätt tappa motivationen då. Dessa elever har ofta en
väldigt svag självkänsla. Läraren bör hela tiden planera deras undervisning i förväg
(Ljungblad, 1999).
 

 

 Elever med inlärningssvårigheter klarar inte av de fria arbetssätten som präglar
skolan idag, de går helt enkelt under. Dessa barn kräver struktur och mer av den
traditionella undervisningen. För att lyckas hjälpa elever med matematiksvårigheter



krävs det att man har ett bra samarbete med hemmet (Lungblad, 1999).
 

 En erfaren lärare gör kontinuerliga elevobservationer och upptäcker de elever som
behöver hjälp i ett tidigt skede. Detta medför att läraren kan gå in med åtgärder innan
problemen blir allt för stora och övermäktiga (Malmer & Adler, 1996).
 

 Datorn är ett mycket bra hjälpmedel som läraren kan använda sig av. Många
dataprogram är väldigt bra utformade. De kan innehålla allt från klockträning till mer
kreativa matematikprogram och hela tiden kommer det ut nya program på
marknaden (Ljungblad, 1999). Dock kommer datorn förmodligen aldrig ensam
kunna hjälpa barn att utveckla färdigheter förankrade i begreppslig kunskap. Datorn
kan däremot bli ett medium som ger läraren möjlighet att tala med eleven om sådant
som annars är svårt att diskutera på ett meningsfullt sätt. Den kan också skapa
problem som eleverna blir motiverade att lösa med metoder som lärarna gärna vill
att de ska använda, men som är svårt att få dem att använda i vanlig
specialundervisning (Magne m. fl., 1972). Tyvärr är det så att datorn undviks i
många fall p g a lärarens osäkerhet vad det gäller handhavande av programvara samt
rädsla att något tekniskt fel ska inträffa (Gran, 1998).
 

 

5 Metod

Jag har valt att dela upp mitt examensarbete i två delar. Jag gör dels en
litteraturstudie och dels en empirisk undersökning. I min litteraturstudie söker jag
fakta om vad matematiksvårigheter är samt försöker få svar på mina frågor. I den
empiriska undersökningen har jag intervjuat lärare som arbetar med elever med
matematiksvårigheter.

Min empiriska undersökning bygger på sex personliga intervjuer som jag har gjort
på två olika skolor. Personliga intervjuer har fördelen att jag som intervjuare har
möjlighet att genom kroppsspråk, mimik, tonfall etc få mer information är enbart
själva svaren. Jag har försökt att genomföra intervjuerna mer som samtal än
utfrågning vilket jag tror ger mer djupgående och beskrivande svar. Vidare har jag
bandat alla intervjuer då jag anser att det är viktigt att kunna hålla ögonkontakt med
intervjupersonen. Att spela in intervjun på band har fördelen att allt finns sparat till
skillnad från anteckningar som ofta baseras på vad intervjuaren anser vara av
intresse. En av de vanligaste nackdelarna med intervjuer jämfört med enkätutskick är
att de är tidskrävande och att antalet tillfrågade blir lågt (Lantz, 1993). Antalet
intervjupersoner som behövs är beroende av undersökningens syfte och därför ska
man intervjua så många personer som behövs för att få reda på det man vill veta
(Kvale, 1997). Intervjueffekten, dvs att de svarande påverkas av intervjuaren är en
viktig aspekt som kan vara svår att upptäcka (Lantz, 1993). Det är av denna
anledning viktigt att undvika ledande frågor. Mina intervjufrågor gick min handledare
och jag igenom tillsammans innan jag genomförde intervjuerna för att försöka



undvika att ställa ledande frågor. Att spela in på band kan ha nackdelen att
intervjupersonen hämmas i sina uttalanden men eftersom intervjuerna blev mer i
form av avslappnade samtal samt att de gett sitt godkännande, tror jag inte svaren
påverkats så mycket av detta.

Den empiriska undersökningen bygger på sex intervjuer som jag gjort med lärare
som arbetar med elever i år 1-6. Jag har intervjuat tre lärare i år 1-3, en speciallärare
och två klasslärare. Specialläraren arbetade inte på samma skola som de två
klasslärarna. Resterande tre intervjuer gjorde jag i år 4-6. Där intervjuade jag en
speciallärare som arbetar inriktat mot elever i år 4-6 samt två klasslärare som har
varsin klass i år 5.

Min empiriska undersökning har jag genomfört på två olika skolor i en kommun i
Sverige. Intervjuerna i år 1-3 gjorde jag på en liten skola som arbetar
åldersintegrerat. De två klasslärarna som jag intervjuade hade varsin klass i år  1-3.
Den ena av läraren var utbildad lågstadielärare medan den andra hade utbildning för
år 1-7. På den ovan nämnda skolan, fanns ingen speciallärare. Därför  intervjuade
jag en speciallärare som arbetar inriktat mot år 1-3 på en annan skola. Specialläraren
och klasslärarna som arbetar med elever i år 4-6 fanns på samma skola. Jag valde att
intervjua lärare som arbetar i år 1-6, för att jag själv kommer möta elever i dessa
åldrar.

Intervjuerna genomfördes i form av samtal. Varje intervju tog ungefär 45 minuter.
Dessa bandade jag för att kunna vara mer aktiv och leda samtalet dit jag ville samt
undvika misstolkningar i största möjliga mån. Det märktes att några av lärarna i
början av intervjun var lite stressade av att jag spelade in intervjuerna på
bandspelare. Jag tror dock inte att detta har påverkat svaren då nervositeten
försvann nästan omgående. Intervjuerna genomfördes på ostörda platser på skolan.
De bandade intervjuerna har jag sedan lyssnat på och skrivit ner precis vad lärarna
har sagt. Materialet har jag försökt att tolka och analysera vid senare tillfällen, för att
sedan omformulera det till mina egna ord. I efterhand kan jag känna att det hade
varit bättre med öppna intervjufrågor så att jag inte hade varit så styrd. Eftersom
flera av frågorna gick in lite i varandra hände det att jag delvis redan fått svar på en
fråga jag senare tänkt att ställa. Därför vill jag till andra varmt rekommendera öppna
intervjuer.

5.1 Intervjufrågor till klasslärare/ speciallärare
 

1. När anser du att en elev har matematiksvårigheter?
2. Är matematiksvårigheter vanligt förekommande inom något specifikt område?



3. Beter sig elever med matematiksvårigheter annorlunda i klassrummet än övriga
elever under en matematiklektion? Vad är i så fall utmärkande?

4. Vilka specifika åtgärder anser du bör finnas med i ett åtgärdsprogram?
5. Vad gör ni med elever som inte klarar uppnåendemålen i år 5? Hur fångar ni upp

dem och vilka blir inblandade?
6. Hur samarbetar du med hemmet vad det gäller elever med matematiksvårigheter?
7. Vad innebär det för dig att ha en elev i klassen med matematiksvårigheter?
8. Kan du som lärare förebygga matematiksvårigheter i din undervisning?
9. Hur kan läraren underlätta för och uppmuntra elever med matematiksvårigheter?
10. Hur går du till väga (metoder) då eleven inte förstår addition, subtraktion,

multiplikation och division?
11. Använder du dig av något konkret material i samband med undervisningen av

matematiksvaga elever, vad och hur?
12. Vilka arbetssätt använder du dig av i din matematikundervisning?
13. Anser du fenomenet matematiksvårigheter är könsrelaterat?
14. Upplever du att pojkars och flickors matematiksvårigheter har skillnader?

 

 

6 Resultat
 

 I min empiriska undersökning har jag intervjuat både klasslärare och speciallärare i
år 1-6. Jag redovisar intervjuerna var och en för sig för att få en helhetsbild av vad
den intervjuade läraren säger.
 

6.1 Intervju med lärare år 1-3
 

8.1.1 Klasslärare intervju nr 1
 

 Att en elev har matematiksvårigheter märks då eleven inte klarar skolverkets diagnos
”Måns och Mia”. Genom dessa diagnoser ser man hur eleverna tänker. Då upptäcks
svårigheter och det framkommer om eleven tänker på ”konstiga sätt”. Läraren kan
gå in och försöka rätta till och ändra dessa till bättre sätt. Vid stora svårigheter
märks detta under snabbmatten, då räknar eleverna på tid. Då testas också
minnesfunktionerna. Läraren tycker dock att det kan vara svårt att upptäcka
matematiksvårigheter. Det kan vara svårt för läraren att upptäcka om eleven t ex
räknar med hjälp av fingrarna. Den intervjuade läraren kan inte personligen komma
på om matematiksvårigheter skulle vara mer vanligt inom något specifikt område,
men menar att traditionellt sätt har elever svårast för subtraktion. Matematiken är
ofta svår för elever med motoriska problem, den ställer höga krav på eleven vad det
gäller att skriva mycket och i små utrymmen. Man kan använda datorn som
hjälpmedel för dessa elever. Eleverna arbetar mycket med eget arbete vilket innebär
att de själva väljer vad de ska arbeta med, elever med svårigheter i matematik väljer
gärna bort matematiken. Det är viktigt att stödja dessa elever så att de kommer



vidare.
 

 Många elever tycker matematiken är tråkig, då gäller det för läraren att hitta roliga
sätt att arbeta på. Det kan vara svårt att hitta en balansgång mellan vad som är för
svårt respektive för lätt. Då man upprättar ett åtgärdsprogram för matemtiksvaga
elever gäller det att avgränsa svårigheterna till mindre delmål. De arbetar man
intensivt med för att eleven ska bli säker samt att det är lättare att utvärdera korta
delmål för läraren. Blir målen för höga tappar eleven sugen och åtgärdsprogrammet
förlorar sin mening. Då ett åtgärdsprogram upprättas måste föräldrarna vara aktiva.
Eleven får träna i form av läxor och vardagsmatematik, det ska stå skrivet vem som
ansvarar för vad så att man följer upp elevens arbete.
 

 Matematiksvårigheter kan vara ärftligt betingat därför är det viktigt med tät kontakt
mellan skola och hem. Om svårigheterna är ärftliga så kan det vara svårt att komma
till rätta med problemen men det gäller att läraren stödjer och hjälper eleven. Som
lärare måste man lära sig att tänka på andra sätt då man arbetar med elever med
matematiksvårigheter. Man måste vidare sätta sig in i elevens situation och hjälpa
dem att hitta smidiga vägar att använda. Det gäller att hitta andra synvinklar att
angripa problemet på. Användning av konkret material samt laborationer kan
underlätta inlärningen för elever med matematiksvårigheter. Eleverna får då använda
flera olika sinnen vilket kan underlätta för många elever. Vidare menar läraren att
eleverna tycker om att känna och ta i saker då de räknar. Läraren arbetar mycket i
matematiken med material från individualiseringspärmen.
 

 Eleverna börjar med matematik redan i 6-årsgruppen. Detta gör att det är lättare för
läraren att fånga upp elever med matematiksvårigheter i ett tidigt skede. Läraren kan
genom mycket beröm, uppmuntran och stöttning hjälpa eleven. Det gäller att variera
materialet så att det inte blir långtråkigt, samtidigt kan det vara svårt då många barn
med matematiksvårigheter behöver en tydlig struktur. Läraren anser att hon träffat
flest killar med matematiksvårigheter. Över lag är tjejer mer noggranna än pojkar
vilket leder till att pojkarna gör många slarvfel.
 

8.1.2 Klasslärare intervju nr 2
 

 En elev har matematiksvårigheter då han eller hon inte kan koppla ihop t ex antal och
siffror. Eleverna har ingen djupförståelse för vad siffrorna betyder utan skriver bara
siffra efter siffra. Eleven förstår helt enkelt inte vad den gör. Läraren anser sig inte
ha haft något riktigt svårt fall vad det gäller matematiksvårigheter. Elever som har
matemtiksvårigheter har ofta problem med att göra avståndsbedömningar, räkna
enheter, klockan, mäta, enhetsomvandlingar och tiotalsövergångar. Läraren har inte
lagt märke till att elever med matematiksvårigheter beter sig annorlunda i
klassrummet under en matematiklektion.
 

 Då man upprättar ett åtgärdsprogram är det viktigt att fånga upp eleven där han eller



hon befinner sig och börja väldigt grundläggande t ex med ramsräkning. Då eleven
inte klarar av uppnåendemålen i år 5 samlas speciallärare, lärare, rektor, föräldrar
och eleven för att diskutera vad de ska göra för att hjälpa eleven. Det gäller att fånga
upp eleverna i år 4-6, det är mycket känsligare och svårare i år 7-9. Där finns inte
mycket konkret material att arbeta med dessutom tycker eleverna att det är pinsamt
och sitta och arbeta med plockmaterial. Föräldrarna vet ganska väl var deras barn
befinner sig i matematik då eleverna arbetar med egen planering. Läraren träffar i
regel föräldrarna dagligen och anser det vara väldigt viktigt med en nära kontakt
mellan hem och skola. Har ett barn svårigheter måste hemmet hjälpa till och koppla
matematiken till vardagssituationer. Ibland händer det att läraren arbetar med en liten
grupp som behöver extra hjälp i matematiken efter ordinarie skoltid.
 

 Vidare upplever läraren matematik som en mognadsprocess. Att ha en
matematiksvag elev i klassen innebär att man måste göra speciella planeringar och
använda mycket konkret material. Genom att använda det konkreta materialet menar
läraren att man förebygger matematiksvårigheter. Läraren arbetar
montessoriinspirerat, vilket innebär att man bl a använder sig av diverse
plockmaterial. Läraren menar att detta leder till att matematiksvårigheter inte
existerar. Bakom i princip all matematik finns något konkret, t ex pengar. Om en
elev inte förstår något av räknesätten använder läraren fina pärlor som de får plocka
med vilket underlättar deras inlärning. Läraren menar att barn älskar att använda fina
saker och få plocka med dessa. Läraren använder olika arbetss ätt i matematiken,
dessa är undersökande, laborativt samt använda tidning och vara i naturen. Läraren
anser inte att matematiksvårigheter på något sätt skulle vara könsrelaterat. Inte heller
att det skulle vara skillnader mellan pojkars och flickors svårigheter inom
matematiken.
 

8.1.3 Speciallärare intervju nr 3
 

 En elev har matematiksvårigheter då eleven inte hänger med i den normala
undervisningen. Specialläraren träffar alla elever innan de börjar år 1 och gör en
diagnos så att man från början vet vilka som behöver hjälp. Elever i de lägre åren har
ofta problem med taluppfattningen. De räknar osäkert och behöver ofta fingrarna till
hjälp. Antingen blir matematiksvaga elever passiva eller väldigt aktiva under en
matematiklektion. De sitter kanske tysta och vill bara att tiden ska gå eller annars är
de stökiga.
 

 Då man skriver ett åtgärdsprogram bör man söka efter elevens starka sidor för att
öka elevens självkänsla. Man samlar eleven, föräldrar, klasslärare och speciallärare i
samband med ett utvecklingssamtal och försöker finna orsaker till svårigheterna.
Tillsammans sätter man upp små genomförbara delmål. En åtgärd kan vara att
eleverna får speciella böcker av specialläraren som är väldigt grundläggande. För att
hjälpa eleven så bra så möjligt kopplar man in alla lärare på skolan. Genom att
koppla in flera olika lärare kan de hela tiden kan ha i åtanke om elevens problem och



arbeta med svårigheterna. Det är viktigt att man gör uppföljningar av
åtgärdsprogrammet annars är det gjort helt i onödan.
 

 De elever som inte klarar uppnåendemålen i år 5 får extra stöd i mindre grupper och
individuell undervisning. Det är viktigt att vara utbildad för att ge eleverna rätt stöd.
Man måste försöka att variera deras undervisning så att de inte blir uttråkade.
Skolan, d v s speciallärare, klasslärare och måste samverka tillsammans med
föräldrarna. Det är viktigt att tänka på att många barn med matematiksvårigheter
även har dyslexi. Det krävs ett gediget samarbete mellan hem och skola för att lösa
problemen. Specialläraren hjälper till med material som föräldrarna kan arbeta med
hemma. Det är en utmaning att ha en elev med stora matematiksvårigheter i klassen.
Specialläraren kan inte förebygga matematiksvårigheter helt men kan göra det
enklare för eleven genom att repetera, återkoppla och använda konkret material samt
använda lättare böcker. Man kan uppmuntra elever med dessa svårigheter på många
olika sätt. Den här specialläraren brukar göra det genom att vara väldigt positiv och
ge eleven något då denne arbetar bra, t ex bokmärke eller klistermärke. Vidare gäller
det att bekräfta, ge beröm och se varje elev. Om en elev inte förstår något räknesätt,
används konkret material som kan vara pengar, klossar och måttband.
Specialläraren arbetar med undersökande och laborativt arbetssätt. I regel är det så
att flickor är mer osäkra än pojkar vilket kan leda till att de får större svårigheter.
Pojkar är mer spontana och inte lika rädda för att göra fel.
 

 

8.2 Intervju med lärare år 4-6
 

8.2.1 Intervju med klasslärare år 5
 

 En elev har matematiksvårigheter då den inte kan hänga med på vad de flesta jobbar
med i matematik. De räknar fel och förstår inte vad de har gjort för fel. Dessa elever
har mycket svårt för att se olika samband inom matematiken. I regel har eleverna
svårare för subtraktion än addition. Många kan ha svårt för division om man inte har
multiplikationstabellen klart för sig. De elever som har matematiksvårigheter har
också ofta läs- och skrivsvårigheter vilket leder till att ett stort antal av dessa elever
har svårt med problemlösning. De kan inte läsa sig till vad de ska göra, utan börjar
istället bolla med siffror. Elever med matematiksvårigheter är ofta utmärkande
genom att de har svårt att koncentrera sig och ger upp lätt.
 

 I ett åtgärdsprogram bör man vidta åtgärder som nivågruppering då får eleverna
arbeta tillsammans med specialläraren ca två gånger i veckan. Vid dessa tillfällen är
det viktigt att låta eleverna arbeta med konkret material t ex  pengar eller tändstickor.
Genom att både låta eleverna själva rita och att läraren ritar vid genomgångar kan
underlätta för många. Eleverna får då använda sig av flera sinnen och
förhoppningsvis har de lättare att förstå det läraren försöker lära eleverna. Många
matematiksvaga elever kan t ex ha mycket svårt för symboler men får de se



uppgiften ritad samt förklarad kan det lösa deras svårigheter. Som klasslärare vet
man redan innan nationella provet i matematik i år 5 vilka elever som inte kommer att
klara sig. Det gäller att sätta in extra resurser för dessa elever så tidigt som möjligt.
En fördel kan vara att använda nivågrupperat läromedel t ex Mattestegen som finns i
tolv olika steg. Då en elev har svårigheter träffas föräldrar, speciallärare, klasslärare
och eleven för att diskutera hur man kan träna hemma. Det är bra att låta eleven
komma i kontakt med matematiken så ofta som möjligt. Som lärare är det oerhört
viktigt att man inte låter en elev med matematiksvårigheter sitta ensam för länge, de
behöver hjälp och stöd i stort sett hela tiden. Men som klasslärare är det fullkomligt
omöjligt. Läraren kan delvis förebygga matematiksvårigheter genom att använda
plockmaterial samt rita. Men man måste också inse att alla har inte lika lätt för sig i
skolan, så problemet kommer alltid att finnas. Det gäller att peppa och uppmuntra
eleven då det går bra vilket leder till ökat självförtroende.
 

 Vidare menar den här läraren att det är viktigt att prata matematik så att eleverna
verkligen får tänka till. Genom att låta eleverna förklara hur de tänkt då de löst en
uppgift för en kamrat eller för läraren kan man sätta in hjälp precis där det behövs.
Ibland tänker många elever onödigt svårt eller helt fel då de löser en uppgift, eleven
kan genom denna metod få förslag på andra sätt att tänka. Läraren arbetar mycket
undersökande och laborativt. Eleverna får träna mycket på att uppskatta om saker är
rimliga. Matematiksvårigheter anser läraren inte är könsrelaterat utan det finns
svårigheter både hos pojkar och flickor. Däremot kan deras svårigheter skilja lite,
pojkar har svårt för det mekaniska räknandet medan flickor har svårare för
problemlösning.
 

8.2.2 Intervju med klasslärare år 5
 

 En elev har matematiksvårigheter då den har återkommande problem. Eleven har
ingen djupförståelse utan lär sig endast genom ytinlärning. Då eleverna lär sig genom
ytinlärning befästs inte kunskaperna utan de faller lätt i glömska. Vissa elever har
väldigt dålig självkänsla, det kan lätt låsa sig för dessa elever då de sitter och räknar.
Vid lugn och ro kan dessa låsningar släppa. De elever med dålig självkänsla räknar
ofta mekaniskt och de har lätt för att glömma bort. Som lärare är det lätt att
upptäcka dessa elever. Många elever har problem med att lära sig multiplikation,
bråk, enheter, division, procent, skala samt problemlösning, där de letar efter siffror
och glömmer bort att läsa själva texten. Elever med matematiksvårigheter ger lätt
upp under en matematiklektion. Ofta tappar pojkar lättare sugen medan flickor
kämpar mer. Det bästa för elever med dessa svårigheter är att få sitta i en liten grupp
och få mycket hjälp.
 

 I ett åtgärdsprogram bör finnas med vad läraren kan göra, vad hemmet kan göra
samt vad specialläraren kan göra för eleven. Vidare bör man leta rätt på vilka
hjälpmedel man kan använda sig av. Ett bra hjälpmedel är datorn. Bra och
engagerade föräldrar köper matematikprogram till datorn för hemmabruk så att



eleven kan träna. Specialläraren och klassläraren skriver i förväg en mall för hur de
ska komma till rätta med elevens svårigheter. Detta görs för att spara tid när
föräldrarna finns med. Då det finns en mall att följa, kopplas hemmet in och blir
inblandat. Eleven ska hela tiden vara delaktig och få vara med och påverka. För att
eleverna ska förstå använder läraren mycket konkret material (allt möjligt vad
klassrummet kan erbjuda) samt ritar mycket. Läraren vet innan det nationella provet
vilka som kommer att klara sig. Läraren önskar att det fanns mer hjälp att ge.
Läraren brukar erbjuda både elever och föräldrar hjälp med vissa moment efter
skoltid i form av privatundervisning. Många föräldrar till matematiksvaga elever
känner sig själva väldigt osäkra på matematik. Läraren anser att den tid man lägger
ner på privatundervisning får man igen då det blir enklare för eleven på lektionerna.
Ofta har elever med matematiksvårigheter problem med vissa bitar i matematik.
Dessa bitar tränas under privatundervisningen och mynnar slutligen ut i ett
individuellt program som eleven får arbeta med både hemma och i skolan. På
utvecklingssamtalet talar man om huruvida ett åtgärdsprogram ska upprättas och
vad det  ska innehålla. Det är viktigt att det sker en samverkan mellan hemmet,
speciallärare och klasslärare.
 Det är viktigt att elever med matematiksvårigheter får gå ifrån lektionen och sätta sig
och arbeta i lugn och ro för att de är ofta väldigt stressade. Läraren kan uppmuntra
dessa elever genom att försöka använda konkret material som t ex vikter, olika mått,
logiska block, linjal och cusinariestavar. Läraren uppmuntrar eleverna till att tala
matematik. Det kan gå till så att läraren bryter mitt i lektionen och eleverna får
förklara för sin bänkkamrat hur de tänkt då de löst den senaste uppgiften. Det är
viktigt att få bort stressen i ämnet som många känner d v s att man räknar hur många
uppgifter man löst inte på vilket sätt. Kvalitén är betydligt viktigare än kvantiteten
vilket många barn har svårt att förstå. Vidare brukar läraren både själv rita och låta
eleverna rita då de har problem med att lösa en uppgift, det kan lossna för många
genom att man använder olika arbetsmetoder. Läraren är noga med att försöka
koppla matematiken till verkligheten så att eleverna ska känna att det är ett viktigt
ämne även utanför skolans värld. Det är viktigt att inse att dessa elever inte klarar av
att räkna samma mängd uppgifter. Man måste ställa rimliga krav och anpassa
undervisningen till de enskilda individerna, vilket självklart gäller alla elever. Läraren
och föräldrarna måste tillsammans försöka bryta den negativa inställning som elever
med matematiksvårigheter har till matematiken. Om eleven inte förstår ett visst
räknesätt gäller det att försöka använda plockmaterial så att det blir tydligt och
konkret. Läraren försöker arbeta undersökande och laborativt i matematik.
Intervjupersonen anser att matematiksvårigheter är vanligast bland pojkar. Läraren
tycker att det är skillnad på pojkar och flickors matematiksvårigheter för att vi är
och tänker mycket olika men kan inte komma på något direkt exempel.
 

8.2.3 Intervju med speciallärare år 4-6
 

 Specialläraren i år 4-6 har god kontakt med specialläraren som arbetar i år 1-3 och
får genom det nära samarbetet veta vilka elever som har uttalade svårigheter eller



befinner sig i farozonen. Eleverna får generellt sätt mer hjälp med matematiken i år 1-
3. Specialläraren är med i klassen i början av fyran för att få en egen bild av
elevernas situation. Efter en tid utkristalliseras en liten grupp. Denna lilla grupp
brukar märkas genom att de gör många fel och inte hinner räkna så långt. Oftast rör
det sig om 4-5 elever i varje klass som behöver hjälp. Specialläraren rådgör med
klassläraren vilka elever som ska få bli erbjudna extra hjälp.
 

 Specialläraren ser tydliga kopplingar mellan elever med dyslexi och dyskalkyli.
Eleverna i samma klass kan skilja sig väldigt mycket inom matematiken. Vissa kan
inte klara de tankemässiga operationerna i huvudet utan måste räkna på fingrarna.
Många av de elever som har matematiksvårigheter har svårigheter med allt inom
matematiken samt har en negativ inställning till ämnet. Dessa elever kan inte förstå
varför matematik behövs i livet. De elever som har en sådan inställning till matematik
har oftast inte fått en positiv start i ämnet. Ofta går addition och subtraktion bra för
de flesta medan den stora stötestenen är multiplikation. Många barn får problem
med multiplikationstabellen för att de inte är vana vid att lära sig saker utantill idag.
Problem med multiplikationstabellerna existerade knappt förr men idag verkar det
som barnen är för okoncentrerade för att lära sig saker utantill. En hel del elever
glömmer väldigt fort vilket innebär att de hela tiden får börja om med sin inlärning.
Ett stort antal av de elever med matematiksvårigheter har problem med enheter,
statistik och tabeller. Elever med matematiksvårigheter beter sig ofta annorlunda i
klassrummet under en matematiklektion. Utmärkande för dessa är att de är
okoncentrerade och inte har något inneboende intresse för matematiken. De är inte
med utan pysslar med annat hela tiden. De har ingen drivkraft utan vill bara att tiden
ska gå. Dessa elever behöver mycket uppmuntran av läraren.
 

 Då man ska upprätta ett åtgärdsprogram för en elev är ofta matematiken en liten del
av vad eleven behöver hjälp med. Specialläraren menar att ingen har bara
matematiksvårigheter. Man försöker få eleven att träna mycket hemma med
föräldrarna på det som eleven har problem med. Träningen i skolan är inte tillräcklig.
 

 Om eleverna är trötta brukar de få sitta vid datorn och träna, det finns många bra
matematikprogram. Matematikprogrammen på datorn har ett bra upplägg för klarar
eleverna en uppgift kommer t ex en gubbe fram och berömmer eleven. Eleven,
föräldrar, klasslärare och speciallärare gör tillsammans ett åtgärdsprogram under
utvecklingssamtalet. Det gäller att sätta upp delmål så att det inte blir övermäktigt för
eleverna. För att ett åtgärdsprogram ska fungera krävs det en hel del av föräldrarna.
Det gäller att samarbetet fungerar mellan skola och hem annars är det svårt att hjälpa
en elev.
 

 Det har hänt att specialläraren har fått börja om från noll med vissa elever som
befinner sig i år 4-6. Då används ett bra material som heter ”Alla kan räkna”. I
materialet finns uppgifter där eleverna ska skriva hur de upplever matematiken samt
vad de tycker om att räkna. Vidare ska de skriva vad de är bra på och vad de inte



kan. Ibland kan man få byta till något enklare läromedel.
 

 Klasslärarna i år 6 gör omfattande test i matematik som tar 4 lektioner för att se vad
eleverna behöver träna på i klassrummet. De som har större problem får komma till
specialläraren. Att ha elever med matematiksvårigheter i klassrummet ställer vissa
krav på läraren såsom att vara extra tydlig, noggrann och vid genomgångar näst intill
övertydlig. Det gäller att läraren repeterar mycket och är konkret, d v s använder
plockmaterial och ritar. Man kan förebygga matematiksvårigheter genom att mixa
undervisningen. Genom att använda t ex Mattestegen kan vissa elever i år 4-6
komma upp på den nivå där elever i år 7-9 är medan andra är kvar på nivån för år 1-
3. Läraren måste påpeka för eleverna hur viktigt det är med matematik och förklara
att väldigt mycket runt omkring oss handlar om matematik. Läraren kan uppmuntra
och underlätta för elever med matematiksvårigheter genom att försöka vända det
negativa till något positivt. Läraren bör ge mycket beröm samt låta dessa elever
räkna betydligt färre uppgifter än övriga elever. Då blir förhoppningsvis eleverna
med svårigheter färdiga samtidigt som övriga elever och känner sig därmed duktiga.
Elever med matematiksvårigheter har ofta väldigt dåligt självförtroende och blir
ängsliga då de ska ha matematik. Detta kan bero på att matematik har en så stor
utslagseffekt, till en uppgift finns bara ett rätt svar. Då eleverna inte förstår addition
använder specialläraren mycket plockmaterial såsom klossar, stavar, block och
kuber. Vidare är det bra om man kan få eleverna att ofta rita och skriva  hur de
tänker. Specialläraren menar att matematiksvårigheter inte skulle vara könsrelaterat
på något sätt utan problemen är lika vanliga hos pojkar som hos flickor.
 

 

9 Sammanställning av de intervjuade lärarna år 1-6

När anser du att en elev har matematiksvårigheter?

En elev har matematiksvårigheter då den inte kan hänga med i den normala
undervisningen. Med normal undervisning menar lärarna det de flesta i klassen
arbetar med. Elever med matematiksvårigheter räknar inte lika fort som övriga elever
samt gör många fel. De har ingen djupförståelse utan tänker ofta på ”konstiga sätt”.
Minnesfunktionerna fungerar inte så bra hos dessa elever utan de lär sig genom
ytinlärning vilket leder till att kunskaperna inte blir bestående utan de glömmer
väldigt fort. Många elever med matematiksvårigheter har motoriska problem, de har
svårt för att skriva siffror och att skriva i små utrymmen. Lärarna menar vidare att
matematiksvårigheter skulle kunna vara ärftligt. Elever med matematiksvårigheter har
ofta svårt att koppla ihop antal och siffra. Flera av lärarna menar att man kan
upptäcka elever med svårigheter i matematik genom att de räknar på fingrarna. De
klarar inte de tankemässiga operationerna i huvudet utan behöver fingrarna till hjälp.
Matematiksvårigheter är ofta förknippat med dålig inre motivation samt dålig
självkänsla.



Är matematiksvårigheter vanligt förekommande inom något specifikt område?

Flera av lärarna är överens om att många elever får problem med subtraktion. Några lärare menar att multiplikation är
svårt för många. En av lärarna anser att elever idag har svårt för att lära sig saker utantill t ex multiplikationstabellerna.
I regel har barn väldigt svårt för att uppskatta om saker är rimliga samt göra avståndsbedömningar. Några av de stora
stötestenarna i år 4-6 är räkning med bråk och enheter. Eftersom flera av lärarna anser att det finns kopplingar mellan
dyslexi och dyskalkyli har många elever svårt för problemlösning. Eleverna har svårt att läsa sig till vad de ska göra,
de börjar bolla med siffror utan att ha förståelse för vad de egentligen gör. En av de intervjuade lärarna har elever med
stora svårigheter inom skala och procenträkning.

Beter sig elever med matematiksvårigheter annorlunda i klassrummet än
övriga elever under en matematiklektion? Vad är i så fall utmärkande?

De lärare som hade uppmärksammat att det fanns skillnader mellan elever med
svårigheter och de som har lätt för sig, tyckte att koncentrationssvårigheter var
vanligt förekommande. Många elever med matematiksvårigheter tycker matematiken
är tråkig. De sitter tysta och vill bara att tiden ska gå. Vidare menar lärarna att elever
med dessa svårigheter lätt ger upp och att de saknar inre drivkraft. Elever med
matematiksvårigheter inser inte att matematik är något de behöver senare i livet utan
tror att det är något som man bara har nytta av i skolan. Några av lärarna tycker att
eleverna antingen blir passiva och vill att tiden ska gå eller mycket aktiva, d v s de
bråkar och ställer till oro i klassen.

Vilka specifika åtgärder anser du bör finnas med i ett åtgärdsprogram?

Först och främst gäller det att ta reda på var eleven befinner sig så att man fångar upp eleven på rätt ställe. Ibland får
man börja väldigt grundläggande, vissa elever kan ha luckor inom princip alla matematikområden. Vidare måste man
finna vad som är orsaken till svårigheterna. Man måste avgränsa svårigheterna och sikta in sig på mindre delmål.
Dessa mindre delmål bör man arbeta intensivt med och få hjälp av specialläraren. Det är viktigt att ta reda på elevens
starka sidor och låta honom/henne arbeta med sådant som eleven är bra på. En del av lärarna anser att datorn kan
vara ett bra hjälpmedel eftersom det finns väldigt många bra matematikprogram på datorn. Det är vidare viktigt att
fördela ansvaret på flera vuxna t ex specialläraren, klassläraren och föräldrarna. Klassläraren klarar inte av att hjälpa
eleven på egen hand.

Vad gör ni med elever som inte klarar uppnåendemålen i år 5? Hur fångar
ni upp dem och vilka blir inblandade?

Som klasslärare är man medveten om vilka elever som inte kommer att klara det
nationella provet. Det är viktigt att försöka sätta in resurser för dessa elever så tidigt
så möjligt. Lärarna önskar att det fanns mer hjälp att ge dessa elever än vad det
finns. En av lärarna brukar ha privatundervisning både för eleven och föräldrarna för
att de ska kunna träna hemma. Det är bra att använda nivågrupperat läromedel för
de matematiksvaga eleverna. De personer som blir inblandade är naturligtvis eleven
själv, föräldrar, klasslärare, speciallärare och i vissa fall även rektorn. Det är viktigt
att försöka fånga upp eleverna i år 4-6, eftersom det i år 7-9 ofta är känsligare och
svårare att hjälpa dessa elever. Det finns inte heller så mycket konkret material att ta
hjälp av.



Hur samarbetar du med hemmet vad det gäller elever med
matematiksvårigheter?

De flesta lärarna är överens om att föräldrarna är en viktig samarbetspartner.
Träningen i skolan är inte tillräcklig, därför krävs det att eleverna får hjälp hemifrån
om man ska komma till rätta med problemen. Många av lärarna brukar försöka få
föräldrarna att koppla matematiken till vardagliga situationer. Detta  för att få
eleverna att inse att matematik är viktigt och finns överallt, t ex affären och då man
bakar. En del elever får låna med sig dataprogram hem för att träna medan vissa
föräldrar t o m själva går och köper dataprogram till sina barn. En av speciallärarna
poängterar hur viktigt det är att vara utbildad då man hjälper elever med
matematiksvårigheter. Specialläraren bör visa hur föräldrarna ska hjälpa sina barn på
bästa sätt.

Vad innebär det för dig att ha en elev i klassen som har  matematiksvårigheter?

Det är en stor utmaning för läraren att ha elever med matematiksvårigheter i klassen.
Du måste vara extra tydlig och noggrann vid genomgångar näst intill övertydlig.
Läraren måste repetera och återkoppla mycket samt använda konkret material för att
matematiken ska bli så förståelig så möjligt. En elev som har matematiksvårigheter
får inte sitta ensam för länge utan behöver stöd och hjälp hela tiden. Läraren måste
göra speciella planeringar och ställa rimliga krav på dessa elever. Det kan handla om
att ge en mindre mängd uppgifter till dessa elever. Som lärare måste man lära sig att
tänka på andra arbetssätt då man ska hjälpa elever med matematiksvårigheter. Man
måste mycket grundligt sätta sig in i deras problem för att sedan hjälpa dem att hitta
smidiga vägar att tänka på. Läraren bör tala och rita mycket i matematiken för att
genom detta skapa förståelse för eleverna. Det gäller att hitta alternativa synvinklar
och genom detta angripa problemet.

Kan du som lärare förebygga matematiksvårigheter i din undervisning?

Det gäller att försöka att hitta dessa elever så tidigt som möjligt och gå in med
åtgärder. Man kan inte helt få bort problemet men man kan delvis förebygga
matematiksvårigheter. Flera av lärarna menar att man förebygger
matematiksvårigheter genom att använda konkret material och genom att laborera
mycket. Vidare kan man förebygga genom att repetera och återkoppla
undervisningen hela tiden. Man kan hjälpa många elever med svårigheter genom att
rita och tala matematik. Eleverna får då använda flera sinnen vilket förhoppningsvis
leder till en bättre förståelse.

Hur kan läraren underlätta för och uppmuntra elever med
matematiksvårigheter?

Läraren kan underlätta och uppmuntra genom att försöka göra undervisningen så



rolig och varierande så möjlig. Vidare måste man försöka få bort den negativa
inställningen som många elever har till matematik. Det gäller för läraren att försöka
vända det negativa till något positivt. Som lärare måste du vara väldigt positiv, ge
mycket beröm och ”peppa” vilket leder till ökat självförtroende. Det är bra om man
har mycket plockmaterial i undervisningen. Läraren måste inse att de elever som har
matematiksvårigheter inte klarar av att räkna samma mängd uppgifter som övriga.
Vidare kan man ibland bli tvungen att byta till enklare läromedel. Man måste hela
tiden tänka på så man ställer rimliga krav på eleven samt gör speciella planeringar.

Hur går du tillväga då eleven inte förstår addition, subtraktion, division och
multiplikation?

De flesta lärare menar att det inte finns en metod som går hem hos alla elever.
Antingen utgår man från en metod som passar eller annars får man helt enkelt
konstruera en. Då eleven inte förstår ett räknesätt är det viktigt att göra
undervisningen så konkret som möjligt. Exempel på konkreta materialet som läraren
kan använda är pärlor, pengar, klossar, stavar, block och måttband.

Använder du dig av något konkret material i samband med undervisningen av
matematiksvaga elever, vad och hur?

Alla lärare sade sig arbeta med konkret material såsom pärlor, pengar, klossar, stavar, block och måttband. Det
konkreta materialet blir ett komplement i undervisningen. Vilket detta är bra för dem som har svårt med att koppla ihop
t ex antal och siffra.

Vilka arbetssätt använder du dig av i din matematikundervisning?

De flesta lärarna arbetar undersökande och laborativt. Flera av lärarna försöker få in
rimlighets- och uppskattningsövningar i sin undervisning. Vidare menar en av lärarna
att man kan använda tidningen och naturen då man vill variera sin
matematikundervisning.

Anser du att fenomenet matematiksvårigheter är könsrelaterat?

En del av de intervjuade lärarna anser inte att problemet är könsrelaterat. Medan
andra säger sig ha märkt att matematikvårigheter skulle skilja sig mellan pojkar och
flickor. Några av lärarna anser sig ha träffat flest pojkar med matematiksvårigheter.
En av lärarna menar att tjejer är mer noggranna än pojkar vilket leder till att pojkarna
gör fler slarvfel. Pojkar är mer spontana och vågar testa sig fram, detta leder till att
de lättare kommer fram till rätt svar. Vidare menar en av lärarna att eftersom flickor
är mer osäkra än pojkar får de större svårigheter.

Upplever du att pojkars och flickors matemtaiksvårigheter har  skillnader?



En lärare menar att pojkar har svårt för det mekaniska räknandet medan flickor har
svårt för problemlösning. Några lärare menar att pojkar är slarvigare än flickor,
därför gör pojkarna fler fel än flickorna. Vissa av lärarna menar att det finns
skillnader eftersom vi är och tänker olika, men de kan inte komma på några konkreta
exempel. Eftersom flickorna är mer osäkra än pojkarna tror flera av lärarna att det
kan leda till att de får större svårigheter, då de är så rädda för att göra fel.

8 Resultatdiskussion
 

8.1 Vad är matematiksvårigheter?
 
 Då de intervjuade lärarna svarar på frågan vad matematiksvårigheter är, ger de en allmän definition av problemet. Av
de svar jag fått kan man finna två kategorier, nämligen biologiska- och affektiva orsaker.

 

8.1.1 Biologiska orsaker
 

 Flera av de intervjuade lärarna menar att en elev har matematiksvårigheter då man
inte kan hänga med i den normala undervisningen d v s det de flesta arbetar med.
Detta beror på att minnesfunktionerna inte fungerar vilket medför att det  tar längre
tid för dessa elever att lära sig. Elever med matematiksvårigheter räknar ofta fel och
tänker på ”konstiga sätt” utan att egentligen förstå vad de gör för fel. De elever som
har problem i matematik har svårt att se de olika sambanden i ämnet, det kan t ex
handla om att koppla ihop ett visst antal med rätt siffra. Många av dessa elever har
väldigt svårt att skriva symboler. Vidare har dessa elever ingen djupförståelse utan
räknar mekaniskt och lär sig genom ytinlärning vilket leder till att kunskaperna inte
befästs. Motoriska problem gör att många elever får svårigheter i matematik. Dessa
elever har stora svårigheter att skriva mycket och speciellt i små utrymmen t ex
rutor. Vissa av lärarna menar att matematiksvårigheter skulle vara ärftligt betingat
och då kan man inte komma någon vart med svårigheterna. Det finns lärare som
talar om att matematiksvårigheter istället handlar om en mognadsprocess. Elever i de
lägre åren har ofta svårt med taluppfattningen och behöver ta fingrarna till hjälp då
de räknar. De klarar helt enkelt inte av de tankemässiga operationerna i huvudet.
Vidare menar några av lärarna att det finns tydliga kopplingar mellan dyslexi och
dyskalkyli. Elever som har svårigheter i matematik har ofta svårigheter i andra
ämnen.
 

8.1.2 Affektiva orsaker
 

 Det är tyvärr väldigt vanligt att elever med matematiksvårigheter har fått en dålig start
i ämnet. Genom detta har de skapat sig en negativ inställning till matematiken som
kan vara väldigt svår att bryta. De tycker att matematik är svårt och tråkigt. Elever
med matematiksvårigheter har extremt dåligt självförtroende vilket flera av lärarna



anser beror på att matematik har så stor utslagseffekt, deras problem blir så tydliga.
Flera av lärarna har råkat ut för elever som blir stressade och ängsliga då de ska ha
matematik, det kan låsa sig för dessa elever.
 

8.2 Vad är utmärkande för elever med matematiksvårigheter?
 

 I denna fråga ger inte lärarna en allmän definition av svårigheterna utan ger sin syn på sina egna elever.
Lägg märke till är att alla svar hamnar under kategorin affektiva orsaker.
 

8.2.1 Affektiva orsaker
 

 Utmärkande för elever med matematiksvårigheter är att de lätt blir okoncentrerade.
Vissa elever blir passiva och tysta under lektionen och vill endast att tiden ska gå.
Andra blir stökiga och upplevs som riktiga orosmoment i klassrummet. De elever
som arbetar med egen planering väljer bort matematiken i den mån det är möjligt.
Många elever med matematiksvårigheter ger upp och har ingen inre drivkraft. De
förstår inte att de behöver matematiken utanför skolan. Eftersom matematik har en
stor utslagseffekt har dessa elever dåligt självförtroende och blir nervösa. Många
elever blir stressade då kan det låsa sig för dem och de blir helt blockerade.
 

 

 

 

8.3 Hur kan läraren hjälpa elever med matematiksvårigheter?
 

 Här kan tre olika kategorier lyftas fram, nämligen åtgärder genom undervisning, sociala åtgärder och
ansvarsbiten.
 

8.3.1 Åtgärder genom undervisning
 

 Det är viktigt att fånga upp elever med matematiksvårigheter i ett tidigt skede, man
har då bättre förutsättningar att lyckas övervinna problemen. Lärarna hjälper elever
med matematiksvårigheter genom att vara väldigt tydliga och noggranna. De
använder sig av konkret material såsom pärlor, pengar, klossar, stavar, block och
måttband. Detta konkreta material används för att ge eleverna förståelse för vad det
är de egentligen gör, t ex  ihopkoppling av ett visst antal med rätt siffra. Eleverna får
då använda flera olika sinnen vilket kan underlätta för många. Vidare kopplar flera
av lärarna matematiken till verkligheten för att få ämnet att kännas meningsfullt. Då
eleverna arbetar med de fyra räknesätten säger sig många lärare använda pengar.
Genom att använda pengar är det lättare att få eleverna att förstå samt de kan koppla
matematiken till vardagliga händelser t ex affären. För att få reda på mer exakt var
svårigheterna ligger hos eleven är det bra att låta eleven tala matematik. Då kan man
låta eleven försöka räkna ett tal och sedan låta eleven berätta hur den tänkte, läraren
kan på detta sätt fånga upp eleven på rätt ställe, och därigenom försöka få eleven att
tänka på enklare eller bättre sätt. Vidare är det bra att låta eleverna rita mycket



eftersom många har problem med symbolerna i matematiken. Får eleverna se en
matematikuppgift på andra sätt än med symboler kan det bli mycket lättare.
Eftersom det finns många bra och väl utarbetade dataprogram i matematiken menar
flera av lärarna att dessa kan vara ett mycket bra komplement i
matematikundervisningen. Dessa matematikprogram tycker eleverna är lätta och
roliga att arbeta. För de elever som har stora svårigheter i matematik kan läraren
ordna extraundervisning efter ordinarie skoltid. Det kan vara lämpligt att låta
föräldrarna vara med, detta kan vara bra eftersom många föräldrar själva har
problem med att hjälpa sina barn. Genom att sätta upp mindre delmål och arbeta
intensivt med svårigheterna blir de enklare att lösa. Läraren måste hitta nya arbetssätt
eller variera de inarbetade i sin undervisning. Det gäller att vara kreativ som lärare
och göra undervisningen rolig för eleverna. Samtidigt får inte undervisningen bli
ostrukturerad för då kan många elever tappa bort sig och bli förvirrade. Läraren
måste ge tydliga instruktioner och ha regler så eleverna vet vad som ska hända. För
att underlätta för elever med dessa svårigheter gäller det att läraren repeterar och
återkopplar hela tiden i sin undervisning. Man måste som lärare vara extra noga med
att ställa rimliga krav på elever med dessa svårigheter annars kan man ganska fort
sänka dem. Genomtänkta och speciella planeringar är ett måste för att
undervisningen ska fungera. Vidare gäller det att anpassa läromedlet till eleven, man
kan få byta till betydligt enklare eller nivågrupperat läromedel. De elever som har
matematiksvårigheter ska inte behöva räkna lika många uppgifter som övriga elever.
 

8.3.2 Sociala åtgärder
 

 Eftersom många elever med matematiksvårigheter har dåligt självförtroende gäller
det att läraren ger mycket beröm och uppmuntran. Det gäller att vara väldigt positiv
och verkligen visa att man ser eleverna. Läraren måste hela tiden stödja, hjälpa och
bekräfta dessa elever för de har det verkligen jobbigt. Man får som lärare vara
noggrann med att man aldrig ger någon negativ kritik till dessa elever för det klarar
de inte av. Det är bra om det finns tillgång till ett grupprum dit elever med
matematiksvårigheter kan gå. Där kan de sitta och arbeta i lugn och ro vilket de så
väl behöver.
 

8.3.3 Ansvar
 

 Som klasslärare får man inte ta på sig allt ansvar själv för det klarar man inte av. Det
gäller att koppla in både speciallärare och hemmet. Träningen i skolan är långt ifrån
tillräcklig därför krävs det att skolan samverkar med hemmet. Genom att eleven får
arbeta hemma hålls matematiken bättre vid liv. Eleven slipper börja om med sin
inlärning hela tiden, då minnefunktionerna hos dessa elever ofta är sämre. Samtidigt
kan man koppla matematiken till vardagliga händelser som t ex affären och bakning.
Datorn är ett bra hjälpmedel och många föräldrar köper dataprogram som passar
deras barn så de kan träna hemma vid datorn.
 



 

9 Diskussion
 

 Matematiksvårigheter innebär enligt litteraturen att eleven visar låga kunskaper i
relation till en fastställd standard (lägre kunskaper än genomsnittseleven). Man kan
också läsa att en elev anses ha inlärningssvårigheter då han eller hon inte når de
enligt styrdokumenten uppställda målen. Adler (1996) delar in matematiksvårigheter i
fyra huvudgrupper, nämligen allmänna matematiksvårigheter, alkalkyli, dyskalkyli
och pseudo-dyskalkyli.
 

 Orsakerna till matematiksvårigheter är väldigt varierande vilket dels kan bero på
biologiska orsaker dels sociala- och emotionella orsaker. Till de biologiska
orsakerna räknas hjärnskada, sjukdomar och ärftlighet. De sociala och emotionella
orsakerna kan vara en konfliktfylld hemmiljö, vantrivsel, ansträngande skolsituation,
ängslighet och koncentrationssvårigheter.
 

 I min empiriska undersökning har jag kommit fram till att matematiksvårigheter kan
ha biologiska och emotionella orsaker. Till de biologiska orsakerna kan man koppla
minnesfunktionerna som inte riktigt fungerar hos elever med matematiksvårigheter.
Vidare har många elever inom kategorin stora motoriska svårigheter. Det kan handla
om att skriva siffror samt att skriva i små utrymmen. Flera av lärarna talar om att
svårigheterna skulle vara ärftligt betingade. En av lärarna vill i samband med
matematiksvårigheter tala om att det kan handla om en mognadsprocess. Man kan
sedan finna flera aspekter som tydligt kan kopplas till de emotionella orsakerna.
Många elever med matematiksvårigheter har fått en dålig start i ämnet, vilket har givit
dem en negativ inställning till matematik. Utmärkande för dessa elever är att de har
ett väldigt dåligt självförtroende, blir lätt stressade och ängsliga. Lärarna anser att
okoncentration var vanligt förekommande hos elever med matematiksvårigheter.
 

 Det finns tydliga likheter mellan litteraturstudien och min empiriska undersökning.
De biologiska och emotionella orsakerna överensstämmer mycket väl med varandra
i de olika studierna. Eftersom matematiksvårigheter ofta förknippas med stress är
det viktigt att man som lärare skapar en trygg miljö i klassrummet där alla elever
känner sig lugna och harmoniska. Förhoppningsvis har man hjälp av specialläraren
så att han eller hon kan hjälpa dessa elever i liten grupp. Många lärare talar om
matematik i samband med att hinna långt, detta tycker jag är lite skrämmande. Det
gäller att poängtera att det är kvalitén som är viktig och inte kvantiteten. Det är
betydligt mer väsentligt att eleverna förstår vad de gör än att de bara sitter och
räknar snabbt utan att egentligen förstå vad de gör. Många elever med
matematiksvårigheter har motoriska problem. Det gäller att tänka på detta och se till
att dessa elever får större utrymmen att skriva i.
 

 I litteraturen finner man att utmärkande symptom för elever med
matematiksvårigheter är tumsugning, nagelbitning, magbesvär, dagdrömmeri,



ängslighet, stor tystlåtenhet, koncentrationsstörningar, osjälvständighet, motorisk
oro samt överdriven pratsamhet. Var sjunde elev upplever matematiken i skolan
som ett stort misslyckande. Det är främst pojkar som har denna känsla. Eftersom
matematik har hög prestige känner sig många elever stressade just i detta ämne. För
de elever som känner sig stressade i matematik bildas en ond cirkel av negativa
affekter såsom ängslan, avsky, besvikelse, vrede och hat. Misslyckande i matematik
kan även leda till sekundära känsloreaktioner som kallsvett, handsvett, yrsel och
illamående.
 

 Elever med matematiksvårigheter saknar ofta både självförtroende och inre
motivation. Dessa elever har ofta koncentrationsvårigheter visar min empiriska
studie. Många av dessa elever blir passiva, de sitter då tysta och väntar på att
matematiklektionen ska sluta. Dessa elever kan annars bli väldigt stökiga och ställer
till oro i klassen. Elever med matematiksvårigheter har ingen inre drivkraft utan ger
lätt upp. De har en negativ inställning till ämnet och förstår inte vad de ska ha för
nytta av ämnet utanför skolans värld. De intervjuade lärarna menar att många elever
är ängsliga inför matematiken då den har en sådan utslagseffekt, det kan visa sig i
form av att de blir stressade och det låser sig för dem. Många elever med
matematiksvårigheter har ett enormt dåligt självförtroende.
 

 Jag tycker att litteraturen och min empiriska undersökning stämmer så väl överens
med varandra. Det framgår tydligt i de både studierna att matematik har ett nära
samband med emotionella problem såsom självförtroende och motivation. Genom
att man arbetar med elevernas självförtroende kan säkerligen många misslyckanden i
matematik undvikas. Vidare krävs det att läraren trycker på att det är viktigt med
matematik för det finns runt omkring oss.
 

 Litteraturen säger att en långsam och lugn arbetstakt är en primär förutsättning för
elever med allmän begåvningsnedsättning. De behöver konkret material och behöver
få använda det längre tid än normalklassens elever. Inlärningen måste ske i små
etapper och varje moment måste övas länge innan man kan gå vidare. Repetitioner
av genomgångna moment måste göras ofta. De kan utföras som korta drillpass, men
de måste vara lustbetonade, spännande och överraskande. Noggrann planering av
lärostoffet, klokt hänsynstagande till elevernas prestationsförmåga och överlagd
metodik förefaller vara viktiga förutsättningar för lärarens undervisning och
handledning. Läraren bör vidare organisera sin undervisning så att den inte
framkallar oro och misslyckanden. Eftersom många elever med
matematiksvårigheter ofta har dyslexi, bör läraren läsa in uppgifterna på band och
sedan låta eleven använda freestyle. Det gäller att vara väldigt positiv och stötta
dessa elever. Läraren bör aldrig ge negativ kritik för det kan stjälpa en elev med
matematiksvårigheter. Man måste som lärare vara medveten om att elever med
inlärningssvårigheter inte klarar de fria arbetssätten som präglar skolan idag, de
behöver en tydlig struktur för att klara sig.
 



 Klassläraren får inte ensam ta på sig allt ansvar för det finns inte en rimlig chans att
klara alla bitar själv, man bör ta hjälp av både speciallärare och föräldrar. Datorn är
ett bra pedagogiskt hjälpmedel för elever med matematiksvårigheter. Min empiriska
studie visar att lärarna hjälper elever med matematiksvårigheter genom att vara
väldigt tydliga och noggranna. De använder sig av konkret material såsom pärlor,
pengar, klossar, stavar, block och måttband. Det konkreta materialet används för att
ge eleverna en bättre förståelse för vad de håller på med. Eleverna får då använda
flera av sina sinnen vilket förhoppningsvis leder till att de förstår bättre. Flera av
lärarna talar mycket matematik samt låter eleverna förklara för varandra hur de löst
en uppgift. Vidare försöker lärarna rita en hel del för de elever som har problem
med symboler, de kanske har lättare för att förstå bildspråket. Några av lärarna ger
extraundervisning efter ordinarie skoltid. Det gäller att uppmuntra dessa elever samt
ge dem mycket beröm. Som lärare måste man göra undervisningen rolig och
varierande men den måste ändå ha en tydlig struktur. Läraren bör hela tiden repetera
och återkoppla i sin undervisning. Man måste göra speciella planeringar och se till
att läromedlet är anpassat för eleven. Samtidigt måste man minska antalet uppgifter
för de elever som matematiksvårigheter.
 

 Träningen i skolan är långt ifrån tillräcklig därför krävs det ett gediget samarbete
mellan hem och skola. Genom denna samverkan kan eleven komma i kontakt med
matematiken oftare vilket är viktigt samtidigt som man kan koppla den till vardagliga
händelser såsom affären och då man bakar.
 Jag ser även här tydliga kopplingar mellan litteraturen och den genomförda
empiriska studie jag gjort. Jag anser att lärarna har ett väldigt stort ansvar vad det
gäller elever med matematiksvårigheter. Genom att man som lärare noga tänker
igenom sin undervisning kan man säkert undvika att en del elever får dessa
svårigheter. Men i sammanhanget vill jag lyfta fram hur viktigt det är att inte ta sig an
problemen själv. Det gäller att vara professionell och inse att det behövs hjälp både
från skola och hem. Lärarna har ett stort ansvar vad det gäller att hitta arbetssätt
som passar de elever som har matematiksvårigheter. Man får inte låsa bli fast i
gamla rutiner utan det gäller att våga testa nya sätt och vägar. Genom min empiriska
studie har jag fått många fina och bra tips på hur jag ska bemöta elever med
matematiksvårigheter. Det gläder mig att det verkar som om matematiken har blivit
mer konkret än vad den var förr. Personligen tycker jag att det är väldigt viktigt att
hitta en mångfald i undervisningen. Det är bra att låta eleverna både rita och tala
matematik för jag tror att genom detta kan man fånga upp många elever som annars
skulle kunna få stora problem. Tyvärr är matematiken ett väldigt prestigeladdat ämne
där eleverna tävlar om vem som hunnit räkna flest uppgifter. Här måste man som
lärare markera att antalet uppgifter inte är det viktiga, utan att verkligen förstå det
man gör. Jag tycker, sorgligt nog att ganska många av de intervjuade lärarna mätte
sina elevers matematikkunskaper i måttet kvantitet.
 

 Jag har fått en bra bild av hur lärare upplever elevers matematiksvårigheter. Det är
skrämmande att elevers dåliga självförtroende ofta ligger till grund för uppkomsten



av matematiksvårigheter. Innan jag gjorde den här studien var jag medveten om att
matematik och självförtroende hade ett samband. Men blev ändå förvånad över att
resultatet visar att matematiksvårigheter i så stor utsträckning skulle bero på
affektiva orsaker. Det gäller att man som lärare tar till sig den information som
resultatet ger och arbetar mycket med elevers självförtroende. Vidare måste man
arbeta med att få eleverna motiverade och engagerade i matematikämnet. Lyckas
man med detta tror jag att man kan förhindra att en stor del av eleverna får
matematiksvårigheter. Det känns som många lärare lägger ner mycket arbete på
elever med matematiksvårigheter vilket jag självklart tycker är väldigt positivt, men
många lärare har svårt att sätta ord på det arbete de gör. Det kan handla om att de
inte riktigt tar sig tid till utvärdering och reflektion. Eftersom många av lärarna inte
anser sig ha tid för detta, tror jag att undervisningen inte känns så stimulerande och
utvecklande som den annars skulle kunna göra. Jag anser att undervisning är ett
givande och ett tagande. Man talar mycket om bristande resurser och tid. För att
orka arbeta i skolan och tycka det är kul måste man få någon typ av respons på sin
undervisning och det arbete man gör. Detta kan man få genom utvärdering och
reflektion både av elever och kollegor. Undervisningen får inte bli rutinarbete, för då
är jag övertygad om att man blir en dålig lärare. Man träffar hela tiden nya
elevgrupper och behöver hela tiden förnya sin undervisning för att den ska passa in i
den nya gruppkonstellationen.
 

 Många anser att matematik är ett av de viktigaste ämnen vi har i skolan. För att klara
av att leva ett någorlunda normalt liv behöver vi kunna genomföra vissa matematiska
beräkningar. Behärskar man inte den grundläggande matematiken finns en stor risk
att du får försämrade möjligheter vad det gäller att söka arbete, då de flesta arbeten
kräver vissa matematiska kunskaper. Vidare kan detta innebära att man får problem
vad det gäller tids- och rumsuppfattning samt svårigheter att hantera pengar. Många
lärare anser sig väldigt ofta veta att elever behöver hjälp men det finns ingen hjälp att
tillgå p g a bristande resurser. Det beror säkerligen på de besparingar som skett i
skolan under nittiotalet. I Lpo-94 kan man läsa att ” hänsyn skall tas till elever med
särskilda behov”. Jag anser att elever med matematiksvårigheter borde rimligtvis
innefatta denna grupp av elever. Därav menar jag att skolan i princip bryter mot
skollagen då man inte ger elever med matematiksvårigheter den hjälp de faktiskt har
rätt till.
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