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Sammanfattning 
Mitt syfte med detta examensarbete är att se hur man bör hantera elever med behov av särskilt stöd i matematik. För att få 
en bättre förståelse för ämnesvalet har jag läst i litteraturen om hur vanligt förekommande matematiksvårigheterna är, vilka 
hinder som finns för inlärning i matematik samt hur man ska hantera eleverna med behov av särskilt stöd. Dessutom har jag 
genomfört en undersökning i år 6 på två olika skolor. Jag har intervjuat lärare och speciallärare om hur de hanterar de 
elever som inte nådde upp till godkänt på det nationella provet i matematik i år 5. Jag har även studerat skolornas 
kommunala skolplaner samt lokala arbetsplaner, för att se vilka riktlinjer som ges i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd. Resultatet visar att man bör kartlägga eleverna och sedan upprätta ett åtgärdsprogram innan hjälpen sätts in. De elever 
som är i störst behov av hjälp får oftast en sådan hantering.   
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Sammanfattning 
 
Mitt syfte med detta examensarbete är att se hur man bör hantera elever med behov av särskilt stöd i matematik. 
För att få en bättre förståelse för ämnesvalet har jag läst i litteraturen om hur vanligt förekommande 
matematiksvårigheterna är, vilka hinder som finns för inlärning i matematik samt hur man ska hantera eleverna 
med behov av särskilt stöd. Dessutom har jag genomfört en undersökning i år 6 på två olika skolor. Jag har 
intervjuat lärare och speciallärare om hur de hanterar de elever som inte nådde upp till godkänt på det nationella 
provet i matematik i år 5. Jag har även studerat skolornas kommunala skolplaner samt lokala arbetsplaner, för att 
se vilka riktlinjer som ges i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att man bör kartlägga 
eleverna och sedan upprätta ett åtgärdsprogram innan hjälpen sätts in. De elever som är i störst behov av hjälp får 
oftast en sådan hantering.   
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1 Inledning 
 
Under min utbildning fick vi inte lära oss någonting om inlärningssvårigheter i matematik. Läs- och 
skrivsvårigheter har vi däremot läst om. Det här tycker jag är märkligt eftersom det finns elever i vanliga 
helklasser, som undervisas av vanliga matematiklärare utan kunskaper om inlärningssvårigheter i matematik. 
Grundtanken är förmodligen att specialpedagogerna  ska undervisa eleverna med inlärningshinder i matematik. 
Det blir inte alltid så i praktiken p g a att många skolor saknar både pengar och kompetent personal. Eftersom jag 
dessutom är mycket intresserad av matematik och matematikinlärning blev valet av ämnesområde ganska lätt. 
Kunskap om inlärningssvårigheter i matematik är en relevant och viktig kunskap för grundskollärare. Genom min 
undersökning vill jag lära mig hur man hanterar elever med behov av särskilt stöd i matematik.



  
 
 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 
Mitt syfte med det här arbetet är att få en bild av hur man hanterar elever som är i behov särskilt stöd i 
matematik. För att kunna förstå hur man ska hantera dessa elever vill jag också ta reda på vad som kan orsaka att 
en elev har svårigheter i matematik. Genom den empiriska delen vill jag få en bild av hur skolan hanterar elever, 
som ej når betyget godkänt på det nationella provet i matematik i år 5. Jag vill också försöka förstå hur lpo 94:s 
målbeskrivningar samt nationella prov har påverkat situationen för elever med behov av särskilt stöd i matematik.   
 

2.2 Frågeställningar 
 
Jag har valt att dela upp mitt syfte och problem i flera delfrågeställningar. 
  
��Hur hanterar skolan de elever som ej nått upp till målen i matematik i år 5? 

• Vad säger den kommunala skolplanen samt skolans lokala arbetsplan om det berörda området? 
• Hur många klarar ej det nationella provet i matematik i år 5?  
• Vad är orsaken till elevernas misslyckande? 
• Vilka resurser (speciallärare, enskild undervisningstid, datorprogram och materiel) har lärarna att tillgå 

för att hjälpa eleverna som ej nått upp till målen? 
• Vilken eller vilka undervisningsmetoder används i år 6 för att hjälpa dessa elever?  
• Hur hanterade skolan elever med behov av särskilt stöd i matematik innan lpo 94 gällde? 
• Är skolans hantering av elever med matematiksvårigheter överensstämmande med aktuell forskning?  
 



  
 
 

 

3 Definitioner och begrepp 
 
Det finns många olika begrepp som syftar på matematiksvårigheter. De olika begreppen har dessutom olika 
definitioner och olika förklaringar på orsaker och symptom. Nöjer man sig med att slå upp begreppen i 
nationalencyklopedin (1991, band fem, s 213) ges endast en förklaringen 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.” 
 
Enligt Magne (1973) är det svårt ett dra någon fast gräns för att fastställa innebörden av matematiksvårigheter, 
men han menar att en elev som presterar under en godtyckligt fastställd nivå har matematiksvårigheter. Begreppet 
dyskalkyli används då elevens sammanfattade räkneprestationer är något under den fastställda nivån. Akalkyli 
används då elevens prestationer är långt ifrån den fastställda nivån. Dessa elever kan inte ens klara av de fyra 
räknesätten. 
 
Några utländska forskare använder begreppet dysmathematika. Enligt Magne (1994) blir den svenska 
översättningen dysmatematik, ett begrepp som idag används i samband med matematiksvårigheter. Denna term 
skall helst bara förknippas i samband med handikappade barn i särskolan. Dysmatematik är en 
matematikundervisning anpassad för en handikappad elevs livsbehov.  
 
Malmer och Adler (1996, s 185) delar in barns svårigheter i matematik i fyra huvudgrupper, som beror på graden 
av svårighet samt vilken art det är. 
 ” • Akalkyli inrymmer en oförmåga att räkna. (ofta hjärnskador) 

• Allmänna matematiksvårigheter. (sänkt allmän begåvning) 
• Dyskalkyli inrymmer specifika matematiksvårigheter, dvs en ojämn förmåga, som ibland går under 

namnet utvecklingsdyskalkyli. (matematikens motsvarighet till dyslexi) 
• Pseudo-dyskalkyli har närmast sin grund i psykosociala förklaringsmodeller. Känslomässiga blockeringar 

som förklaring till matematiksvårigheter inryms i denna grupp.” 
 
 
Engström (2000) säger att vi inte behöver diagnostisera specifika matematiksvårigheter, eftersom det inte finns 
något som tyder på att elever med specifika matematiksvårigheter skulle skilja sig från andra elever med behov 
av särskilt stöd i matematik. Därför är det inte längre intressant att skilja på allmänna och specifika 
matematiksvårigheter 
 
Enligt Engström (2000) råder det en stor begreppsförvirring i den allmänna debatten om dyskalkyli. Det finns 
ingen enhetlig definition av begreppet bland forskare i världen. 
 
Magne skriver att det finns förvirrande många uttryck och termer som berör matematiksvårigheter. Han listar 
(1998b, s 19) uttryck som är tagna ifrån Lorenz och Radatz.  
 
”alkalkyli, alexi för tal, amnestisk akalkyli, anaritmeti, anaritmetri, anaritmi, aritmasteni, asemantisk afasi, 
dyskalkyli, dyslektisk dyskalkyli, dysmatematik, fingeragnostisk dyskalkyli, Gerstmann-syndromet, grafisk 
dyskalkyli, Henschen-dyskalkyli, ideognostisk akalkyli, ideognostisk dyskalkyli, inlärningsstörning i aritmetik, 
inumeracy, kalkylasteni, konstruktionsapraxi, lexikal dyskalkyli, matematiksvårighet, motorisk-verbal dyskalkyli, 
oligokalkyli, parakalkyli, parietal akalkyli, postlesionell akalkyli, praktognostisk dyskalkyli, pseudoakalkyli, 
pseudo-oligokalkyli, sekundär-akalkyli, sekundär-dyskalkyli, sekundär-oligokalkyli, sekundär-parakalkyli, 
sensorisk-verbal dyskalkyli, sifferafasi, sifferafemi, sifferagrafi, sifferalexi, sifferblindhet, sifferdysgrafi, 
sifferdövhet, spatialakalkyli, spatial oordning, särskilda utbildningsbehov i matematik, tal-afasi, tal-agrafi, tal-
alexi, talblindhet, taldysgrafi, taldyslexi, taldyssymbolism, taldövhet, utvecklingsakalkyli, utvecklingsdyskalkyli, 
verbal dyskalkyli, visuell agnosi.”  
 
I mitt arbete kommer jag för det mesta använda mig av begrepp som inte är defektinriktade, t ex behov av särskilt 
stöd i matematik.  
 



  
 
 

I undersökningsdelen använder jag mig av Lpo 94:s uppsatta mål för godkänd i år 5, för att försöka urskilja 
elever med och utan matematiksvårigheter.  
 
Magne skriver (1973) att matematiksvårigheter inte har någonting att göra med om en elev erhållit betyget 
godkänd eller icke godkänd, men att man däremot kan använda detta för att skilja mellan personer med och utan 
matematiksvårigheter.  
 



  
 
 

 

4 Teoribakgrund 
 

4.1 Läroplanen Lpo 94  
 
I den senaste läroplanen för grundskolan finns en särskild skrivning om skolans värdegrund och uppgifter: 
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårt att nå målen för utbildningen.” 
(Utbildningsdepartementet 1998, s 6). 
 
Beträffande skolans mål och riktlinjer betonas vikten av matematiskt tänkande på följande sätt: ”Skolan ansvarar 
för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa 
det i vardagslivet” (aa, s 12) 
 
Följande riktlinjer ges i arbetet med kunskaper: ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd. Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande samt stimulera, handleda och ge särskilt stöd åt elever som har svårigheter” (aa, s 14) 
 
Man poängterar också lärarens roll i samarbetet mellan förskola, skola och fritidshem: ”Läraren skall i 
samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.” (aa, s 16)  
 
 
Rektorns roll beskrivs så här: ”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 
och den särskilda hjälp de behöver.” (aa, s 17)  
 

4.2 Kursplaner för grundskolan 
 
I kursplanen för matematik beskrivs förhållningssättet till elever med behov av särskilt stöd i matematik under 
avsnittet på detta sätt: ”Undervisningen i matematik skall främja elevernas allsidiga utveckling och särskild 
uppmärksamhet skall ges elever som kan behöva särskilt stöd och längre tid för att lära viktiga begrepp, metoder 
och samband.” (Utbildningsdepartementet 1994, s 34) 
 
Magne (1998b) menar att motivationens betydelse för inlärning är mycket stor. Begåvningen kanske är 
överskattad. Skolans kursplaner kan verka  barnsliga för elever med stor begåvning. För en elev med särskilda 
behov kan kursplanernas mål vara omöjliga att nå. Därför kan det hämma elevens inlärning och i värst fall betyda 
att eleven inte lär sig någonting. 

4.2.1 De sju intelligenserna 
 
Enligt Magne (1998b) är matematikinlärning att tänka. Den aktuella kursplanen bygger i allra högsta grad på det 
logiskt-reflekterande tänkandet (Magne 1998a). Denna är viktig för inlärandet, men omfattar dock endast en 
begränsad del av den mänskliga förmågan. Det finns ju flera olika slags intelligenser enligt Gardner och 
Goleman. Därför borde vi i matematikundervisningen ta hänsyn till detta. Magne anknyter  till 
utvecklingspsykologen Bengt-Erik Anderssons insändare i DN debatt i Juni 1997 som handlade om skolans 
dilemma inför att olika personer har olika slags intelligenser. Andersson skriver att samhället måste se till att 
eleverna får uppgifter som stimulerar samtliga begåvningsområden. För att lyckas med detta måste skolan lämna 
sina kunskapsmål som alla elever ska behärska. Magne (1998a, s 23) summerar att anvisningarna om strävansmål 
och uppnåendemål är orealistiska: ”Många elever kan varken sträva mot eller uppnå målen”.  
 

4.2.2 Matematisk kompetens 
 



  
 
 

Hos Magne (1998a) betyder matematisk kompetens de matematiska kunskaper som en person använder i sin 
personliga verksamhet och vardagliga livsföring. Det hela handlar om den roll matematiken har i samhället. Den 
matematiska kompetensen är en del av den sociala kompetensen. Den ger makt, oberoende och självständighet i 
det vardagliga livet. Ibland är kompetensen direkt påtaglig och i andra fall innehåller den omedvetet tänkande. 
 
Magne säger att social kompetens sammanfaller en hel del med matematisk kompetens. Han menar att den 
matematiska kompetensen inte bör styras av kursplanens specifikationer utan mer av den praktiska nyttan i olika 
sociala situationer. Magne (1998a, s 31) sammanfattar resonemanget så här: ”I livssituationer söker man upp den 
för tillfället användbara matematiska problemlösningstekniken, vare sig man själv behärskar den eller inte. I 
deklarationstider går många svenskar till räknemästare eller revisorer.” 
 
Magne menar vidare att läroplanerna har dubbla budskap. Grundskolan skall å ena sidan främja elevernas 
harmoniska bildning och deras allsidiga utveckling och ”förmedla” kunskaper och erfarenheter av olika former 
för skapande verksamhet samt bidra till elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling. Å andra sidan 
dekreteras ganska strikta regler för vad och hur skolan uppställer ”mål som man skall sträva mot i varje ämne” 
och ” mål som alla elever skall uppnå”. Alla elever har inte de förutsättningar som krävs för att nå målen och för 
andra finns det hinder, menar Magne (1999). 
 

4.3 Hur många elever har behov av särskilt stöd i matematik? 
 
Magne (1998a) påstår att alla elever inte har de förutsättningar som krävs för att nå målen och för andra finns det 
hinder. Vart sjunde barn upplever matematiken som ett misslyckande och dessa elever är i behov av särskilt stöd 
(Magne 1998b). Neuman (1989) hävdar att hela 10-15% av våra elever inte kan lära sig de fyra räknesätten. 
Malmer och Adler (1996) skriver att 6,4 % av barnen i grundskolan hade matematiksvårigheter medan bara 4,9 
% har svårigheter med läsning. Detta kan betyda att det finns fler elever som har inlärningssvårigheter i 
matematik än läs- och skrivsvårigheter. Detta är rimligt, anser Malmer och Adler, eftersom matematiken kräver 
en mängd olika egenskaper som ska fungera både enskilt och tillsammans. Trots detta finns det i 
forskningssammanhang idag ingen entusiasm för inlärningsproblem i matematik. Däremot är undersökningar 
inom läs- och skrivsvårigheter vanliga (Magne 1998b). 
 
Engström (2000) menar att vi har en skola som lyckas bra i vissa avseende. I andra avseende klarar skolan inte av 
sitt utbildningsuppdrag. Matematiken innebär ett enda stort misslyckande för många av våra elever. 1999 
lämnade var fjärde elev grundskolan i Örebro utan ett betyg i matematik. Örebro är inte unikt, problemet finns i 
hela landet och framförallt i storstäderna. Eftersom matematik är ett basämne får inte dessa elever börja på en 
gymnasielinje. Istället placeras eleverna på det individuella programmet, vilket kan bli det näst största 
programmet inom ett par år, om utvecklingen fortsätter. Detta är mycket oroväckande, anser Engström. 
 
Det nationella provet i år 5 innehöll 1999 fem olika delar (A, B, C, D och E). Del B behandlar taluppfattning, 
huvudräkning och skriftliga räknemetoder. Här var det 16 % av eleverna som inte nådde upp till godkänt. Del C 
innehåller geometriuppgifter och hela 32 % av eleverna fick inte godkänt. Del D behandlar förståelse för de fyra 
räknesätten samt miniräknaren. Här nådde 28 % av eleverna inte gränsen för godkänt (Skolverket 1999). 1998 års 
resultat är ungefär desamma. På del B och D tillsammans har 29 % av eleverna inte visat tillräckliga resultat och 
på del C har hela 34 % fått underkänt (Skolverket 1998). 
 

4.4 Hinder för matematikinlärning 
 
Jag har valt att dela in hindren i de tre huvudområdena psykogena, neurogena och didaktogena faktorer. 
Termerna kommer från ett tyskt speciallärarpar som heter Ellrott (Magne 1998). Ellrotts säger att det finns tre 
grundrisker för att en elev får svårigheter i matematik, psykogena, didaktogena och neurogena. De psykogena 
riskerna avser de sociala och psykiska påverkningarna. De neurogena avser organiska symtom medan de 
didaktogena beror på undervisningen. Ellrotts menar att mer än hälften av alla fall med elever som har 
matematiksvårigheter beror på didaktogena faktorer. Ett annat hinder för matematikinlärning kan vara dyslexi 
(Malmer&Adler 1996).   
 



  
 
 

Ensgtröm (2000) menar att det inte är meningsfullt att reducera orsaken till en enda förklaringsmodell. Istället 
ska man uppfatta problemen i flera dimensioner. Det kan finnas flera orsaker till att en elev har svårigheter i 
matematik. 
 
I den reformering som sker av specialpedagogiken har den medicinska/neuroligiska förklaringsmodellen fått 
mycket kritik. Detta har varit den vanligaste förklaringen, men fortsättningsvis bör man istället fokusera på den 
didaktiska modellen, menar Engström. 
 

4.4.1 Psykogena faktorer 
 
Ett farligt hinder för inlärning är att eleven inte försöker förstå eller inte orkar tänka (Magne 1998). Ett annat 
hinder är enligt Magne att eleven har blivit rädd för matematik p g a ständigt små misslyckanden. Tänkandet har 
blivit obehagligt. Enligt Neuman (1989) kvarstår oftast de problem som en elev har i lågstadiet även efter 
grundskolan. Ingenting har hjälpt under alla år med matematik på schemat, inte heller elevens mognad har hjälpt. 
Elevens självkänsla är i botten. Detta är bland det svåraste med att ta emot elever som speciallärare, säger 
Neuman. 
 
Svåra sociala förhållanden kan också vara en orsak, men dessa orsaker brukar vara mindre betydelsefulla än de 
neurologiska (Magne 1988). 



  
 
 

 

4.4.2 Didaktogena faktorer 
 
Ellrotts lista (Magne 1998b, s 137) på didaktogena faktorer: 

• ”disharmoni mellan det allmänna utbildningskonceptet och individens inlärningsförutsättningar, 
• skolpersonalens kollektiva utbildningsmetoder, 
• brister i ämnesdidaktiken för skolämnet, 
• inflexibilitet i skolverksamheten, 
• dogmatik i skolpolitik och skoladministration.” 

 
Enligt Ellrotts råder det en konflikt mellan utbildningskonceptet och individens inlärningsförutsättningar. Staten 
styr och kontrollerar verksamheten genom betygssättning samt normer och mål för verksamheten. Detta sker i en 
motstridighet gentemot forskningsresultat som säger att alla individer är olika och därför borde ha en 
individualiserad undervisning. Staten kan styra en del av undervisningsinnehållet, men det är ingen garanti att 
eleverna lär sig detta. För elever konstruerar sin egen kunskap genom aktivt lärande.  
Magne (1998b, s 137) berättar en liten historia: 
”- Pojken sa till sin kamrat: ”Jag har lärt Fido vissla.” 
- Kamrat 2 efter att undersökt saken: ”Men Fido visslar inte” 
- Kamrat 1: ”Jag sa att jag lärt honom vissla, inte att Fido lärt sig vissla”” 
 
Magne (1998b, s 138) summerar sina tankar om undervisningens innehåll genom några intressanta frågor: ”Är 
det fel i läroplanstänkandet? Borde framtidens läroplan skrivas på ett nytt sätt som innehåller mindre av allmänna 
kollektiva mål och mer av tillfällen för eleverna att flexibelt välja.” 
 
Magne menar att det brister i skolans organisation. Det finns bl a  långtidsfrånvaro p g a sjukdom, täta lärarbyten, 
långledigheter, skolbyten och dåliga överlämningar mellan skolorna. Detta leder till att eleverna inte får någon 
kontinuitet i undervisningen.  
 
Magne menar vidare att det finns exempel på brister i lärarnas matematikkunskaper och även i 
undervisningskompetensen. Lärarutbildningen borde därför få mer resurser tycker Magne. Ett vanligt fel i 
undervisningssituationen är enligt Magne och Schonell, som Magne hänvisar till, elevernas mekaniska övande. 
Eleverna måste vara motiverade samt veta varför de lär sig. En vanlig rutin är att nytt stoff introduceras mestadels 
språkligt istället för att låta eleverna utföra  konkreta försök. Läromedlen får också mycket kritik. De innehåller 
ofta uppgifter som inte anknyter till verkligheten och saknar mening. Magne (1998b, s 139) skriver följande: ”En 
fluga har sex ben. Hur många ben har nio flugor?” 
 
Det finns även brister i undervisningens organisation. I vissa fall sitter hela klassen och utför i princip samma 
uppgifter. Magne (1998b, s 139) skriver att: ”elever beter sig olika, lär sig olika och kan olika”. Malmer och 
Adler (1996) skriver att en formaliserad och forcerad undervisning leder till att onödigt många elever får 
svårigheter i matematik. Detta kan ses som outnyttjade möjligheter. Elevens matematiksvårigheter kan bero på 
lärarens inställning till ämnet, arbetssätt och arbetsformer. 
 
Birgitta Sahlin har sammanfattat Elisabteh Klewborns uppsats , Matematik genom tre stadier (1992).  Sahlin 
(1997) skriver att det finns två stora problem i skolornas organisation som kan ge elever hinder för 
matematikinlärning. Det är bristande helhetssyn och störande stadieövergångar. Klewborn menar att tidsbrist 
leder till att lärare ger eleverna modeller för att lösa matematiska problem. Lärarna vill förkorta inlärningstiden 
med hjälp av dessa modeller. Modellerna kan senare ge problem på kommande stadier, eftersom de ofta bara 
gäller på det egna stadiet. Lärarna på de lägre stadierna vet inte alltid vad målen för de senare stadierna är. Därför 
har de svårt att förstå vad som kan ge eleverna problem under senare år. Lärarna i de högre årskurserna vet sällan 
hur grunderna i matematikkunskaperna läggs. Därför kan det bli problem med de elever som saknar 
grundläggande kunskaper. Lärarna kan få svårt att se elevernas problem samt hjälpa eleverna som har 
kunskapsluckor. Det finns en risk att lärarna använder sig av metoden ”mer av samma” för att nöta in kunskapen. 
Denna form av undervisning leder till rutiner, men inte till matematisk förståelse. 
 
Klewborn menar att stadieövergångar kan stressa lärarna. Lärarna vet att de ska lämna över elever som förväntas 
ha en viss kunskap. De vet även att eleverna har nått olika långt och en del elever har inte den kunskap som 
förväntas. Den här stressen leder till att lärarna oftast hoppar över de begreppsbildande laborativa momenten, för 



  
 
 

att hinna med att ge eleverna formella lösningsmetoder. Detta kan leda till att man får elever som endast har 
”verbalbegrepp” istället för ”realbegrepp”.       
 
Det matematiska tänkandet kan även hindras av omgivningen p g a andra elever, hög ljudnivå o s v (Magne 
1998b). 
 
Neuman (1989) trodde innan hon började som speciallärare att barn som var omogna kunde ha svårt att lära sig 
räkna. När hon sedan upptäckte att elever på högstadiet och gymnasiet visar upp samma problem förkastar hon 
antagandet om att barn inte kan lära sig för att barnet är omoget. Neuman skriver att man ofta har åberopat 
Piagets stadieteorier som grund för att man kan avvakta med inlärning tills barnet är moget. Neuman hävdar att 
man då endast ser till en del av vad Piagets forskning säger. Man har glömt att Piaget har poängterat att ingen 
mognad kan uppnås utan föregående träning. Det krävs endast en viss mognad för träning. Neuman (1989, s  49) 
sammanfattar så här:  ”Bristande mognad kan alltså avskrivas som anledning till att vissa barn inte lär sig att 
exempelvis räkna. Det är snarare skolan som inte är ”mogen” att arrangera de situationer som ger beredskap för 
inlärning.” 
 

4.4.3 Neurogena faktorer 
 
Neurologiska skador kan hämma matematikinlärningen, vilket brukar visa sig då barnen är blinda, döva, 
hjärnskadade (cp), apatiska , emotionellt störda eller har en låg inlärningskapacitet t ex utvecklingsstörda barn 
(Magne 1988). Magne (1994) skriver att matematikbeteendet beror på nervsystemet och då främst den stora 
hjärnan. Olika undersökningar visar att flera delar av hjärnan är aktiva i matematiken beroende på vilket problem 
man ställs inför och att matematik troligen styrs av ett samarbete mellan och inom de olika delarna i hjärnan. 
Forskningens brist är att man oftast bara tittat på den allra enklaste formen av aritmetik menar Magne.   
 
Neuman (1989) vill avfärda att ointelligens skulle vara en orsak till hinder för matematikinlärning. Hon kan se 
många tecken på intelligens hos de barn som hon möter i specialundervisningen. Dessutom tyder en del forskning 
på att vi bara utnyttjar en bråkdel av vår intelligens och att alla barn som går i vår vanliga skola har de 
intellektuella kunskaper som krävs för att lära sig alla skolans ämnen menar Neuman. 
 

4.4.4 Matematik och dyslexi 
 
Malmer och Adler (1996) anser att specifika läs- och skrivsvårigheter begränsar förmågan att hantera symboler, 
vare sig det gäller läsning, skrivning eller räkning. Språket och symbolskrivningen har en stor och betydande roll 
i matematiken. Därför är det av yttersta vikt att lärare vet vilka inlärningshinder som finns hos dyslektiska elever. 
Man måste kunna ge eleverna den bästa möjliga undervisningen för att övervinna hindren.  
 
Malmer och Adler menar att elever med dyslexi och matematiksvårigheter inte har fått den hjälp de behöver i 
matematik. Man har som hon uttrycker det ”bogserat eleverna genom skolan”. De har inte fått den tid de behöver 
för att lära sig grunderna i matematik 
 
Tvärtemot Malmer och Adler påstår Engström (2000) att det är mycket tveksamt om man kan koppla samman 
dyslexi och matematiksvårigheter. Det saknas stöd för detta i den didaktiska forskningen, menar Engström. 
Däremot kan det finnas dyslektiker som har svårigheter i matematik, men det innebär inte att dyslexi orsakar 
matematiksvårigheter. 
 

4.5 Hantering av elever med behov av särskilt stöd 

4.5.1 Utredning/diagnostisering och kartläggning 
 
Magne (1998b) betonar vikten av tidig diagnos av elever som misslyckas i matematik. Detta för att kunna sätta in 
åtgärder i förebyggande syfte på ett tidigt stadie. Därför måste föräldrar och lärare var uppmärksamma på tidiga 
tecken.  
 



  
 
 

I en diagnostiseringsinlärning reder läraren ut elevens problem och eleven arbetar med sina brister. Magne 
nämner två huvudmetoder för diagnostisering av en elevs inlärningssvårigheter. En metod är psykosocial och 
pedagogisk. En annan huvudmetod riktar in sig på terapi med i vissa fall medicinsk inriktning.  
 

4.5.2 Historik 
 
Under åren 1963-1970 genomfördes en försöksverksamhet med matematikkliniker. Försöksverksamhet var 
mycket lyckad och ledde vidare till samordnad specialundervisning för elever med matematiksvårigheter (Magne 
1972). Det visade sig att en individualiserad och välplanerad undervisning gav resultat (Magne 1994). 
Skolmyndigheterna förlorade intresset för att utveckla projektet, eftersom man avstod från en individualiserad 
matematikinlärning. Istället satsade man på undervisning i sammanhållna klasser enligt enhetliga kursplaner. Nu 
är nya tankar på gång och ett återinförande av individuellt utformad matematikinlärning, menar Magne.  
 
Läraren i klassen har i de flesta fall ansvaret för elevens undervisning i klassen, skriver Magne (1972). I de svåra 
fallen kan rektorn, som har det övergripande ansvaret, i en elevvårdskonferens avgöra om en elev får 
specialundervisningen i matematik eller inte. Specialundervisningen eller den så kallade samordnade 
specialundervisning bedrivs i kliniken eller i klassen. I extremt svåra fall skall eleven placeras i så kallade 
hjälpklasser (specialklasser). Efter att rektor beslutat om specialundervisning måste man kartlägga och bedöma 
hur omfattande elevens svårigheter är och vilken karaktär svårigheterna har. Detta görs lämpligen med hjälp av 
en diagnos. Sedan är det dags att uträtta ett inlärningsprogram. Det skall utformas av specialläraren tillsammans 
med klassläraren. När man upprättar ett inlärningsprogram är det viktigt att man först gör en analys av 
inlärningsmålen, genom att tillämpa läroplanen systematiskt. Sedan måste man ta hänsyn till elevens möjligheter 
att lära sig de moment som motsvarar målen då man bestämmer sig för metodik och läromedel. Undervisningens 
utformning måste dessutom vara tillfredsställande för både elev och förälder. Undervisningen kan sedan ske i 
klassen m h a en klasslärare eller en speciallärare. Ibland kan det vara fördelaktigt att eleven undervisas i 
samordnad specialundervisning, menar Magne. 
 
 

4.5.3 Magnes fyra nivåer i arbetet med en stödplanering 
 
I Sverige har vi ingen styrning från skoldokumenten när det gäller diagnostiseringar och beslut om 
åtgärdsprogram (Magne 1998b). Vid svårare diagnostiseringar krävs specialistutlåtanden från t ex språk- och 
talexperter, matematikdiagnostiserare, läkare och socialarbetare etc. Magne delar in arbetet i fyra nivåer. 
 
• Nivå 1: Krisen uppstår och man diskuterar om en utredning behövs eller inte. Om en utredning behövs 

fortsätter man till nivå 2. 
• Nivå 2: Utredningen. Man lägger fram resultaten av utredningen.   
• Nivå 3: Beslut om åtgärder. 
• Nivå 4: Inlärningen. 
 
Nivå 1 
Här måste man skilja på enkla och svårare fall. Vid enklare fall löser läraren tillsammans med eleven problemen. 
Det blir ingen utredning. Vid mer komplicerade fall sker en anmälan om utredning. Rektor bör diskutera eleven i 
en elevvårdsgrupp. Rektor fattar sedan beslut om en eventuell utredning och utser en ansvarig ledare. 
 
Nivå 2 
I en utredning använder man samtal, observationer och prov. Om inlärningssvårigheterna inte är allt för stora så 
utreder läraren på egen hand eller med stöd av speciallärare och skolpsykolog.  
 
Nivå 3 
Nu sammanfattar man bedömningarna. I vissa enkla fall kan ett förslag innebära ett samtal om elevens situation. I 
svårare fall kan det krävas analysering som leder till en skriftlig helhetsbedömning. Detta ska utmynna i 
åtgärdsförslag om stöd åt eleven styrkt med en redogörelse om elevens hela situation. Nu ska beslutet fattas. Det 
kan göras på olika sätt. Rektorn sammankallar sin elevvårdsgrupp och elevens vårdnadshavare och diskuterar 
åtgärdsförslaget.  
 



  
 
 

Nivå 4 
Vid behov arbetar man fram ett inlärningsprogram av skolan tillsammans med vårdnadshavare och elev. I de 
enkla fallen kan läraren besluta på egen hand. Vid svårare fall beslutar rektor. Här kan man besluta om kostnader, 
speciallärare och övriga resurser. 
 

4.5.4 Kartläggning enligt Malmer 
 
En erfaren lärare har stora möjligheter att identifiera och upptäcka elever med matematiksvårigheter (Malmer & 
Adler 1996). Om man upptäcker att en elev har specifika matematiksvårigheter bör professionell hjälp anlitas för 
att utföra en neuropsykologisk utredning. Den ska sedan ligga till grund för ett specialpedagogiskt 
åtgärdsprogram. 
 
Vid en kartläggning av elever med matematiksvårigheter är det viktigt att man tar reda på följande, menar 
Malmer och Adler.  
• vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och kan använda, 
• hur eleven tänker, handlar och kan uttrycka sig såväl med hjälp av material som med hjälp av språket, 
• vilken inställning eleven har till matematik och hur hon/han uppfattar sin egen roll. 
 

4.5.5 Adlers utredningsmodell 
 
En viktig del av hanteringen av elever med inlärningssvårigheter i matematik är bedömningen av eleverna 
(Malmer & Adler 1996). Malmer och Adler trycker på att bedömningen av eleven ska innehålla både var 
svårigheterna ligger och vilka barnets möjligheter är. Bedömningen är ett teamarbete där samtliga personer i 
barnets omgivning är viktiga. Den ska sedan utgöra en grund för förståelse och möjligheter för barnet.  
 
Malmer och Adler anser att barn som har stora matematiksvårigheter måste utredas av professionella 
specialistteam i samarbete med lärare och föräldrar. Trots flertalet stödtimmar i matematik kan det vara en 
omöjlig uppgift att utveckla barnet om man inte har tillräckliga kunskaper om barnets svårigheter och 
möjligheter. Grundorsakerna till specifika matematiksvårigheter har nämligen oftast en biologisk förklaring, 
påstår Malmer och Adler. 
 
Utredning 
Enligt Malmer och Adler (1996) bör en utredning av barnet bestå av tre delar: 
1.  Neuropedagogisk bedömning 
I en neuropedogogisk undersökning inriktar man sig på att belysa barnets kunskaper och 
svårigheter i matematik utifrån en pedagogisk synvinkel. Man tittar bl a på barnets 
självkänsla, kommunikationssätt och motivation vid lösning av matematiska uppgifter.  
2.  Neuropsykologisk och psykologisk bedömning 
Denna undersökning utförs av en psykolog och syftar till att göra en funktionsbeskrivning 
av barnet. Den består av en personlighetsbedömning, en bedömning av kognitiv mognad 
(som leder till en begåvningsprofil) och en bedömning av specifika funktioner (t ex minne 
och inlärning eller verbal förmåga) 
3.  Neuropediatrisk eller medicinsk undersökning 
Här görs en somatisk och neuro-motorisk undersökning av barnet. Man försöker också 
utesluta sjukdomar och neurologiska störningar som orsak till problemen. 
 
Åtgärdsprogram 
När undersökningarna är gjorda är det av största betydelse att man samarbetar över yrkesgränserna för att göra en 
samlad bedömning (Malmer & Adler 1996). Om man fastställer en specifik diagnos är det viktigt att man uträttar 
konkreta åtgärdsprogram och handlingsplaner som underlättar för arbetet med barnet.  
 
Malmer och Adler (1996) hänvisar till (Tore Duvner, 1994), som delar in insatserna i åtgärdsprogram i tre nivåer. 
Det är av stor betydelse att åtgärderna bygger på kunskap om barnet och dess svårigheter. På första nivån måste 
åtgärderna riktas mot de specifika svårigheterna, för att kunna bearbeta dessa. Malmer och Adler markerar också 
vikten av att bedriva specialundervisningen enskilt, helst varje dag. Detta för att insatserna ska vara effektiva. I 
den andra nivån ska man försöka hitta åtgärder som kompenserar barnets svårigheter. En form av åtgärd kan vara 



  
 
 

att införa olika tekniska hjälpmedel t ex miniräknare och datorstöd. Ett annat alternativ kan vara en personlig 
assistent som hjälper barnet att strukturera sitt arbete i klassrummet. På den tredje nivån ska man inrikta 
åtgärderna på att lindra följderna av barnets inlärningssvårigheter. Det kan innebära att barnet får lära sig att 
förstå och beskriva sina problem. Effekten av detta brukar vara att barnet lättare kan se och använda sina goda 
egenskaper. Samtliga vuxna i barnets omgivning måste vara observanta mot sekundära problem som kan uppstå, t 
ex tydliga beteendestörningar och koncentrationssvårigheter.  
 

4.6 Undervisningmetoder 
 
Elever som misslyckas i matematik bör få en undervisning som syftar till att lära sig lösa problem och söka en 
mening i uppgifterna. Istället för mekaniskt övande kan eleverna tränas i problemlösning (Magne 1998b).  
 
Magne menar att alla elever borde kunna lyckas i matematik, men då krävs det att de elever som har hinder får 
lära sig efter intresse, förmåga och individualitet. Alltså efter elevens särskilda behov. Nyckeln till framgång är 
stöd. Lärare och föräldrar behövs för att skapa intresse och förmå eleven att skapa sin egen kunskap.  
 

4.6.1 Faktor-samspelsmodellen 
 
Enligt Magne (1998b) är lärandet av matematik oerhört komplicerat. Matematikkunskaper är resultatet av 
samspelet mellan stoffet och den lärande individens mentala och sociala skaparkraft. Detta samspel har Olof 
Magne och Kerstin Thörn kallat faktor-samspelsmodellen. I faktor-samspelsmodellen ska utredaren ta hänsyn till 
matematikämnets karaktär, elevens personlighet och elevens sociala nätverk.  

4.6.2 Wembers ”undervisningsprinciper” 
 
Magne (1998b) hänvisar till den tyske specialpedagogen Wember, som har sökt riktlinjer för hur elever med 
särskilda undervisningsbehov bör hjälpas i skolan. Wember utgår från Piagets konfliktmodell. När elever 
kommer i kontakt med en uppgift som inte passar in mönstret, krävs en ny lösningsstrategi. Eleven förstår inte 
uppgiften. Då uppstår en kognitiv konflikt. Konflikten är stressande. Den kan avlägsnas genom att eleven själv 
kommer på hur uppgiften kan lösas alternativt att eleven handleds fram till en lösningsmetod. Nu upphör stressen. 
Om den kognitiva konflikten förblir olöst så leder det till fortsatt stress. Nya misslyckanden kan öka stressen och 
leda till en kris. Läraren måste enligt Wember ge eleverna uppgifter som ligger på rätt nivå för att ge eleverna en 
kognitiv konflikt som de har en chans att lösa på egen hand. Magne (1998b, s 140-141) har översatt Wembers nio 
undervisningsprinciper:   
” 1. Undervisaren stöder eleven att välja innehållsmässigt meningsfulla uppgifter som  avspeglar elevens egen 

livsmiljö. 
2.  Uppgifter och problemlösningar bör uttryckas språkligt på så sätt att de svarar mot elevens egen 

språkuppfattning och ordkunskap. 
3.  Eleven skall aktivt medverka i uppgifternas lösande och bilda egna föreställningar om innehållet. 
4.  Läraren skall föreslå lärostoff med hänsyn till elevens kognitiva utveckling från motorisk-sensoriskt 

handlande, resonerande med åskådlighet, empirisk abstraktion till reflektiv abstraktion. Få av dessa elever 
resonerar reflektivt-abstrakt. 

5.  Läraren bör låta eleven möta stoffmoment så att inlärandet tar hänsyn till elevens egna intressen. 
6.  Eleven skall få tillfälle att lösa uppgifter meningsfullt i ett socialt framtidsperspektiv. 
7.  Eleven skall stegvis bygga upp sin matematiska förmåga med stöd av matematisk logiska föreställningar. 
8.  Eleven skall aktivt söka matematiska begrepp, räknelagar och relationer. Exempel: kommutativitet för 

addition och multiplikation. 
9.  Eleven skall självständigt lära sig lösa problem i samarbete med andra elever och därmed känna gemenskap i 

sociala nätverk.” 
 

4.6.3 Lärarinsatser till elever med särskilda matematikbehov   
 



  
 
 

Det viktigaste är att eleven är i centrum. Eleverna lär sig på olika sätt och måste därför hanteras på olika sätt. 
Magne (1998b, s 142, 143) har föreslagit olika vägar:  
” 1.  Individuell målplanering (stödinsats för att eleven ska lära sig det han/hon har behov av) 

2.  Intensivmetodik (stödinsats för att engagera alla resurser maximalt) 
3.  Individualisering och självaktning (lärarinsats för att medvetandegöra elevens självkänsla m m) 
4.  Bredfrontmetodik (lärarinsats där alla i elevens omgivning medverkar) 
5.  Multi-modell-metodik (det goda smörgåsbordets lärarinsats) ” 
 

 
 Individuell målplanering 
Här använder läraren sig av en profileringsmetodik. Läraren försöker hitta elevens kunskaps- och 
personlighetsprofil och påbörjar sin undervisning där eleven har störst behov. 



  
 
 

 
 Intensivmetodik 
Undervisningen kan göras intensiv på olika sätt. Genom att läraren, som är specialist på att arbeta med elever 
med särskilda behov i matematik, får många lektioner med eleven görs undervisningen lärarintensiv. 
Undervisningen kan också göras tidsintensiv genom att eleven under kortare perioder får ett extra antal 
inlärningstillfällen. Den kan även göras materialintensiv genom att använda sig av flera olika läromedel. 
Undervisningen kan avse att ge eleven vänliga och positiva upplevelser genom en känslomässigt intensiv 
inriktning. 
 
 Individualisering och självaktning 
Eftersom motivationen hos elever med särskilda utbildningsbehov är låg behöver man stärka deras självkänsla. 
Detta kan ske genom att skolarbetet individualiseras och anpassas efter elevens intresse, ambition och förmåga. 
 
 Bredfrontmetodik 
Här ska matematiken integreras med övrig inlärning i och utanför skolan. Skolan stimulerar och hjälper eleven i 
skolan medan föräldrar och kompisar hjälper till på fritiden. Det är viktigt att skolinlärningen kombineras med 
fritidssysselsättningar. Inärningsprogrammet ska påverka på en bred front. 
 
 Multi-modell-metodik 
I denna metodik ska läraren variera läromedel, metoder och aktiviteter för att utnyttja de olika sinnena. Detta ska 
stimulera elevens motivation, färdigheter, kommunikationsförmåga, begreppsbildning och 
problemlösningsförmåga.  
 

4.6.4 Elevresurser 
 
Enligt Magne (1998b) finns det fyra vanliga symtom eller syndrom bland elever med särskilda behov i 
matematik. 
1. Begåvningshinder 
2. Låg psykisk ansträngning 
3. Distraktibilitet (rastlöshet, tankeoreda, koncentrationsförluster) 
4. Störd affektivitet (ängslighet, avsky, hat, och depressiva tendenser i samband med matematik) 
Naturligtvis hoppas vi att eleverna är begåvade, har bra ansträngningsförmåga, har svårt att bli distraherade och 
känner ett lugn inför matematikinlärningen. Magne inför begreppet elevresurser som är elevens egna ”kapital” av 
psykiska och social resurser som krävs för en god matematikinlärning. Om en elev har nedsatta elevresurser 
krävs det lärarstöd för att hjälpa och stimulera till inlärning. Elever med flera ”minuselevresurser” kommer att få 
svårt att nå kursplanernas mål enligt Magne. Ska vi låta eleven misslyckas gång på gång eller ge eleven en 
individuell studiekurs? Det är de två alternativ vi har menar Magne. 
 
Magne drar slutsatsen att ju mer positiva elevens resurser är, desto lättare blir det för läraren att hjälpa eleven. 
Men det är nödvändigt med stöd och stimulans från läraren. 
 
För att planera lärarinsatserna på eleverna kan man titta på vilka eleveresurser eleven besitter och vilka eleven 
saknar. Utifrån detta kan läraren välja olika metoder för att få ut mest av lärarinsatserna. I tabellen betyder - att 
elever saknar elevresursen, med + menas att eleven har mycket av elevresursen och 0 betyder att eleven varken 
saknar eller har speciellt mycket av resursen. Se Magnes (1998b, s 145) tabell:  
 
Elevresurser  Lärarinsatser 
Begåvning 0 Individuell målplanering: En alternativ individuell kursplan  
Spatial förmåga + med huvudsaklig inriktning på social kompetens. 
Analytisk-verbal förmåga - Intensivmetodik: Rehabilitering bör syfta till höjda  
Ansträngning + kunskaper, som svarar mot elevens intressen och sociala 
Stabilitet - behov t ex praktiska problem, miniräknare, geometri. 
Affektivitet - Individualisering: Eleven bör få ett individuellt program. 

Bredfrontmetodik: Eleven bör allsidigt inlära  verksamheter med 
ekologiskt stöd av omgivningen.  
Multi-modell-metodik: Utnyttja skilda medier/modaliteter. 

 
 



  
 
 

4.6.5 Vilken kunskap behöver eleverna med behov av särskilt stöd? 
 
Magne (1998b) menar att man med ökad kreativitet i inlärningen kanske kan få elever med särskilda svårigheter i 
matematik att fungera som matematiker istället för räknerobotar. Vi måste se räknefärdigheten som ett redskap 
för problemlösning inte som matematisk kunskap. Det finns därför all anledning att fundera på vilken typ av 
redskap som elever med särskilda behov i matematik behöver eller kan lära sig. Vi vet att dessa elever har svårt 
med tabellkunskaper och räkneuppställningar. Magne tycker inte att man ska överge algoritmerna helt och hållet. 
Det kan vara intressant av historiska skäl att känna till hur man räknade tidigare. Han anser att överslagsräkning 
bör prioriteras. 

4.6.6 Magnes tre undervisningsmetoder  
 
Magne (1988) beskriver tre typiska metoder för att lyckas med elever med matematiksvårigheter.  
 
1.  Den äldsta metoden kan kallas den innehållsavvikande modellen. Denna metod fokuserar på de områden i 

matematiken som eleven har problem med. Utgångspunkten är att eleverna misslyckas med området på grund 
av områdets komplexa innehåll. 

2.  Den andra metoden är en inlärningsstilsavvikande modell. Inlärningssvårigheterna antas bero på en avvikande 
inlärningsstil hos eleven. 

3.  Den senast utvecklade metoden kallas faktor-samspel modellen. Metoden är en kombination av de andra två 
metoderna och betonar vikten av att både fokusera på inlärningsstil och innehållets betydelse. 

 
 

4.6.7 Tvåstegsmetoden    
 
Metodiken bör följa tvåstegsmetoden (Magne, 1972). Den grundar sig på Piaget, först grepp sedan begrepp. 
Magne anser att många svårigheter grundar sig på att eleven har nött in felaktiga arbetsvanor. För att reparera 
detta måste man börja om från grunden och ge eleven en förståelse. I tvåstegsmetoden är konkretion nyckeln i 
undervisningen. Man börjar med en laborativ undervisning där eleverna får vara aktiva. Denna undervisning är 
strukturell därför att eleven m h a läraren bygger upp strukturen i ett begreppssystem. Sedan är det dags att 
befästa arbetsvanorna, det är viktigt att läraren övervakar elevens räkning så att inte felaktigheter tränas in.  
 
Nyckeln till framgång är en undervisning som är individuell, laborativ och lärarledd där dessutom läraren ger 
stöd och uppmuntran till eleven. 

4.6.8 Psykologiska åtgärder 
 
Man bör även genomföra psykologiska åtgärder (Magne 1972). För att lyckas med elever som har 
matematiksvårigheter behöver läraren ha en bra kontakt med eleven. Läraren bör också berömma eleven så fort 
det ges möjlighet. 
 

4.6.9 Malmers undervisningsidéer 
 
Man måste som lärare utgå från den nivå eleven befinner sig på (Malmer & Adler 1996). Det är lätt att säga , 
men inte att genomföra. Malmer och Adler påstår att det till stor del handlar om hur man som lärare organiserar 
undervisningen och förmår få eleverna mer delaktiga och ansvarsfulla i inlärningsprocessen. Det är av största vikt 
att man som lärare först utreder vilken nivå eleven befinner sig på. Eftersom många elever med 
matematiksvårigheter även har svårigheter att uttrycka sig, så kan det hända att eleverna kan betydligt mer än vad 
undersökningen visar. Språket är en nyckel till matematikinlärningen.  
 
Det är också av stor betydelse att man som lärare har mycket goda matematiska kunskaper, framförallt inom den 
grundläggande matematiken (Malmer & Adler 1996). Dessutom är det viktigt att man kan en hel del om hur barn 
lär sig, för att kunna förstå hur barn reagerar i undervisningssituationer.  Som lärare måste man också kunna 
konkretisera så mycket som möjligt i matematikundervisningen. 
 



  
 
 

Det är viktigt att man som lärare följer en väl planerad undervisning och regelbundet kontrollerar och utvecklar 
elevernas kunskaper (Malmer & Adler 1996). En extra stor vikt bör läggas på elevernas starka sidor, för att 
stärka elevens självförtroende. Med ett starkare självförtroende underlättas sedan elevens förmåga att övervinna 
svårigheterna i inlärningen. Därför måste man som lärare stimulera och uppmuntra eleverna. För att undvika 
misslyckanden i matematiken bör man tänka på att inte ge elever med matematiksvårigheter samma tester/prov 
som övriga elever i klassen. Misslyckanden leder bara till hämningar och blockeringar i inlärningen. För att 
undvika misslyckanden bör man inrikta sig på de grundläggande begreppen istället för att skynda på med 
formella redovisningar i symbolform. De grundläggande begreppen är ju en förutsättning för att kunna hantera 
symbolspråket i matematiken. 



  
 
 

 

4.7  Informell matematikundervisning 

4.7.1 Livsmatematik 
 
Magne (1994) berättar en historia om Bob, en rörelsehindrad elev på gymnasiet, som har svåra inlärningsproblem 
i matematik. Två blivande gymnasielärare studerar, observerar, testar och diagnostiserar Bob, som klarar sig bra i 
övriga ämnen. Eftersom Bob tyckte att matematiken var svår och meningslös, så uträttades en särskild kursplan i 
matematik för Bob. Han fick en annan lärobok, ”Vardagsmatematik”. Behållningen av undersökningen var att 
Bob hade svårt att ta eget ansvar för sina studier. Han gjorde inte alltid sina läxor. Han arbetade bra när 
handledaren hjälpte honom, men så fort han blev ensam så avstannade arbetet. Bob var beroende av att någon 
hjälpte honom. Nu när kandidaterna skulle sluta var det osäkert hur Bob skulle klara sig. Den ordinarie läraren 
hade svårt att hinna med Bob utan extra personal. Bobs och många andra handikappades stora problem är att de 
är vana att få hjälp med arbetsuppgifter, eftersom de har rätt till en assistent. Assistenten tar ofta på sig för 
mycket och hjälper ofta eleverna med arbetsuppgifter. Detta leder till att eleven vänjer sig vid assistenten och får 
svårt att klara sig utan hjälp, precis som med Bob. Slutsatsen som kandidaterna kom fram till var (Magne 1994, s 
6): ”att för Bob borde matematik vara det som just han behövde för sitt eget kommande liv. Matematik borde 
vara lika med individuell livsmatematik”. Detta leder också till social kompetens. Magne påpekar också vikten av 
självständighet och att livsmatematik faktiskt är en viktig del av självständighet. 
 
Magne skriver om de brister som finns i utbildning, utvecklingsarbete och lärarutbildning. Det finns en del 
forskning i Sverige rörande handikappade och matematik, men i stort är det dåligt. Ägnar man sig åt elever som 
Bob i lärarutbildningen frågar sig Magne. Han tycker att lärarstudenter ska möta elever som Bob och lära sig hur 
man får en mer elevcentrerad matematik och lära sig mer om individualisering och olika inlärningsprocesser. 
 
Magne (1998a) beskriver ett fall från 50-talet då Roland flyttar från Karlstad till Göteborg. Eftersom föräldrarna 
betalade läroböckerna, så undrade Rolands mor om det var dyrt med nya böcker. Magne svarade att Roland gärna 
kunde behålla sina böcker från Karlstad. Sedan beskriver Magne olika lyckade situationer i klassrummet som 
uppstår när man har flera läromedel i en och samma klass. Slutsatsen är att för att tillgodose elever med olika 
social bakgrund och inlärningsbehov så måste man individualisera. Genom att använda olika läroböcker så kan 
man lyckas med det.  
 
Magne beskriver vidare om Birgit och hennes gäng. Det är ett fall i en flickklass där eleverna var trötta och 
negativt inställda till matematik. Magne tog över klassen och började arbete med konkreta och vardagsanknutna 
uppgifter, riktiga saker. De gjorde även ett flertal studiebesök. Attityden till undervisningen förändrades och 
stämningen i klassen blev bättre. Magne (1998a, s 12) summerar två saker som flickorna lärde sig i de två olika 
världarna:  
” a) saker som de är särskilt intresserade av och 
b) saker som hänför sig till var och ens sociala kompetens över.” 



  
 
 

 

4.7.2 Etnomatematik 
 
Magne (1994) berättar om brasilianaren Ubiratan D’Ambrosio som förespråkar etnomatematik för den 
matematikinlärning som har sina rötter i bestämda etniska grupper (bl a en folkstam eller ett religiöst samfund). 
Denna form av matematikinlärning skiljer sig från vanlig västerländsk standard genom att etnomatematiken 
inriktar sig på en livsmatematik. En matematik som inte använder sig av formella lösningsmetoder utan riktar sig 
mot vardagliga företeelser som man löser med intuitiva lösningsmetoder. Man ska också ta hänsyn till elevens 
behov och livskvalitet. D’Ambrosio påstår att detta är en matematikinlärning som bör passa för tredje världens 
folk. En matematik som inriktas på överlevnad för samhället och individen. 
 
Magne fortsätter sedan med en diskussion om en jämförelse med matematikinlärning i och utanför skolan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den matematikinlärning som sker utanför skolan tenderar till att stimulera 
till en ”skapargärning”, där situationen tillsammans med elevens omedvetna matematiska lagar leder till en 
problemlösning. Matematiken i skolan använder sig av samma logiska regler, men är mer formaliserad och 
använder sig av specifika lösningsmetoder. Därför skriver Magne att det borde inte spela någon roll om 
matematiken utformas som etnomatematik eller akademisk skolmatematik.  
 
Enligt Magne visar det sig att vuxna och skolelever ofta använder sig av informella lösningsmetoder då läraren 
inte styr. Han tycker inte att den svenska skolan ska ändra radikalt på matematikundervisningen för de elever som 
ska läsa svårare matematik på gymnasiet och högskolan. Men den grupp av elever som har inlärningssvårigheter 
och elever som tänker inrikta sig på ett specialyrke (t ex hantverkare) kan ha stor nytta av en livsmatematik. En 
matematik som inriktar sig på att vara både verklighetsanknuten och individualiserad och därmed ger en större 
social kompetens.  
 

4.8 Forskning och specialpedagogik 
 
Engström (2000) menar att den klassiska specialpedagogiken är ifrågasatt. I klassisk specialpedagogik har man 
oftast förklarat inlärningssvårigheter med medicinska defekter eller psykologiska störningar. I tillrättalagda 
träningsprogram, som utformats av specialpedagoger, skulle elevernas brister kompenseras.  
 
Regeringen kritiserade forskningen inom specialpedagogiken i en proposition (1998/1999), skriver Engström. 
Forskningen har dominerats av analyser av handikapp, deras orsaker samt prognoser. Istället borde forskningen 
inrikta sig på undervisningen av elever med behov av särskilt stöd. ”Det pedagogiska arbetet, inte en eventuell 
funktionsnedsättning, ska stå i fokus när lärandemiljön planeras” (Engström 2000, s 27). 
 
 



  
 
 

 

5 Metod 
 

5.1 Utformning av metod 
 
För att få svar på mina frågeställningar studerade jag två skolors skolplaner och arbetsplaner samt intervjuade 
lärare och speciallärare på dessa skolor, för att ta reda på hur lärare ser på problematiken.  
 
Jag tyckte att mina frågeställningar lämpade sig bäst för en kvalitativ analys och bearbetning därför valde jag 
intervju.  
 
Jag valde att genomföra en intervju med låg grad av strukturering och standardisering, vilket enligt Patel och 
Davidsson (1994) lämpar sig då man önskar att göra en kvalitativ bearbetning av resultaten. Att en intervju har en 
låg grad av standardisering innebär att intervjuaren har möjlighet att formulera nya frågor under intervjun och 
dessutom kunna anpassa frågorna och dess ordning till varje intervjuperson. En låg grad av strukturering vid en 
intervju innebär att intervjuaren ställer öppna frågor där intervjupersonen har ett stort utrymme att svara inom. 
 

5.2 Intervjufrågorna 
 
Mina intervjufrågor var bara en utgångspunkt för intervjuerna.  
 
Frågeområden till klasslärare i år 6 
 

• I år 5 genomförs ett nationellt prov i matematik för att testa om godkänd målen enligt Lpo 94 har uppnåtts, 
hur gick det för dina elever? Hur många blev underkända? 

• På vilket sätt har dessa elever svårigheter i matematik? 

• Vad gör ni för att hjälpa dessa elever?  
∗ Diagnoser utöver nationella provet? 
∗ Handlingsplan? 
∗ Vem avgör vad som görs? 
∗ Åtgärdsprogram? Hur upprättas det? Vilka skriver det?   
∗ Extra undervisningstid? 
∗ Specialundervisning? 
∗ Psykologiska åtgärder? 
∗ Hur hjälper du som klasslärare dessa elever i klassundervisningen? 

• Hur följer ni upp eleverna i år 6 och år 7-9 ? 
• Saknar du några resurser för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? 
• Lpo 94 och dess betydelse för elever med matematiksvårigheter? 
• Hur hanterade ni elever med matematiksvårigheter då äldre läroplaner gällde? 
• Har du några övriga kommentarer till synpunkter på frågorna/området? 
 



  
 
 

 
Till speciallärarintervjuerna fanns följande tilläggsfrågor. 
 
• Hur många elever har inte klarat av det nationella provet i matematik på er skola? 
• När och hur kopplas du in i undervisningen av elever med matematiksvårigheter? 
• Vilken undervisnings-metodik/metod använder du vid undervisning av elever med matematiksvårigheter? 
• Hur används datorn vid undervisningen av dessa elever?  
 

5.3 Undersökningsgrupp 
 
Jag valde att intervjua lärare på två skolor där jag var känd sedan tidigare. Min förhoppning var att 
respondenterna skulle känna sig lite tryggare under interjvuen och därför svara utförligare och ärligare.  
 
För att få bästa möjliga svar på mina problemformuleringar, så valde jag att intervjua tre stycken klasslärare i år 
6. Dessa lärare hade nyligen genomfört det nationella provet i år 5. Jag valde också att intervjua speciallärarna på 
skolorna, eftersom jag förutsatte att de var inblandade i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik. 
Alltså genomförde jag totalt fem intervjuer.  
 

5.4 Genomförande av intervjuer 
 
För att öka chanserna till en bra intervju försökte jag använda mig av Merriams (1994) tips om att  
• vara neutral och icke-bedömande, 
• låta bli att argumentera, 
• lyssna på ett reflekterande och intressant sätt, 
• även känna av de icke-verbala budskapen.  

 
Mina respondenter fick välja en lugn och trygg plats för intervjun. Jag berättade vem jag var och vad jag vad jag 
skulle använda intervjumaterialet till. För att kunna genomföra en ordentlig kvalitativ berarbetning av materialet 
valde jag att använda mig av bandspelare för att spela in intervjun. Detta kunde jag göra vid alla tillfällen utom 
ett, då respondenten inte ville bli inspelad. För att hon skulle känna sig trygg valde jag att inte pressa henne, utan 
använde penna och papper istället.    
 
Intervjuerna inleddes med lite faktafrågor av typen, hur länge har du arbetat som lärare o s v, för att respondenten 
skulle komma igång och känna sig trygg i situationen. Under intervjun ställde jag ofta följdfrågor samt nya 
frågor, för att få svar på mina problemformuleringar. Ordningen av utgångsfrågorna ändrades beroende på hur 
intervjun fortlöpte. Varje intervju tog ungefär 30 minuter att genomföra. 



  
 
 

 

5.5 Bearbetning av material 
 
Efter intervjuerna lyssnade jag på inspelningarna och därefter skrev jag ned intervjun på papper. Detta för att jag 
lättare skulle kunna analysera intervjuerna. Sedan valde jag att sammanställa resultaten lärare för lärare. Jag 
tyckte det passade eftersom jag använt mig av frågor med låg standardisering och strukturering.  
 

5.6 Värdering av metod 
 
Fördelar med intervju är att man får en hög svarsfrekvens, få missuppfattningar och respondenten har lättare att 
uttrycka sig mer spontant. Nackdelarna är att det tar lång tid och man har få respondenter. 
 
Vid en intervju kan det lätt uppstå problem. Skillnaderna på intervjuaren och intervjuperson då det gäller t ex 
klädsel, ålder, kön, språk och tal har visat sig kunna orsaka fel (Carlsson 1990). Bandspelaren kan störa och 
hämma intervjupersonens svar. Frågeformuleringarna kan vara dåliga. 
 
Jag tycker att mina utgångsfrågor var tillräckliga. Men under intervjuerna kunde jag varit lite tuffare och ställt 
fler följdfrågor. Ibland undvek jag att ställa frågor då jag visste att respondenten inte kunde svara. Jag ville inte 
”sätta dit” lärarna.  
 
Sammanfattningsvis var intervjuformen en bra metod för att jag skulle kunna besvara mina 
problemformuleringar.  
 



  
 
 

6  Resultat 
 
I resultaten av intervjuerna har jag valt att fingera namnen på lärarna istället för att kalla dem för t ex lärare A. 
Det blir lite trevligare och lättare att läsa resultatet. 

6.1 Kommunernas skolplaner samt skolornas arbetsplaner 
 
Kommunernas skolplaner ska ge skolorna riktlinjer i deras arbete. Sedan ska skolorna utforma en arbetsplan för 
den egna verksamheten utifrån läroplanen och skolplanen. Arbetsplanen ska ge lärarna riktlinjer i deras arbete. 
Här beskriver jag hur mina två undersökningsskolor ska hantera elever med behov av särskilt stöd enligt skolplan 
och arbetsplan.  

6.1.1 Kommun A:s skolplan 
 
Under rubriken skolans huvuduppgifter skriver kommunen (s 1): ” att alla elever ska ges möjlighet att studera i 
sin egen takt och efter sina egna förutsättningar.” 
 
Under rubriken ”Principer för resursfördelning” kan man läsa att kommunen ska fördela resurserna så att de 
elever och skolor som är i störst behov ska få mest resurser. Sedan ska skolorna använda resurserna så effektivt 
och pedagogiskt som möjligt och ta extra stor hänsyn till elever med särskilda behov. Det innebär följande (s 2): 
”  
-att 0,10 klocktimmar per vecka och elev på grundskolan ska avsättas till elever med särskilda behov. 
-att ytterligare resurser, utöver 0,10 klocktimmar, fördelas ur centralt anslag efter ansökan till nämnden. Stöd till 
elever i de lägre skolåren prioriteras.”   
 

6.1.2 Skola A:s lokala arbetsplan 
 
I en bilaga angående utvecklingsprogram citeras läroplanen, skollagen, grundskoleförordningen m m. Här vill 
man visa på vilka skyldigheter skolan har när det gäller elever med behov av särskilt stöd. I bilagan skriver man 
också vilken ärendegång som ska följas. Läraren ansvarar för ärendegången. Hemmet ska alltid kontaktas eller 
medverka då åtgärdsprogram upprättas.  
1. Efter samtal med berörd elev analyseras läget och man tar kontakt med hemmet. Därefter skrivs 

åtgärdsprogram som sedan ska följas upp.  
Om problem kvarstår: 
2. Nu tas ärendet upp i en arbetsenhetskonferens. Klassföreståndaren presenterar ärendet och diskuterar 

tillsammans med kollegorna. Därefter informeras hemmet och ett nytt åtgärdsprogram upprättas och följs 
upp. 

Om problem kvarstår: 
3. Ärendet diskuteras i en elevvårdsgrupp. Klassföreståndaren presenterar fallet. Ärendet och förslag till 

åtgärder diskuteras. 
Om problemet kvarstår: 
4. Nu är det dags för en elevvårdskonferens där elev och föräldrar kan delta. Ärendet diskuteras och det 

beslutas om åtgärder och datum för utvärdering. Det bestäms även en ev. ny tid för elevvårdskonferens.  
 
I kommundelen har speciallärarna arbetat fram ett handlingsprogram för det specialpedagogiska arbetet. 
Om det beslutas att en elev med särskilda behov ska kartläggas, så finns det en arbetsgång. 
1.  Kartläggning och precisering 
a)  Samtal med elev, föräldrar och berörd personal. 
 
b)  Genomgång av eventuella orsaker såsom brister i: 
 språkutveckling 
 motorik 
 syn och hörsel 
 motivation  



  
 
 

 
c)  Genomgång av: 

undervisningssituationen (t ex klassens arbetssätt samt relation till lärare och kamrater) 
 elevens sociala situation 
 elevens kulturella bakgrund 
 
d)  Kompletterande diagnoser i svenska. 
 
2.  Fördjupad utredning  
Kartläggningen följs upp med en fördjupad utredning av perception, motorik, lateralitet, minne och begåvning. 
Exempel på tester som speciallärarna kan utföra är Frostigs test för visuell perceptionsutveckling samt Frostigs 
rörelseprov (FRP). För övriga tester ska experter anlitas.  
 

6.1.3 Kommun B:s skolplan 
 
I skolplanen betonas att undervisningen ska utformas så att varje elev ska mötas på sin egen nivå. 
 
Kommunen har skrivit många direktiv angående elever med behov av särskilt stöd. Man betonar att skolan har ett 
särskilt stort ansvar för elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolan måste upptäcka och 
identifiera elever som är i behov av särskilt stöd i ett tidigt skede. Det är arbetslaget tillsammans med 
elevvårdsteamet som ska ansvara för att åtgärdsprogram upprättas. Det är viktigt att se på eleven i ett 
helhetsperspektiv och att samverkan mellan förskola, grundskola, gymnasieskola, sociala myndigheter, och sjuk-
/hälsovård sker då åtgärdsprogram upprättas. Kommunen betonar att resursfördelningen ska säkerställa insatser 
för elever med behov av särskilt stöd och att skolorna ska ha tillgång till personal med social, psykologisk och 
medicinsk kompetens. 
  

6.1.4 Skola B:s arbetsplan 
 
På skola B ska man stötta elever med särskilda behov genom att utnyttja sina resurser på ett flexibelt sätt samt ha 
ett bra samarbete med hemmet. Utvecklingssamtalen ska vara viktiga i detta sammanhang. 
 

6.2 Intervju - klasslärare Gudrun på skola A 
 
Gudrun har arbetat som lärare i 30 år, samtliga på skola A. Nu arbetar hon i en 5-6:a med bara 16 elever. Hon har 
genomfört det nationella provet i matematik i år 5, då hon arbetade i en enhetlig 5:a med 18 elever . Resultatet 
var bra. Bara två elever misslyckades. En elev misslyckades p g a specifika svårigheter i matematik, tror Gudrun. 
Den andra eleven misslyckades p g a stora koncentrationssvårigheter. När eleverna misslyckades på provet, så 
måste man ta tag i de bitar som eleverna inte kan, berättar hon. Det är lätt att se vad eleverna inte kan efter det 
nationella provet. Därför är det nödvändigt att man gör någonting åt det, menar Gudrun. Provet utgör sedan 
tillsammans med tidigare diagnoser, prov och lärarens egna uppfattning grunden för en kartläggning av elevens 
brister i matematik. Därefter utarbetar Gudrun tillsammans med speciallärare och eventuellt elev och föräldrar ett 
åtgärdsprogram. Detta sker oftast i samband med ett utvecklingssamtal. Ibland upprättas åtgärdsprogrammet 
endast tillsammans med eleven. Gudrun betonar vikten av att ett åtgärdsprogram bör innehålla både långsiktiga 
mål samt små delmål över en kortare tidsperiod, för att eleven ska träna på sina kunskapsbrister.  
 
Gudrun har inte fått några extra resurser för att hjälpa dessa elever. Det har gått under de ”allmänna” resurserna. 
Eftersom hon bara har 16 elever så kan hon klara av eleverna på egen hand och behöver hon tips och idéer så 
finns det möjligheter att diskutera med specialläraren. Åtgärdsprogrammen följs sedan upp och eventuellt skrivs 
nya både i år 5 och 6.  
 
Vid överlämnandet till år 7 träffar Gudrun den blivande klassläraren och kan då delge nödvändig information. 
 
Gudrun tycker att skolan idag genom lpo 94 fokuserar mer på den enskilda eleven. Skolan försöker 
individualisera mer för eleverna och det kan hjälpa elever med särskilda behov. Däremot har resurshjälpen 



  
 
 

minskat. Hon hade tidigare större tillgång till speciallärare. Då kunde man skicka dessa elever till specialläraren 
under alla matematiklektioner. Gudrun behövde inte undervisa dessa elever.  
 
Gudrun tycker att hon har goda möjligheter att hjälpa elever med särskilda behov, men lite fler datorer vore bra.          
 
Psykologisk stöttning har inte behövts i de här två elevfallen. Det beror alltså på vilka problem eleven har om 
han/hon ska stöttas psykologiskt anser Gudrun. 
 

6.3 Intervju - klasslärare Eva på skola A 
 
Eva har arbetat som lärare sedan 1963. De första fem åren på olika skolor i den nuvarande kommunen. Sedan 
dess har hon arbetat på skola A.  
 
Eva undervisade en klass på 28 elever då det nationella provet i år 5 genomfördes (inte det senaste). Endast tre 
elever blev underkända på provet. Eva tror att de tre eleverna hade ”normala” svårigheter i matematik. För att 
hjälpa eleverna så upprättade Eva tillsammans med specialläraren åtgärdsprogram till eleverna. Föräldrar och 
elever fick skriva under åtgärdsprogrammet på ett utvecklingssamtal som de hade strax efter genomförandet av 
det nationella provet i matematik. Åtgärdsprogrammet innehöll mål som eleven skulle uppnå samt hur och vilka 
som skulle stötta eleven. De satte även upp datum för uppföljning och utvärdering. Målen sattes upp efter en 
genomgång av vilka delmoment som eleven misslyckats med på det nationella provet. Eleverna fick under resten 
av år 5 träna extra på dessa mål. Skolan hade inte möjlighet att sätta in extra undervisningstid eller lärarresurser. 
Däremot omorganiserades en del av den dåvarande speciallärarresursen så att hon fick lite speciallärarresurs ca 1 
timme per vecka. Eva tycker att det kunde behövts mer speciallärarresurs under den här perioden. Andra elever 
blev lidande när mycket av lärarens tid gick till eleverna med särskilda behov i matematik.  
 
Eva tycker inte att lpo 94 har påverkat situationen för elever med behov av särskilt stöd. Men hon tycker att lpo 
94:s godkändmål är bra för att veta hur vilken kunskap eleverna ska ha.   
 
Eftersom nationella prov är ganska nytt, så har skolan inte någon riktig plan för hur man ska diagnostisera i slutet 
av 6:an och därefter överföra information till år 7, berättar Eva. Ett förslag som diskuteras är att eleverna ska 
göra om det nationella provet för år 5 i år 6. Eva tycker att förslaget är vettigt, men vet inte om man får göra så.   
 
När Eva blickar tillbaka tycker hon att det har dragits ned på speciallärarresurs de sista 10-15 åren. Hon funderar 
på om speciallärarna är på väg att avvecklas, men tycker ändå att skolan har mycket speciallärarresurs jämfört 
med andra skolor. 
 

6.4 Intervju - speciallärare Gunilla skola A 
 
Specialläraren Gunilla på skola A har arbetat som lärare sedan 1963 och utbildades till speciallärare 1981. Hon 
har arbetat både på låg- och mellanstadiet. Gunilla tycker det är mycket viktigt att hon kopplas in tidigt i 
elevernas skolgång när man upptäcker att det finns behov av särskild hjälp i matematik.  
 
Gunilla berättar att vid det senaste NP så var det endast en flicka som inte klarade av godkändgränsen. Hon 
saknar kunskap inom några områden. Lärarna (klasslärare+speciallärare) har gjort ett åtgärdsprogram 
tillsammans med eleven. Gunilla säger att det är viktigt att eleven är delaktig i åtgärdsprogrammet och att 
föräldrarna går med på det genom att skriva på åtgärdsprogrammet.  Ibland gäller programmen för en hel termin, 
men oftast för kortare perioder. En del moment kan klaras av på två veckor andra kräver minst en termin. Gunilla 
tycker att det är viktigt att åtgärdsprogrammen följs upp och förnyas kontinuerligt.  
 
Eftersom klasserna i år 5-6 är små, så är mycket av lärarnas arbete med eleverna som ej klarade NP förlagt till 
ordinarie lärare. Dessutom finns det stora behov av hjälp i de lägre åren, enligt Gunilla. Där får man inte släppa 
taget eftersom det kan få stora konsekvenser på lång sikt. Gunilla betonar att alla barn med behov av särskilt stöd 
ska ha och har rätt till hjälp. Lärarna i arbetslaget fördelar resurserna själva och tar upp aktuella fall i 
arbetslagsträffarna, men det är Gunilla som har den bästa överblicken över eleverna med behov av särskilt stöd. 
Därför måste lärarna lita mycket på Gunilla när resurserna fördelas. Men vid behov kan lärarna få hjälp, stöttning 
och materiel av Gunilla, för att hjälpa elever som inte får möjligheten att träffa henne.  



  
 
 

 
För att underlätta övergången till år 7 har skolan funderingar på att låta en ”mapp” följa med elever som ej har 
klarat godkändmålen för år 5. Gunilla säger dock att det inte finns några definitiva beslut tagna om detta. Ett 
problem är att skolan inte riktigt vet vad som får överlämnas enligt lagen. Vid något tillfälle har hon tillsammans 
med klassläraren skrivit ned information om elever, som lärarna i år 7 är i behov av. Dessa dokument har både 
föräldrar och elev skrivit på och därmed accepterat att skolan lämnar över det till berörda lärare i år 7. Sedan 
överlämnas även information vid  s k överlämnandekonferenser. Där träffas blivande klasslärare samt 
speciallärare och diskuterar elever med behov av särskilt stöd, men det har inte lämnats över någon ”mapp”.    
 
Det är alldeles för sent att börja arbete med elever efter NP i år 5, berättar Gunilla. Hon anser att hon måste 
kopplas in i undervisningen på ett så tidigt stadie som möjligt, för att kunna hjälpa eleverna och se om det finns 
behov av en större utredning. När hon kopplas in i undervisning av elever med särskilda behov i matematik, så 
försöker Gunilla gå ner till elevens nivå. Hon använder inte något diagnostiskt materiel för att finna elevens nivå. 
Förr gjorde hon det, men det visade inte elevens förståelse för matematik. Istället försöker hon få en egen bild av 
elevens kunskaper och eventuella svårigheter genom att diskutera mycket med eleverna kring olika uppgifter. Då 
det finns behov av en större kartläggning av en elev tar Gunilla kontakt med klasslärare och föräldrar. Detta för 
att diskutera om hon får lov att ta hjälp av expertis t ex psykologer och läkare. Gunilla säger att det kan vara 
mycket svårt att vinna föräldrarnas förtroende eftersom en utredning kan vara känslig.  
 
Hon tycker att positionssystemet och taluppfattning är viktiga moment för elever med särskilda behov i 
matematik. I undervisningen använder hon sig inte av någon speciell metod, men försöker använda mycket 
konkreta materiel. Hon tycker att Olof Magnes lärarbilderbok är bra och konkret för matematikinlärning i de 
lägre åldrarna. Hon säger att hon till skillnad från klassläraren har den tid som krävs för att undervisningen ska 
vara mera konkret och individuellt utformad. Gunilla anser att det är viktigt att stärka elevernas självförtroende. 
Detta kan hon göra genom att ge eleven uppgifter som han/hon klarar av och genom att berömma eleven. Då blir 
eleven mer positiv till matematik, säger Gunilla. Hon tycker att datorn kan vara ett bra hjälpmedel för en del 
elever med särskilda behov i matematik. Framförallt inom de fyra räknesätten och räkning med pengar. I början 
krävs det dock att en lärare finns med. Gunilla försöker låta eleverna fortsätta med samma matematikbok som de 
övriga eleverna, om det är möjligt.  
 
Gunilla menar att hennes inställning till undervisningen och dess innehåll har förändrats under hennes 16 år som 
speciallärare. Hon tycker inte att det är lika mycket drillande med algoritmer, fast det behöver de också kunna. 
Idag är hon mer ute efter förståelsen hos barnen, därför är det ointressant hur många tal eleverna gör eller inte 
gör. Gunilla påpekar dock att en del barn måste få göra allt som alla andra barn gör. Detta för att en del barn blir 
hämmade av att inte ”hänga med” och då kan de inte ta till sig kunskap.  
 
Gunilla anser att hon arbetade närmare klassläraren och klassen för ett antal år sedan. Idag har hon inte den 
möjligheten utan kan bara rikta in sina insatser på de elever som är i störst behov av särskilt stöd. ”Gränsbarnen” 
kan hon inte ta hand om. Hon tror att dagens lärare är mera medvetna om olika svårigheter, men hon anser att det 
är en omöjlig uppgift att klara av alla elever i en helklass. Gunilla har diskuterat problemet med ”gränsbarnen” 
med utbildningschefen eftersom hon anser att dessa elever kan slås ut längre upp i åldrarna. Hon tror att det är 
olönsamt på lång sikt att bara ge stöd åt de elever som är i störst behov av särskilt stöd. Gunilla tycker att de som 
ansvarar för ekonomin och skolan måste tänka om.    
 
 

6.5 Intervju - klasslärare Birgitta skola B 
 
Birgitta är 45 år och har arbetat som lärare i 22 år. Hon arbetar i en 6:a med 19 elever. 
 
När Birgitta genomförde NP i år 5, så var det totalt 5 elever som blev underkända på någon del. Av dessa var det 
två elever som var långt ifrån godkänt, övriga hade endast missat på något delmoment. Birgitta anser att orsaken 
till dessa elevers misslyckande är ”allmänna” inlärningssvårigheter och inte specifika matematiska svårigheter. 
Efter genomförandet och rättandet av NP hade Birgitta och specialläraren en diskussion med eleverna som inte 
klarat gränsen för godkänt. Eleverna fick förklara hur de hade tänkt när de försökte lösa uppgifterna. Detta för att 
ta reda på om de kunde mer än vad de visade vid provtillfället. Några elever gjorde även några extra tester som 
specialläraren genomförde. Sedan jämförde lärarna provresultatet med deras egna bedömningar av eleven. Det 
visade sig att resultatet från NP stämde väl överens med de nya testerna och lärarnas egna uppfattningar. Därefter 



  
 
 

upprättades åtgärdsprogram för eleverna. Specialläraren skrev ned vad eleverna skulle lära sig. Sedan träffades 
Birgitta, elev och föräldrar på ett utvecklingssamtal. Där kom de överens om hur de skulle arbeta med 
matematiken. Åtgärdsprogrammet skrevs klart efter samtalet och skickades till föräldrarna som läste igenom och 
skrev på det.   
 
Trots att Birgitta har en klass med endast 19 elever, så fick eleverna speciallärarstöd i en liten grupp en till två 
timmar i veckan. Där betar de av ett moment i taget efter deras personliga åtgärdsprogram. Klassen har utöver 
matematiklektioner ”blankt schema” med eget arbete. Där kan eleverna arbeta med matematik i matematikboken 
och eftersom klassen är liten, så tycker Birgitta att hon under dessa timmar hinner med att hjälpa eleverna med 
behov av särskilt stöd i matematik. Birgitta försöker också sitta så mycket som möjligt hos dessa elever. Det är 
viktigt att eleverna känner att dem är viktiga, säger Birgitta. Hon tycker att det oftast hjälper att bara sitta med 
eleverna. Då kan hon finnas till hands för att ställa de rätta frågorna (Hur blir det då? Hur tänker du?), för att 
eleven ska lösa uppgifterna. Hon kan även hjälpa till med att få eleven att förstå texten, eftersom de ofta faller på 
språket, menar Birgitta.              
 
På matematiklektionerna arbetar eleverna med behov av särskilt stöd i den ”vanliga” matematikboken för år 6, 
eftersom det är deras egna önskemål. Birgitta menar att eleverna klarar av att lösa de enklaste uppgifterna, men 
tyvärr glömmer de dem snabbt. Ibland löser läraren tillsammans med en liten grupp elever (5-6 st) problem 
muntligt. Det fungerar jättebra med elever som är i behov av särskilt stöd, säger Birgitta. De kan vara duktiga 
problemlösare, detta trots att dem har svårt för algoritmer och tabeller.  
 
Hon betonar vikten av att eleverna ska skapa en tilltro till det egna tänkandet. Det absolut viktigaste är därför att 
försöka ge eleverna ett bra självförtroende, menar hon. Detta kan man göra genom att hela tiden utgå från vad 
eleverna kan och bygga på kunskap därifrån. För att visa eleven att han/hon har gått framåt kan man gärna visa 
vad de gjorde i tidigare årskurser. Man får aldrig knäcka deras självförtroende. 
 
Det är bra att NP ligger år 5, för då har man ett år i 6:an på sig för att knyta ihop allt, säger Birgitta. Eventuellt 
kommer eleverna som misslyckades med NP i år 5 att göra om proven i 6:an, för att stämma av inför år 7. Vid 
övergången till år 7 ska vår speciallärare diskutera ”eleverna med behov av särskilt stöd i matematik” med 
specialläraren i år 7-9. Vi kommer också spara åtgärdsprogrammen, så att de finns kvar vid behov. Vi vet inte 
ännu om vi kommer skicka med åtgärdsprogrammen till 7:ans klasslärare. 
  
Eftersom jag får hjälp av en speciallärare en till två gånger i veckan plus att jag bara har 19 elever, så tycker jag 
inte att jag är i behov av mer resurser, säger Birgitta. Elever med matematiksvårigheter har så olika behov av 
resurser, så det finns inget generellt sätt att hjälpa dem. Man måste se från fall till fall hur man ska arbeta för att 
hjälpa dem.  
 
För att nå målen behövs en del extra resurser. Vi får dock mindre och mindre resurser, men det är ju kvaliteten på 
hjälpen som räknas inte kvantiteten, säger Birgitta. 
 

6.6 Intervju - speciallärare Irene skola B 
 
Irene är ca 55 år gammal och har arbetat som speciallärare i ungefär 20 år. 
 
Det var 7-8 elever av totalt 40 som ej blev godkända på NP, säger Irene. Flera av eleverna har hon arbetat med 
sedan tidigare, men det var faktiskt några som överraskade negativt. Det kan vara svårt att hjälpa eleverna när vi 
upptäcker bristerna så sent. Därför är det viktigt att man börjar sätta in stöd så tidigt som möjligt, menar Irene.  
 
Utöver NP genomför Irene olika slags diagnoser varje år, för att se vilka som behöver extra stöd. Därefter 
plockar hon ut eleverna för att arbeta enskilt med dem, då det ger den bästa effekten. Men det är inte alltid 
möjligt att genomföra, säger Irene. Sedan arbetar hon med ett moment i taget och betar av de olika områdena, där 
det finns brister. Ibland kan det hända att Birgitta vill följa upp och hjälpa eleven på egen hand. Då fungerar 
Irene endast som handledare för Birgitta.  
 
Irene anser att flera av eleverna som ej klarade NP har misslyckats på grund av stora koncentrationssvårigheter. 
Ett par elever har dock mer specifika svårigheter i matematik, tror Irene. 
 



  
 
 

Datorn är en bra hjälp vid multiplikationsträning, för eleverna med behov av särskilt stöd i matematik, tycker 
Irene.  
  
För att dessa elever ska lyckas är det viktigt att också hemmen stöttar och hjälper sina barn. Därför är kontakten 
med hemmen av stor betydelse, menar Irene. 



  
 
 

7  Analys och diskussion 
 
Jag har valt att behandla en frågeställning i taget. Jag har sammanfattat mina resultat och försökt jämföra dem 
med forskningens resultat och sedan fört en diskussion.  
 

7.1 Hur hanterar skolan de elever som ej nått upp till målen i 
matematik i år 5? 

 
Samtliga lärare kartlägger elevernas brister i matematik. De använder sig av det nationella provet, andra 
diagnoser, muntliga samtal samt egna erfarenheter. Sedan upprättar lärarna tillsammans med elev och föräldrar 
ett åtgärdsprogram för eleven. Åtgärderna skiftar. De flesta får någon form av speciallärarstöd. Två elever hade 
inte möjlighet att erhålla speciallärarstöd. Dessa elever fick istället extra stor uppmärksamhet av klassläraren 
under ordinarie matematiklektioner. Den här hanteringen stämmer i stora drag väl överens med forskningen. Det 
skulle vara intressant att intervjua eleverna och deras föräldrar, för att få deras bild av skolans arbete. För att få 
en verklig bild av effekterna av åtgärdsprogrammen bör man nog vara med och observera arbetet i klassrummen.     
 
 

7.2 Vad säger skolans kommunala skolplan resp.  lokala 
arbetsplan om det berörda området? 

 
KommunA har skrivit i skolplanen hur mycket resurstid som ska avsättas till elever med behov av särskilt stöd. 
Skolorna kan dessutom ansöka om ytterligare resurs. Detta verkar vara en bra modell. Det garanterar ett visst 
antal timmar. Sedan kan man diskutera hur många resurstimmar som är rimligt att skolorna ska förfoga över. Det 
finns en farlighet i den här skrivelsen. Det är att det inte står någonstans vem det är som ska vara resurs. 
Resursläraren kan vara en vanlig lärare, slöjdlärare eller idrottslärare som behöver fylla upp sin tjänst till heltid. 
En sådan hjälp är förmodligen bättre än ingen alls, men det bör naturligtvis vara specialpedagoger som tar hand 
om elever med behov av extra stöd. Om den ordinarie matematikläraren inte kan hjälpa en elev, så kan knappast 
en idrottslärare klara av det. 
 
SkolaA har en konkret plan för arbetsgången i arbetet med utvecklingsprogram, för elever med behov av särskilt 
stöd. Handlingen var ganska ny, så det verkade som om lärarna inte riktigt följde den. Men den kommer säkert att 
fungera i framtiden.  
 
I kommunA hade speciallärarna arbetat fram en handlingsplan för hur man ska kartlägga elever med behov av 
särskilt stöd. Jag tycker det är bra att ha handlingsplaner, men det är viktigt att skolan kan leva upp till dem. Den 
här handlingen säger inte att eleverna, med behov av särskilt stöd, har rätt till en kartläggning. Det måste först 
beslutas om det. Vilka som beslutar om det vet jag inte, men förmodligen är det skolans elevvårdsgrupp.  
 
I kommunB:s skolplan finns inga konkreta direktiv till hur mycket resurs eleverna ska få. Däremot betonas att 
resursfördelningen ska skapa stöd åt elever med behov av särskilt stöd. Den lokala arbetsplanen påpekar att 
resurserna ska används på ett flexibelt sätt, för att ge stöd åt eleverna. Vad innebär detta?          
 

7.3 Hur många klarar ej det nationella provet i matematik i år 5?  
 
Jag har valt att sammanställa de undersökta lärarnas klassresultat på det nationella provet i matematik från 1997 i 
en tabell.   
 
Skola Lärare År då NP 

genomfördes 
Antal elever som ej 
erhöll G 

Totalt antal 
elever i klassen 

Andel elever som ej 
erhöll G  

A Gudrun 1997 2 18 11 % 
A Eva 1997 3 28 11% 



  
 
 

B Birgitta 1997 5 19 26 % 
 
Enligt skolverket (1998 och 1999) är det mellan 16-34 % som misslyckas på varje delprov (totalt 5). Hur många 
som får totalbetyget ej godkänd finns ingen statistik på. Men med utgångspunkt från delprovsstatistiken så borde 
antal underkända vara ganska många. Det kan vara så att en elev får underkänt på ett delprov, men får 
totalbetyget godkänt därför att eleven har visat kunskaper inom det ämnesområdet på ett annat delprov.  
 
En intressant iakttagelse av intervjuerna är att specialläraren på skola A hävdade att det endast var en elev som 
misslyckades på det senaste nationella provet. Detta var förmodligen den enda elev som specialläraren kom i 
kontakt med. Att klasserna i skola A har få underkända kan bero på att eleverna i skola A har bra förutsättningar 
för att lyckas. Det kan också bero på att lärarna har varit snälla i bedömningarna av proven. Av egen erfarenhet 
vet jag att lärare bedömer uppgifter olika, trots att man använder samma rättningsmall. Det kan också vara så att 
kommun A:s och skola A:s genomarbetade skolplan resp. arbetsplan har givit resultat. Skola A hade en mycket 
genomtänkt arbetsgång för åtgärdsprogram och handlingsplaner. Skola B hade med väldigt lite om arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd.  
 
Magne (1998b) hävdar att 14,5 % är i behov av särskilt stöd medan Malmer och Adler (1996) påstår att endast 
6,4 % har svårigheter att lära sig matematik. Malmer och Adlers 6,4% grundar sig inte på svenska barn. Är det så 
att vi i Sverige har sämre förutsättningar för att lära oss matematik? Eller är kunskapsmålen för svåra att nå? Är 
det rimligt att alla elever ska kunna nå målen? Magne (1999) menar att det finns elever som aldrig kan nå 
godkänt, oavsett hur mycket resurser som satsas. Politiker verkar tro motsatsen och lägger ansvaret på skolan. 
Alla elever ska kunna nå betyget godkänt och det är skolans skyldighet att ge de rätta förutsättningarna för detta. 
Det finns faktiskt skolor som får alla elever godkända i matematik. Är dessa skolor föredömen? Har de elever 
med bättre förutsättningar? Eller blundar lärarna på dessa skolor för problemen? Sätter lärarna betyget godkänt 
så blir elev, föräldrar, rektor och kommunen nöjda. Läraren slipper göra mycket arbete, som att upprätta 
åtgärdsprogram och individualisera undervisningen för elever med behov av särskilt stöd. I de här fallen anser jag 
att man stjälper en del elever istället för att hjälpa dem. Förmodligen har eleverna (som inte borde erhållit betyg) 
inte lärt sig tillräckligt för att klara av gymnasiet och i värsta fall kan de inte klara sig i vardagslivet. Vi kan inte 
skjuta över problemen på andra. Vi måste tänka om. Det här betygssystemet kommer att slår ut många elever, 
oavsett om alla elever får perfekta förutsättningar för att lyckas i skolan. Det finns hinder för inlärning som vi i 
skolan inte kan rå på. Vi måste se mer till den enskilde elevens behov av kunskap. En utredd elev med mycket 
små eller inga förutsättningar att nå dagens kunskapsmål borde istället lära sig den matematiken som hon/han har 
nytta av i sitt framtida liv. Magne (1994) kallar detta för en livsmatematik.            
 
 

7.4 Vad är orsaken till elevernas misslyckande? 
 
Enligt Gudrun har en elev misslyckats p g a stora koncentrationssvårigheter och en annan elev p g a specifika 
matematiksvårigheter. Eva tror att hennes elever misslyckades p g a normala svårigheter medan Birgitta säger att 
hennes elever inte nådde godkänt p g a allmänna inlärningshinder. Ingen av lärarna motiverar sina uttalanden. De 
vet inte den egentliga orsaken till att eleverna har ”inlärningshinder”. Lärarna vet vad eleverna kan och inte kan i 
matematik , men jag påstår att ingen av lärarna egentligen vet varför eleverna har svårt för att lära sig matematik. 
Lärarnas åsikter är goda gissningar som grundar sig på deras och speciallärarnas erfarenheter, men det är ingen 
av eleverna som är utredda. Detta trots att skola A har ett handlingsprogram för kartläggning av elever med 
behov av särskilt stöd. Är det så att dessa elever inte är i behov av särskilt stöd? Men eftersom eleverna efter det 
nationella provet fått åtgärdsprogram samt extra stöd så borde det tillsatts en utredning. Det kan inte vara 
speciellt effektivt att undervisa elever med inlärningshinder om man inte känner till hindret. Kostar det för 
mycket pengar att utreda varför en elev har svårigheter att nå betyget godkänt i matematik? Är eleverna så 
kallade gråzonsbarn, barn som inte är i tillräckligt stort behov av särskilt stöd? Görs utredningar bara på de mest 
utsatta eleverna, de som aldrig kan nå målen? Gunilla har också funderingar om gråzonsbarn. Enligt henne får 
inte gråzonsbarnen den hjälp de behöver av specialläraren.  
 
Lärarna nämner inget om didaktogena orsaker till elevernas misslyckande i matematik. Detta trots att det ofta 
nämns som ett hinder för inlärning. Jag tror att det beror på att lärarna inte vill kritisera sin egen eller sin skolas 
verksamhet. Det är helt naturligt.      
 



  
 
 

I arbetet med stöd för elever måste man skilja på svårare och enklare fall (Magne 1998b). Det kan vara så att 
flera av eleverna som misslyckades på det nationella provet är enklare fall och att man snabbt kan åtgärda 
problemen utan en utredning. Malmer och Adler (1996) menar att elever med specifika svårigheter i matematik 
bör utredas av professionella utredare. Det är naturligtvis svårt att dra en gräns för när man ska göra en utredning. 
Men man skulle kunna hjälpa fler elever om man genomför fler utredningar. Det kostar mycket, men på lång sikt 
kan det löna sig för samhället.  
 
 

7.5 Vilka resurser (speciallärare, enskild undervisningstid, 
datorprogram och materiel) har lärarna att tillgå för att hjälpa 
eleverna som ej nått upp till målen? 

 
Det var endast Gudrun som inte hade möjlighet att erbjuda speciallärarstöd till eleverna som ej nått målen. Det 
berodde delvis på att hon bara hade 16 elever. Eleverna hos Eva fick samordnat stöd hos specialläraren vid ett 
tillfälle per vecka . Hon tyckte däremot att det var för lite. Birgitta kunde erbjuda speciallärarstöd en till två 
gånger per vecka. Samtliga lärare försökte att under ordinarie lektionstid sitta så mycket som möjligt med 
eleverna som ej klarade det nationella provet. Då kan man lätt räkna ut att andra elever blir lidande, men man 
måste prioritera och läroplanen säger att vi ska satsa på barn i behov av särskilt stöd.  
 
Datorprogrammen verkar inte ha slagit igenom. Gudrun efterlyser fler datorer, som stöd för elever i behov av 
särskilt stöd. Irene och Gunilla tycker att datorerna fungerar bra för de fyra räknesätten. Datorerna är kanske bra 
som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Jag tror det fungerar bra för huvudräkning och 
tabellträning. Det blir lite roligare och det är självrättande. Man kan drilla in kunskap, men det är tveksamt om 
programmen kan bli så bra att eleverna får en ordentlig förståelse för matematiken. 
 
 

7.6 Vilken eller vilka undervisningsmetoder används i år 6 för att 
hjälpa dessa elever?  

 
Ingen av lärarna använder någon speciell undervisningsmetod.  De låter eleverna arbeta med bristerna, ett 
moment i taget. Lärarna försöker använda konkreta materiel om det är möjligt.     
 
Om den vanliga undervisningen misslyckas, så måste det till nya grepp. Helst en individualiserad undervisning av 
speciallärare som bygger på en utredning av eleven. En speciallärare har läst specialpedagogik och har större 
erfarenhet av att hjälpa elever med inlärningshinder. Det förvånar mig att speciallärarna inte använder någon 
speciell metod. De utnyttjar förmodligen sina egna erfarenheter samt lite tips och idéer från utbildningar och 
olika kurser. Eller har de satsat på elever med läs- och skrivsvårigheter? Det är inte omöjligt eftersom debatten 
om läs- och skrivsvårigheter är större än debatten om matematiksvårigheter.      
 

7.7 Hur hanterade skolan elever med behov av särskilt stöd i 
matematik innan lpo 94 gällde? 

 
De flesta lärarna är överens om att det tidigare fanns en större tillgång till speciallärartid. Gudrun berättade att 
hon idag undervisar elever med behov av särskilt stöd. Tidigare kunde hon låta specialpedagogerna ta hand om 
samtliga elever med behov av särskilt stöd. Samtidigt verkar det som lärarna har mer kunskap och större 
förståelse för elever med behov av särskilt stöd idag. Detta påpekade även Gunilla.  
 
På 60-talet hade vi i Sverige en framgångsrik försöksverksamhet med klinikerna. Detta utmynnade i en 
samordnad specialundervisning.  Sedan valde staten att inte fortsätta satsningen. Det berodde på att staten ville 
satsa på sammanhållna klasser med enhetliga kursplaner, säger Magne (1994). Jag kan förstå att man vill prova 
nya idéer, men varför kunde man inte fullfölja en satsning på samordnad specialundervisning parallellt med 
klassundervisningens nya utformning?  
 



  
 
 

Klasslärarna får ta ett större ansvar för eleverna med behov av särskilt stöd idag än vad man har gjort tidigare. 
Det är förmodligen inte den nya läroplanens fel och det är definitivt inte en pedagogisk tanke. Visst har 
klasslärarnas kunskaper förbättrats inom området, men de har ingen chans att hjälpa eleverna i dagens stora 
klasser. Det är inte många som har under 20 elever i klassrummet som två av mina respondenter råkade ha. Det 
hela handlar naturligtvis om pengar. Det kostar för mycket. De elever som är i allra störst behov av stöd, får det 
säkerligen. Det är gråzonsbarnen som inte får den hjälp de behöver.  
 
 

7.8 Är skolans hantering av elever med matematiksvårigheter 
överensstämmande med aktuell forskning?  

 
Det verkar som svaret på min fråga är både ja och nej. Skolorna är bra på att diagnostisera och kartlägga brister i 
elevernas matematikkunskaper när det genomförs. Det kan dock vara så att skolorna gör det alldeles för sällan. 
Flera av eleverna som misslyckades på det nationella provet hade aldrig tidigare varit aktuella för extra åtgärder. 
De elever som hade stöd sedan tidigare är de som är mest utsatta. Däremot tror jag att det är gråzonsbarnen man 
upptäcker för sent. Allt tyder på att hjälpen måste sättas in så tidigt som möjligt. Det är forskare och lärare 
överens om.  
 
Gunilla berättade att hon inte övar sina elever lika mycket på algoritmer och tabeller, som hon gjort tidigare. Hon 
arbetar mer med problemlösning samt förståelse för matematiken. Det stämmer väl överens med forskarnas 
åsikter.  
 
Eleverna som är i så stort behov av stöd, att de aldrig oavsett stödåtgärder kommer att nå målen, har det svårt. 
Om man arbetar mot skolans kunskapsmål med dessa elever, kommer de förmodligen inte att lära sig så mycket. 
Magne menar att dessa elever finns och borde få en matematikundervisning som syftar till att ge dem en 
livsmatematik. Det är deras rätt, eftersom livsmatematik också ger ökad social kompetens, menar Magne. Men 
lärarna är idag tvungna att sikta mot målen. Skolans kunskapsmål borde diskuteras. Eftersom forskare säger att 
alla elever inte kan nå målen oavsett stöd, så måste vi ta det på allvar. Det är pinsamt att höra politiker när de 
påstår att problemen enbart beror på undervisningen. Det finns inget i forskningen som tyder på att det enbart är 
undervisningens fel att elever inte når målen. Däremot är skolan är ansvarig för att en del elever misslyckas, bl a 
gråzonsbarnen, som jag diskuterade tidigare.   
 

7.9 Sammanfattning 
 
De elever som är i störst behov av extra stöd får en hantering som stämmer ganska väl överens med läroplaner 
och lagar. Däremot är kunskapsmålen alldeles för höga för dessa elever. De kommer aldrig att nå dit. Därför blir 
innehållet ointressant och orealistiskt. Man kommer ingenstans i utvecklingen. Istället borde eleverna få en annan 
inriktning på matematikinnehållet, en livsmatematik. Eleverna som har möjlighet att nå målen, om de får den 
hjälp de behöver, får inte tillräckligt med stöd. De här barnen kallas ibland för gråzonsbarn. Det borde finnas 
speciallärarresurs även till dem. Därför bör kommunerna ta sitt ansvar och ge skolorna de resurser som krävs för 
att alla elever ska få den hjälp de behöver. 



  
 
 

 

8 Avslutning 
 
Skolans personal gör idag sitt allra bästa i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Tyvärr räcker inte detta. 
Alldeles för många elever misslyckas i matematik. Det finns elever som är i behov av mer stöd än skolan kan 
erbjuda. Forskarna skriver mycket om hur man skall utföra stora utredningar av elever med behov av särskilt 
stöd. Dessa utredningar genomförs ytterst sällan. Beror det på kostnaden?  Istället gör enbart läraren en 
kartläggning av eleven. Det vore intressant att studera upprättanden av åtgärdsprogram och sedan följa arbetet 
och uppföljningen av dem. Är det så att åtgärdsprogram som grundar sig på en stor utredning är mer effektiva än 
andra?  
 
Mina resultat visar att alla elever inte når målen för godkänt. Magne (1999) hävdar att det finns elever som aldrig 
kan nå godkänt. Är det dags att utvärdera skolans kunskapsmål? Vilken betydelse har skolans kunskapsmål för 
elever med behov av särskilt stöd?  
 
I min undersökning tittade jag på hur skolan hanterade de elever i år 6 som inte nådde godkänt på det nationella 
provet i år 5. Det vore intressant att undersöka resultatet på det nationella provet i år 9. Är det samma elever som 
misslyckas? Har åtgärderna resulterat i bättre resultat?  
 
I skollagen samt läroplanen står det tydligt att alla elever som är i behov av särskilt stöd ska få detta. Ändå visar 
mina resultat att så inte är fallet. Hur många kommuner följer inte lagarna? Vilka möjligheter/rättigheter har en 
elev att kräva speciallärarhjälp? 
 
Jag har under arbetets gång lärt mig en hel del om matematiksvårigheter och hanteringen av elever med behov av 
särskilt stöd. Den kunskapen kommer jag att få nytta av eftersom jag i min undervisning undervisar elever som är 
i stort behov av särskilt stöd. 
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