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Syftet med arbetet var att åskådliggöra innebörden av att vara i matematiksvårigheter 

och elevers syn på hur de hanterar sin vardag. Undersökningen utgår från ett 

elevperspektiv och ambitionen var att elevens egna tankar och känslor skulle komma 

fram. Jag har använt mig av en kvalitativ ansats med observationer och 

semistandardiserade intervjuer.  

För alla eleverna i studien påverkas vardagen och skolan av att de har svårigheter i 

matematik. Det är allt från att planera sina fritidsaktiviteter till att veta när ett arbete i 

skolan ska vara inlämnat. Detta gör att föräldrar måste hjälpa till i denna planering i stor 

utsträckning även nu när barnen är tonåringar och borde klara sig själva lite mer. 

Eleverna själva är ofta inte medvetna om sina strategier för att klara de svårigheter som 

uppstår på grund av matematiksvårigheterna. Föräldrarna kan dock berätta mer om hur 

dessa strategier tar sig ut. Känslorna inför matematiklektionerna är ofta en uppgivenhet, 

ska de misslyckas idag igen och de känner sig stressade inför att kanske inte uppnå 

målen. 

Lärarens bemötande spelar här en stor roll och ett icke positivt bemötande gör att 

eleverna upplever att de är till besvär för läraren. Det leder till att eleverna får ett svagt 

självförtroende och olustkänslor inför matematiken. I jämförelse med andra studier så 

upplever eleverna i min studie inte att de blir stämplade till följd av att de får särskilt 

stöd, utan tvärtom så är det en lättnad att gå till stödgruppen.  
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This study focuses on pupil’s view how they handle mathematics learning disabilities in 

their daily life. The study is from pupil’s point of view and the ambition was to capture 

the pupil’s own thoughts and feelings. Observations and interviews were carried out 

with three pupils, in the age of 13, and their parents. 

The results show that all three of the pupils have difficulty in their daily life due to the 

mathematics learning disabilities. They have different problems from to plan their free 

time to plan when schoolwork should be submitted. The result of this is that the parents 

have to plan for them, even now when they are teenager’s and should be able to handle 

things like this by themselves. The pupils are not aware of the strategies they use to 

cope with the difficulties in mathematics. However, their parents are able to explain the 

strategies their children have developed. The emotions the pupils feel when they think 

about math class are that they feel dejected and they are under stress with thoughts as 

“will I fail again today”.  

It is very important how the teacher do talk to the pupils and this will affect the pupil’s 

self-confidence and they develop discomfort to mathematics. This study, unlike some 

other studies, does not show that pupils feel uncomfortable because they have special 

support. Instead they feel relief in visiting the support group. 

 

 



    

Innehållsförteckning 

Inledning .......................................................................................................................... 1 

Syfte .................................................................................................................................. 2 

Litteraturgenomgång ...................................................................................................... 3 
Bakgrund ....................................................................................................................... 3 

Matematikämnet............................................................................................................ 3 

Vad är matematiksvårigheter? ...................................................................................... 4 

Hur matematiksvårigheter påverkar elevens vardag ..................................................... 5 

Stöd och förutsättningar för lärande.............................................................................. 6 

Elever om matematikundervisningen............................................................................ 8 

Sammanfattning ............................................................................................................ 9 

Metod.............................................................................................................................. 10 
Urval och genomförande ............................................................................................. 10 

Analys ......................................................................................................................... 11 

Validitet och reliabilitet .............................................................................................. 12 

Etik .............................................................................................................................. 13 

Resultat .......................................................................................................................... 14 
Upptäckten av att vara i matematiksvårigheter ........................................................... 14 

Matematiksvårigheternas betydelse i skolan och i vardagen ...................................... 15 

Stödet från skolan och vad har hjälpt .......................................................................... 18 

Känslor inför matematiklektionerna och särskilt stöd ................................................ 19 

Sammanfattning .......................................................................................................... 20 

Diskussion ...................................................................................................................... 21 
Tidig upptäckt av matematiksvårigheter är viktigt för att undvika problem längre 

fram ............................................................................................................................. 21 

Medvetenheten om sina matematiksvårigheter och betydelsen för det dagliga livet . 22 

Utformning av stöd och förväntningar på eleven ........................................................ 23 

Delaktighet och bekräftelse för bättre inlärning ..................................................... 24 

Didaktiska verktyg för att förebygga matematiksvårigheter ....................................... 25 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 27 

Avslutande diskussion................................................................................................. 28 

Referenser ...................................................................................................................... 30 
Bilaga 1 

Bilaga 2 



 

 1   

Inledning 

Tänk dig att inte kunna läsa i en Tv-tablå när favoritprogrammet börjar och dessutom 

inte kunna klockan så att du vet när det är dags att sätta sig framför TV. Du skall träffa 

några vänner för att gå på bio och måste åka buss, men du kan varken läsa 

busstidtabellen eller förstå klockan, så att du vet när du måste gå till bussen. Trots att 

dina vänner talar om för dig vilken tid bussen går och hur mycket pengar skall du ta 

med så blir det lätt fel. Detta är bara några situationer som människor med 

matematiksvårigheter har problem med. För oss kan de låta banala och lätta att åtgärda 

genom att personen med matematiksvårigheter talar om sitt funktionshinder. Att inte 

kunna klockan i skolår 2 är inte konstigt men däremot anses det konstigt om du går i 

skolår 7 eller är vuxen. Att berätta om denna svårighet är inte heller alltid lätt, för vad 

kommer människor att tycka om dig? I grundskolans senare år är det lätt att eleven 

bedöms av sina klasskamrater som annorlunda eller ”dumma” och detta gör att eleven 

försöker dölja sina svårigheter. 

 

Med bakgrund att jag träffat barn med dessa problem har mitt intresse ökat hur dessa 

barn och deras föräldrar upplever sin situation och vilken hjälp de har fått i skolan. Det 

diskuteras förhållandevis lite om matematiksvårigheter i skolan, däremot diskuteras det 

mycket om läs- och skrivsvårigheter. Detta trots att matematik är ett kärnämne och att 

det kan vara minst lika handikappande och förödande för självbilden att ha svårigheter 

med matematik så som med dyslexi. Att inte kunna förstå klockan eller att inte kunna 

läsa en TV-tablå eller bussturlista är ett stort problem, speciellt eftersom detta problem 

inte är lika uppmärksammat och därmed inte allmänt känt.  

 

När elever har svårt med matematik hänvisas det enligt min uppfattning till att eleven är 

lågpresterande eller att eleven har läs- och skrivsvårigheter och därför inte klarar av 

matematiken. Detta sker även när eleven är mycket duktig i alla andra ämnen i skolan. 
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Syfte 

Syftet med studien är att åskådliggöra innebörden av att vara i matematiksvårigheter och 

elevers syn på hur de hanterar sin vardag till följd av matematiksvårigheterna. 

  

För att uppnå syftet utgår studien från följande frågeställningar. 

 

Hur yttrar sig matematiksvårigheterna? 

Vad har fungerat under skoltiden? 

Vilka upplevelser har eleverna om stöd under sin skoltid? 

Har eleven utvecklat några strategier för att klara vardagen? 

 



 

 3   

Litteraturgenomgång 

Bakgrund 

Elever i matematiksvårigheter är inget ovanligt i skolan och ingen nyhet utan har 

uppmärksammats i minst 100 år.  Medicinska studier av en tysk läkare vid namn 

Henschen angav att skador i hjärnan gjorde att patienterna hade en oförmåga att utföra 

enkla räkneoperationer (Adler, 2001). På 60-talet uppkom termen utvecklings-

dyskalkyli, som har två innebörder, dels betyder detta svårigheter som inte har 

psykosociala bakgrunder och dels beror det på biologiskt arv och sen mognad. 

Begreppet explicerar också på att matematiksvårigheter inte nödvändigtvis behöver vara 

ett evigt tillstånd utan svårigheterna kan bli mindre med åren och därmed under 

utvecklingens gång (Adler, 2001). 

 

Före 1900-talet ansåg man att matematik endast passade en viss typ av människor och 

andra göra sig icke besvär att studera detta ämne. Under 1900-talets början kom de 

medicinska förklaringarna till matematiska problem och termerna akalkyli och 

dyskalkyli sattes som etiketter på eleverna (Magne, 1999). Utifrån denna medicinska 

forskning och den psykologiska mätningsläran började specialundervisningen i 

matematik under 30-talet i de nordiska länderna. Specialpedagogikens teoretiska 

utgångspunkter var koncentration på räkning, differentiering, åskådning, sensomotorisk, 

upprepning, småstegsövningar, själv-övande, beröm/klander samt livsbehov. Under 70-

talet startades matematikkliniker för att komplettera specialpedagogiken med ett 

sociopedagogiskt synsätt (Magne, 1999). 

 

En amerikansk studie som utfördes på 80-talet visade att 6,4 % av eleverna hade 

svårigheter med matematiken (Badian, 1983). Enligt Adler (2001) uppskattas andelen 

elever med dyskalkyli till omkring 5-6 %, om andra grupper med allmänna svårigheter 

och känslomässiga blockeringar räknas in stiger siffran till 15-20 %. Dessa siffror kan 

jämföras med att 4,9 % har problem med läsningen så kallad dyslexi. Den högre siffran 

för elever i matematiksvårigheter kan förklaras med att matematiken kräver många olika 

förmågor (Badian, 1983). Om en elev är duktig i matematik bedöms ofta denne som 

intelligent och har därmed en hög status bland sina klasskamrater men även i samhället. 

Detta kommer att påverka elevens självförtroende och självkänsla på ett positivt eller 

negativt sätt beroende på kunskaperna i matematiken (Adler, 2001). 

 

Matematikämnet 

Matematik är läran om logiska samband mellan abstrakta begrepp som mängder, tal, 

geometriska figurer och funktioner (Nationalencyklopedin, 2007). Ämnet handlar om 

logik och problemlösning så väl som att det är ett tankemönster. Det gäller att hitta 

mönster och samband för att kunna finna en lösning på uppgiften. Det krävs många 
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olika färdigheter däribland kognitiva färdigheter för att kunna lösa matematiska 

problem.  

 

Samtidigt som matematik kan vara abstract och verklighetsfrånvänt är det något de 

flesta av oss använder dagligen. Det gör att vi måste kunna använda matematiken i vår 

vardag och det kan ge upphov till många svårigheter om man till exempel inte själv kan 

handla i en affär. Matematiken kan anses bestå av ett antal byggstenar som läggs till 

varandra för att få en djupare insikt och kunskap i ämnet (Ljungblad, 1999). En elev i 

matematiksvårigheter kan ha svårigheter med en eller flera av dessa byggstenar. Detta 

gör att det blir en komplexitet i bedömningen av svårigheterna och på vilket sätt stödet 

till eleven skall sättas in (a.a.). I kursplanen för grundskolan står det att eleven ska 

kunna använda matematik i olika situationer och ett mål att uppnå i slutet på skolår 9 är 

att eleven ska ”kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen 

förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning” 

(Skolverket, 2000, sid 28). 

Vad är matematiksvårigheter? 

Det finns mycket skrivit om matematiksvårigheter och vad svårigheterna beror på och 

vilka åtgärder som behöver sättas in. Orsak och verkan och därmed vilka åtgärder som 

behöver sättas in har varierat över tiden. Även idag är många forskare oense om vad 

som skall definieras som matematiksvårigheter. Skolan anser att elever har 

matematiksvårigheter om de inte uppnår de mål som finns i styrdokumenten (Malmer, 

2002). Matematiksvårigheter är ett vitt begrepp och inbegriper inte vad eleven har 

problem med inom matematiken (Adler & Adler 2006). Därför krävs det enligt Adler 

(2001) en definition av de olika problemen. Matematiksvårigheterna, enligt Adler 

(2001, s. 27), delas upp i huvudsaken fyra varianter; allmänna matematiksvårigheter, 

akalkyli, dyskalkyli eller pseudo-dyskalkyli. Allmänna matematiksvårigheter innebär att 

eleverna behöver ett långsammare inlärningstempo dock inte enbart i matematik utan 

även i andra ämnen. Akalkyli är en allomfattande oförmåga att utföra matematiska 

operationer oftast pga att eleven inte förstår siffersymbolerna. Elever med akalkyli har 

oftast en hjärnskada. Vid dyskalkyli är eleven normalbegåvad men typiskt för elever 

med dyskalkyli är att en sak de kan ena dagen är helt glömd nästa dag. Eleven kan 

utveckla emotionella blockeringar och då benämns detta pseudo-dyskalkyli. Eleven kan 

ha fått för sig att de inte är duktiga eller kan bli duktiga i matematik. 

 

Både Malmer (1992) och Chinn och Ascroft (1998) definierar dyskalkyli som 

inlärningssvårigheter enbart relaterade till matematik, där den första författaren tillägger 

att eleven i övrigt presterar genomsnittligt eller däröver. Specifika matematiksvårigheter 

föreligger enligt Neuman (2000) om eleven har normal intelligens, skolprestationen 

ligger två år eller mera under åldersgruppen, barnet inte har emotionella problem, barnet 

inte har allvarliga syn- eller hörselnedsättningar. Magne (1980) definierar dyskalkyli 

som sammanfattningen av en individs räkneprestationer, vilka placerar henne/honom 

bland de lägst presterande i åldersgruppen. Författaren anser dock att uttrycket 

dyskalkyli är ett ”språkligt missfoster” som bara syftar på räknefärdigheter och Magne 

(1998, s19) väljer hellre uttrycket särskilt utbildningsbehov i matematik och föreslår en 

definition; 
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Särskilt utbildningsbehov i matematik (eller alternativ term) är att en person vid en bestämd 

tidpunkt själv bedömer eller bedöms behöva höja sin matematiska förmåga, därför att han/hon 

presterar under en fastställd standard för personens ålder eller under hans/hennes egen 

diagnostiserade prestationsnivå, beroende på ofullständig intellektuell, affektiv, viljemässig, 

motorisk eller sensorisk utveckling, samt otillräcklig social stimulans och/eller fysisk skada 

(Magne 1998, sid. 20). 

 

 

Matematiksvårigheter är en bättre benämning än dyskalkyli enligt Malmer (i Malmer & 

Adler,1996) eftersom hon anser att ordet dyskalkyli fått en vidare innebörd, försämrad 

eller nedsatt förmåga i matematik, i stället för den ursprungliga rent språkliga 

betydelsen bristande förmåga att utföra beräkningar. Malmer (2002) menar även att det 

finns många olika orsaker till matematiksvårigheterna och anser att man bör vara 

försiktig i användandet av termen dyskalkyli eftersom det råder en viss osäkerhet om 

vad man menar med begreppet. Själv definierar hon det som specifika 

matematiksvårigheter som endast omfattar ämnet matematik och där eleven i övrigt 

presterar genomsnittligt eller däröver. Hon delar in orsakerna till matematiksvårigheter i 

primära och sekundära faktorer. I primära faktorer ingår kognitiv utveckling, språklig 

kompetens, neuropsykiatriska problem t ex DAMP, ADHD, Aspergers och dyskalkyli. 

Sekundära faktorer är dyslexi och olämpliga pedagogiska metoder. Denna studie tar sin 

utgångspunkt från att matematiksvårigheter både kan vara allmänna och specifika.  

Hur matematiksvårigheter påverkar elevens 

vardag  

Elever i specifika matematiksvårigheter har ofta problem med både korttidsminnet, där 

den tillfällig information lagras, och långtidsminnet, där information lagras för längre 

tid (Ljungblad, 1999). Detta leder till att de har svårt att komma ihåg saker så som att 

lämna in viktiga papper eller ta med rätt material till nästa lektion. Dessa elever brukar 

även ha svårt att planera sitt egna skolarbete och följa anvisningar, men ännu svårare är 

det för dem att beräkna tidsåtgången för arbetet. Att orientera och följa en karta kan bli 

ett svårt problem, eftersom dessa barn inte förstår hur kartan är uppbyggd och fungerar. 

Detta leder till att eleven har svårt att använda gamla kunskaper i nya liknande 

situationer, detta kan inte ske automatiskt utan eleven måste ha hjälp av läraren (a.a.). 

Eleven kan på grund av sina matematiksvårigheter också behöva mer stöd och hjälp 

med att planera aktiviteter och umgänge med sina vänner. Humörsvängningar är inte 

ovanligt hos dessa elever eftersom allt extra tränande med matematiken både hemma 

och i skolan gör att eleven tröttnar på matematiken. Oftast syns denna frustration mer i 

hemmet än i skolan (a.a.). 

 

Hur eleven reagerar inför sina matematiksvårigheter beror på personlighet och hur de 

bemöts från omgivningen (Malmer, 2002). Om eleven har en positiv inställning till 

skolan kan eleven till en början lära sig färdiga modeller och rutiner och på så vis klara 

matematiken. Men när det blir mer komplext klarar de inte uppgifterna och kan då bli 

frustrerade och tappa lusten för skolarbetet. Andra elever har accepterat att de inte klarar 

matematiken och har gett upp att ens försöka. Dessa elever blir ofta inåtvända och tysta. 

Vissa elever ger läraren skulden för sitt misslyckande eftersom de känner sig så 
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frustrerade, missförstådda och orättvist behandlade. Detta gör att eleven blir 

utåtagerande och aggressiv (a.a.). 

 

Tecken på matematiksvårigheter visar sig tidigt genom att eleven har svårt att lära sig 

klockan, skriva siffror, problem med talföljder, hålla tider, komma i tid och svårt att 

förstå att t ex sex är två mindre än åtta (Ljungblad, 1999). Detta trots ett intensivt 

övande både hemma och i skolan, där det är lätt att eleven ger upp när hon inte ser 

någon framgång och vägrar att ta emot hjälp speciellt i tonåren. Därför är det viktigt att 

eleven får rätt bedömning av sina problem och därmed rätt hjälp. Eftersom framgång 

föder framgång måste eleven få känna att allt övande ger framsteg och därmed borde 

motivationen öka och även lusten att lära sig (a.a.). Det är mycket viktigt med struktur i 

vardagen för elever i matematiksvårigheter eftersom de har svårt att planera (Adler, 

2001). Människor i matematiksvårigheter, främst vuxna, är ofta väl medvetna om sina 

brister och blir därför ofta duktiga på att dölja sina svårigheter för omgivningen. De 

skaffar sig strategier för att klara av dessa situationer (a.a.). 

 

Stöd och förutsättningar för lärande 

Undervisningen i skolan måste anpassas till individen och göras lustfylld (Adler, 2001). 

Eleven måste även känna att det finns mål att uppnå men för att nå dessa mål måste 

eleven träna. Nyttigheten med ämnet måste kopplas till verkligheten för att detta skall 

uppnås på bästa sätt (a.a.). Enligt läroplanen ska läraren ”utgå från varje elevs behov, 

förutsättningar, erfarenhet och tänkande” (Skolverket, 2000) och för att kunna anpassa 

undervisningen och lägga den på rätt nivå är det nödvändigt att känna till elevens 

förkunskaper (Ljungblad, 2001). Pedagogen behöver känna till vilka tankeformer eleven 

har sedan tidigare och vilka tankeformer som behöver utvecklas. Den individuellt 

anpassade undervisningen bör naturligtvis följa eleven hela vägen genom skolan och det 

bör inte ske några plötsliga förändringar vid t ex stadieövergångar (a.a.). Det är även 

viktigt att lärarna i arbetet med elever som har svårigheter i matematiken arbetar med 

elevernas självkänsla och bemöter dem positivt (Ljungblad, 1999) och att möta dem 

genom dialog. ”Den äkta dialogen är just en dialog som bygger på respekt för varandras 

olikheter och trygghet att våga beskriva och visa sin värld för varandra” (Ljungblad, 

2003  s.170). Ett barn i matematiksvårigheter kan med skolans hjälpmedel och lärare 

utvecklas så att matematiksvårigheterna inte längre är något hinder och på så sätt bli 

hjälpt med sitt problem. Det viktigaste för lärare är att uppmärksamma dessa elever 

redan i tidig ålder så att problemen inte blir så omfattande längre fram i skola (Dowker, 

2005). 

 

Skolorna använder sig av olika sätt att arbeta med elever i matematiksvårigheter 

(Engström, 2003; Wallby, 2001). På några skolor är det endast speciallärare som ger 

specialundervisning i matematik och i andra är det klassläraren som ger 

stödundervisning. Skolorna kan låta eleven vara kvar i sin vanliga klass men arbeta i sin 

takt med samma böcker som de övriga eller låta eleven ha ett lättare material. Eleven 

kan även ibland, någon gång i veckan, gå till en speciallärare för att få extra hjälp. 

Specialläraren kan även vara inne i klass under lektionstid och blir då en extra lärare för 

hela klassen. Andra skolor låter nivågruppera eleverna och bildar därefter 
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matematikgrupper efter nivå. Det finns många fler varianter på hur detta dilemma löses 

och det beror på vilket synsätt skolan har på elever i matematiksvårigheter (a.a.).  

 

Forskning visar att det finns många nackdelar med nivågrupperingar till exempel att 

elever kan känna sig stämplade men även att de kan ha hamnat i fel grupp eftersom 

gränserna i grupperingen kan vara diffusa. Problem kan även uppstå när eleverna skall 

byta mellan grupperna eftersom grupperna har arbetat i olika tempon (Löwing & 

Kilborn, 2002). Engström (2003) påpekar att även inom dessa grupper skiljer sig 

eleverna åt och det enda gemensamma är att de presterar på en viss nivå. Det finns en 

risk att läraren arbetar utifrån att dessa grupper är homogena men ofta är istället 

grupperna heterogena med individer med olika behov. Detta är en utmaning för varje 

lärare oavsett hur elevernas olikheter och svårigheter i matematik beskrivs. För de lägst 

presterande eleverna borde det finnas en social matematik som skall täcka in 

vardagsbehoven (a.a.). Det kan även vara så att det ställs för låga förväntningar på 

eleverna och detta gör att eleverna inte utvecklas maximalt. Genom att ha normala 

förväntningar, även på barn med särskilda behov, desto fler uppgifter klarar de enligt 

Asmervik (2001). Barns olikhet är naturligt normalfördelad eller som Persson (2001, s 

100) uttrycker det, ”Det är alltså inte mer normalt att befinna sig i närheten av kurvans 

mitt än i dess ytterkanter, däremot är det vanligare”. Den specialpedagogiska 

diskussionen i matematik skiljer sig här inte ifrån den specialpedagogiska diskussionen i 

allmänhet (Engström 2003, Ljungblad 2003). Frågan är var problemen ligger och vad 

som är skolans syn på var problemet ligger, dvs. om det är eleven som är bärare av 

problemet, vilket leder till ett kompensatoriskt perspektiv, eller om problemen kan 

härledas till organisations- eller gruppnivå. Detta har betydelse enligt Engström (2003) 

för hur de didaktiska frågorna behandlas.  

 

Det finns flera konkreta tillvägagångssätt och områden att arbeta med tillsammans med 

elever som har matematiksvårigheter (Adler, 2001) till exempel tidsuppfattning, 

motivation, automatisering, förståelsen av tal och siffror, koncentration och 

uppmärksamhet. Genom att arbeta med dessa områden hjälper man eleven i dess 

utveckling och förhoppningsvis även till ett bättre självförtroende (a.a.). 

 

För att kunna utveckla en känsla för tid måste man ha en uppfattning om inte enbart 

nuet utan även kunna minnas och att kunna plocka fram dessa minnen och växla mellan 

nuet och minnena (Adler, 2001). Motivationen skall helst utgå från barnet självt som via 

lust och nyfikenhet motiveras till ett lärande. För en långvarig och tillräckligt bärande 

motivation måste eleven hela tiden ha en idé och en övertygelse om att han kan lyckas.  

Det är dock vanligt att eleven drivs av en yttre motivation genom att lärare och föräldrar 

bär eleven fram till ett lärande. Motivationsproblem är vanliga vid 

matematiksvårigheter. Eleven presterar ojämnt över tiden och detta sätter motivationen 

på stora prov. För att underlätta i matematiken så behöver eleven kunna automatisera för 

att snabbt kunna plocka fram till exempel olika aritmetiska tecken eller 

multiplikationsfakta. Detta underlättar mycket eftersom kraft inte behöver ägnas åt att 

plocka fram detta från minnet (Adler, 2001; Ahlberg, 2001; Malmer 2002). 

 

Att kunna jämföra olika tal vilka som är störst mm är mycket viktigt i matematik och 

därför behöver elever med matematiksvårigheter träna förståelse av tal och siffror. 

Uppmärksamhet och koncentration utgör en viktig del i all inlärning och dessutom är 
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det viktigt i samspelet med sin omgivning. Många elever med matematiksvårigheter 

uppvisar också problem med uppmärksamheten som indirekt också påverkar 

koncentrationen i uppgiften (Adler, 2001; Ahlberg, 2001; Malmer 2002). Det spatiala 

berör förmågan att fantisera och att ha rymduppfattning. Detta föregås av en god 

utveckling av kropps- och rumsuppfattning som vanligtvis är rätt väl utvecklade före 

skolstarten. Dessa färdigheter är av stor betydelse för elevens förmåga att läsa av siffror 

och bokstäver i rätt riktning från vänster till höger (Adler, 2001; Magne, 1998; Malmer 

2002). I den logiska förmågan innefattas elevens förmåga att göra 

rimlighetsbedömningar. För att kunna göra en bedömning av det rimliga i ett svar krävs 

också att eleven kommer ihåg sin tanke och att eleven steg för steg kan följa processen 

fram till lösningen av uppgiften. Grunden för utveckling av logiskt tänkande ligger i 

förmågan att stanna upp och reflektera över hur man löst en uppgift, ett problem. En 

god problemlösningsförmåga innehåller en handlingsplan som bygger på logiskt 

tänkande och att eleven kan se olika lösningsalternativ (Adler, 2001). 

 

Miljön i skolan påverkar inlärningen där en lugn, harmonisk och positiv miljö främjar 

möjligheterna till lärande. En forskningsstudie visade att arbetsro var det viktigaste för 

att uppnå bra resultat i skolämnena, men främst i matematik enligt eleverna (Sjöberg, 

2006). Den störda arbetsron kan bero på att grupperna är stora och därför blir ljudnivån 

hög när eleverna samtalar med varandra. Elever i matematiksvårigheter verkar vara 

känsligare för störmoment och skulle därför vara hjälpta av mindre grupper (a.a.). 

Elever om matematikundervisningen  

Det är viktigt att elever, inte bara de i matematiksvårigheter, känner sig delaktiga i sin 

skolgång. Det står i skollagen att eleverna har rätt till delaktighet i sin skolgång och det 

innebär att eleverna skall vara med i beslut över sin skolsituation (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2003). Därför bör eleven vara med i beslutet om extra stöd i skolan och hur 

det skall utformas men med handledning av en vuxen. Många elever i dagens skola 

känner sig stressade och en av orsakerna kan vara att eleverna känner att de inte har 

kontroll över sin situation inte enbart i skolan utan även i hemmet och fritiden. De 

känner även att omgivningen har stora och ibland olika krav som eleven känner att den 

inte kan leva upptill (Währborg, 2006). Flertalet elever är oroliga att de inte skall klara 

att få godkänt i skolämnena och då främst i basämnena. Detta gäller främst i ämnet 

matematik och för elever i matematiksvårigheter kan detta vara extra stressande. 

Misslyckande leder ofta till att eleven känner fysiska besvär så som ont imagen, 

huvudvärk eller illamående (Sjöberg, 2006). Varför det främst är i matematik som 

stressen är störst kan bero på att ämnet upplevs som abstrakt och att ämnet kopplas till 

hög intelligens och prestige (a.a.). 

 

Hur eleverna med stöd i matematik upplever undervisningen i matematik beror mycket 

på om de varit kvar i klassen eller fått individuell hjälp (Sahlin, 1997). De elever som 

varit kvar i klassen och arbetat på i sin egen takt hade en känsla av att vara svaga i 

ämnet och att de var en belastning för läraren. De upplevde även att de hade svårt att 

klara av vardagssituationer som innehöll matematik. Elever som fått individuell hjälp i 

en mindre grupp kände att de endast fått ytlig matematik kunskap men att den lilla 

gruppen blev en fristad där de kunde fråga dumma frågor (a.a.). Många elever i 
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matematiksvårigheter känner sig missförstådda och slutar därför att gå till lektionerna 

eftersom de anser att de inte har något där att göra (Adler, 2001). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har jag i min forskningsbakgrund försökt att spegla hur 

forskningen ser på elever i svårigheter i matematik och vad som kan göras för att 

underlätta för dessa elever. En förutsättning för detta är att definiera vad 

matematiksvårigheter är och ett sätt är att dela upp svårigheterna i allmänna eller 

specifika matematiksvårigheter.  

 

Några kännetecken för allmänna svårigheter är att eleven har svårt med det mesta inom 

matematik men även andra ämnen. Detta innebär att eleven behöver ett långsammare 

inlärningstempo i både matematik och ofta även i andra ämnen. Specifika 

matematiksvårigheter är att en elev har svårigheter med att skriva siffror, lära sig 

klockan och att inte kunna klockan gör att eleven får svårt att planera sin tid och komma 

i tid. De har oftast inga svårigheter i några andra ämnen än matematik. Att ha 

svårigheter i matematik kan vara mycket handikappande och förödande för självbilden. 

Det påverkar ofta vardagen genom att de till exempel inte kan planera sin tid och 

kommer för sent till möten. Hur elever reagerar på sina svårigheter varierar, de kan 

fortsätta kämpa på, ge upp och struntar i skolan eller så blir de aggressiva och 

utagerande allt beroende på personlighet och vilket stöd de har från omgivningen. 
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Metod 

 

Studien utgår från ett kvalitativt förhållningssätt där ostrukturerade observationer åtföljs 

av semistandardiserade intervjuer. Genom att göra observationer kan jag få fram vad 

eleverna gör och inte enbart vad de säger att de gör (Stukat, 2005).  En annan fördel 

med observationer är att man får kunskap direkt från sitt sammanhang (a.a.). Det finns 

dock nackdelar med observationer så som att det bara är yttre beteenden som studeras. 

Den semistandardiserade intervjumetoden har öppna frågor som inte ställs i en fast 

ordning och följs upp med följd fråga av typen kan du förklara? varför då? Att intervjua 

är en utmaning som är både svår och spännande. Svår eftersom det handlar om att skapa 

ett möte som är tryggt och som ger förutsättningar för ett innehållsrikt samtal. 

Spännande för att samtalet innehåller mer än ord; blickar, gester och som Thomsson 

(2002) skriver, associationer. 

 

Syftet med studien skall vara avgörande för vilken metod som används enligt Trost 

(2005). Vidare anser han att en kvalitativ studie är lämplig om tanken är att förstå eller 

hitta mönster. Då mitt syfte inte är att mäta mängden av något, utan att få en inblick i 

elevers syn på att vara i matematiksvårigheter anser jag att denna kvalitativa metod 

lämpar sig bra för min studie. Patel och Davidson (2003) menar att syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och ta del av respondentens uppfattningar om ett visst 

fenomen. Utgångspunkten är tolkning och förståelse och att få delar att bli till helheter 

(Hartman, 1998). Tillsammans med intervjuerna ger observationerna en fördjupad 

förståelse av mina resultat.  

 

I bakgrund till detta har jag valt att göra en fallstudie, eftersom jag anser att denna 

forskningsansats bäst tar sig an det jag vill studera. Merriam (2001) anser att fallstudien 

är ett bra val när forskaren vill skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och 

hur de inblandade personerna tolkar sin situation. De egenskaper som en kvalitativ 

fallstudie har gör att jag kan nå mitt syfte. Dessa egenskaper är bland annat 

partikularistisk och induktiv. Partikularistisk innebär att fallstudien fokuserar på en viss 

situation eller företeelse och i min studie är det elevers hantering av sin vardag utifrån 

matematiksvårigheterna. Innebörder, begrepp och mönster uppstår ur materialet som har 

sin grund i den kontext som studeras, men även nya relationer och begrepp och därmed 

ny förståelse. Detta gör att fallstudien är induktiv.   

Urval och genomförande 

Jag har valt att intervjua tre elever om deras matematiksvårigheter och dessutom har jag 

pratat med deras föräldrar om deras barns matematiksvårigheter. Eleverna valdes ut med 

hjälp av speciallärare på elevens skola. Kriteriet för att få vara med i studien var att 

eleverna inte skulle vara godkända i matematik i skolår 5, men i de övriga ämnena.  
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Observationerna gjordes under en förmiddag i elevens skola och den gjordes innan 

intervjun. Fördelen med detta var att det underlättade kontakten vid intervjun och att jag 

kunde fråga om det jag observerat. Under observationerna satt jag både bak i 

klassrummet och antecknade vad som hände, men jag rörde mig även i klassrummet för 

att kunna observera vad eleven pratade om med klasskamrater och lärare. Jag 

observerade eleverna både under matematiklektioner, men även under andra lektioner. 

Informationen till klassen över mitt besök var att jag skulle observera en klass som 

nyligen börjat i år 7. Ingen utom de tillfrågade eleverna visste att de skulle observeras 

och ingå i mitt arbete om matematiksvårigheter. Direkt efter observationerna renskrev 

jag observationerna för att inte glömma något. 

 

Inför intervjuerna informerade jag mina informanter om frågeställningarna. Det innebar 

att informanterna hade tid att reflektera över sina ställningstaganden och ageranden, 

innan intervjuerna genomfördes. Intervjuerna genomfördes både i skolmiljö och i 

hemmiljö beroende på vad som passade bäst för informanterna. Eftersom Trost (2005) 

menar att miljön där intervjun skall äga rum ska vara trygg för informanten och 

dessutom så ostörd som möjligt. Längden på intervjuerna var mellan 35 och 50 minuter. 

 

Under intervjuerna ställdes de frågor som finns i bilaga 1 och informanterna fick även 

utrymme till att själva prata fritt utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Det är viktigt 

att följa tankegångarna hos informanterna och inte pressa fram ett svar (Trost, 2005). 

Jag försökte ta hänsyn till informanterna genom att inte avbryta dem i deras berättelser 

eller tankepauser, utan ge dem tid att tänka och fundera. Bell (2006) anser att 

intervjuaren har ett ansvar gentemot informanterna att förklara vad studien handlar om, 

varför man vill göra intervjun, vilken typ av frågor som ska ställas och vad 

informationen skall användas till. Tillvägagångssättet stöds även av Trost (2005) som 

anser att intervjuaren bör vid intervjuns start eller vid den första kontakten tala om för 

informanten att ingen utomstående kommer att få reda på vad som sagts dvs. intervjun 

är konfidentiell. Frågorna som informanterna fick, hade formulerats för att få svar på 

frågorna hur eleven och dess föräldrar upplevt elevens skoltid utifrån de 

matematiksvårigheter eleven haft och vilken stöd de fått.  För att kunna koncentrera mig 

på informanterna och kunna ställa följdfrågor har jag använt mig av bandspelare vid 

intervjun. Direkt efter intervjun skrevs intervjun ner ordagrant, eftersom jag då hade 

intervjun aktuell (Trost, 2005; Patel & Davidson, 2003). Det finns både för- och 

nackdelar att vara ensam vid intervjun. Fördelen är att informanten inte behöver känna 

sig i underläge, men nackdelen är att information som inte uppfattas på inspelningen 

kan gå förlorad. Jag har inget externt bortfall eftersom alla informanter valde att vara 

med efter förfrågan (Olsson & Sörensen, 2007). 

Analys 

Direkt efter observationerna renskrev jag mina anteckningar, medan jag hade 

observationen i färskt minne, detsamma gällde de inspelade intervjuerna som 

transkriberades. Vid transkriberingen tog jag hänsyn till informanternas tonfall, uttryck 

och tystnad. Därefter lästes anteckningarna igenom ett antal gånger, men jag lyssnade 

även på banden igen allt för att lära känna mitt material. Genom dessa upprepande 

genomläsningar av materialet framstod mönster och kategorier och jag strukturerade 
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upp resultatet i ett antal rubriker som motsvarade mina frågeställningar och syfte. Mina 

informanters uppfattningar kunde jämföras med varandra och olika uppfattningar och 

åsikter men även likheter kunde hittas. Genom min analys av materialet kunde jag dela 

upp intervjun i meningskategorier både som under- och överkategorier. Dessa 

meningskategorier underlättade att strukturera intervjuerna och att pröva hypoteser. Det 

underlättade även att se skillnader och likheter i berättelserna från de intervjuade. Det är 

själva beskrivandet och tolkandet som är det centrala eftersom det finns en strävan efter 

att hitta ett sammanhang eller en inre mening i svaren som kan följas upp efter att 

materialinsamlingen avslutats anser Kvale (1997).  

 

En viktig fråga är vad som kan anses vara trovärdigt i tolkningen. Thomsson (2002) ser 

sambandet mellan god kvalitet och goda tolkningar där läsaren förstår bakgrunden, 

tillvägagångssättet och analysförfarandet för att möjliggöra egna ställningstaganden. 

Tolkningen av en händelse eller ett fenomen sker utifrån vissa givna förutsättningar som 

tid, samhällsstruktur, kultur, språk och normsystem. Det bestämmer vad som är rimligt 

eller möjligt att lägga som tolkningsram (Thomsson, 2002). Jag genomförde 

observationerna och intervjuerna och transkriberade dessa innan jag påbörjade min 

analys. Detta på grund av att det krävs en viss distans till materialet innan analysarbetet 

påbörjas (Trost, 2005). 

Validitet och reliabilitet 

Skillnaden mellan validitetsbegreppet inom kvalitativa respektive kvantitativa metoder 

är enligt Kvale (1989) inte så stor eftersom han menar att validering innebär att det är 

själva ifrågasättandet som är i centrum. Olsson och Sörensen (2007) menar att 

validiteten anger överensstämmelsen mellan verklighet och tolkning, det vill säga hur 

väl min tolkning stämmer överens med informanternas livsvärld. Det kan dock vara 

svårt att uppnå hög validitet på grund av den kvalitativa forskningens subjektiva och 

tolkande karaktär (a.a). För att öka validiteten i min studie har jag strävat efter att 

förklarat och motiverat mina val under hela undersökningsprocessen. Mitt 

förhållningssätt under intervjuerna påverkar validiteten, därför har jag försökt att 

anpassa mig till respondenterna och tonat ned mina personliga drag. Allt för att inte 

påverka informanternas svar. 

 

Med reliabilitet (pålitlighet) menas att en upprepning av studien skall ge samma resultat, 

men vid kvalitativa intervjuer studeras människors åsikter och svaren på frågorna 

kommer att variera eftersom underlaget varierar.  Därför är det inte relevant att tala om 

reliabilitet i kvalitativa studier enligt Trost (2005). Kvale (1997) menar att reliabiliteten 

eller tillförlitligheten är kopplad till att forskaren använder sig av ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt för att få ett säkert och trovärdigt resultat. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) ökar trovärdigheten om intervjuerna spelas in så att forskaren kan lyssna på vad 

som sades om och om igen. Om flera observatörer finns vid observationstillfället ökar 

reliabiliteten om de har uppfattat situationen på samma vis (a.a.). Eftersom jag var 

ensam intervjuare spelade jag in mina intervjuer för att få en ökad trovärdighet, men jag 

var ensam vid observationstillfället. 
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Min förhoppning är att validiteten i min studie är hög och att reliabiliteten i mina 

intervjuer har lagt grunden till att jag undersöker det jag hade för avsikt att undersöka 

och att mitt resultat därmed är tillförlitliga. Jag har utgått från ett vetenskapligt 

förhållningssätt och därmed ökar reliabiliteten (Kvale, 1997). Genom att alla intervjuer 

är inspelade får jag ett resultat som har en god tillförlitlighet. Trovärdigheten kan 

påverkas om det är flera personer som var för sig gör intervjuerna och observationerna 

eftersom de kan tolka det som hände på olika sätt. Denna risk minskade eftersom att jag 

själv genomförde både intervjuer och observationer. Om materialet i studien är 

generaliserbart eller ej kan bestämmas, enligt Patel och Davidsson (2003), genom att 

ställa frågan: Om resultatet stämmer för andra individer än de som förekom i studien? 

Mitt material är inte generaliserbart i betydelsen att det gäller för alla elever i 

matematikvårigheter. Men det kan anses generaliserbart genom att jag har belyst ett 

problem som kan vara generellt för elever i matematiksvårigheter. Men i kvalitativa 

studier är syftet inte att generalisera (Thomson, 2002). 

 

Etik 

I all forskning krävs moraliska överväganden för att inte äventyra resultatet men även 

för att skydda informanternas integritet och värdighet. Kravet på konfidentialitet är 

villkorslöst liksom kravet på ett etiskt förhållningssätt menar Trost (2005). Riktlinjerna 

som finns för etiska ställningstaganden vägleder forskaren i arbetet och i de etiska 

ställningstaganden som hon måste göra under forskningens fortskridande. En 

förutsättning är att undersökningspersonerna informeras om syftet med studien och hur 

arbetet är organiserat. Det är även viktigt att deltagarna får reflektera över eventuella 

risker eller fördelar med sitt deltagande framhåller Kvale (1997). För forskarens del 

handlar det om ett lärande där känsligheten och ansvaret är målet. Det etiska beteendet 

innebär förutom känslighet och ansvar även kännedom om värderingsfrågor, etiska 

riktlinjer som underlättar när etik och vetenskap ställs mot varandra (Kvale, 1997). 

 

I samtalen med respektive elev och föräldrar informerade jag om syftet med intervjun 

och min studie. Jag betonade också att alla skulle vara konfidentiella och att de som inte 

ville delta kunde avstå. Eftersom eleverna var under 18 år så bad jag om samtycke från 

föräldrarna att deras barn fick vara med i studien (bilaga 2). Under arbetets gång har jag 

arbetat efter de riktlinjer som förväntas utifrån ett gott etiskt perspektiv och har följt de 

fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2007). Dessa är informationskrav 

där jag delger informanterna vad informationen skall användas till, samtycke från 

föräldrarna, i detta fall, eftersom eleverna är under 18 år, konfidentialitetskravet att 

namn på informanterna inte får förekomma och att det inte går att utläsa vilka 

informanterna är och till sist nyttjandekravet där materialet endast får användas för 

arbetets syfte. 
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Resultat 

Resultaten från observationerna och intervjuerna är sammanställda utifrån 

frågeställningarna. Jag har valt att benämna den person som eleverna har fått extrastöd 

av för speciallärare eftersom det är det ord föräldrarna använder medan eleverna säger 

hjälpfröken. 

 

De elever som ligger till grund för denna studie har jag valt att kalla Klara, Hanna och 

Sara. De är alla 13 år och har börjat på högstadiet under hösten när denna studie 

utfördes. Klara bor tillsammans med sitt syskon växelvis hos sina föräldrar. Hanna och 

Sara lever med båda sina föräldrar och de har syskon. Alla ger intryck av stabila 

hemförhållanden med engagerade föräldrar. Klaras och Saras föräldrar har utbildning 

från högskolan och arbeten som motsvarar deras utbildningsnivå. Hannas föräldrar är 

inte högskoleutbildade och gick yrkesutbildningar på gymnasiet. Ingen av dessa tre 

flickor är några som märks i klassrummet utan är lågmälda och har ett tillbakadraget 

förhållningsätt. De är socialt fungerande med kompisar både i och utanför skolan och 

dessutom har de en aktiv fritid. Jag har valt att redovisa varje informant enskilt under 

respektive rubrik, detta för att tydliggöra resultaten. 

 

Upptäckten av att vara i matematiksvårigheter 

Klara 

Klara upptäckte i år 2 att hon hade problem med matematiken och det visade sig genom 

att hon inte hann räkna lika mycket som de andra. Det var inte förrän när hon bytte 

skola efter år 3 och hamnade i en klass där de hade hunnit mycket längre i matematiken 

och även hade börjat med andra räknesätt, som hon förstod att hon hade mycket svårt 

med matematiken. Klara hade även svårigheter i engelskan under mellanstadiet, men 

inte i samma utsträckning som med matematiken. Klaras mamma berättar att hon och 

Klaras pappa visste att Klara var långt efter i matematikboken men att det inte var något 

att oro sig över enligt läraren. Det var inte förrän efter år 3 när Klara bytte skola som det 

uppdagades hur lite Klara klarade av i matematiken. Det var klassläraren som tog 

kontakt med föräldrarna och förklarade hur det låg till. Klara erbjöds extra stöd i form 

av att hon gick till en speciallärare där hon fick hjälp någon gång i veckan, men med 

den vanliga matematikboken som även hennes klasskamrater hade. 

 

Hanna 

På lågstadiet började Hanna förstå att hon inte kunde räkna. Inte ens det lättaste 

additionstal klarade hon av. Läraren uppmärksammade detta och Hanna fick ett lättare 

material. Hanna har inte gått till någon speciallärare men ibland kom en extra lärare in i 

klassen, men hon hjälpte inte enbart Hanna utan hela klassen. Hanna har enbart svårt 

med matematiken men ibland uppmärksammades även matematiksvårigheterna i andra 
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ämnen om tal behövde användas. Hannas föräldrar har inte ansett att deras dotter 

behöver någon mer hjälp än det hon fick. 

 

Sara 

Sara vet inte när hon förstod att hon hade svårt med matematiken, men i år 4 fick de en 

ny lärare till klassen som uppmärksammade Saras problem. Sara fick extra stöd en gång 

i veckan med en speciallärare men även klassläraren hjälpte Sara. Innan hade läraren 

bara sagt att ”Sara, du är duktig du” när Sara bad om hjälp. När Sara under en längre tid 

hade frågat om hjälp med matematikuppgifterna som hon inte kunde gav läraren henne 

en svårare matematikbok. Detta trots att hon själv märkte att hon var långt efter de andra 

i klassen. Saras föräldrar började tidigt misstänka att Sara hade problem av något slag 

men att det var matematik förstod de först när Sara började skolan. Både på dagis och 

hemma ville hon aldrig vara med och spela spel eller leka lekar där räkning ingick. 

Enligt föräldrarna har Sara en dålig tidsuppfattning och behöver hjälp att strukturera sin 

vardag för att inte bli orolig över att till exempel komma försent till kompisar och 

fritidsaktivitet. 

 

Summering 

Alla tre eleverna och deras föräldrar upptäckte redan tidigt att informanterna hade 

svårigheter i matematik. Det var dock olika när dessa svårigheter uppmärksammades 

och åtgärdades i skolan. Några föräldrar fick påpeka för skolan vilka problem deras barn 

hade, medan andra fick hjälp direkt av skolan. 

Matematiksvårigheternas betydelse i skolan och i 

vardagen 

Klara 

Klara tycker att hon klarar sig bra trots sina matematiksvårigheter både i skolan och på 

fritiden. Klara har inte några problem med tidsuppfattning och hon klarar att planera sitt 

skolarbete och sin fritid. Det Klara idag har mest svårt för inom matematiken är 

multiplikation. Hon känner inte att fritiden blir begränsad på grund av sina 

matematiksvårigheter men i vissa situationer blir hon nervös. Ett sådant exempel är om 

hon ska handla i en affär, hon blir då ibland orolig för att pengarna inte skall räcka. Om 

Klara behöver räkna ut till exempel vad åtta äpplen som kostar tre kronor styck blir, så 

har hon några olika metoder hon använder sig av. ”Ja, tianstabell kan ja ju, så tio gånger 

tre är tretti. Det blir inte mer i alla fall!”. Klara gör allt hon vill och får göra utan att 

tänka på att hon behöver extra tid för att räkna ut saker. Om en situation uppstår där hon 

behöver kunna räkna men inte kan så kan hon be om hjälp av en kompis eller någon 

vuxen. Det känns inte alls konstigt att behöva fråga någon. Kompisar och lärare har 

alltid bemött Klara bra och hon känner inte att hon blivit retad av sina klasskamrater. 

Hon har alltid känt att hon har kunnat be klasskompisarna om hjälp när hon inte klarat 

något. Klasskompisarna har inte heller tyckt att det varit något konstigt att Klara gått 

iväg till ”hjälpfröken” ibland. Klara trivs bra i skolan och det känns bra att gå till 

skolan. 
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Klaras föräldrar tycker att Klara har klarat sig mycket bra i livet trots sina 

matematiksvårigheter som nu har blivit mindre jämfört med Klaras första år i skolan. 

Med den hjälp Klara har fått i skolan har hennes problem blivit mindre och mindre för 

varje år. Detta tack vare klassläraren som såg Klaras svårigheter och ordnade så hon 

fick hjälp och stöd av en speciallärare. Enligt föräldrarna är läxläsandet i hemmet inga 

problem idag, men det var det däremot när svårigheterna uppdagades och Klara var så 

långt efter och med brister i kunskapen. Då var det inte lätt att få Klara att arbeta med 

matematiken hemma eftersom Klara kände att hon inte kunde något och det blev lätt 

konflikter när föräldrarna skulle hjälpa till. Allt detta läxläsande gjorde att Klara blev 

trött och kände att hon inte kunde något och sa att ”jag är så himla dum”. Klaras 

mamma berättar att ibland kunde läxläsandet sluta med att både mamma och dotter grät. 

Klaras mamma berättar vidare att Klara frågar ofta om tiden, till exempel är kvart över 

sex samma sak som sex och femton, om det beror på att hon inte kan eller bara vill kolla 

att det är rätt har mamman ingen uppfattning om. Klara behöver även hjälp av sin 

mamma när hon skall åka buss till skolan. 

 

Under min observation av Klara under en skoldag såg jag en glad, positiv och sprallig 

tjej som fungerade utmärkt i sin interaktion med klasskamrater, lärare och övrig 

personal. Detta bekräftades av Klaras lärare så det var inget Klara bara visade upp när 

jag var på besök. Klaras problem med matematik kunde jag inte se under några andra 

lektioner än under just matematiklektionerna. Under denna lektion klarade Klara många 

tal utan hjälp från läraren eller sina klasskompisar, och när hon frågade var det för att få 

bekräftelse att hon gjort rätt. Klara var även aktiv och svarade på frågor när läraren hade 

genomgång. 

 

Hanna 

Hanna tycker i början av vårt samtal att hon inte har så stora problem längre med 

matematiken och att fritiden inte påverkas av att hon har svårt med att räkna. När vi har 

pratat ett tag så kommer det dock fram saker som hon tycker är svåra att klara av i sin 

vardag. Hanna har svårt att summera men även med multiplikation och vilket gör att 

hon tycker det är svårt att handla i affären. Hon litar helt på att expediten räknar ut hur 

mycket som hon ska betala och Hanna ser till att hon har med sig mer pengar än hon 

behöver. I skolan har Hanna blivit bemött bra av både klasskompisar och lärare. Hon 

känner sig inte utanför trots att hon har annat matematikmaterial än sina klasskompisar. 

Hanna är besviken att hon inte klarar matematiken och detta påverkar självkänslan och 

hon upprepar lite nu och då ”kommer ihåg vad jag är dålig på, typ!”, ”borde kunna 

mycket matte men .....” när hon pratar om matematiken. Hanna är inte orolig eller 

stressad över att hon inte ska få godkänt i matematiken utan hon tror att det skall gå bra. 

Hanna tycker att skolan är tråkig, inte bara matematiklektionerna utan allt i skolan är 

tråkigt. 

 

Hannas föräldrar har försökt att hjälpa Hanna hemma med skolarbetet och då framför 

allt pappa, men de har mest blivit ovänner. Hanna har en äldre syster som har kunnat 

hjälpa Hanna och när dessa två har arbetat med läxorna har det fungerat bra. Föräldrarna 

tycker att Hannas fritid delvis påverkas negativt eftersom hon har svårt med klockan 

och det påverkar hennes framförhållning och planering. Hannas föräldrar är mycket 

tveksamma till att Hanna ska få godkänt i matematik. 
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Hanna är en mycket tyst och försynt elev, som inte syns mycket under lektionerna. Jag 

såg under min observation inga problem i relationerna till kompisar eller lärare. Hanna 

räknar hela matematiklektionerna men tittar i facit eller frågar bänkkompisen eller 

läraren ofta för att få hjälp eller bekräftelse att hon gjort rätt. Dessutom frågade Hanna 

ofta sina klasskompisar hur länge det var innan nästa lektion började eller när lektionen 

slutade. De andra lektionerna ger Hanna inte ett lika osäkert intryck, men är inte 

speciellt aktiv under de lektionerna heller. 

 

Sara 

Sara är mycket medveten om att hon har svårt med matematiken och att det påverkar 

både skolan och fritiden. Sara har svårt med det mesta i matematiken och har svårt med 

klockan, både den digitala och analoga. Sara känner inte att hon har något problem med 

sina klasskompisar och tycker inte det är ”pinsamt” att inte kunna matematiken. Hon 

tycker däremot inte om att sitta på matematiklektionerna med ordinarie lärare och går 

därför hellre till stödgruppen. Sara tycker det är roligt att gå till skolan. Hon är duktig i 

skolan och de övriga ämnena, utom matematik, vilket gör att hon trivs i skolan. Saras 

fritid påverkas av att hon har svårigheter i matematiken och hon behöver hjälp att 

planera skolarbetet och fritidsaktiviteter. Hon har svårt att bestämma med kompisar att 

de skall träffas en viss tid, därför brukar hon be att kompisarna kommer till henne vid 

avtalad tid. Matematikläxorna ger stora svårigheter och hon behöver alltid hjälp av sina 

föräldrar. 

 

Enligt Saras föräldrar måste de hjälpa till med mycket när det gäller planering av 

skolarbetet och fritidsaktiviteter. Sara har en dålig tidsuppfattning och stora problem 

med klockan och kan i princip inte den digitala klockan. Detta gör att föräldrarna måste 

hjälpa till med att läsa TV-tablåer, busstidtabeller med mera där tiden står med siffror. 

Om Sara ska gå och handla själv tar hon med mycket pengar så att de verkligen ska 

räcka. Föräldrarna berättar att Sara ritar bilder/kartor och gör listor för att klara 

vardagens bestyr. Hon har en lista med punkter som hon måste göra innan skolan och 

varje morgon prickar hon av punkt för punkt. När alla punkterna är förprickade är det 

hög tid att gå till skolbussen. Föräldrarna har ägnat mycket tid att hjälpa Sara med 

matematikläxorna ”allt detta räknande med bönor, stenar...”, men det har mest blivit 

konflikter. Vissa dagar klarar Sara matematikläxan jättebra, men nästa dag kan hon ha 

glömt allt ”man tror att Sara driver med oss – för hur kan det variera så mycket?”. 

 

Under min dag med Sara i skolan såg jag en elev som inte gör mycket väsen av sig men 

är glad och skämtsam och hon har en bra kontakt med kompisar och lärare. Under 

matematiklektionerna frågar hon sina klasskompisar ofta, men hon frågade inte läraren 

om hjälp. Sara var inte aktiv själv under lärarens genomgång men det såg ut som hon 

lyssnade. Hon gav ett osäkert intryck under matematiklektionen, men inte under 

lektionerna i andra ämnen. Sara räknade även matematik under eget-arbete tiden och där 

frågade hon både bänkkamraten men även den läraren som var i klassrummet. Jag såg 

att Sara hade uppenbara problem med klockan och hon följde sina klasskompisar under 

hela rasten, enligt min uppfattning för att hon skulle komma i tid till lektionerna.  

 

Summering 

Det är tydligt att eleverna påverkas av sina svårigheter i matematik både i skolan och på 

sin fritid. I skolan blir det tydligt eftersom de behöver extra stöd i matematik, men på 
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sin fritid behöver de även hjälp. För att klara av sin fritid behöver eleverna hjälp och 

stöd, dock i olika mängd, av föräldrarna för att klara att utöva fritidsaktiviteter, träffa 

kompisar och göra läxorna. Läxorna är hos alla eleverna en stötesten som skapar 

konflikter i familjen. För att klara sin vardag har eleverna skaffat sig olika strategier 

exempel på strategier är att estimera, vara på den säkra sidan, gå ut för tidigt till bussen, 

använda analogklocka istället för digitalklocka och att de väljer vem de frågar om hjälp. 

Stödet från skolan - vad har hjälpt? 

Klara 

Klara har fått hjälp i skolan via klassläraren som upptäckte hennes svårigheter i 

matematiken. När klassläraren uppmärksammat föräldrarna på Klaras problem fick hon 

även hjälp av en speciallärare någon gång i veckan och har haft samma matematikbok 

som de andra i klassen. Detta har fortsatt nu i år 7 och Klara är nöjd med det. 

Föräldrarna tycker att den hjälp Klara har fått har varit positivt för hennes utveckling i 

matematiken och har stärkt hennes självförtroende när det gäller matematik. Det är 

mindre bråk hemma runt läxorna nu än vad det var tidigare. Klara har fått arbeta mycket 

för att komma ikapp och ta igen de luckor hon fick under sina första tre år i skolan. 

Dessutom har stunden hos specialläraren präglats av lugn och ro som Klara behöver så 

väl. 

 

Hanna 

Hanna fick hjälp i lågstadiet av klassläraren som såg Hannas svårigheter och hon fick en 

lättare matematikbok att räkna i. Ibland kom det in en speciallärare till klassen som 

hjälpte hela klassen och inte enbart Hanna. Hanna får även nu på högstadiet ibland hjälp 

av en speciallärare. Hannas föräldrar tycker att hjälpen till Hanna har hjälpt henne, men 

att hon fortfarande har det svårt med matematiken. 

 

Sara 

Sara fick ingen hjälp i lågstadiet trots föräldrarnas påtryckning och ”eviga tjatande”. 

När Sara påpekade att hon inte förstod gav läraren på lågstadiet henne en svårare 

matematikbok. Men i år 4 fick Sara hjälp, via klassläraren, av en speciallärare och hon 

började göra framsteg enligt föräldrarna. Dock hade Sara mycket att hämta igen i 

grundläggande matematik. Matematikstödet i år 7 är mycket värdefullt för Sara och hon 

bättrar på sitt självförtroende. Detta gör att konflikterna har minskat hemma. Eftersom 

Sara har svårt med planeringen, hjälper lärarna till att skriva in uppgifter i Saras 

almanacka.  

 

Summering 

När väl eleverna fick särskilt stöd från skolan, så har det varit mycket positivt för deras 

utveckling i matematik och deras självförtroende. Det har gjort att konflikterna i 

samband med läxläsningen har minskat och det känns bra för familjerna. 
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Känslor inför matematiklektionerna och särskilt 

stöd 

Klara 

Klaras känslor inför matematiklektionerna är positiva, ingen oro eller olustkänslor. Hon 

känner att hon börjar få grepp om det här med matematiken och är inte orolig att inte 

klara sig. Klara tycker att det är lugnt och skönt på matematiklektionerna och hon kan 

fråga läraren om det är något hon inte förstår. Förut när hon hade det svårare med 

matematiken kunde det kännas svårt att behöva räkna eftersom hon misslyckades så ofta 

och för att det gick så långsamt i jämförelse till klasskompisarna. Men nu när hon klarar 

matematiken bättre och inte är efter sina klasskompisar känns det bra att vara på 

matematiklektionerna. Klara går ibland iväg till en speciallärare, men det känns inte 

konstigt och Klara blir inte retad för att hon går iväg. 

 

Hanna 

Hanna känner stor besvikelse över att hon inte klarar matematiken och kommer bara 

ihåg det hon är dålig på och inte det hon är bra på. Hon tycker därför det kan vara 

jobbigt att gå på matematiklektionerna och kanske misslyckas igen. Hanna tycker det är 

tråkigt att gå till skolan mycket på grund av matematiken men tycker även de andra 

ämnena är tråkiga. Hennes lärare är mycket stöttande och försöker att hjälpa Hanna. 

Trots att Hanna upplever att hon har det svårt i matematik tror hon att hon kommer att 

klara målen i matematiken och därmed få godkänt i ämnet. Hanna går ibland till en 

speciallärare, men har bara varit där ett par gånger hittills på terminen. Det känns bra, 

men hon tycker det räcker med att vara på de vanliga matematiklektionerna och det blir 

ibland för mycket matematik. 

 

Sara 

Sara undviker att fråga under matematiklektionerna för hon känner att den läraren inte 

har så stort tålamod. Läraren säger ofta ”fattar du inte” och trots att Sara vet att läraren 

är lika mot de andra i klassen tycker hon det känns jobbigt. Sara går därför hellre till 

stödgruppen och frågar den läraren om hjälp och hon undviker även att under eget-

arbete gå till det klassrummet som matematikläraren är i. ”jag borde fatta... känns det 

som...” är en fras som Sara återkommer till under hela vårt samtal. Sara tycker att det 

känns jobbigt och trögt när hon tänker på matematik och hon är orolig och stressad över 

att inte bli godkänd i matematik. Speciellt uppenbart blir detta när det börjar närma sig 

ett prov och Sara blir orolig att inte klara provet. Stressen och oron har blivit värre nu 

när Sara har börjat i högstadiet och betyg har kommit in i bilden ”jag vill ju inte gå om”. 

Det är snart dags att göra ett matematikprov och oron stiger men Sara säger att ”jag gör 

provet och ser hur besviken jag blir” men om hon skulle klara provet så känner hon en 

lättnad och stressen försvinner. Vissa dagar tycker Sara att det går bra att räkna men en 

annan dag kan hon inget därför hoppas hon att proven skall vara på en av hennes ”bra 

dagar”. Under genomgångarna på matematiklektionerna känner Sara att hon inte hinner 

med att tänka på varje uppgift, utan läraren tar nästa tal innan Sara har förstått. Detta gör 

att hon känner sig mycket sämre i matematik än sina klasskamrater och självförtroendet 

sjunker. Hon skulle aldrig våga säga till läraren att hon inte förstår eller inte hinner med 
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för hon vill inte utsätta sig för lärarens kommentarer. Därför väntar hon tills hon kan 

fråga klasskompisar, stödgruppsläraren eller någon annan lärare under eget arbete. 

Sara går gärna till stödgruppen, där flera av hennes klasskamrater också går, eftersom 

hon känner att hon kan fråga alla dessa ”dumma” frågor och få hjälp med det hon 

behöver hjälp med. Det känns inte alls konstigt att gå till stödgruppen utan bara bra och 

ingen klasskamrat retas utan de är mycket hjälpsamma när Sara behöver hjälp. 

 

Summering 

Det varierar mellan eleverna om hur de känner inför matematiklektionerna, någon 

beskriver det som bra, medan andra beskriver det som fyllt med oro och olustkänslor. 

Orsaken till olustkänslorna inför matematiklektionerna beror både på att de känner att 

de kommer att få bekräftat att de kommer att misslyckas igen, och på lärarens 

bemötande.  Ingen av eleverna upplever särskilt stöd som något problem, utan snarare 

tvärtom mycket positivt.  

Sammanfattning 

Jag kan konstatera att elevernas svårigheter i matematik inte enbart påverkar tiden i 

skolan, utan hela deras dagliga liv påverkas. Eleverna måste skaffa sig strategier för att 

klara vardagen och kunna göra det de vill göra. Men strategierna är inte enbart bra till 

exempel för att kunna utöva fritidsaktiviteter, komma i tid med mera, utan även för att 

undvika obehagliga situationer. Sådana situationer kan vara att inte ha tillräckligt med 

pengar när de handlar i affären eller att behöva utsättas för lärares kommentarer när de 

frågar om ett problem. Eleverna behöver även hjälp av sin omgivning för att klara sin 

vardag och då är det främst familjen som hjälper till. Men detta beroende av hjälp är 

inte utan problem och det blir ofta konflikter i hemmet. Tack vare det stöd som skolan 

har givit har konflikterna i hemmet minskat och eleverna har fått bättre självförtroende 

när det gäller matematiken. Känslorna inför matematiklektionerna varierar bland 

eleverna, allt ifrån att det känns bra till rena olustkänslor. Dock tycker eleverna att det är 

skönt att gå till särskilt stöd, eftersom det ger lugn och ro och alla dumma frågor kan 

ställas till läraren. 
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Diskussion  

Ambitionen med detta examensarbete har varit att via en forskningsöversikt och 

intervjuer/observationer med elever i matematiksvårigheter få en större förståelse för 

dessa elevers vardag. Eleverna som jag intervjuat är ingen homogen grupp, men det 

finns likheter mellan dessa elever i hur de upplever sin situation.  

Tidig upptäckt av matematiksvårigheter är 

viktigt för att undvika problem längre fram 

Elever i matematiksvårigheter är inte ovanligt i skolan och dessa svårigheter kan ställa 

till stora problem både i skolan och på fritiden. Forskning har visat att för att 

svårigheterna ska kunna minskas och avhjälpas är det viktigt att kartlägga de elever, 

som har svårigheter i matematik på ett tidigt stadium för att de flesta eleverna skall ha 

en större möjlighet att uppnå godkänt i matematiken (Engström, 2003; Ljungblad, 2003; 

Malmer, 2002; Magne, 1998). I ett arbete av Malmer (2002) anses det att elever har 

svårigheter när de inte uppnår målen, som finns i styrdokumenten.  Av eleverna i min 

studie har en elev fått hjälp på ett tidigt stadium, medan de två andra elevernas problem 

inte uppmärksammades förrän i skolår 4. Detta trots att föräldrarna uppmärksammat att 

deras barn har haft svårigheter i skolan och även påtalat detta för skolan.  

 

Trots att ett åtgärdsprogram skall skrivas för elever i svårigheter är det enligt en studie, 

som skolverket har gjort endast en fjärdedel av de elever som får specialpedagogiskt 

stöd som har ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2002). Indikation på att ett 

åtgärdsprogram behöver skrivas kan komma från undervisande lärare, vårdnadshavare 

eller från eleven själv. I min studie har alla eleverna haft ett åtgärdsprogram och som 

kontinuerligt har uppdateras, men föräldrarna tycker att åtgärdsprogrammen skrivits 

försent. Föräldrarna i studien beskriver att deras barn hamnade långt efter i matematik, 

eftersom deras svårigheter inte uppmärksammades tidigt under skolgången. De anser att 

om problemen hade åtgärdas redan i skolår 1 till 3 skulle deras barn inte ha så stora 

luckor i matematiken, som de nu har. Detta stämmer väl enligt tidigare forskning, som 

säger att det är viktigt att elevens svårigheter uppmärksammas på ett tidigt stadium för 

att problemen längre fram skall kunna minimeras (Ljungblad, 2003). Eftersom 

forskning visar att det är viktigt att uppmärksamma elever i svårigheter på ett tidigt 

stadium så borde skolan vara noga med att fånga upp elevers problem redan från årskurs 

1. Speciellt eftersom föräldrarna påpekade sina barns svårigheter för undervisande lärare 

borde åtgärder kunna satts in tidigare. Det kan finnas många orsaker till varför elevernas 

svårigheter inte har uppmärksammats, till exempel att eleven har kunnat dölja sina 

problem, oerfarna lärare, bristande individualisering, tidsbrist för att hjälpa och därmed 

upptäcka svårigheter och oflexibilitet i undervisningen. Detta är några förklaringar till 

varför svårigheterna inte uppmärksammades tidigare. Enligt Magne (1998) är 

motivation och självförtroende mycket viktiga vid inlärningen av matematik och därför 

är det viktigt att svårigheterna uppmärksammas på ett tidigt stadium så att inte eleven 
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tappar lusten för skolarbetet. Därför gäller det att läraren tidigt upptäcker 

matematiksvårigheterna och sätter in stöd på rätt nivå.  

 

I tidigare forskning har det visat sig att elever i specifika matematiksvårigheter ofta inte 

har problem i andra ämnen än matematik, men ofta kan klockan utgöra ett problem 

(Adler, 2001 & Ljungblad, 1999). Detta stämmer väl med min undersökningsgrupp där 

eleverna endast hade svårt i matematiken och inte de övriga ämnena. Dock påverkades 

andra ämnen av svårigheterna i matematiken, till exempel så hade de svårt att planera så 

att uppgifter i svenskan blev färdiga i tid. Ofta behövde eleverna hjälp med planeringen 

av lärare eller föräldrar, till exempel så skrev läraren in information i elevens 

almanacka. Ljungblad (2003) har visat att med skolans hjälp och lärare kan elever i 

svårigheter utvecklas så att svårigheterna inte är något hinder längre  

Medvetenheten om sina matematiksvårigheter 

och betydelsen för det dagliga livet 

Bland de tre elever som jag har intervjuat tycker jag mig urskilja olika uppfattningar hos 

eleverna om matematiksvårigheternas betydelse för det dagliga livet. Klara är fullt 

medveten om att hon har problem i matematiken, men hon anser att hon klarar sig bra 

både i skolan och i vardagen enligt sig själv och hennes föräldrar. Hanna anser inte att 

hon har så stora svårigheter och att hon klarar matematiken bra, men hennes föräldrar 

tycker att hon har det svårt och att det påverkar vardagen. Sara, hon är fullt medveten 

om sina svårigheter i matematiken och att hon därför får problem framför allt i sin 

vardag, men även i skolan. Föräldrarna bekräftar denna svårighet, men även att Sara är 

medveten om den och arbetar hårt för att klara sin vardag. Enligt Malmer och Adler 

(1996) möter elever sina svårigheter på olika sätt, vissa ger bara upp och accepterar att 

de är dåliga på matematik, andra ger läraren skulden och denna reaktion är vanligare 

bland pojkar än flickor. Vidare anser Malmer och Adler (1996) att elever också kan 

reagera genom att anse att matematik inte är något för dem, men andra elever har kvar 

sin tillit till sin förmåga trots sina svårigheter. Det senare stämmer väl in på några av 

informanterna som är medvetna om sina svårigheter, men tror på sin inneboende 

förmåga att klara av matematiken och de har inte gett upp. Hanna däremot, nästan 

förnekar sina svårigheter och har uppfattningen att matematik inte är något för henne. 

Vad denna skillnad mellan eleverna i sin medvetenhet om sina svårigheter beror på är 

svårt att säga. Det kan vara att Klaras och Saras tro på sin inre förmåga tillsammans 

med stöd från skolan och föräldrar har gjort att deras självuppfattning har stärks av de 

framgångar de har haft. Framgång leder till framgång och därmed bättre självkänsla, 

självbild och självförtroende som är till stor nytta i matematiken enligt Malmer och 

Adler (1996).  

 

Hanna och hennes föräldrar har inte samma uppfattning om Hannas 

matematiksvårigheter. Jag fick intrycket både under min observation och i min intervju 

med Hanna att hon gärna ville dölja sina svårigheter i matematik. Människor i 

svårigheter och då även matematiksvårigheter blir ofta duktig på att dölja sina brister 

och skaffar sig strategier för att klara olika situationer hävdar Adler (2001). Hanna har 

blivit duktig på att dölja sina svårigheter och medger inte gärna att hon har det svårt 
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med matematiken. Hon tycker det är tråkigt att gå på matematiklektionerna, men även 

resten av skolan är tråkig. Det är det sista året/åren som Hanna tappat lusten för skolan 

och det kan härröra från enligt Malmer (2002) att matematiken blir mer komplex ju 

högre upp i åldern eleven kommer. Malmer anser vidare att när elever inte klarar 

uppgifterna blir de lätt frustrerade och tappar lusten för skolarbetet. Dock verkar Hanna 

inte ha gett upp att försöka klara matematiken och hon tror att hon kommer att klara det, 

men det är inte lustfyllt. Sara har inte utvecklat någon olust mot skolan i allmänhet, men 

tycker inte om matematiklektionerna, främst nu i 7:an. Dock tycker hon att de andra 

ämnena är roliga och hon trivs i skolan.  Eftersom eleverna har svårt med klockan 

påverkar det deras vardag och planeringen är svår att klara av utan föräldrarnas hjälp. 

Detta är enligt Adler (2001) inget ovanligt för elever i matematiksvårigheter och det är 

viktigt för elever att få hjälp med planeringen av sin tid, eftersom det är viktigt med 

struktur i vardagen. Sara gör listor och ritar bilder för att klara sin vardag, men också för 

att kunna göra speciella saker själv till exempel åka buss till en kompis som bor en bit 

bort från bostaden. Alla tre eleverna beskriver en viss oro över att handla själv i affärer 

och oroar sig över att inte ha pengar så det räcker. Men de löser detta dilemma på olika 

vis där Klara kan göra ett överslag över kostnaden och på så vis se att pengarna räcker, 

medan både Hanna och Sara tar med sig så mycket pengar att det räcker gott och väl. 

Att skaffa sig strategier för att klara en situation är viktigt inte enbart för att dölja sina 

brister utan även för att kunna klara vardagen själv utan att vara beroende att föräldrarna 

planerar åt dem. Sara är den som främst kan sätta ord på olika strategier för att klara av 

olika situationer och det gör att hon trots sina svårigheter klarar sig bra både i skolan 

och på fritiden. Att skaffa sig strategier och vara medveten om vilka strategier som man 

har kräver att man kan reflektera över sin situation. Det är ingen tvekan om att eleverna 

har skaffat sig strategier, men om de är medvetna eller inte är svårt att säga. Det kan 

vara svårt att sätta ord på sina strategier för en 13-åring. Det är tydligt att eleverna 

undviker situationer som är svåra eller besvärliga och det är också en strategi, som 

kanske inte alltid är av medveten natur. För det är som Adler (2005) skriver, mänskligt 

och naturligt att undvika obehagliga situationer.  

 

Både Klara och Sara har villigt tagit emot det stöd de fått både hemma och i skolan och 

de har sett att allt detta övande har gett framgång. Det kan vara en orsak varför de tycker 

om och trivs i skolan i förhållande till Hanna, som inte tycker om matematiklektionerna 

eller skolan i övrigt. Ljungblad (1999) har visat att det är viktigt för elever i svårigheter 

att känna att de gör framsteg och att de känner att allt övande inte är förgäves. Dock har 

allt övande hemma inte varit konfliktfritt för vare sig Sara, Hanna eller Klara och 

föräldrarna beskriver allt bråk och all frustration, som är sammankopplat med läxan. Det 

är inte ovanligt med humörsvängningar hos elever med matematiksvårigheter eftersom 

allt övande gör att eleverna tröttnar på matematiken. Ljungblad (1999) beskriver att 

detta syns främst i hemmet, där eleven kan ta ut all sin frustration över de svårigheter 

som eleven har. 

Utformning av stöd och förväntningar på eleven 

Föräldrarna i studien är alla nöjda med det stöd deras barn har fått i skolan och tycker 

att det har hjälp barnen. Saras och Klaras föräldrar känner att deras barn kunde ha 

sluppit mycket av de problem som de nu har om skolan uppmärksammat barnens 
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svårigheter på ett tidigare stadium. Föräldrarna är även mycket besvikna över att de som 

föräldrar inte blev trodda när de påtalade sina barns svårigheter. De fick bara till svar att 

”barn är så olika…”, ”inget att oroa sig över”. Forskning om matematiksvårigheter tyder 

på att det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka de elever som har svårigheter och 

sätta in stöd tidigt (Ljungblad, 1999 & Mazzocco, 2005). Detta för att undvika att elever 

kommer efter, får kunskapsluckor och dåligt självförtroende, som följd av detta tappar 

lusten för matematik och även för hela skolan. Därmed att eleven får ännu mer 

svårigheter, som blir svårare och svårare att ta igen ju äldre eleven blir. 

 

Eleverna i min studie har varit med på matematiklektionerna i sin ordinarie klass med 

ordinarie eller en lättare matematikbok för det skolår som de gått i. Dessutom har de fått 

stöd av en speciallärare som de besökt någon gång i veckan. Hanna är den enda som 

inte har besökt en speciallärare de första 6 åren utan specialläraren har kommit in till 

klassen och varit en allmän resurs för hela klassen. De elever i min studie som har 

lämnat klassen och besökt en speciallärare har gjort det under matematiklektionerna. 

Detta har gjort att de inte missat i andra ämnen när de fått stöd och på detta vis känt sig 

delaktiga i klassen. Den lilla gruppen har gett den arbetsro som eleverna, enligt 

föräldrarna, så väl behöver för att kunna koncentrera sig. Arbetsron i den lilla gruppen 

beror troligen på att de har ett lägre arbetstempo och att eleverna är färre och därför blir 

det lugnare.  

 

Forskning (Ljungblad, 2001) har dock visat att det inte får bli för mycket tränande, 

varken hemma eller i skolan, så att eleven tröttnar på matematiken utan stödet skall 

läggas på rätt nivå, men skolan bör även arbeta med elevens självkänsla. Adler (2001) 

beskriver att genom att få en stark självkänsla, dvs. att vara medveten om sina fel och 

brister utan att se ned på sig själv som människa, kommer eleven att lyckas bättre i 

skolan. Vidare anser Adler (2001) genom att förklara verklighetsförankring och 

nyttigheten av ämnet för eleven så kan eleven lättare uppnå målen och känna att det är 

lustfullt och meningsfullt, därmed ökar även deras självkänsla och självförtroende. Det 

kan enligt föräldrarna i min studie bli att hela vardagen kretsar omkring läxan och att 

det kan bli övermäktigt. Klara är den enda av eleverna i min studie som uttrycker en 

svag självkänsla. Hon tycker att hon är dum som inte förstår matematiken och detta 

påvekar hennes syn på sig själv som människa. Däremot har alla tre ett dåligt 

självförtroende när det gäller matematiken. Magne (1998) beskriver hur elevens 

självförtroende och inre motivation påverkas av framgång eller misslyckanden i 

matematiken och ett svagt självförtroende kommer på sikt att påverka 

matematikprestationerna negativt.  Dock gäller det att inte ha för låga förväntningar på 

elever i matematiksvårigheter för det kan, enligt Asmervik (2001), leda till att eleverna 

inte utvecklas maximalt och klarar färre uppgifter. Det är även viktigt för elevernas 

självförtroende att tydliggöra de delmål som finns inom matematiken. Eleverna måste 

uppfatta vad de skall lära sig och hur de gör det på bästa sätt. Dock måste läraren 

förklara att vägen till målet ser olika ut och tar olika lång tid. Men det gäller även att 

stanna upp och få känna glädjen över att ett delmål är uppnått eller som Ljungblad 

(1999) skriver ”framgång föder framgång”. 

Delaktighet och bekräftelse för bättre inlärning 
Att känna delaktighet är viktigt för alla människor, också för elever i svårigheter. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) anser att genom att få vara med och fatta 
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beslut om till exempel sin skolgång, känner eleven att den kan påverka sin situation och 

därmed känna sig mer motiverad. Eleverna i min studie tycker att de fått vara med och 

bestämma hur de vill att deras skoltid ska utformas utifrån de svårigheter de har i 

matematik. Känna delaktighet gör också att eleverna kan känna sig mindre stressade 

eftersom de då har större kontroll över sin situation. Delaktigheten skall inte enbart 

begränsa sig till skolan utan även i hemmet måste eleven känna att hon eller han får 

bestämma över sin situation, men naturligtvis med handledning av en vuxen. Währborg 

(2006) menar att genom dessa åtgärder kan den stress som elever i dagens skola 

upplever minskas. Dock har alla eleverna i studien känt sig stressade inför 

matematiklektionerna. Det har känts svårt att gå till matematiklektionerna och veta att 

de kanske kommer att misslyckas igen. Hanna och Sara känner stor besvikelse över att 

de inte klarar matematiken och Sara säger ofta under intervjun ”jag borde fatta… känns 

det som”. Hanna kommer bara ihåg det hon inte kan inom matematiken, hon kommer 

inte ihåg alla tal som hon klarar. Det ökar på den oro hon känner inför matematiken.  

 

Hanna tycker även att det blir för mycket matematik, det borde räcka med de vanliga 

lektionerna. Stödet blir en belastning och gör att hon bara blir ännu mer trött på ämnet. 

Detta stämmer väl in med tidigare forskning (Ljungblad, 2001) som visar att för mycket 

tränande kan bara bli till nackdel för eleven. För Sara känns det jobbigt och trögt när 

hon tänker på matematik och hon är orolig över att inte klara godkänt i matematik. Sara 

känner att hon inte hinner med under genomgångarna och hennes självförtroende 

sjunker. Hon känner sig mycket svagpresterande i ämnet och även som en belastning för 

läraren. Enligt Sahlin (1997) är detta inte en ovanlig känsla för elever i 

matematiksvårigheter, men i Saras fall förstärks känslan av lärarens kommentarer när 

hon frågar om hjälp. Ljungblad (2001) anser att lärarens attityd är mycket viktig inför 

hur eleven känner sig inför lektionerna. Därför känns det skönt för Sara att gå till 

stödgruppen och fråga specialläraren istället. Sara känner sig inte stämplad eftersom hon 

går hos specialläraren utan tycker det känns bra att kunna fråga sina ”dumma frågor”. 

Även Klara och Hanna tycker inte det känns konstigt och de blir heller inte retade när de 

går till specialläraren som annars många elever uppger att de känner enligt Engström 

(2003). Det kan finnas många anledningar varför eleverna i min studie inte upplever 

särskilt stöd som utpekande. En anledning är att de har alla goda relationer till sina 

klasskamrater och klasskamraterna respekterar varandra. En annan orsak kan vara att 

föräldrar och lärare har lyckas förmedla att deras svårigheter beror på inlärningsproblem 

och att det inte har med personligheten att göra som Ljungblad beskriver (1999). 

Didaktiska verktyg för att förebygga 

matematiksvårigheter 

Ahlberg (2001) skriver att det är lärarens ansvar att upptäcka om en elev har 

matematiksvårigheter och agera utefter de problem eleven har. Men ansvaret för elevens 

inlärning måste läggas på hela arbetslaget och inte enbart på klassläraren. Läraren måste 

ta reda på vilken nivå eleven är för att kunna sätta in rätt hjälp på rätt nivå. Det är även 

viktigt att ta tillvara elevens starka sidor och låta eleven arbeta utifrån detta allt för att 

stärka självförtroendet, eftersom svårigheterna enligt Ljungblad (1999) är ett 

inlärningsproblem och inte kopplat till personligheten hos eleven. Vidare anser hon att 
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det är en komplex bedömning av svårigheterna som måste göras för att eleven skall få 

stöd på rätt sätt. Speciallärarens uppgift, med sina specifika kunskaper, är att bistå 

klassläraren och att tillsammans med klassläraren bedöma vilken hjälp eleven behöver. 

Engström (2003) anser att et är viktigt att orsaken till skolproblemen inte läggs på 

eleven själv, utan inser att det är ett skolproblem och inte ett elevproblem. Ett sätt att 

förstå elevens svårigheter är att det är en reaktion på hur undervisningen är upplagd och 

de krav som ställs.   

 

Det går fort att förstöra en elevs tilltro till sin egen förmåga i matematik enligt 

Ljungblad (2001). Ljungblad anser vidare att lärarens attityd kan få elever att känna sig 

obekräftade och detta kommer att påverka självförtroendet. Ett svagt självförtroende 

kommer att påverka elevens prestationer på ett negativt sätt och eleven kan uppleva 

matematiken tråkig och meningslös och självförtroendet sjunker ännu mer. Lärarens 

bemötande har en viktig roll hos en av informanterna, till exempel känner Sara att 

lärarens kommentarer påverkar henne negativt. Sara känner sig orolig inför 

matematiklektionerna och lärarens kommentar.  

 

I matematik finns det ofta ett rätt och ett fel sätt att lösa problemen och forskning 

(Ljungblad, 2001; Magne, 1998) har visat att detta är hämmande på elevens 

självförtroende och ökar elevens oro och stress för matematik. Malmer (2002) beskriver 

att många elever tycker att det är viktigare att deras svar stämmer överrens med facit än 

att de löst uppgiften rätt, det vill säga processen, och detta leder till att eleven tror att 

hon inte kan och är dålig i matematik.  Jag tycker inte vi ska underskatta värdet av rätt 

svar, men att om processen är rätt måste vi även uppmärksamma denna. I nationella 

proven ska det ges poäng för att processen är rätt, trots att det slutliga svaret är fel.  När 

något är svårt så är det en naturlig reaktion att undvika situationen, och enligt Adler 

(2005) kan det räcka med att eleven har föreställningen att inte klara uppgiften och 

därför vägrar att utföra den.  

 

Matematikundervisningen i skolan går ofta ut på att eleverna räknar självständigt i 

matematikboken och extra uppgifter delas endast ut när alla uppgifterna är lösta i boken. 

Detta gör att eleverna ser extrauppgifterna som ett tecken på att de är duktiga i 

matematik. Men enligt Ljungblad (2001) kan det vara så att extrauppgifterna är en typ 

av belöning för de elever som kan sitta och räkna tal efter tal. Vissa elever kan inte det 

och får därför inga extrauppgifter och deras självförtroende får sig en törn. Detta 

beskriver eleverna i min studie, att de alltid är efter sina klasskamrater det vill säga de 

har inte hunnit lika långt i matematikboken. Detta trots att de har räknat koncentrerat på 

lektionerna och det innebär att de inte får någon andhämtning mellan de olika 

momenten i matematiken, som många klasskamrater har. Därmed får eleverna inte 

möjlighet att göra någonting annat än att räkna de vanliga uppgifterna i matematikboken 

Jag tror att de skulle kunna gagnas av att få lösa andra typer av problem, både för det 

matematiska tänkandet och för att förbättra sitt självförtroende. 

 

Att stärka elevers matematiska självförtroende är viktigt för inlärningen och det finns 

olika didaktiska metoder för att göra detta. Det gäller dock först och främst att undvika 

att elever utvecklar ett svagt självförtroende i matematik. Att bekräfta eleven är en av de 

viktigaste sakerna som läraren behöver arbeta med och det behöver inte enbart vara 

prestationer i matematik som ger bekräftelse enligt Ljungblad (2003). Det kan även vara 
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små prestationer så som att till exempel ha tagit med sin bok till lektionen. För att 

eleven skall känna tillit måste eleven kunna lita på lärarens beröm.  Eleverna i min 

studie är osäkra när de räknar och frågar ofta både lärare och klasskamrater om hjälp. 

Detta är vanligt hos elever i matematiksvårigheter att de frågar om hjälp utan att försöka 

själv och för att stärka eleven anser jag likt Malmer (2002), att det gäller som lärare att 

visa att vi som lärare tror att de kan klara uppgiften. Dessa elever fokuserar ofta på 

svaret istället för att fokusera på tankeprocessen i problemlösningen. Ljungberg (2001) 

föreslår att genom att prata matematik och diskutera olika typer av lösningar kan detta 

fokuserande på svaret undvikas. Detta är inte enbart bra för elevens självförtroende, 

utan det står i kursplanen för matematik att eleven ska kunna uttrycka sig både muntligt 

och skriftligt i matematikens symbolspråk (Skolverket, 2000). Arbete i grupp är ett 

annat förslag från Ljungberg (2001) som är mycket positivt för självförtroendet och att 

få något förklarat av en klasskompis kan få positiva följder genom visa på ”kan hon så 

kan jag”. Många forskare (Ljungblad, 2001; Magne, 1998) har visat att 

individualiseringen är av största betydelse för framgång inom matematiken och detta 

uppnås genom att anpassa uppgifter till elevens intresse och kunnande. Detta är enligt 

många lärare svårt, men ett sätt är att låta eleverna göra sina egna uppgifter. Adler 

(2006) beskriver att detta ger en stor tillfredsställelse och eleven behöver inte vara 

orolig över att inte förstå uppgiften. Det som kommit fram i min egen studie är att 

eleverna behöver stärkas i sitt självförtroende när det gäller matematiken för att lyckas. 

För om man tror att man inte klarar matematik så kommer man med stor sannolikhet 

inte att göra detta. Stress är en annan stort dilemma för eleverna, de är stressade för att 

inte få godkänt i matematik, men även inför varje matematiklektion. Under stress 

presterar vi sämre och om eleven redan har svårigheter så blir svårigheterna värre av 

stressen och självförtroendet sjunker ytterligare. Bemötandet från oss som lärare är av 

stor vikt för hur eleven upplever skolan och ämnet. Pedagoger måste bemöta eleverna 

med en positiv och öppen attityd för att inte eleven skall känna att hon är till besvär och 

en belastning för läraren. 

Metoddiskussion 

Mitt val av metod påverkar självfallet mitt resultat. Genom valet att göra intervjuer kan 

jag få mer djupgående svar och även ha möjlighet att ställa följdfrågor. Om jag istället 

valt att göra en enkätstudie hade konsekvensen blivit den motsatta eftersom i enkäten 

finns det inget förutom den egna motivationen, som lockar informanten att fördjupa sina 

svar. Dock kan jag vid en enkät ha fler medverkande, eftersom enkäter inte är lika 

tidskrävande vid utförandet som intervjuer. Observationerna gav mig en bakgrund och 

en förförståelse inför det som kom fram under intervjuerna. Detta var mycket värdefullt 

för mig eftersom jag vid intervjutillfället kunde anknyta till det jag observerat och att 

jag hade en vetskap om det eleverna relaterade till. Därmed anser jag att den valda 

metoden med intervjuer och observationer är väl lämpad för mitt syfte och jag anser att 

undersökningens frågor är besvarade.  

 

När jag introducerade intervjun för dem som jag ville intervjua gjorde jag det på samma 

vis till varje person och därför borde jag ha påverkat dem på samma sätt. Nackdelen 

med att göra intervjuerna ensam är att det kan vara svårt att uppfatta och komma ihåg 

små nyanser hos de intervjuade. Trost (2005) anser att intervjuer som är lika för alla och 
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där frågorna ställs i samma ordning varje gång är standardiserade i hög grad, medan om 

intervjuaren ändrar på ordningen på frågorna och följdfrågor ställs är intervjuerna 

standardiserade i låg grad. Jag hade en frågemall där frågorna kom i en viss ordning, 

men om det passade bättre ställde jag dem i en annan ordning och därmed är mina 

intervjuer standardiserade i låg grad. 

Jag anser att jag fått svar på mina frågor via den metod jag valt, men för att få en 

djupare förståelse av dessa tonårselever och därmed få mer insikt över deras känslor och 

hur de hanterar sin vardag skulle jag behöva träffa dem fler gånger och över längre tid. 

Det är svårt för informanterna att sätta ord på något som de kanske inte har funderat 

över tidigare och därför blir svaren korta alternativt att eleverna svarar ”vet inte”. Det 

kan även vara svårt att sätta ord på något man bara gör och jag tror att det kan vara svårt 

att ha insikt om sina strategier när man är 13 år. Som barn har man kanske inte funderat 

över sina tankar och känslor om att vara i matematiksvårigheter. Detta kan vara en orsak 

till, att det är främst föräldrarna som har uppmärksammat de strategier deras barn 

använder. Jag tror att studien hade vunnit på om jag hade träffa eleverna flera gånger för 

då kan kanske tankeprocessen kunnat komma igång och jag kunde ha fått mer 

uttömmande svar. På detta vis kunde jag ha fått ännu djupare insikt i deras situation och 

de hade haft möjlighet att reflektera mera själva.  

 

Några av eleverna berättade gärna om sina upplevelser för mig och broderade ut svaren 

på frågorna, men några var mer avvaktande och svarade mycket kortfattat på frågorna. 

Jag kan inte avgöra om det beror på mig som intervjuare eller om det beror på olika 

personligheter hos eleverna. Jag såg samma tendens hos föräldrarna till eleverna där 

vissa föräldrar gärna berättade om deras situation och gav målande beskrivningar om 

sitt barn och dess svårigheter, medan någon var mera kortfattade. 

Avslutande diskussion 

Att intervjua tonåringar har inte varit lätt eftersom jag inte alltid inte fick så 

uttömmande svar, som jag kanske hade hoppats på. Att ur dessa ibland mycket 

kortfattade svar försöka göra en fyllig beskrivning av ett fenomen har inte varit lätt, men 

roligt och intressant.  

 

För eleverna i denna studie gäller det att försöka hitta strategier för att klara sin vardag 

ibland är de medvetna, men lika ofta tror jag att de inte är medvetna. Eleverna har märkt 

att vissa strategier fungerar medan andra inte gör det, dock utan att alltid analyserat 

resultatet av en viss handling. Eftersom vi ständigt befinner oss i olika kontexter som på 

olika sätt skapar förutsättningar eller begränsar våra handlingsutrymmen (Säljö, 2000) 

så måste eleverna ha olika strategier beroende på var de befinner sig. Detta är tydligt i 

min studie att eleverna beter sig olika beroende på situationen och ett exempel är Sara 

som väljer att fråga om det hon inte förstår tills hon kommer till stödgruppen. Detta för 

att slippa känna sig till besvär för läraren och för att inte känna sin dum. En annan 

intressant aspekt är vikten av att lärarna själva blir medvetna om sitt beteende och dess 

betydelse för elevers inlärning och välbefinnande. 

 

Genom min studie och den forskningslitteratur jag läst har jag fått nya frågeställningar 

som jag saknar svar på i litteraturen och därför skulle jag i ett framtida arbete vilja 
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behandla frågor som;  

Hur går det för dessa barn längre fram i livet/skolan?  

Leder en tidig upptäckt av svårigheterna alltid till att svårigheterna blir mindre 

omfattande längre fram i skolan? Gäller det för alla elever i matematiksvårigheter?  

Hur ska jag som lärare bemöta dessa elever för att minska risken för dåligt 

självförtroende och olustkänslor inför skolan?  

Hur ska jag som lärare hjälpa den elev som behöver extra stöd, men upplever stödet 

som en belastning? 
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Bilaga 1 

Frågor till eleverna 
 

Berätta när du upptäckte att du hade svårigheter i matematiken?  

I vilken situation var det?  

På vilket sätt märkte du det?  

Var det på fritiden eller i skolan?  

Berätta, hur kändes det? 

Vad var det som du upplevde som svårt?  

Är det fortfarande svårt? 

Ge exempel på andra situationer då du får problem utifrån dina svårigheter med/inom 

matematik? 

Hur gör du för att klara det som är svårt? 

/ges exempel på situationer försök att få mer info om dessa/ 

 

Möjliga frågor som berör strategier i vardagen: 

I vilka situationer i vardagen märker du att du har svårt med matematik? 

Hur gör du för att klara dessa situationer?  

Undviker du situationer som du tror att du inte klarar av? 

Hur känns det om du inte klarar något som har med matematik att göra? 

Hur känns det när du klarar något som har med matematik att göra? 

 

Berätta hur matematiklektionerna skiljer sig från övriga lektioner under 

skoldagen? 

Berätta hur du tyckte dina matematiklektioner var i skolan? 

Vad var bra?  

Vad var mindre bra? 

Vad tyckte du var svårt? Varför? 

Hur kändes det? 

 

Hur blev du bemött och hjälpt av läraren under matematiklektionerna?  

På vilket sätt fick du hjälp? 

Vilken hjälp hade du velat ha? 

Hade du samma bok som dina övriga klasskamrater eller fick du annat material att 

arbeta med? 

Vilka upplevelser har du av din skoltid utifrån de problem som du har med 

matematiken? Berätta 

Hur klarar du dig idag? 

Hur gör du idag då det uppstår svårigheter som är relaterat till matematik? 

 

 



 

       

 

 

Frågor till föräldrarna 
 

Berätta om ert barn hur var det i förskolan, med kompisar och i familjen. 

 

Vilka upplevelser har ni av ert barns skoltid utifrån de problem ert barn har med 

matematiken?  

 

Hur uppdagades svårigheterna?  

 

Hur yttrar sig svårigheterna? i skolan, på fritiden 

 

När och vilka pedagogiska insatser har tagits/ gjorts från skolans sida? 

 

Vilka insatser bedömer du/ni har varit till hjälp för ert barn? 

 

Vad har du/ni själv behövt stötta med? 

 

Hur har samverkan mellan er och skolan fungerat? 



 

       

 

Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Jag heter Christina Vallbo och läser sista terminen till lärare vid Högskolan i Skövde. 

Därför skriver jag mitt examensarbete som ska handla om elever i matematiksvårigheter 

och deras tankar kring hur matematiksvårigheterna påverkar skolan och vardagen. 

Jag skulle vilja observera ert barn en förmiddag i skolan och göra en intervju om 

henne/hans upplevelser utifrån matematiksvårigheterna. 

 

Intervjun är konfidentiell det vill säga det är bara jag och min handledare som har 

tillgång till det som kommer fram under observationen och intervjun. Skolor, klasser 

och intervjupersoner kommer att avidentifieras och det innebär att inga elever kommer 

att kunna identifieras. 

 

Jag skulle även vilja ställa några frågor till er som föräldrar och om ni kan tänka er det 

så skulle jag vara tacksam om ni vill lämna ert telefonnummer så ringer jag upp er. 

Eftersom ert barn är omyndigt så behöver jag ert medgivande till att hon/han deltar i 

studien. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Christina Vallbo 

Tel hem: 031-xxxxxx 

Mobil:  070-xxxxxxx 

Mail: xxxx@xxxxx.se 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tillåter att mitt barn är med i studien om att vara i matematiksvårigheter. 

 

 

 

 

 

 

Förälders namnteckning 

 


