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Förord 

Mitt varmaste tack vill jag framföra till mina barn, för deras enorma tålamod, ni är fantastiska!  

Ett innerligt tack till min man Hosnav, för hans slit på den sociala fronten! Som studerande 
förälder har stödet från min man varit förutsättningen för mig att överhuvudtaget hitta tid till min 
uppsats. 

Jag vill även passa på att tacka de lärare som ställde upp på intervjuer och delade med sig av 
sina betydelsefulla yrkeserfarenheter och kunskaper, vilka varit förutsättningen för detta arbete. 

Sist men inte minst vill jag framföra ett stort tack till min handledare Gunnar Berg för hans 
vägledning och viktiga synpunkter under skrivandet av detta examensarbete.  

Och till alla elever med matematiksvårigheter hoppas jag att detta arbete ska ge en ökad 
förståelse för Er situation. 
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Sammanfattning 

Matematiker, forskare och pedagoger definierar matematiksvårigheter på olika sätt och ger 
olika orsaker till dessa. Det har förts diskussioner om matematiksvårigheter på olika håll i 
samhället och i internationella jämförelser har svenska elevers matematikprestationer rankats lågt. 
Hur är det i verkligheten och vad ligger bakom matematiksvårigheterna, vad säger de verksamma 
lärarna själva? 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur lärarna definierar matematiksvårigheter 
samt vilka orsaker till matematiksvårigheterna som lärarna har sett. 

Den metod som använts är intervjuer med fem lärare som är verksamma på skolor och har 
arbetat mellan sex och femton år som lärare. 

Resultatet visar lärarnas iakttagelser utifrån de specialpedagogiska perspektiven så som; det 
kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. visat att de intervjuade lärarna sett att många 
elever har matematiksvårigheter, vilka bl.a. är; 

 Didaktiska och sociologiska orsaker 

 Koncentrationssvårigheter 

 Den negativa attityden mot ämnet matematik från föräldrar, samhället och andra 
undervisande lärare i skolan 

 Svårighet med taluppfattning 

 Dyslexi och dyskalkyli 

 Lärarens roll för elevens lärande 

 

Nyckelord: Matematik, matematiksvårigheter, grundskola, didaktik, specialpedagogik, 
kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv, dilemma perspektiv och lärares attityd. 
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Inledning 

Detta examensarbete är en del i min lärarutbildning på Uppsala Universitet. Mitt intresse för 
matematik har funnits länge. Redan i början av utbildningen väcktes mitt intresse för 
matematiksvårigheter och förstärktes under utbildningstiden. 

Genom tiderna har matematik varit ett skolämne med högstatus. Goda prestationer i ämnet 
har kopplats till tecken på begåvning. Ämnet matematik väcker båda positiva och negativa 
reaktioner hos elever och föräldrar. 

Mina funderingar har varit; Vad är matematiksvårigheter och anledningen till 
matematiksvårigheter? Är det svårt att lära sig matematik och varför? Finns det hjälp att få vid 
svårigheter? Ur dessa funderingar har frågeställningarna uppstått. 

Runtom i samhället har det förts diskussioner om svenska elevers matematikkunskaper . 
Internationella undersökningar har visat att vi ligger på en jämförelsevis lägre nivå. 

Uppsatsen syftar till att svara på frågeställningarna; Utifrån vilket perspektiv ser lärare på 
matematiksvårigheter, med ett kompensatoriskt, kritiskt eller dilemma perspektiv? Samt hur 
definierar lärarna matematiksvårigheter? 

För detta ändamål har jag utfört intervjuer fem lärare med flera års erfarenhet inom yrket, för 
att se Vad lärarna själva sett i skolorna, i sitt arbete med eleverna och få deras egen syn på 
orsakerna. 

Även mycket litteratur har hittats i ämnet som beskriver matematiksvårigheterna och deras 
orsaker. 
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Bakgrund 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur lärare definierar matematiksvårigheter samt 
att kartlägga lärares attityd om högstadieelevers matematiksvårigheter. 

Anledningen till att många elever lämnar skolan utan tillfredsställande matematikkompetens 
och problemlösningsförmåga, förklarar Lundberg och Sterner som en brist på omvårdnad och 
språklig stimulans under de första barnaåren. Svårigheter i skolan kan uppstå i samband med 
otillfredsställda behov som sömn, föda och trygghet. Brist på stöd och stimulans i 
undervisningen, där läraren kanske har gått för fort fram eller jobbat allt för ostrukturerat har 
också nämnts. Lärarnas roll för elevernas matematikintresse och kunskaper har understrukits. 
Även individuella hinder för vissa elever kan bidra till att inlärningen tar längre tid och blir särskilt 
svårt.  De kognitiva och språkliga kraven som matematiken omfattar måste analyseras, för att 
kunna förstå sambandet bättre(Lundberg & Sterner 2002, s.6).  

Många elever misslyckas med matematik. I den allmänna diskussionen uppstår å ena sidan obevisade 
åsikter – kanske myter om att elevernas kunskaper gradvis sjunker. Å andra sidan kritiserar forskare 
klassisk specialundervisning i matematik som förfelad och föga effektiv för svaga elever. Ny didaktisk 
forskning leder förhoppningsvis till att eleverna med särskilda utbildningsbehov i matematik ökar sina 
kunskaper (Magne 2002a, s.43). 

Svenska 15-åringar har blivit sämre i läsförståelse, matematik och naturvetenskap visar en stor 
internationell jämförelse. Sverige rasar i kunskapsrankingen – och det kan drabba vår 
konkurrenskraft, varnar forskare (DN, 2010). Vidare sägs i denna artikel att Pontus Braunerhjelm, 
som är VD för Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi vid KTH, är orolig över 
svenska elevers försämrade resultat enligt PISA- undersökningen 2009. Braunerhjelm varnar för 
att vi kommer att hamna långt ner på en välståndsrankning i jämförelse med andra länder då 
bristerna i matematikkunskaper förr eller senare återspeglar sig i en lägre ekonomisk tillväxt, i fall 
det inte förändras.    

Med matematiken, som är en av våra äldsta vetenskaper, kan vi studera och analysera samband 
i omvärlden. Den kan tillämpas på olika områden i samhället samtidigt som den är en intellektuell 
sammansättning med både emotionella och estetiska dimensioner (Engström 2003, s.51).  

Matematiken täcker så att säga in hela samhället, från det allra mest eftersträvansvärda (demokrati, 

självförtroende, tillväxt), till det mest problematiska (arbetslöshet, ångest, utanförskap, 

kriminalitet). En satsning på matematiken ses därför som en satsning på själva samhället, skriver 

Lundin(2008, s.73). 

Den informella matematik som förkovras i samhällen av olika slag, hos rika som fattiga, läs- 
och skrivkunniga som icke läs- och skrivkunniga är i väsentligt avseende densamma. Som 
jämförelse kan nämnas att t.ex. afrikanska barn som växer upp i samhällen utan skola utvecklar 
likadana additionsstrategier som barn i amerikanska storstäder . Anledningen till detta är att 
utvecklingsmönstret är det samma hos barn oberoende av kultur, klass och etnicitet. Emellertid 
finns det skillnader i presstationsavseende mellan olika sociala och kulturella grupper. En 
grundläggande förklaring till denna skillnad mellan olika kulturella grupper är att matematik 
utvecklas ur mänskliga verksamheter som att gruppera och fördela saker, ordna, lägga samman 
enligt Ginsburg(1998) framhåller Engström (2003, s.36).  
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Styrdokument 

De nationella styrdokument som ska styra verksamheten i båda barnomsorg och skola är 
skollagen och läroplanen samt kursplanerna. Förutom det som skrivs i skollagen ger 
grundskolförordningen föreskrifter om grundskolan. Skollagen (2010:800) uppger övergripande 
mål och riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. I Lgr 11 framställs syftet med ämnet 
matematik på följande sätt; 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik 

och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik i olika sammanhang. Den ska också ge 

eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband (Lgr, 2011, s.62). 

Matematikundervisningen ska med detta leda till att eleven får användning av matematik både i och 
utanför skolan samt senare i livet. Ämnet matematik ska även upplevas som intressant och något som 
eleven kan klara av utan att tappa förståelsen, dessutom står det att;  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer (Lgr, 2011, s.62). 

Om pedagogen varierar sin undervisning får fler elever möjlighet att tillägna sig effektiva 
matematiska strategier och abstrakt tänkande(skolverket, 2010). För att kunna skapa 
meningsfullhet måste pedagogen hitta vägar till och lägga vikt vid att koppla 
matematikundervisningen till elevernas vardagsliv. 

Historisk överblick 

Under 1880-talet började man på ett internationellt plan studera personer med nedsatt 
räkneförmåga samt språkrubbningar orsakade av hjärnskada – afasier, ett område där Sverige har 
bidragit med betydande forskning. Salomon Eberhard Henschen, professor i medicin, var först 
med att göra vetenskapliga studier av hjärnaktiviteter hos afatiker år 1920. Det pedagogiska 
intresset för detta område finns dokumenterat från början av 1900-talet (Magne 2002a, s.43). 

När det gäller svensk forskning om elever med särskilda behov i matematiksvårigheter, finns 
det en oenighet i den allmänna diskussionen. Oenigheten består dels i att det finns obevisade 
åsikter om elevers gradvis sjunkande matematikkunskaper, och dels i forskarnas kritik mot 
specialundervisning i matematik som anses förfelad och ineffektiv för svaga elever(ibid., s.43). 

Lösningen för elever med svårigheter på 1960-talet var segregeringen och särskiljandet, då 
barn som uppfattades som avvikande placerades i särskilda grupper, specialklasser, hjälpklasser, 
observationsklasser, varigenom de vanliga klasserna kunde hållas tämligen homogena. I dag har vi 
i vissa avseenden en bra skola, där eleverna trivs och har utvecklande aktiviteter och i andra 
avseenden en skola som inte klarar av sitt utbildningsuppdrag, och där matematiken av många 
elever upplevs som ett stort misslyckande (Engström, 2000, s.27). 

 Magne anser att många elever misslyckas helt, att stora brister finns och att kunskaperna är 
sämst hos elever från socialgrupp 3, invandrare och fysiskt funktionshindrade. Samtidigt skriver 
Magne att svenska tjugoåringars genomsnittliga matematikstandard kan vara vida högre nu än för femtio år 
sedan – på folkskolans – realskolans – gymnasiets tid (Magne 2002a, s.45). Magne hävdar att 
matematikkunskaperna ökar i Sverige och att många fler får längre utbildning. Undersökningar 
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visar att matematikkunskaperna ökat sedan grundskolans och den nya gymnasieskolans 
införande. Och många fler utexamineras nu jämfört med 1930- talet, även om fler kan ha 
kunskapsproblem nu (ibid., s.45).  

Nästan alla barn som börjar förskolan eller grundskolan känner glädje över att börja jobba 
med matematik, men glädjen minskar för många barn. Många elever känner ångest, skam eller hat 
i årskurs 7 och majoriteten av eleverna – ofta flickor, känner avsky för vissa yrkesprogram, 
betonar Magne (2002, 38).   

Det förutspås att kraven på matematikkunskaper troligen kommer att öka i framtiden. Främst 
gällande matematisk förståelse, mönster- och samband och i mindre omfattning enkla 
räknefärdigheter (Engström 2003, s.51).   
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Begreppsförklaringar 

Vad är matematik? 

Matematik (av grekiska máthema, "vetenskap") är läran om abstrakta kvantiteter, strukturer och 
mönster (Wikipedia, 120507). 

I Nationalencyklopedin (2012) läser vi följande om matematik: 

Matematik ... , en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. Definitionen kan 
kommenteras på följande sätt. Matematik är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos 
problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, 
men också för att den logiska giltigheten hos resonemangen skall kunna kartläggas. 

Läroplanen säger: 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska 
behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin 
art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplat till den samhälliga, sociala och tekniska 
utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutprocesser (Lgr, 2011, s.62). 

Enligt Magne ... handlar matematik om tankeprinciper och deras användning (Magne 2002,s.37). 

Vad är taluppfattning? 

Barbara och Robert Reys, Göran Emanuelsson m.fl. menar med taluppfattning: 

... en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda 
denna förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier för att 
använda tal och operationer. God taluppfattning visar sig ofta i form av en förväntan att tal är meningsfulla helheter 

och att hanterandet av tal och resultat har betydelse och mening (Nämnaren, 1995, s.23 ). 

Vad är Dyskalkyli? 

Nationalencyklopedin definierar dyskalkyli enligt följande: 

Dyskalkyli`(nylatin dyscalculi´a, av dys- och latin ca ´lculus, eg. ´räknesten´, ´räkning´), specifika 
räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att 
uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan 

störningar i räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan (Nationalencyklopedin 
2012). 

Amerikanska Psykiatrikers Sammanslutning ger följande definition av Dyskalkyli;  

När förmågan att räkna, mätt med standardiserade, individuellt genomförda tester, är klart 
under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande intelligensnivå och 
åldersrelevant utbildning (Adler, 2011, s.100).  

Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till dyslexi (Adler, 2001, s.28).  

... lindriga handikapp i matematik (Magne, 1973, s.11) 

Dyskalkyli är en term som brukar användas som beteckning på problem med att lära sig 
matematik, främst grundläggande aritmetik.(Sterner & Lundberg, 2002,s.13) 

Vad är allmänna matematiksvårigheter? 

I Nationalencyklopedin, Wikipedia och i skolverkets hemsida hittas ingen definition av 
”allmänna matematiksvårigheter ” men däremot olika definitioner i litteraturen.   

Man talar om allmänna matematiksvårigheter när en elev har generella problem med lärandet, 
inte bara matematiken (Ahlberg, 2001, s.135). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Abstraktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nster


10 

 

Elever med matematiksvårigheter brukar vara svaga men med jämna resultat i alla ämnen 
(Adler, 2001, s.28). 

... låga prestationer överlag (Engström, 2000, 28). 
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Litteraturöversikt 

Teorier om orsakerna till elevers matematiksvårigheter 

Problemet att definiera matematiksvårigheter återfinns även bland dem som forskar kring 
detta. Det handlar om ett generellt begrepp som betyder svårigheter att nå målen i grundskolans 
kursplan i matematik (Lundberg och Sterner 2009, s.4), eller om att prestera under en viss 
fastställd nivå (Magne 1973, s. 11). Försök har gjorts för att precisera vilken typ av svårigheter en 
elev kan ha genom att skilja på allmänna matematiksvårigheter och dyskalkyli, akalkyli och 
pseudo- dyskalkyli (Adler, 2007) i förhoppning om att kunna anpassa stödet till eleven, men 
samtidigt menar (Ahlberg 2001, Ljungblad 2001) att kunskaperna kring vad dessa begrepp står för 
och hur de skall användas är liten. 

När vi sedan kommer till frågan om orsakerna till matematiksvårigheter så menar forskarna att 
orsakerna kan vara många och de kan yttra sig på ett flertal olika sätt (Olsson 2001, s.107). 

Skolämnet matematik har framstått som färdigutvecklat, regelstyrt och stressande för lärarna – 

problematiskt och tråkigt för eleverna. Många elever har utvecklat en negativ syn på 

matematikämnet, något som blivit allt mer påtagligt i de senare skolåren. Detta har medverkat till 

att många elever saknar tilltro till sin förmåga att lära matematik och att de inte når de uppsatta 

målen. Matematiklärarna har inte fått stöd och resurser att utveckla en intresseväckande och 

stimulerande undervisning som möter dagens elever och konkretiserar aktuella kursplaner, utan 

har fått förlita sig på traditionella arbetssätt och hjälpmedel NCM(2001:1, s.12). 

Lärarnas inverkan och medverkan är en förutsättning för kvalitet i utvecklingen av skolan och 
den egna professionen (Bergsten; Häggström & Lindberg, 1997, s.8). Många pedagoger upplever 
sin arbetsplats ansträngande, känner sig irriterade och osäkra i mötet med elever i 
matematiksvårigheter (Ahlberg, 2001, s. 138). Ahlberg (2001) skriver vidare att en för ... snäv 
inriktning mot den enskilde elevens funktionshinder och prestationer kan leda till en mängd olika typer av tester 
och medicinska diagnoser... trots att dessa inte alltid ger särskilt mycket vägledning för hur undervisningen ska 
bedrivas (s.105). Då svårigheterna uppträder vill pedagoger i skolan få till en bedömning av 
svårigheterna, framhäver Ahlberg (2001) och anser att fokus borde läggas istället på elevens 
lärande och delaktighet (ibid., s.105). 

Det kan även röra sig om en oförmåga att ta till sig abstrakta resonemang, till viss del 
orsakad av en överteoretisering av skolmatematiken vilket har medfört att stora grupper 
av elever inte kan se hur kunskaperna skall kunna användas i praktiska situationer, utan 
blir hängande i luften(Kilborn och Löwing 2002,s.36). Medan dyslexi numera är en 
accepterad diagnos där det finns ett antal etablerade metoder och hjälpmedel att använda 
men situationen verkar en annan när det gäller begrepp som dyskalkyli och akalkyli. 

 

Orsakerna till varför ett barn inte lyckas i skolmatematiken sammanfattas i olika 
förklaringsmodeller (Engström 2003, s.32). 

 Medicinska/neurologiska orsaker där eleven har en hjärnskada eller att eleven fysisk 
psykisk funktionsnedsättning. 

 Psykologiska orsaker där förklaringar söks hos eleven som har bristande ansträngning, 
koncentrationssvårighet eller ångest. 

 Sociologiska – miljöfaktorer; att eleven kommer från en understimulerad miljö, ett 
skolsystem som behandlar eleven orättvist t.ex. pga. arbetsklassbakgrund. 

 Didaktiska orsaker som felaktiga undervisningsmetoder och ensidig färdighetsträning. 
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 Engström påpekar att det är meningslöst att reducera elevers matematiksvårigheter till ena 
eller andra förklaringsmodellen, utan det viktigaste är att man förstår att matematiksvårigheter är 
flerdimensionella samt att det finns många faktorer som orsakar att en elev hamnar i svårigheter 
(ibid., s.32). 

Traditionellt har man försökt hålla isär allmänna inlärningssvårigheter - låga prestationer 
överlag, från specifika inlärningssvårigheter, som innebär att svårigheterna inte kan förklaras med 
brister i allmänbegåvning, olämpliga pedagogiska eller sociala omständigheter. Under 1990- talet 
utsattes denna skillnad för skarp kritik av många pedagogiska forskare så som Farnham - 
Diggory, Ginsburg m fl. (Engström 2000, s.28). Enligt Engström existerar specifika 
matematiksvårigheter dock relativt sällsynt. Han anser att Det finns en risk för att alltför många 
elever klassificeras som elever med specifika inlärningssvårigheter utan att de har det (ibid.). 

På 1990-talet ökade intresset för fenomenet dyskalkyli. Det finns en oenighet i forskarvärlden 
om fenomenet dyskalkyli. Det finns varken någon etablerad definition eller eventuella åtgärder. 
Forskning om dyskalkyli grundar sig i neurologisk forskning, framför allt på studier av 
räkneafasier hos vuxna med hjärnskador. Forskningens fokus har lagts på mycket enkla aritmetik 
med hela tal och den brister i teoretisk klarhet. Det saknas en grundval av teoretiska begrepp hos de flesta 
neurologiska matematikundersökningar (Engström 2003, s.40). 

Engström (2003) är kritisk mot termen dyskalkyli på grund av att den saknar vetenskapligt 
stöd i det offentliga samtalet. Engström noterar även att dyskalkyli enbart innefattar 
räknesvårigheter, vilket inrymmer en mindre del av skolmatematiken och att det är tveksamt att 
dra generella slutsatser från prestationer inom aritmetik till andra svårigheter inom 
mattematikområdet som t.ex. geometri . Engström ifrågasätter, varför barn och även vuxna med 
diagnosen DAMP, AD/HD eller Aspergers syndrom nu för tiden även får tilläggsdiagnosen 
dyskalkyli. Han anser att dyskalkyli inte är ett neuropsykiskt tillstånd jämfört med DAMP, 
AD/HD m.fl. diagnoser (Engström 2000, s.28f).  

Malmer berör betydelsen av elevers psykiska närvaro i ”Mindre räknande- mera tänkande”. Hon 
skriver att elever kan vara fysiskt närvarande men deras tankar kan vara helt upptagna med helt 
andra saker och att det är stora skillnader på elevers förutsättningar att lära sig. Malmer skriver att 
detta inte gäller enbart i matematik, som utan tvekan kräver extra mycket av det hon kallar psykisk 
närvaro. Elevers tankar kan vara splittrade och de kan i många fall ha språkbrister som gör det 
svårt att kunna följa med antingen i lärarens formulering eller i bokens presentation, vilket leder 
till att elever inte blir delaktiga i undervisningen och inlärning uteblir(Malmer, 2003, s.18). 

Orsaker till matematiksvårigheter kan vara många och dessa kan yttra sig på många olika sätt. 
Svagpresterande elever upplever mest aritmetiken med sina numeriska beräkningar som 
ångestfyllda och problematiska framhåller Olsson (2001, s.107). 

Malmer har gjort en översikt över faktorer som hon anser kan orsaka elevers 
matematiksvårigheter. Hon kategoriserar dessa faktorer huvudsakligen under två rubriker, 
nämligen primära och sekundära faktorer; Till de primära faktorerna nämner Malmer kognitiva, 
språkliga och neuropsykiatriska orsaker samt dyskalkyli. Beträffande kognitiva problem menar 
Malmer att matematik är ett krävande ämne, både i fråga om abstraktionsförmåga och i 
koncentrationsförmåga, varför svaga elever ofta får stora svårigheter, speciellt i fall där elever inte 
får den hjälp som de behöver (Malmer 2002, s. 80). 

Då det gäller språkliga kompetensen, som är grunden för all inlärning, anser Malmer att elever 
med sämre ordförråd får svårt med grundläggande begreppsbildning och därmed 
matematiksvårigheter. Författaren lyfter även fram de neuropsykiatriska problemen som 
AD/HD, DAMP, autism, Aspergers och Tourettes syndrom. Elever med dessa syndrom får 
stora koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet (ibid., s.80f).  



13 

 

 Dyskalkyli är en annan orsak till varför elever får matematiksvårigheter. Dyskalkyli betyder 
rent språkligt bristande förmåga att utföra beräkningar. Termens vidare betydelse är försämrad eller 
nedsatt förmåga i matematik. Att använda formuleringen matematiksvårigheter i pedagogiskt 
sammanhang är bättre trots att denna benämning inte heller är något uppenbart begrepp (ibid., 
s.76).  

Bland de sekundära faktorerna nämner Malmer dyslektiska besvär och olämplig pedagogik. 
Hon är förvånad över hur lite det har skrivits om kombinationen mellan matematiksvårigheter 
och dyslexi. Enligt författaren har dyslektiker särskilt svårt att hålla ordning på sifferföljden i tal, 
vilket medför omkastningar som kan ha antingen auditiva eller visuella svagheter som orsak. 
Anledningen till att allför många elever får matematiksvårigheter är olämplig matematik förklarar 
Malmer. Hon skriver vidare att svårigheterna beror dels på högabstraktionsnivå som läggs på 
undervisningen och dels på att elever inte får den tid de behöver för att kunna tillägna sig de 
grundläggande begreppen (Magne 2002, ss.82ff).  

 Adler (2000) sammanställer fyra olika orsaker till matematiksvårigheterna; 

 Akalkyli  

 Allmänna matematiksvårigheter 

 Dyskalkyli 

 Pseudo- dyskalkyli 

Med akalkyli menas i stort sett en oförmåga att genomföra matematiska beräkningar. Denna 
oförmåga är oftast kopplad till en bevisad hjärnskada. Barn som har akalkyli kan trots mycket 
övning inte grundläggande principer för räknandet (Adler, 2007, s.81f). Endast någon promille av 
Sveriges befolkning har akalkyli (Adler, 2001, s.102).  

Allmänna matematiksvårigheter handlar om när eleven uppvisar generella problem med inlärning, 
dock inte bara matematiken utan all inlärning tar som regel lite längre tid än normalt. Elever med 
allmänna matematiksvårigheter brukar prestera lite lågt men ändå med jämna resultat i alla ämnen 
(Adler, 2001, s.28). I inlärningsprocessen brukar ofta elever med allmänna matematiksvårigheter 
behöva långsammare undervisningstempo (Ahlberg, 2001, s. 135).  

Dyskalkyli innefattar en rad olika varianter av utmärkande matematiksvårigheter. Begreppet har 
börjat bli etablerat i Sverige och det finns numera som diagnos (Adler, 2001, s.39). Sjöberg (2006, 
s.92) framhåller att termen dyskalkyli numera används dels för att det har skrivits mycket om 
begreppet i fråga i populärpedagogisk press för pedagoger, dels för att antalet elever med 
matematiksvårigheter har ökat samt för att pedagoger vill ha en tydlig och avgränsad diagnos. 
Dyskalkyliker är som regel normalbegåvade dock uppvisar de problem med den kognitiva 
processen som märks särskilt i ämnet matematik(Adler, 2012). Det är vanligt att svårigheterna 
även syns i vardagssituationer och i övriga skolämnena (ibid.).   

Pseudo- dyskalkyli består av en viktig och stor grupp där svårigheterna främst kan förklaras ur 
känslomässiga blockeringar (Adler, 2001, s.27ff). Det handlar om elever som egentligen har 
förmågan att klara av en matematikuppgift men eleven tror inte att han/hon kan klara av att göra 
det och när eleven misslyckas med att klara av matematikuppgiften visar han/hon att hade rätt, 
att han/hon inte kunde klara av det. Det är inte betydelsefullt att träna eleven mer och mer på 
matematiken utan istället ska pedagogen eller andra vuxna i elevens nätverk prata med 
honom/henne för att försöka lösa den känslomässiga blockeringen, fortsätter Adler (2001, s.27ff) 

Adler (2000) konstaterar att då barn uppvisar allmänna problem med lärandet har de inte bara 
generella problem i matematik utan med all inlärning. Elever med allmänna matematiksvårigheter 
brukar prestera lägre på begåvningstest men samtidigt med ganska jämnt resultat.  
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Enligt Lundberg och Sterner (2009) är matematiksvårighet ett generellt begrepp som betyder 
svårigheter att nå målen i grundskolans kursplan i matematik (ibid., s.4). Prestationer under en 
godtyckligt fastställd nivå kan kalls matematiksvårigheter (Magne, 1973, s.11). 
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Litteraturstudie 

I litteraturstudien kommer jag att lyfta fram vilka teoretiska perspektiv som undersökningen 
utgår ifrån. 

I mitt examensarbete studerar jag undervisningssubstans ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 
Enligt Engström (2003) menar Persson att specialpedagogik handlar från statsmakternas sida om 
insatser för elever som faller utanför den naturliga variationen av olikheter, vidare tillägger 
Engström att med denna definition blir specialpedagogikens uppgifter ganska rymliga i och med 
att specialpedagogikens uppgifter handlar allt från inlärningssvårigheter beroende på låg 
begåvning till sociala avvikelser. Specialpedagogiken är dels tvärvetenskaplig på grund av att den 
hämtar teori och resultat från flera kunskapsområden såsom medicin, psykiatri, psykologi, 
sociologi m.fl. och dels är specialpedagogiken politisk-normativ för att den ger uttryck åt samhällets 
förhållningssätt till hur människor med avvikelser ska hanteras inom utbildningsväsendet, vilka 
åtgärder som ska föras och grundvalarna för dessa åtgärder (Engström 2003, s.23). 

Teoretiskt perspektiv 

Engström(2003) kategoriserar specialpedagogiken under tre olika perspektiv nämligen det 
kompensatoriska, det kritiska och dilemma – perspektivet. 

Det kompensatoriska perspektivet, som även kallat det kategoriska eller individualistiska 
perspektivet, är det traditionella och helt dominerande perspektiv inom specialpedagogiken. Den 
grundläggande idén i detta perspektiv är att försöka gottgöra för problem och brister som finns 
hos individen, ett individualistiskt perspektiv Det kan vara t.ex. en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, koncentrationssvårigheter, ångest eller kognitiva orsaker. Man försöker 
förstå individens brister genom att diagnostisera individens problem i 
medicinska/neurologiska/psykologiska orsaker, indela dessa individer i grupper hitta metoder för 
att avhjälpa/kompensera bristerna och anpassa undervisningsmetod för att passa individens 
behov. Grupper med gemensamma problem (utvecklingsstörda, dyslektiker, m fl.) identifieras, 
för att försöka finna orsaker till problemen och sätt att hantera dessa. Diagnostisering och 
kategorisering är av central betydelse. För att utveckla förståelsen av problematiken görs 
kategoriseringar men i en pedagogisk situation hanteras alltid enskilda elever och inte kategorier 
(Engström 2003, ss.23-24).  

Det kritiska perspektivet, vilket även kallas för rationella perspektivet, riktar sin kritik mot 
ovanstående normalitetsbegreppet. Orsaker till misslyckande och brister söks utanför individen i 
skolsystemet, snarare än att problemen finns hos individen. Skolans uppgift är att vara en god 
miljö för lärande och för mångfald av olikheter som eleverna representerar . De diagnoser som 
används är inte objektiva de kan vara till fördel för skolsystemet som inte behöver ändra sitt sätt 
att arbeta men en nackdel för eleven. Specialpedagogiken upphör och skolan möter varje individ 
(Engström 2003, ss.24-25). Det traditionella vetenskapliga synsättet kritiseras och det menas att 
alla elever med olika problem skall kunna mötas utan att de delas upp i olika grupper med 
särskilda behov. Det kan vara sociala orättvisor, miljöfaktorer, undersimulerande miljö, eller en 
skolmiljö som missgynnar vissa elever, t.ex. arbetarklassbarn. Om de sociala orsaksfaktorerna 
åtgärdas skulle även barnets problem försvinna. Även felaktiga undervisningsmetoder går under 
denna kategori.  

Båda de första perspektiven vill lösa individuella brister eller specialpedagogik; i det ena fallet 
genom att kompensera individen och i det andra fallet genom att förändra skola, 
maktförhållanden, sociala fenomen.  

Dilemma – perspektivet har vuxit fram ur en kritik av det kritiska perspektivet. Att moderna 
utbildningssystem står inför vissa huvudsakliga dilemma är ett central antagande, motsättningar 
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som egentligen inte går att lösa, men som ändå måste behandlas och där det krävs beslut i olika 
aspekter. Det kan vara etiska dilemman, som rör elevers olikhet.  

Dilemma perspektivs kritik mot det kritiska perspektivet innebär i första hand att detta 
perspektiv strävar efter att ha löst dessa grundläggande dilemman som ligger i det faktum att 
skolpolitiken har att hantera elevers olikheter. Skolpolitiken utgår ifrån inkludering och 
deltagande medan lagar och förordningar tillåter särbehandlingar (Engström 2003, s.25). 

Dilemma perspektivet innebär att utbildningssystemet ska hantera individers olikheter och att 
alla skall ges samma kunskaper, samtidigt som elevernas olikheter bemöts. Ett dilemma för 
utbildningssystemet är att systemet dels ska erbjuda alla en likvärdig utbildning samtidigt som 
undervisningen ska anpassas till olikheter i förmågor. När elever med olika förutsättningar skall 
undervisas, men ge en likadan utbildning skall ges till alla, uppkommer dilemman av både politisk 
och etisk karaktär . 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att kartlägga lärares attityd om högstadieelevers matematiksvårigheter. 

Frågeställningar 

1. Hur definierar de intervjuade lärarna matematiksvårigheter? 
2. Utifrån vilket perspektiv ser lärare på matematiksvårigheter, med ett kompensatoriskt, 

kritiskt eller dilemma perspektiv? 
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Metod 

Under detta avsnitt redovisar jag för vilken metod jag har använt mig av och vilket urval och 
genomförande jag utfört. 

Val av metod 

Med tanke på mitt syfte och frågeställningar har jag valt att göra en intervjuundersökning. 
Eftersom jag är intresserad av att undersöka vilken attityd som olika lärare uttrycker om 
matematiksvårigheter blev det till min fördel att göra en halvstrukturerad intervjustudie. Genom 
denna intervju, till skillnad från en kvantitativ undersökning, har jag en större möjlighet att 
förtydliga, synliggöra och förklara den teori vilken ligger bakom de olika perspektiven så som 
kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Denna metod är relevant i min 
undersökning för att jag genom följdfrågor kan styra samtalet så att det sker en precisering som 
kan ringa in de faktorerna jag är intresserad av. 

Metod för datainsamling 

För att belysa mina frågeställningar och få information om lärares perspektiv samt få djupare 
kunskap om ämnet i fråga gjorde jag en tematisk intervju med 5 lärare. Jag kategoriserade mina 
huvudfrågor under huvudteman och följdfrågorna under underteman, vilket hjälpte mig att vara 
flexibel under intervjuns gång och hoppa mellan teman utan att tappa bort mig, Palme (2012). 
Denna metod ansågs vara mest lämplig för att ta reda på informanternas tankar känslor samt 
erfarenheter om forskningsämnet (Trost 2005, s. 120 Enligt Esaiasson (2007)handlar oftast 
samtalsintervju om att kartlägga människors åsikter på ett område för att på det sättet kunna 
utveckla begrepp och definiera kategorier (ibid., s.259).  

Analys av materialet 

Då sammanställningen av resultats del var klart jämfördes och diskuterades dessa med de 
teorier som nämnts i teoretiska perspektivet. Frågorna gicks igenom en och en och sedan 
sammanställdes det som informatörer tagit upp sedan jämfördes och genomfördes en analys med 
informatörernas svar för att hitta eventuella likheter och olikheter. Vilket försiggick vid 
diskussionens sammanställning.   

Urval  

Valet av intervjupersonerna var inte slumpmässigt. Jag använde kontakter som var knutna till 
mina VFU-platser. Urvalet bestod av tre kvinnliga och två manliga ämneslärare.  

Bortfall 

De fem lärare jag frågade om ställde upp och var med i intervjustudie, det blev inget bortfall. 
Jag valde lärare efter få kriterier, nämligen att de arbetade i årskurs 6-9 och att de skulle vara 
utbildade i matematikundervisning. Om det hade varit ett bortfall med anledning av att en lärare 
blivit sjuk, inte gick att nå eller dylikt skulle jag kunnat intervjua en annan lärare efter de kriterier 
jag hade. 

Genomförande 

Intervjun som var halvstrukturerad grundade sig på en intervjuguide som var tematisk ordnad 
med huvudtema och undertema. Halvstrukturerad intervju skapar en balans mellan öppen 
intervju, där det är inte givet vad det är för tema som ska behandlas och en sluten intervju, som är 
mycket strukturerad dvs. bestående av konkreta varför -frågor, här är det givet vad teman handlar 
om.  Denna typ av intervjuform liknar enkätform. Att skapa teman istället för intervjufrågor gör 
att samtalet blir mindre styrt och känns mer naturligt (Esaiasson, 2003, s.298). Genom en 



19 

 

tematisk ordnad intervjuguide som är sorterad efter huvudteman och underteman som 
intervjuaren formulerar mögliggörs att innehållet svarar mot frågeställningarna för en studie. 
Denna form av intervju ger utrymme för öppenhet. Den utgår från huvudteman som ger struktur 
åt samtalet. En intervjuare formulerar aldrig frågor som ska ställas, utan formulerar bara teman 
som ska användas i samtalet, vilket ger en fördel för intervjuaren att vara flexibel under intervjun 
och hoppa mellan teman samt anpassa frågorna till samtalet (ibid., s.298). Möjligheter till 
uppföljningar och överraskande svar är stora poängerna med samtalsintervju undersökningarna, 
påpekar Esaiasson (2007, s.283). 

Intervjuer ägde rum i lugna och avskilda rum där de intervjuade inte blev störda. Jag spelade in 
intervjuerna, vilket underlättade för mig på det sättet att jag hade fokus på mina frågor.  

Etiska aspekter 

I en samhällsvetenskapligstudie skall informationskravet, samtyckekravet och 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet tas hänsyn till (Bergström, 2012). Genom dessa 
etiska aspekter får deltagarna kunskap om sina rättigheter när de deltar i en 
samhällsvetenskapligstudie. Informationskravet går ut på att jag som forskare ska informera de 
berörda om studiens syfte och metoden som skall användas och att deltagandet är helt frivilligt 
samt att deltagaren har rätt till att avbryta deltagandet när som helst. Detta fick deltagarna i min i 
min studie reda på. Samtyckekravet innebär att deltagaren känner till att denna har rätt att 
bestämma över sin egen medverkan i studien. Deltagarna i min forskning har informerats om att 
deras deltagande är frivilligt. Konfidentialitetskravet syftar till att jag som forskare dessutom är 
skyldig att försäkra deltagarens anonymitet så att personuppgifter och identitet inte kan avslöjas. 
Jag använder inte pedagogernas riktiga namn inte heller anger skolorna de arbetar på. När namn 
på pedagoger kommer är dessa fiktiva. Nyttandekravet betyder att som forskare är ansvarig för 
insamlat materialet och att jag får bara använda materialet i min egen studie och inget annat. Det 
sistnämnda kravet kan tillgodoses, den information som framkommer kommer enbart att 
användas till min studie (Vetenskapsrådet, 120318). 

Reliabilitet och validitet 

Denna uppsats är baserad på en intervjustudie om pedagogers syn på matematiksvårigheter. 
För att reliabiliteten ska vara så rätt som möjligt är det viktigt att informanterna svarar 
sanningsenligt. Reliabilitet översätts till hur bra mitt mätinstrument är på att mäta...(Stukát, 2005, 
s.125). Sammanlagt har 5 lärare intervjuats.  Trost (2005) framhäver att utförandet av en väl 
genomfört intervju med färre antal personer är bättre än en sämre genomförd intervju med större 
antal personer (s.123). 

Eliasson (2006) anser att validiteten är beroende av vad undersökningen mäter, därför är det 
viktigt att studien mäter det som är avsikten att den ska mäta. ... validiteten kan aldrig bli bättre än 
reliabiliteten (Eliasson, 2006, s.17). 

Validitet talar om ... hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta (Stukát, 2005, s.126). Då 
intervjuguiden skrevs kontrollerades de noggrant så att de svarade på syfte och frågeställningar. 
Jag kan inte garantera validiteten eller reliabiliteten utan jag utgår ifrån att lärarna talat 
sanningsenligt och riktigt. Jag är medveten om att analysen av resultaten sker med min 
förförståelse och mina erfarenheter. Jag har försökt vara objektiv vid analysen för att behålla så 
stor reliabilitet som möjligt. Genom att arbeta utifrån frågeställningar, då jag konstruerat 
intervjuguiden, har jag förstärkt sambandet mellan vad undersökningen avser att utreda och vad 
den faktiskt utreder, vilket är för att ytterligare höja validiteten.  



20 

 

Resultat 

I resultatet presenterar jag informanternas och därefter kategoriserar jag deras svar under de 
olika teoretiska perspektiven; det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 
dilemma perspektivet. Flera lärare har uttalat sig i linje med olika perspektiv. 

Undersökningsgrupp 

Här presenteras de lärare som har intervjuats. Lärarna har fått fingerade namn. Alla intervjuade 
lärare i undersökningsgruppen förutom Karin, som är utbildat till speciallärare, har 
lärarutbildning och undervisar för närvarande i matematik i grundskolans senare år. 

Patrik har 12 års arbetslivserfarenhet från läraryrket. Patrik undervisar för närvarande i 
ämnena Matte och NO från årskurs sex till nio. Han har erfarenheter av att undervisa elever med 
olika svårigheter i matematik. Det är för lite fortbildning inom läraryrket anser Partik. Patrik, som 
berättar att under sina 12 verksamma år har han varit med på en enda föreläsning. Patrik 
uppdaterar sig med hjälp av intressanta artiklar ur lärartidningar.  Patrik har under sin arbetstid 
haft två utredda elever som haft papper på diagnosen dyskalkyli. Av dessa två hade en av eleverna 
även en bokstavsdiagnos. De vanligaste svårighetsområdena som Patrik mött i matematik är 
troligen taluppfattning och bråkräkning . Aritmetik överhuvudtaget har elever svårt med.  

Karin har 15 års arbetslivserfarenhet från läraryrket . Tidigare har Karin jobbat som 
Matte/NO- lärare i årskurs sju till nio. Just nu jobbar Karin som speciallärare i matematik. Karin 
tror att de hade någon kurs om matematiksvårigheter när hon gick på lärarutbildningen, men 
anser att lärare lär sig det mesta i mötet med elever på plats i skolan. Genom att gå på 
studiedagar, kvällskurser, prata med erfarna kollegor uppdaterar hon sig. Karin har läst Lärarlyftet 
i specialpedagogik för att hon tyckte att de fick väldigt lite på studiedagarna och kände att hon 
behövde fördjupa sina kunskaper om matematiksvårigheter och för att kunna ge stöd till elever 
med svårigheter i matematik. Karin jobbar 75 % och vid sidan om studerar hon 25 % på 
universitet.  

Hamid har 14 års arbetslivserfarenhet från läraryrket. Hamid undervisar i Matte/NO från 
årskurs sju till nio. Han har sedan tidigare en Agronomutbildning i botten samt en tvåårig 
rektorsutbildning. Hamid har erfarenhet av att undervisa elever med svårigheter i matematik. Han 
har haft elever med olika grader av matematiksvårigheter, bland annat dyskalkyli. Hamid brukar 
uppdatera sina kunskaper genom att prata med kollegor och gå på föreläsningar som erbjuds av 
arbetsgivaren.  

Malin har 6 års arbetslivserfarenhet från läraryrket. Malin undervisar i ämnena Matte/NO 
från årskurs sju till nio. Hon har haft både smågruppsundervisning och helklassundervisning i 
matematik. Malin har erfarenheter av att undervisa elever med matematiksvårigheter. Hon har en 
elev med diagnosen dyskalkyli för närvarande. Malin har inte gått på fortbildning eller 
föreläsningar om matematiksvårigheter. Hon brukar uppdatera sig genom diskussioner med 
kolleger samt läsa artiklar som hon kommer över. Hon tilläger att tidningen ”Nämnaren” tidigare 
fanns på skolan men inte nu längre.  

Lisa har 6 års arbetslivserfarenhet från läraryrket. Lisa undervisar i årskurs sju till nio i Matte 
och Samhällskunskap. Lisa har haft elever med olika matematiksvårigheter sedan hon har börjat 
jobba. Hon har haft både helklassundervisning och mindre grupper med behov av extra stöd. 
Lisa hade blivit förvånad över att höra hur dåligt resultat svenska elever har i matte, i förhållande 
till elever i andra länder, under en fortbildning, men inget om hur en lärare kan komma ur det 
eller hur vi ska stärka våra elever. Lisa har erfarit att algebra är det område som eleverna har mest 
svårt med. 
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Det kompensatoriska perspektivet 

Enligt specialpedagogiskt synsätt som handlar om individuella, psykologiska, medicinska 
orsakerna till matematiksvårigheter hos individen självt, tillhör det kompensatoriskt perspektivet 
(Engström 2003). Övriga orsaker som har en grund utanför eleven, i t.ex. elevens miljö och 
skolsystemet mm, hamnar under kritiska perspektiv.  

Patrik definierar matematiksvårigheter som ett vitt och komplext begrepp och Karin definierar 
matematiksvårigheter som ett luddigt begrepp . Lisa anser att det är svårt att definiera vad 
matematiksvårighet är. Men gemensamma nämnare kan ändå hittas i de matematiksvårigheter 
informanterna har sett.  Olika orsaker till matematiksvårigheter som informanterna har sett är 
både orsaker hos individen och i miljön runt individen.  

En elev som inte kan se helheten i matematiken har matematiksvårigheter enligt Patrik, som 
menar att elever som inte förstår nyttan och helheten med matematiken lyckas inte klara av 
matematiken och får matematiksvårigheter. Att däremot lära sig en formel eller ett begrepp inom 
matematiken klarar de flesta elever av. Detta har Patrik sett under sina verksamma år. Om eleven 
inte har koll på talens värden blir det svårt att även förstå resten, anser Malin, som har sett att 
många elever har väldigt svårt att greppa tallinjen. Som exempel nämner Lisa elever med 
dyskalkyli som blandar ihop siffror och inte har inre bild av talraden samt inte har förståelsen för 
taluppfattningen. Hamid har också sett att många elever har svårt med taluppfattningen redan 
före årskurs sex och menar att detta leder till att de får svårt att följa med i undervisningen i högre 
årskurser. Han får medhåll från Patrik som menar att de vanligaste orsakerna till 
matematiksvårigheterna är att elever inte har lärt sig grunderna före årskurs 6. 

Medfödda svårigheter som dyskalkyli samt att vissa elever kan ha svårt med att minnas har 
Malin noterat. Även Karin har erfarenhet av elever som har svårigheter med att komma ihåg och 
har problem med arbetsminnet. En del elever som har svårigheter med arbetsminnet, kan komma 
ihåg någonting ena dagen men inte komma ihåg någonting andra dagen erfar Karin. En ytterligare 
orsak till matematiksvårigheter kan vara svårigheten att tänka logiskt, för att det är en abstraktions 
nivå, poängterar Karin. Matematik är tänkande framhåller Hamid och säger vidare att elever som 
saknar förförståelse i ämnet matematik har matematiksårigheter. Vad gäller sambandet mellan 
dyslexi och matematiksvårigheter säger Patrik att det beror på vilken hjälp dessa elever får och vill 
ha. Om dyslektiker får den hjälp de behöver ser han inget samband mellan dyslexi och 
matematiksvårigheter, men när de inte får hjälpen så påverkar det inlärningen . Karin hävdar att 
läs- och skrivsvårigheter inte leder till matematiksvårigheter. Hon menar att elever med dyslexi 
inte automatiskt har svårt med matematik, men däremot att de som har läs- och skrivsvårigheter 
kan få allmänna svårigheter i skolan då de lever i en ständig motgång. Vilket kan leda till att 
eleven blir negativ inställd till skolan och därmed blir även matematiken påverkad. Karin menar 
vidare att elever med matematiksvårigheter har olika typer av svårigheter Medan en del elever har 
svårigheter att tänka, och inte kan koncentrera sig för att de har mycket att tänka på och behöver 
lugn och ro, kan andra elever ha behov av medicin för att över huvudtaget kunna ta till sig 
kunskap. Hon menar att alla som har problem med att klara av matten och inte kan hålla samma 
fart och samma kunskapsnivå som alla andra har på något sätt ett problem med matten. Vissa 
elever kan ha svårt med vissa områden i matematik t.ex. med procent eller bråk men då kan det 
inte sägas att eleven har matematiksvårighet utan då har eleven svårt med ett område, anser 
Malin. Elever kan ha svårt med bilder eller med begrepp som de går igenom. Att inte nå eleverna 
med sina förklaringar anser Malin vara en orsak till matematiksvårigheter. Andra orsaker som 
Malin sett är att vissa elever inte tränar så mycket, inte vill träna, tycker att det är svårt med matte 
och inte vill kämpa vidare. Elever har negativ attityd till skolan och att elever inte tar skolan på 
allvar och förstår inte förutsättningarna med detta, berättar Hamit. Även Patrik och Karin menar 
att attityden från individen, närmiljön och samhället påverkar elevens matematiksvårigheter. 
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Att ”inte förstå” och ”inte klara” av kan vara en kognitiv brist hos individen självt. Det kan ha 
med t.ex. koncentrationssvårigheter eller inlärning att göra. Om orsakerna till ovanstående 
matematiksvårigheter ligger hos eleven själv, kan det ses ur ett kompensatoriskt perspektiv. Det 
samma gäller Malins observationer med problem hos eleverna som medfödd dyskalkyli, sjukdom, 
negativa attityder till ämnet eller ingen inre motivation att träna.  

Karin ser både medicinska och psykologiska orsaker till elevers matematiksvårigheter. Hon 
nämner bl.a. koncentrationssvårigheter, minne, logiskt tänkande och svårigheter att tänka. Dessa 
orsaker finns hos individen själv. Lisa är också inne på de medicinsk-psykologiska svårigheter 
som t.ex. dyskalkyli och inte har taluppfattning. 

Hamid ser bristen på förförståelse hos högstadieelever som ett problem hos eleven själv och 
som läraren inte kan hjälpa till med. Är det så att barnen bara inte tar skolan på allvar, eller finns 
det orsaker som inlärningssvårigheter eller minnesfunktion eller annat kognitivt bakom? Kräver 
dessa medicinska åtgärder? Samtidigt säger Hamid att om det läggs in mera hjälp i tidigare 
årskurser så kan man komma undan detta problem, då grunderna läggs tidigt förebyggs 
svårigheter i högre årskurser. Därför skulle ökade betygskrav få eleverna att prestera bättre, vilket 
för oss vidare till att se matematiksvårigheterna ur ett kritiskt perspektiv.  

Ur ett kompensatoriskt perspektiv finns de ovanstående medicinska och psykologiska 
orsakerna till matematiksvårigheter som t ex koncentrationssvårigheter, elevens attityder, 
minnesvårigheter, dyskalkyli, annan sjukdom hos eleven själv och inte i miljön eller hos skolan. 
Det söks efter orsaker till matematiksvårigheter hos individen och utifrån det anpassa hjälpen 
därefter med såsom extra stödundervisning och ökade betygskrav. 

Det kritiska perspektivet  

Hamid uttrycker att grunderna samt hjälpen bör läggas redan i lågstadiet. Om en elev som har 
kommit upp till högstadiet och inte har förförståelse, kan läraren inte hjälpa eleven vidare säger 
Hamid. Har eleven t.ex. inte lärt sig addition i åk 6 är det svårt att bygga vidare i högre årskurser, 
menar Patrik. De förespråkar hjälpinsatser tidigt i grund och mellanstadium. En anledning kan 
vara att betygskraven tidigare inte sattes i de lägre årskurserna och det nya betygssystemet 
kommer kanske att hjälpa eleverna, tror Hamid. Alla problem kommer inte att lösas med nya 
betygssystemet dock då kravet på eleverna ökar kommer de att prestera bättre, anser Hamid. 

 För att eleverna ska få en förståelse för grunderna menar Lisa att matematiska begrepp ska 
användas redan i förskolan utan att försöka förenkla dem för barn. T.ex. ska läraren inte kalla 
triangel för trekant eftersom små barn har lika enkelt att ta till sig vad en triangel är. Problemet 
börjar redan från förskola, där det ställs för låga krav, menar Lisa, som förespråkar insatser som 
innebär höga förväntningar och att tro på elevernas förmåga. Hamid menar att kunskapskraven 
har sjunkit genom åren. Tidigare läste elever andragradsekvationer i årskurs sex men nu gör de 
det i årskurs nio, trots detta upplever elever att det är svårt med matte. En anledning kan vara att 
betygskraven tidigare inte sattes i de lägre årskurserna, tänker han. Det nya betygssystemet 
kommer kanske att hjälpa eleverna tror Hamid, eftersom när kravet på eleverna ökar kommer de 
att prestera bättre. Hamid anser att han har kunskaper om matematiksvårigheter men däremot 
inte tillräckligt med tid för att kunna planera undervisningen och hjälpa elever på bästa sätt. 
Speciellt när andra ämnen och uppgifter ingår i läraryrket. Lisa betonar lärarnas tidbrist som en 
orsak till elevers matematiksvårigheter, då lärarna inte har tid att förbereda, planera och 
genomföra sin undervisning. Enligt nya läroplanen måsta undervisningen individualiseras men 
tiden finns inte till för det. Tiden skulle räcka om det vore en eller två elever som hade svårt med 
matte, men inte om det är sex, sju eller ännu fler i en klass säger Hamid. 
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Malin påpekar vikten av att elever får stöd hemifrån om eleven inte har förstått på skolan. 
Men om eleven inte har förstått läraren eller läromedlet, samtidigt med obefintligt stöd hemifrån 
får eleven svårt att lära sig. Att inte nå eleverna med sina förklaringar anser Malin vara en orsak 
till matematiksvårigheter. Karin och Malin påpekar vikten av lärarrens roll i elevers lärande och 
matematiksvårigheter, dels pedagogiskt och dels didaktiskt.  

En annan orsak till elevers matematiksvårigheter anger Patrik vara den negativa attityden mot 
ämnet matematik både från samhället, föräldrar och även andra lärare i skolan. Om samhället, 
föräldrar och andra lärare i skolan haft positiv/bättre inställning till matematiken skulle vi ha 
sluppit denna inställning hos många elever. Alla undersökningar som visas i nyheterna, visar att 
matematiken är svår och att vi är dåliga på matematik. Även skolpolitikerna säger att matematik 
är svårt men ingen säger att andra ämnen är svåra. Karin menar att läs- och skrivsvårigheter ger 
allmänna svårigheter i skolan, vilket ger eleven en ständig motgång. Detta kan leda till att eleven 
blir negativ inställd till skolan och därmed även till matematiken. Elevernas inställning till 
matematik från barndomen påverkar många att tycka att ämnet är svårt utan att de egentligen har 
matematiksvårigheter. Redan från årskurs tre eller fyra börjar intresset för matte att försvinna och 
matte upplevs som tråkigt och svårt ämne. Men frågan är varför de tappar intresset. Hamid 
menar att många har negativ attityd till skolan och svårt med matematiken för att de lockas av 
andra saker som t.ex. datorer menar Hamid. Koncentrationsvårigheter är en annan orsak till att 
elever får matematiksvårigheter och kan ha orsaker både i det kompensatoriska och kritiska 
perspektivet. Karin menar att det kan gå jättebra för en elev med koncentrationsvårigheter, när 
eleven väl kan koncentrera sig, det vill säga när yttre möjligheter skapas för eleven att kunna 
koncentrera sig. Lugn och ro i skolan skulle kunna vara sådana faktorer. Eleverna tar inte skolan 
på allvar och förstår inte förutsättningarna med detta Menar Hamid 

Andra orsaker är att vissa elever inte tränar så mycket, inte vill träna, upplever att det är svårt 
med matte och inte vill kämpa vidare. Varför tränar inte eleven? Är det för att hen inte har en 
studiemiljö hemma, för att det saknas studieteknik eller för att undervisningsnivån är för hög? 
Det finns mycket hjälpmedel att tillgå, men oftast får de inte den hjälp de behöver eller vill inte 
ha och får då matematiksvårigheter anser Patrik. Vad gäller sambandet mellan dyslexi och 
matematiksvårigheter säger Patrik att det beror på vilken hjälp dessa elever får och vill ha. Om 
dyslektiker får den hjälp de behöver ser han inget samband mellan dyslexi och 
matematiksvårigheter, men när de inte får hjälpen så påverkar det inlärningen. Även sociala 
faktorer påverkar t.ex. att de har det jobbigt hemma eller inte mår bra menar Patrik. 

Lisa poängterar språkets betydelse i matematiken. T.ex. vid problemlösningsuppgifter, där det 
är mycket text, så kan det bli svårt för eleven som har problem med läsförståelse, trots att eleven 
kan själva uppgiften i sig. Om eleven inte har kunskaper i språket kan de få svårt även med 
matematiken, vilket skolan kan arbeta med. 

Patrik ifrågasätter överlag resultaten av PISA- och TIMMS- undersökningarna och anser inte 
att Sverige ligger efter i matematikkunskaper jämfört med andra länder. Med andra ord kan det 
bero på hur mätningarna är gjorda.  

Ur det kritiska perspektivet sett kan sägas att ovanstående problem inte ligger hos individen 
utan i miljön, familjesituationen, skolan och de resurser de erbjuder. Informanterna efterfrågar 
resurser från skolan, lärarens inverkan, familjens stöd. Karin menar att om en person med 
koncentrationssvårigheter ges möjlighet att kunna koncentrera sig, så kan det gå bra för eleven. 
Läs- och skrivsvårigheterna kan indirekt göra att eleven får en negativ inställning till skolan och 
påverka resultaten överlag, inte bara i matematik. Bland påverkansfaktorer kan nämnas lärarens 
roll och stödet hemifrån vilka är yttre faktorer som om de saknas kan bli ett hinder i barnets 
lärande. När stödet finns kan barnet motiveras, få matte förklarat för sig och hjälp att förstå 
bättre. Skolans resurser, som tid och lärartäthet, sett ur ett kritiskt perspektiv är också en 
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nödvändighet för att kunna ge individuellt stöd till elever med svårigheter. Skola och samhälle 
kan påverka bl.a. elevens attityder, motivation, studiemiljöer, undervisningsresurser. 

Dilemma perspektivet 

Alla elever har rätt till samma undervisningsinnehåll och ingen ska särbehandlas. Enligt Karins 
definition av matematiksvårigheter, har alla som inte kan hålla samma fart och kunskapsnivå 
problem med matten. I vissa fall hänger elever inte med pga. att läraren går för fort fram. Om 
anledningen till att elever inte hänger med beror på att undervisningen går för fort fram, 
framkallas ett dilemma. Frågan blir då om man ska ha samma undervisningsnivå för alla eller 
inte? Ska man sänka nivån så att den passar till de elever som har det svårast, eller ska man ha en 
generell nivå och ge extrastöd till dem som inte hänger med i den nivån?  

Några Informanter menar att kunskapskraven är för låga samtidigt som annat som t.ex. 
datorer konkurerar om elevernas uppmärksamhet. Dessutom har eleverna negativ attityd till 
skolan. Detta leder till att eleverna inte lär sig grunderna i de lägre årskurserna. Hamid och Patrik 
anser att orsakerna till matematiksvårigheterna är att elever inte fått den hjälpen som de behövde 
redan i låg- och mellanstadium . Det skulle därför behöva läggas mera lärartid i de lägre 
årskurserna och individanpassa utbildningen enligt läroplanen. Men tiden räcker inte till för detta 
eftersom lärarna ska räcka till för många elever och många ämnen, vilket är ett dilemma. 
Läroplanen och skolsystem har alltså mål, för vilka skolan inte har avsatt tillräckliga resurser.  

Även sociala faktorer påverkar t.ex. att eleverna har det jobbigt hemma eller inte mår bra, 
enligt informanterna. En annan orsak till elevers matematiksvårigheter som framkommer i 
intervjun är den negativa attityden mot ämnet matematik både från samhället, föräldrar och även 
andra lärare i skolan. Har samhället, politiker och omgivning negativ attityd till matematiken, men 
samtidigt ställer krav på resultat från eleverna? Ges eleven dubbla budskap eller blir de rädda för 
omgivningens attityder? Ges tillräckliga resurser för att uppfylla kraven som ställs på elever? 

Enligt några lärare börjar problemet redan i förskolan då det ställs för låga krav på elever. Det 
gäller att ha höga förväntningar och tror på elevernas förmåga menar Lisa. Dessutom poängterar 
Lisa språkets betydelse i matematiken då hon ser att elever med lässvårigheter kan få svårt med 
problemlösningsuppgifter med mycket text. Har skolan beredskap för detta med för att stödja 
elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Malin nämner lärar- och föräldrarollen som en orsak till matematiksvårigheter. Hon säger att 
elever kan få stort stöd hemifrån om eleven inte har förstått på skolan. Men om eleven inte har 
förstått läraren eller läromedlet, samtidigt med obefintligt stöd hemifrån får eleven svårt att lära 
sig. Lärarens roll för elevens lärande är viktig anser Malin. Dilemmat här är att elever inte ska 
förväntas att få hjälp hemifrån eftersom skolan ska ge samma möjligheter till alla barn. Annars får 
de elever som inte kan få hjälp hemma pga. föräldrarnas tids- eller kunskapsbrist, svårigheter i 
skolan. Kanske det är en av anledningarna till att arbetarklassens barn länge haft sämre resultat i 
skolan? 

  



25 

 

Resultat diskussion  

Majoriteten av de intervjuade ansåg som vi sett att det är svårt att ge en klar och entydig 
definition av matematiksvårigheter. Det kan handla om frånvaron aven helhetsbild av 
matematiken, av förståelse av matematikens inre sammanhang och nyttan av den för att beskriva 
verkligheten (Patrik) eller helt enkelt om att inte uppnå fastställda mål eller inte vara i nivå med 
majoriteten i klassen (Karin).  På grund av den stora, för att inte säga dominerande roll som tal 
och räkning spelar i den grundläggande matematiken, är det naturligt att matematiksvårigheter 
kopplas samman med bristande förståelse av vad tal är, hur de representeras på tallinjen och hur 
läraren handskas med dem (Malin, Lisa, Hamid). 

I intervjuerna har det framkommit att matematiksvårigheter yttrar sig på flera olika sätt, vilket 
ju stämmer väl överens med litteraturen. 

 En viktig orsak kan vara den attityd till ämnet som eleven möter i skolan och i samhället. 
Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, fick år 1999 i uppdrag av 
utbildningsdepartementet att undersöka och ge förslag på innehåll i ett 
kompetensutvecklingsprogram i matematik och matematikdidaktik för lärare. Rapporterades i 
juni 2001 och enligt denna har inte lärarutbildningen utformats till att på ett tillfredställande sätt 
ge lärarna fullgoda redskap för sin undervisning. Detta påverkar lärarollen på olika sätt, t.ex. att 
inte ha tillräckligt med tid eller resurser att hjälpa de barn om behöver stöd, vilket alla 
informanterna har nämnt som en orsak och som företrädare för det kritiska perspektivet ser som 
en yttre orsak till individens svårigheter. 

Även de intervjuade lärare anser att den negativa inställningen till ämnet som är utbredd i 
samhället, bland föräldrar och elever, bidrar till att matematiken inte tas på allvar (Hamid, Patrik, 
Lisa) och inte lägger ner det arbete som är nödvändigt för att eleven skall bli trygg med ämnet 
(Malin). För att eleven ska bli bekväm med de matematiska begreppen, som ju är av en abstrakt 
Karin påpekar vikten av lärarrens roll i elevers matematiksvårigheter, dels pedagogiskt och dels 
didaktiskt natur, och operationer med dem, krävs det tillräckligt med tid för genomgångar och 
självständiga övningar. Fler av dem intervjuade lärare uppger att de ser just bristen på tid som ett 
stort problem (se också Malmer, 2002, s.86) och här bidrar säkert också den negativa attityden 
som nämndes ovan till att eleverna inte arbetar hemma i den utsträckningen som vore önskevärt. 
Enligt det kritiska perspektivet ska skolsystemet skapa möjligheter till kunskapsinhämtning för 
eleverna genom att ge resurser och tid som behövs. Motivationshöjande insatser från skola och 
samhälle och även attitydpåverkan. Hur gör vi för att göra ämnet och undervisningen roligt och 
intressant för eleverna? 

Det ställs stora krav på en lärare som skall handskas med dessa problem. Läraren skall hjälpa 
eleverna till att få den helhetsbild av matematiken som t.ex. Patrik efterlyser och visa hur 
begrepp, metoder, symboler och uttrycksformer hänger ihop. Det är en sådan helhetsupplevelse av 
matematiken som man vill att eleverna ska utvecklas genom sina studier i skolan (Bergsten m.fl., 1997,s.148) 
Först då blir den rolig, spännande och användbar i problemlösning och tillämpningar men 
däremot om man är fast till enbart ett synsätt... blir man en slav under metoder som inte alltid passar så 
bra (ibid.). För att utveckla en sådan helhetssyn och för att överhuvudtaget utvecklas inom ämnet 
krävs som flera av de intervjuade lärarna påpekar fortbildning och som framgår av citat från 
NCM ovan finns här stora brister. Som lärare behöver vi stöd, uppmuntran och 
ständigkompetensutveckling, vilket kan ses ur det kritiska perspektivets miljökrav. I samband 
med konferenser ges tillfälle att formulera sina tankar och idéer samt möter nya aspekter (Malmer 
2001, s. 22). 

Mer än för många andra ämnen beror framgång i matematik på om elever har de tillräckliga 
förkunskaperna. Flera av de intervjuade lärarna (Patrik, Hamid, Lisa) påpekar att det ofta brister 
här. Patrik har sett att eleverna inte har lärt sig grunderna i matematik i låg- och mellanstadiet. 
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När det gäller skolmatematiken är det mest grundläggande tal och räkning och flera av de 
intervjuade lärare betonar just bristande taluppfattning som en orsak (Patrik, Malin, Lisa) vilket 
stöds av till exempel(Olson 2001, s.107) där det framhålls att svagpresterande elever upplever 
aritmetik och numeriska beräkningar som problematiska och till och med ångestfyllda medan 
flera arbeten refererade i (Linnanmäki 2001, s.67) visar hur problem kan uppstå när elever inte 
förvärvar sina räknefärdigheter på vanligt sätt. Vissa har svårigheter med att lära sig aritmetiska 
tabeller, andra har problem med algoritmerna för addition, subtraktion, multiplikation och 
division eller stöter på problem på grund av sin taluppfattning. Bakom dessa orsaker kan ligga 
både medicinska, sociala och organisatoriska såväl som politiska orsaker. Frågan är om barnen 
har fått tillräcklig undervisning i tidigare åldrar, om de har hjälp från sin hemmiljö så som det 
resoneras enligt det kritiska perspektivet eller om det föreligger någon bakom liggande sjukdom 
hos individen som det kompensatoriska perspektivet ser det. Patrik har sett att sociala faktorer 
som t.ex. att eleven har det jobbigt hemma påverkas eleven negativt. Att vissa elever inte tränar så 
mycket, som Malin nämner, kan också ha sociala orsaker i hemmiljön. Kan det vara så att de inte 
har stöd hemifrån som mallin säger, eller att hemmiljö inte är den bästa, att det finns negativa 
attityder från omgivningen mot att träna hemma? Hur är det med studietekniken? 

Det som har tagits upp hittills är i stort utsträckning vad som skulle kunna kallas yttre 
problem, det handlar om en attityd som inhämtas utifrån, om problem som läraren kan ha med 
att hitta en lämplig pedagogik, om bristande tid för inlärning och övning. Särskilt Karin men även 
tillexempel Patrik tar upp problem av en mer personlig karaktär, sådant som 
koncentrationsvårigheter och arbetsminne, vilket kan ha sin grund i sociala eller medicinska 
orsaker t.ex. att inte ha fått sova bra hemma, men även miljön (ergonomi, ventilation, ljudnivå, 
ljus, blodcirkulation, hunger mm) i klassrummet kan försvåra koncentration och minne. Så olika 
perspektiv kan förklara svårigheterna. 

Lärarna betonar vikten av fortbildning inom ämnet som de har fått för lite av. Patrik berättar 
att han bara har fått en fortbildning under sin yrkestid. Vilket är en politisk och organisatorisk 
fråga om det ses ur ett kritiskt – och dilemma perspektiv. Fortbildning är viktigt för att uppdatera 
sig och följa med i utveckling och forskning enligt skollagen. Det ger effekter på elevernas 
undervisning. Sedan 1991 har kommunerna arbetsgivaransvaret för lärarna. Enligt skollagen är 
kommunerna skyldiga att ordna fortbildning för undervisande personal, och att anordna 
fortbildningar i god kvalitet ligger i Statens ansvar och enligt läroplanen är rektorn den ansvariga 
för den kompetensutveckling som behövs för att lärarna skall kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö. Både Malin och Karin påpekar vikten av lärarens roll, vilket 
även Hamid är inne på då han säger att tiden inte räcker till att planera och att ge individuell hjälp 
eftersom lärarens tid ska delas mellan flera ämnen samt att det borde läggas mera krut på hjälp i 
tidigare årskurser. Detta skulle ur ett kritiskt perspektiv ses som att det är bristerna i skolans 
resurser som gör att barnen inte kan få de kunskaper som de behöver 

Lisa menar att språksvårighet i form av t.ex. läsförståelse skapar problem i matematiken då 
eleven kan ha svårt med matematikuppgifter som innehåller mycket text. Intressant är att två av 
de intervjuade lärarna (Patrik, Karin) anser att dyslexi inte bör vara ett hinder vid studiet av 
matematik, bara eleverna får den rätta hjälpen, vilket skulle kunna ses ur ett kritiskt perspektiv. 
Detta strider i viss mån mot vad som sägs inom forskningen där dyslexi och 
matematiksvårigheter kopplas samman och att det är matematiska symbolspråk kan ställa till 
problem för dyslektiker (Malmer 2001). Intresset och behovet av lärarnas ämneskunnande och 
ämnesdidaktiska kunskaper har framkommit i intervjun. Lärarna anser att de har ständiga behov 
av detta. Karin menar att definitionen av matematiksvårigheter är oklar och att som inte kan hålla 
samma fart som majoriteten på något sätt har problem. Sett ur ett kompensatoriskt perspektiv 
ligger orsaken hos de individer som inte ”hänger med”. Men det kan också ses som att skolan 
inte förmår att anpassa undervisningen till allas behov enligt det kritiska perspektivet. Dilemmat 
är att ge alla samma undervisning trots att vissa behöver speciella stödinsatser. Ett annat dilemma 
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är att samhället vill ha bättre matematikkunskaper men att det inte ställs tillräckliga betygskrav 
enligt Hamid, som menar att eleverna kommer att prestera bättre om betygskraven ökar. Även 
Lisa förespråkar större krav och tro på att elever har förmåga. Hon har sett att barnen tappar 
intresse för matematik redan i årskurs tre eller fyra och undrar över varför eleverna upplever 
ämnet som tråkigt. Utifrån de olika teoretiska perspektiven kan det funderas över om det är 
uppläggningen av undervisningen som påverkar elevens attityd till ämnet, om det är 
svårighetsgraden som är höga och skrämmer vissa barn eller är för låga och inte tillräckligt 
utmanande för andra barn? Borde läraren undervisa ämnet på ett mera lekfullt och roligt sätt? Är 
det inre motstånd mot matematiken eller yttre faktorer som gör att ämnet upplevs ointressant? 
Troligen är det båda anledningarna och olika teoretiska perspektiv som kan förklara detta. Båda 
Malin och Lisa har sett att eleverna med dyskalkyli har matematiksvårigheter. 
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Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka lärarens syn på orsaker till elevers 
matematiksvårigheter. Denna undersökning har gjorts med hjälp av en halvstrukturerad 
intervjustudie med fem högstadielärare. 

De flesta intervjuade ansåg att det var svårt att definiera vad matematiksvårigheter egentligen 
var. Med tanke på de olika begrepp och förklaringar som används i forskning och i pedagogisk 
litteratur är det inte förvånande att lärarna tyckte att begreppet matematiksvårighet var 
svårdefinierad. Det är svårt för pedagoger att skilja mellan allmänna och specifika 
matematiksvårigheter, påpekar Ahlberg (2001, s.135). 

Vidare framträder tydligt i intervjuerna att elever som kommer upp till högstadiet saknar 
baskunskaperna som krävs i ämnet matematik vilket orsakar ett stor och uppmärksammat 
problem till elevernas matematiksvårigheter. Då är det väsentligt att gå tillbaka till grunden för att 
kunna lösa problemet anser jag. Elever behöver en säker grund för att kunna successivt tillägna 
sig kunskaper inom varje moment i matematik för att sedan kunna hänga med i nästa moment. I 
läroplanen för grundskolan(1980, s.99) står det att ”matematikämnets struktur för ett moment i 
regel bygger på förkunskaper från andra moment ” vilket måste beaktas noga. Det är av största 
vikt att en elev måste få tillräckligt grund från tidigare moment, innan hen påbörjar ett nytt 
momentanser jag. 

Många elever lämnar grundskolan utan att ha skaffat sig de grundläggande kunskaperna inom 
matematik. Kunskaper som ofta behövs för att fatta riktiga beslut. Åtskilliga elever som gått i 
skolan i nio år, kan inte tillämpa de matematikkunskaper de inhämtat under sin skolgång (Kilborn 
& Löwing, 2002). Många elever i dagens svenska skola vet inte varför de lär sig matematik eller 
vilken nytta de har av den. Då är frågan om skolan verkligen förmedlar den oumbärliga 
kunskapen till eleverna. 

Det är inte så konstigt att våra elever får matematiksvårigheter om lärarna som undervisar inte 
har tillräckliga kunskaper i ämnets teori och didaktik som Kilborn och Löwing (2002) diskuterar. 
Jag anser att lärarutbildning bör reformeras då låg och mellanstadielärare står för ca två 
tredjedelar av grundskoleelevers förhållningssätt till ämnet matematik och lägger grunden för 
elevers matematikkunskaper. Det räcker att läsa 60-hp matematik för att få en bra grund i ämnet 
men en lärare bör kunna mycket mer i sitt ämne och dess didaktik än vad de skall undervisa i, inte 
minst för att kunna förklara begrepp och lösa problem på olika sätt. 

Informanterna säger att det är viktigt med fortbildningar just för att hålla sina kunskaper 
aktuella. Ett annat dilemma som kom fram på intervjun var tiden som lärarna behövde för sina 
elever. Eftersom lärarna upplever att de har för lite tid att planera och lägga upp undervisningen, 
samt att det är för få timmar avsedda till matematikundervisningen, menar jag att dels antal 
timmar för matematikundervisning i grundskolan och dels lärarnas planeringstid bör ökas. Ur ett 
kritiskt perspektiv skulle detta ge barnen större förutsättningar att lyckas bättre. 

Hittills har det handlat om problem och åtgärder som gäller generellt, i stort sätt handlar det 
om alla elever. Det finns dock stora individuella skillnader i elevers förmåga både att arbeta 
självständigt och koncentrerat samt att ta till sig abstrakta resonemang. Jag anser att det behövs 
mer forskning för att kunna diagnostisera och behandla den typ av svårigheter som kallas 
dyskalkyli eller akalkyli även om det finns steg i rätt riktning, som till exempel nämnts av Adler 
(2007). 

Jag har fått djupare förståelse för ämnet med hjälp av intervjustudien och litteraturstudien. Det 
här ämnet är mycket intressant och viktigt . Även om undersökningar har visat lägre resultat för 
svenska elever ska vi inte låta oss nedslås av dessa rankningsresultat utan istället fokusera oss på 
våra möjligheter och hur vi kan bli ännu bättre. De påvisade resultaten får ses som en 
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språngbräda från vilken vi kan utvecklas . De ger oss en fingervisning om hur vi bör arbeta 
vidare. Mitt hopp är att när vi gör en uppföljning i framtiden kunna utvärdera och se att vi har 
kommit mycket högre upp jämfört med var vi befinner oss idag. För mig är det viktigaste inte 
nuvarande reslutat utan hur vi kan åtgärda svårigheterna. 
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Bilaga 

Intervjuguiden 

 Tema1: Erfarenhet  
Undertema1: Arbetslivserfarenhet  
Undertema2: Erfarenhet av att undervisa elever med matematiksvårigheter. 
 
 Tema2: Lärarens syn på matematiksvårigheter 
Undertema1: Definition av matematiksvårighet 
Undertema2: Vanligaste orsakerna till matematiksvårigheter. 
Undertema3: Områden inom matematik där elever med matematiksvårigheter har problem  
 med. 
 
  Tema3: utbildning   
Undertema1: Utbildning om matematiksvårigheter  
Undertema2: Utbildning i att undervisa elever i matematiksvårigheter 
Undertema3: Uppdatering av matematiksvårigheter 

 


