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Denna uppsats har gjort en observationsstudie i skolan kopplad till forskningsfrågorna ”vilken 
uppfattning har lärare om dyskalkylins och matematiksvårigheternas innebörd?” samt ”hur 
kan lärare arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter?”. De 
matematiklärare som jag samtalat med kopplat till mina gjorda observationer kände till 
diagnosen dyskalkyli. De uppfattade dyskalkyli som en svårighet kopplad till grunderna som 
krävs hos en person för att kunna räkna. Matematiksvårigheter var ett begrepp lärarna 
använde mer i det dagliga arbetet. Lärarna beskrev matematiksvårigheter som ett utbrett 
område som kan innefatta flera olika delar av lärandet. Eleven kan ha svårigheter med såväl 
räkning som koncentrationssvårigheter. Studiens resultat kopplat till hur man som lärare bäst 
kan arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter är att det är av stor vikt 
att vara tydlig som lärare, att använda sig av olika typer av material, arbeta i mindre grupper 
och gärna under kortare arbetspass samt att skapa en positivitet och ett intresse kring 
matematikämnet.  
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1 INLEDNING 
 
Matematik är ett ämne som omger oss dagligen utan att vi ens tänker på det. I skolans värld 
vill vi ge eleverna möjlighet till att lära sig att skriva, läsa och räkna – just för att detta är 
färdigheter som behövs ute i det vardagliga livet. Det är dock inte garanterat på något sätt att 
alla elever får med sig dessa kunskaper när de är klara med skolan och det är därför jag vill 
studera och lära mig mer om svårigheter inom matematiken och speciellt dyskalkyli. Jag anser 
att det är ett ämne som vi lärare måste vidga våra kunskaper kring för att ha möjlighet att ge 
våra elever rätt hjälp på deras villkor. Med djupare kunskaper kommer större möjligheter 
vilket i sin tur ger en förmåga att underlätta för barn- och ungdomars studiegång. Trots att 
forskningen kring ämnet dyskalkyli går framåt samt att det har skapats en dyskalkyli förening, 
så är det inte alla som känner till innebörden av begreppet. Detta examensarbete behandlar 
ämnet dyskalkyli samt matematiksvårigheter och baseras på en observationsstudie kopplad till 
forskningsfrågorna: 
”vilken uppfattning har lärarna om dyskalkylins och matematiksvårigheternas innebörd?” 
samt ”hur kan lärare arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter?”.  
 
Det står tydligt i läroplanen, Lgr11, att undervisningen för matematikämnet ska bidra till att 
öka elevernas intresse för matematik samt öka elevernas förmåga att lösa matematiska 
problem. I läroplanen står det också att matematikämnet ska bidra till att stärka elevernas 
kunskaper att använda matematiska begrepp, argumentera kring matematiken samt föra olika 
matematiska resonemang (Skolverket 2011).  
 
Sjöberg (2008) menar på att forskningen kring ämnet dyskalkyli bör prioriteras då det inte 
finns grundläggande diagnoskriterier för ämnet. Sjöberg påpekar även att forskningen kring 
ämnet dyslexi ligger i framkant jämfört med ämnet dyskalkyli och att dyslexi har 
uppmärksammats mer av psykologer och specialpedagoger. Trots att det, enligt Björnström 
(2012) är 3,6- 6,5 % av den västerländska befolkningen som har diagnosen dyskalkyli. Detta 
ligger också som grund till att det bör göras mer forskning och undersökningar kring området 
för att ge stöd åt pedagoger, lärare, föräldrar samt till de som har svårigheter inom 
matematikområdet (Sjöberg 2008).  
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1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Vad innebär dyskalkyli? 
 
Dyskalkyli är nylatin och är sammansatt av två skilda ord, dys och calculus. Dys är från 
grekiskan via latin och betyder dåligt/fel och kan i detta fall innebära att det handlar om en 
dysfunktion, svårigheter inom ett ämne, och calculus betyder räkning (NE, 2009). 
Nationalencyklopedin (2009) beskriver dyskalkyli som 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.  
 
Lundberg och Sterner (2009) håller inte helt med utbildningsdepartementets definition utan 
menar att dyskalkyli innefattar matematiksvårigheter i en större helhet. För en person som har 
dyskalkyli är det, enligt Lundberg och Sterner, svårt att uppfatta antal föremål i en viss 
mängd, fördela olika mängder samt att addera mängder. 
 
Björnström (2012) förklarar dyskalkyli som en person med svårigheter att beräkna. Han 
menar på att dyskalkyli försvårar grunderna i matematikförmågan såsom att uppfatta olika 
mängder, vilket även Lundberg och Sterner (2009) talar om. Björnström (2012) poängterar 
dock att dyskalkyli inte innebär att individen har problem med all typ av matematik utan att 
man kan ha svårigheter med vissa delar av ämnet. Björnström fortsätter beskriva dyskalkyli 
som ett läge vilket ofta innefattar svårigheter med de fyra räknesätten och den grundläggande 
matematiken. 
 
Sjöberg (2008) menar på att begreppet dyskalkyli ständigt ifrågasätts och att vi därmed bör 
vara väldigt försiktiga med att ge ut dyskalkyli som en diagnos till elever. Enligt Sjöberg bör 
det största fokus inte ligga vid att diagnostisera dyskalkyli eller inte, fokus ska ligga vid att ta 
fram mer forskning och information om ämnet. Skolverket (2015) skriver att vi i skolan ska 
erbjuda extra stöd och göra anpassningar efter elever, även om eleven inte har en uttalad 
diagnos. Fokus bör alltså flyttas från att hitta kriterier för att säkerställa diagnoser till att finna 
mer kunskap och hjälpmedel för eleverna som har matematiksvårigheter. 
 
Björn Adler (2001) bearbetar noggrant ämnet dyskalkyli i sin bok Vad är dyskalkyli?. Adler 
menar på att personer med dyskalkyli är en väldigt missförstådd grupp, som har problem med 
vissa delar av matematiken, och att det är viktigt att ge eleverna en förståelse för vad 
matematik är på riktigt. Matematik är inte bara ett skolämne utan det är en stor och betydande 
del av livet, enligt Adler.  
 
Personer med dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de kan sakna en intuitiv 
förståelse av tal och har ofta problem med att lära sig olika matematiska procedurer. Även om 
de ibland kan komma med ett korrekt svar på en matematisk frågeställning eller använda en 
felfri metod, så gör personer med dyskalkyli detta mer eller mindre automatiskt utan någon 
självsäkerhet (Lundberg & Sterner 2009). Dock finns det flera definitioner och förklaringar av 
just dyskalkyli och dess innebörd.  
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1.1.2 Dyskalkylins historia 
 
Matematiksvårigheter har iakttagits i över 100 år. Den förste man känner till som studerade 
och publicerade information om neurologiska skador var en tysk läkare vid namn Henchen. 
Henchen diagnostiserade detta som Akalkyli och beskrev det som en inkompetens att utföra 
de mest simpla räkneoperationer (Adler, 2007). Första gången begreppet dyskalkyli användes 
var under 1940-talet av en tysk vid namn Gerstman. Begreppet kom, enligt Adler (2007), till 
på grund av att Gerstman ville ha ett speciellt ord för att kunna skilja på matematiksvårigheter 
och skickligheten att räkna. Några år senare, under 1960-talet myntade en forskare från 
Tjeckien vid namn L Kosc begreppet utvecklingsdyskalkyli. Utvecklingsdyskalkyli är ett 
begrepp med två olika innehåll. Å ena sidan står utvecklingsdyskalkylin för de som har 
problem inom matematikområdet genom sitt biologiska arv och å andra sidan för de som fått 
bekymmer inom området på grund av en sen mognad. L Kosc menade på att svårigheterna för 
dessa personer kunde minska kraftigt med rätt övningar samt rätt mottagande. Internationellt 
är dyskalkyli lika etablerat som dyslexi. I Sverige är dyskalkyli mest känt inom den 
medicinska arenan, dock blev begreppet mer välkänt under 2000-talet. Emellertid är det ändå 
så att vissa svenska pedagogiska forskare inte diskuterar om just dyskalkyli utan fortfarande 
använder sig av begrepp såsom matematiksvårigheter eller dysmatematik (Adler, 2007). Det 
är viktigt att inte blanda ihop dyskalkyli med dyslexi. Det dyskalkyli har gemensamt med 
dyslexi är att det är begrepp kopplade till kunskaper som man som enskild individ ska lära sig 
och ta med sig från skolan menar Professor Brian Butterworth (2012). 
 
1.1.3 Styrdokument 
 
Skollagen och läroplanen tar tydligt upp att elever som har inlärningssvårigheter har rätt till 
det stöd som de behöver i skolan.  
 
Skollagen 1 kap 2: I undervisningen skall tas hänsyn till elever i behov av särskilt stöd” (LR, 
2005, 60). 
 
Läroplanen (Skolverket 2011) säger att skolan ska uppmärksamma och stödja alla elevers 
undervisning och att det är skolans uppgift att se till så att undervisningen är demokratisk och 
att den stödjer de mänskliga rättigheterna. Läroplanen poängterar även att skolan ska vara en 
plats som får eleverna att må bra och att alla har rätt till en likvärdig undervisning. Vi lärare 
måste visa hänsyn och se till varje enskild elevs egen utgångspunkt och behov i 
undervisningen.  
 
I kursplanen för matematik står det tydligt att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
vidareutveckla sina kunskaper inom ämnet för att kunna tolka vardagliga och matematiska 
situationer. Eleverna ska få möjlighet att undersöka och använda olika typer av verktyg för att 
utvecklas inom matematikämnet (Skolverket 2011).  
 
Skolverket (2011) skriver tydligt att eleverna i svenska skolan ska få öva upp sin förmåga för 
problemlösning, kommunikation, resonemang samt begrepp. Riesbeck (2000) tar upp en tanke 
gällande just läroboksstyrd eller mer fri undervisning i skolan. Riesbeck hävdar att genom att 
ge eleverna mer fria uppgifter där de får möjlighet att tänka själva och diskutera så ökar 
elevernas intresse, engagemang och eleverna finner undervisningen mer givande. Läraren är 
en otroligt stor del i hur och vad eleverna lär sig. Lärarens attityd till ämnet och val av 
metoder skapar elevernas attityd och syn på matematiken. Därmed menar även Fransisco 
(2013) att vi ska lägga ifrån oss läroböckerna och till stor utsträckning arbeta med att låta 
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eleverna göra egna matematiska tolkningar. Hansson (2011) hävdar att matematikboken kan 
fungera som en bas men att vi inte ska fastna i samma arbetsform, eleverna kan exempelvis 
arbeta i grupp för att skapa delaktighet.  
 
1.1.4 Definition 
 
Jag definierar dyskalkyli som en räknesvårighet kopplad till faktorer som eleven inte kan styra 
över. Att eleven trots god inlärning, motivation och intresse inte kan ta till sig baskunskaperna 
inom matematikämnet.  
 
Jag definierar matematiksvårigheter som svårigheter för en elev med grundfärdigheterna inom 
ämnet. Att eleven i fråga har svårigheter på grund utav bristfälliga kunskaper, 
inlärningssvårigheter eller att eleven är omotiverad och därmed inte inhämtar de färdigheter 
som krävs för att lösa matematiska uppgifter. Jag ser det som en inlärningssvårighet när 
elevens resultat är betydligt svagare än vad som förväntas av elever i samma skede.  

1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Förenkla för elever med matematiksvårigheter 
 
Under 1980 gjordes en framstående undersökning på grundskoleelever som påvisade att 6,4 % 
av eleverna i studien hade svårigheter med matematiken, såsom räkning (Adler, 2001). 
Sjöberg (2008) tar upp att forskningen inom ämnet dyskalkyli bör prioriteras för att skapa fler 
möjligheter att kunna ställa en diagnos eller inte. Han fortsätter skriva att det kommer fler och 
fler förfrågningar om dyskalkyli till specialpedagoger vilket är ytterligare en anledning till att 
det behövs mer forskning kring ämnet. Under de senaste åren har dyskalkyli lyfts fram något 
tack vare begreppet dyslexi men Sjöberg lägger vikt vid att dessa två inte ska jämföras. 
Forskningen kring dyslexi ligger långt i framkant jämfört med forskning kring dyskalkyli och 
det läggs fram fjorton gånger så mycket forskningsartiklar om dyslexi jämfört med dyskalkyli 
menar Sjöberg (2008).  
 
Enligt Kaufmann m.fl. (2013) behöver inte dyskalkyli medföra svårigheter för all typ av 
matematik, varje person har en individuell utveckling som inte går att förutse. Kaufmann m.fl. 
menar på att den aritmetiska förmågan består av flera separata delar som utvecklas i olika 
takt. Enligt Ramaa & Gowramma (2002) kan matematiksvårigheter grunda sig i flera olika 
orsaker. Det viktigaste enligt dem är därmed att det görs undersökningar för att gå in på djupet 
av problemet hos den drabbade personen och i sin tur finna vad som kan vara den bidragande 
faktorn. Ramaa & Gowramma har i sina undersökningar fått fram resultatet att ungefär 5,5% 
av eleverna i skolan har diagnosen dyskalkyli. De poängterar att dyskalkyli måste tas på större 
allvar då det är ett stort problem (Ramaa & Gowramma 2002).  
 
Lundberg och Sterner (2009) skriver om flertalet olika exempel på studier kopplade till 
lärarrollen och hur man som lärare bäst bemöter elever med svårigheter i skolan. Dessa 
studier påvisar en väldig positiv effekt gentemot lärarens attityd och framställning av ämnet. 
Att elevernas kunskaper och intresse för ämnet ökar avsevärt då läraren uppvisar en positiv 
ståndpunkt och använder sig av varierande undervisningsmaterial. Även Sjöberg (2008) tar 
upp vikten av att som lärare kunna avdramatisera och göra matematikämnet omväxlat och 
positivt. 
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Forskning har påvisat att repetition är avgörande för elever med dyskalkyli (Wadlington & 
Wandlington 2008). Det har kommit fram att genom repetition skapas fler minnesbilder hos 
eleverna som hjälper dem minnas samt att skapa en djupare förståelse. Detta är viktigt för alla 
elever med matematiksvårigheter. Även att korta ner lektioner/ arbetspass har konstaterats 
som en positiv faktor för elever med dyskalkyli eller matematiksvårigheter. Kaufmann, Handl 
och Thöny (2003) skriver om detta, att eleverna gynnas otroligt av arbete under kortare 
perioder, runt 30 minuter åt gången. Även Sjöberg (2008) håller med och påpekar att det inte 
bara är elevernas arbete som förbättras utan även deras motivation.  
 
1.2.2 Anledningar till dyskalkyli och matematiksvårigheter 
 
Adler (2007) menar på att en av de vanligaste anledningarna till att matematiksvårigheter 
uppkommer är emotionella blockeringar kopplade till en bristande undervisning. Det kan vara 
flera olika anledningar till den bristande undervisningen såsom att läraren inte hinner ge alla 
elever hjälp, att genomgångar är för korta, att det är för lite repetition eller att det är får få 
matematiklektioner i skolan. Ljungblad (2003) stödjer detta och anser att när en elev känner 
svårigheter för matematikämnet så kan det i sin tur leda till att eleven stannar i sin utveckling. 
Det kan alltså vara så att det är eleven själv som förhindrar sin fortsatta förbättring i ämnet på 
grund utav biologiska, psykologiska, samhälleliga eller pedagogiska svårigheter.  
 
Butterworth och Yeo (2010) tar upp en undersökning gällande hjärnans olika delar, de lägger 
dock stor vikt vid att det inte har forskats så mycket inom detta område. Enligt denna 
forskning gjordes en stor studie där barn som man bedömde ha dyskalkyli jämfördes med 
barn i en kontrollgrupp. Resultaten som studien kom fram till var att barnen med dyskalkyli 
hade en mindre samling grå hjärnsubstans än de andra barnen i vissa delar av hjärnan. 
Butterworth och Yeo hävdar då att det är denna del av hjärnan, den vänstra hjässloben, där de 
med dyskalkyli fick ett sämre resultat som har centrumet för räkning. Detta räknecentrum 
menar Butterworth och Yeo är avgörande när vi räknar. Även Wadlington och Wadlington 
(2008) menar på att man ofta beskriver dyskalkyli som en diagnos kopplad till kognitiva 
funktioner och hjärnan. Sjöberg (2008) anser att det krävs mer belägg och mer forskning kring 
dyskalkyli för att kunna göra mätbara undersökningar för att sedan ha belägg till att ställa 
diagnoser. Enligt Sjöberg bör vi prioritera forskning kring dyskalkyli för att få fram så mycket 
användbar kunskap som möjligt och på så vis kunna hjälpa elever i behov. 
 
Prince och Ansari (2013) menar på att flera studier kopplade till hur en person med dyskalkyli 
arbetar med hjärnan har gjorts och att resultaten skiljer sig avsevärt jämfört med en 
normalbegåvad person. Prince och Ansari tar även upp det faktum att flertalet forskare 
undersökt hjärnan hos personer med dyskalkyli och då sett att den grå massan i den ena 
hjärnhalvan är mindre än hos personer utan diagnosen. Därmed menar de på att det finns en 
koppling mellan delen av hjärnan som hanterar antalsuppfattningen och just dyskalkyli.  
 
1.2.3 Hur lär vi oss matematik i skolan? 
 
Lundberg och Sterner (2009) menar på att alla elever ligger på olika matematiska nivåer när 
de börjar skolan. Vissa elever kommer till skolan och kan redan vid tidig ålder göra simpla 
beräkningar med addition och/eller subtraktion medan vissa elever inte har utvecklat någon 
taluppfattning överhuvudtaget. Enligt Lundberg och Sterner kan dyskalkyli vara en förklaring 
till detta. Lundberg och Sterner tar upp ett test som exempel, utformat av Geary, Baily och 
Hoard (2009), som kan användas för att ta reda på vilka elever som har svårigheter med just 
taluppfattningen. Detta test är utformat på så sätt att eleverna ska ringa in olika par eller 
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tripletter som skapar en specifik summa på kortast tid möjligt. Därefter kan testet användas 
för att ta reda på vilka elever som har en sämre taluppfattning och som därmed kan behöva 
mer hjälp i början av sin skolgång för att inte utveckla större räknesvårigheter, enligt Geary, 
Baily och Hoard. Studier visar på att elever som har dyskalkyli har problem med den 
huvudsakliga taluppfattningen samt att skapa en förförståelse kring matematiken (Kaufmann, 
Handl & Thöny 2003).  
 
Enligt en studie (Möllehed, 2001) är det av stor vikt att eleverna får möta mycket konkret 
material i matematikundervisningen för att förstå och skapa sig ett samband mellan de olika 
delarna som en helhet består av. Studien visar att det inte fungerar att enbart ha genomgångar 
i undervisningen, det måste det blandas in praktiskt arbete för att skapa ett sammanhang för 
eleverna. Studien tar även upp att många skolor är duktiga på att arbeta praktiskt och använda 
sig av olika material i matematikundervisningen men att det försämras ju äldre barnen blir. I 
de lägre åldrarna är matematiken mer praktiskt lagd men vi måste även hålla i detta i de högre 
årskurserna när matematiken utvecklas och försvåras (Möllehed, 2001). Enligt McCrone 
(2005) är lärarens delaktighet den viktigaste faktorn för en givande undervisning. När 
eleverna känner sig trygga och när det är ett fungerande klassrumsklimat så är det enklare för 
eleverna att lära sig och ta in ny information. Ett gott klassrumsklimat bidrar till att eleverna 
vågar delge sina åsikter, ställa frågor samt testa nya metoder (McCrone, 2005). Detta 
förespråkar även Fransisco (2013), att en avgörande faktor för en välfungerande undervisning 
är att läraren måste vara delaktig samt ge eleverna förståelse och tid. 
 
Butterworth, Varma och Laurillard (2011) tar upp betydelsen av att eleven vet sambandet 
mellan uppgiftens mål, elevens handlande och den feedback som ges. Det skapar i sin tur en 
miljö som ger upphov till att eleven litar på sitt eget skapande och blir sin egen granskare, 
menar Butterworth m.fl. Även Skolverkets läroplan (2011) lägger vikt vid att skolan ska 
anpassa all undervisning till varje enskild elev och att skolan ska ta beaktande till varje 
individs egna behov och givna förutsättningar. Undervisningen ska ta hänsyn till elevens 
bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk och stödja elevens eget lärande och 
individuella utveckling (Skolverket 2011).  
 
Butterworth och Yeo (2010) skriver att elever som har dyskalkyli karakteriseras av en 
oförmåga att förstå och räkna med olika mängder. De tar vidare upp exempel på uppgifter 
som kan vara svårbegripliga för personer med dyskalkyli, främst är det uppgifter kopplade till 
mängdräkning. De menar på att människor vanligtvis har denna förmåga, att begripa och 
kunna arbeta med olika mängder, medfött. Ett exempel som Butterworth och Yeo tar upp som 
särskiljande mellan de som har dyskalkyli eller inte är en enkel uppgift som kallas subitizing. 
Subitizing går till största del ut på att räkna i en mängd, med syftet att ta reda på hur en 
persons taluppfattning fungerar. De personer som har dyskalkyli kan då testas genom att se 
om personen behöver räkna prickarna i en samling där det är fler än tre stycken. Detta är 
något som man vanligtvis inte ska behöva göra. Att bedöma just antal i en viss samling är 
enligt Butterworth och Yeo huvudsakligt för att lära sig räkna och kunna kontrollera sin 
räkning. Vidare menar Butterworth och Yeo att personer med dyskalkyli tar längre tid på sig 
när de ska peka ut vilket tal som är större av en mängd med två tal. Personer med dyskalkyli 
ser oftast talen som grupper och har inte den vanliga medfödda förståelsen för sittror och tal. 
Taluppfattningen hos personer med dyskalkyli når vanligtvis bara till ental och inte längre 
vilket enligt Butterworth och Yeo medför att de personerna inte kan se talen som enheter. 
Detta innebär att elever med dyskalkyli inte kan se att 6, sex ental samt 3+3 är samma sak och 
att talen har samma värde. Vidare klargörs att elever kan ha svårigheter att se ett tal, 
exempelvis 42 i dess olika beståndsdelar, fyra tiotal och två ental, vilket är en grundläggande 
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matematisk förmåga att lära sig i skolan. Prince och Ansari (2013) påpekar att elever med 
dyskalkyli ofta har svårt att jämföra olika tal för att påvisa vilket som är störst eller minst.  
 
Butterworth och Yeo (2010) skriver att elever med dyskalkyli ofta kan ha problem med 
minnet, exempelvis att ha ordning på siffrorna när de försöker räkna. Enligt Lunde (2011) kan 
elever med dyskalkyli både ha svårigheter kopplat till långtids- och korttidsminnet vilket är 
något eleverna behöver när de ska lösa en matematisk uppgift. I ett stort sammandrag av 
dyskalkylins aktuella forskning tar Prince och Ansari (2013) upp en av de mest 
förekommande beskrivningarna av just dyskalkyli vilken är att elever har svårt att ta fram 
olika aritmetiska lärdomar från sitt minne. Därigenom får eleverna svårt att reda ut olika 
matematiska uppgifter på ett produktivt sätt. Prince och Ansari tar slutligen upp att det ibland 
kan vara så illa att personer som lider av dyskalkyli får fram tre gånger så lite aritmetisk 
information än de utan dyskalkyli.  
 
1.2.4 Att anpassa undervisningen 
 
Engström (2015) skriver hur vi i skolan kan arbeta och hjälpa elever med dyskalkyli. 
Författaren väljer att använda sig av beteckningen elever med låga prestationer i matematik 
och förklarar det som en skiljaktighet från den övriga mängden av elever. Det är enligt 
Engström endast en liten del av eleverna som presterar lägre än väntat i matematikämnet som 
verkligen har en störning inom ämnet. Engstöm tar upp att det inte finns ett färdigt facit för 
hur vi ska arbeta med elever som har dyskalkyli. Det bästa enligt Engström är att kartlägga 
elevens specifika svårigheter och sedan utgå från dessa som grund. 
 
Von Aster och Shalev (2007) har tillsammans skapat en modell för elevernas utveckling inom 
matematiken. Denna modell presenterar Lundberg och Sterner (2009) och enligt dem kan 
modellen användas för att begripa och kunna följa elevers progression. 
 
Von Aster och Shalev (2007) beskriver sin egen modell som en mall för utveckling av de 
numeriska färdigheterna i fyra olika steg. Enligt Von Aster och Shalev ska denna modell 
fungera att användas som en begriplig mall för att kunna tydliggöra om en elev har 
dyskalkyli. 
 

 
(Von Aster och Shalev 2007, 870) 
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Von Aster och Shalev (2007) förklarar det första steget som uppfattningen av antal, ett viktigt 
steg som skapar en grund för elevernas uppfattning av olika antal objekt samt att kunna 
sammankoppla det till räkneord. Enligt Von Aster och Shalev så finns en övervägande risk att 
eleven har dyskalkyli om det första steget inte uppnås. Med det andra steget i tabellen får vi se 
elevens framgångar av räkneord och på det tredje steget visas utvecklingen av det arabiska 
nummersystemet. 
 
Om en elev visar svårigheter kring förståelsen av att koppla samman antal och räkneord så 
kan det vara en bidragande anledning till en sen utveckling av strategier kring att räkna, även 
om steg ett fullföljs av eleven, påpekar Von Aster och Shalev (2007). Det fjärde steget 
beskriver Von Aster och Shalev som en persons egen utveckling av den egna talllinjen. Enligt 
Lundberg och Sterner (2009) är steg ett det viktigaste att se till vid samtal om dyskalkyli på 
grund utav att eleven då inte uppnår en fulländad taluppfattning.  
 
Skolverket (2015) skriver att en elev som har diagoniserats med dyskalkyli har rätt till att få 
längre tid under nationella prov samt att eleven ska få använda vissa hjälpmedel anpassade 
efter elevens svårigheter. Skolverket  skriver också att föräldrar till elever med svårigheter har 
rätt till att begära en resurs och att eleven då inte behöver ha en uttalad diagnos. I Skolverket 
står det även att anpassningar i skolan får göras även om eleven inte har en diagnos, 
undervisningen ska individanpassas efter elevens förmågor samt underlätta och stötta eleven.  
 
1.2.5 Fastställa en diagnos 
 
När det ska fastställas om en person har dyskalkyli eller inte utgår man ofta, enligt Lundberg 
och Sterner (2009), från en diskrepans. Diskrepans innebär att man ser till resultatet av 
skiljaktigheterna mellan ett färdighetstest i exempelvis aritmetik och ett intelligenstest. Om en 
elev får ett gott resultat vid ett intelligenstest bör samma elev även visa höga resultat vid ett 
färdighetstest inom exempelvis aritmetik. Om resultaten däremot skiljer sig mellan testerna så 
kan detta bero på att det ligger ett större problem, såsom dyskalkyli, i bakgrunden, menar 
Lundberg och Sterner. Lunde (2001) däremot, hävdar att diskrepansdefinitioner har många 
brister. 
Exempelvis, menar Lunde, att det inte är tillåtet att använda diskrepans för elever som är 
under 9 år, därmed måste många barn vänta flera år innan de kan få en utredning för diagnos.  
 
En del forskare menar på att dyskalkyli är ärftligt. Lundberg och Sterner (2009) har uppvisat  
detta med en undersökning där de kontrollerat räknesvårigheter hos tvillingar, både enäggs- 
och tvåäggstvillingar. Lundberg och Sterners forskning visar då att 38 % av 
tvåäggstvillingarna och hela 58 % av enäggstvillingarna fick lika resultat. Lundberg och 
Sterner har gjort ytterligare en liknande studie där de kontrollerat syskon till barn som har 
diagnosen dyskalkyli. Av den studien kom resultatet att hälften, 50 %, av syskonen till dessa 
barn också tilldelades diagnosen dyskalkyli. En liknande studie har gjorts av Butterworth och 
Yeo (2010). De fick fram resultatet att 39 % av tvåäggstvillingar samt 58 % av 
enäggstvillingar också får diagnosen dyskalkyli. Även Butterworth och Yeo gjorde en studie 
kopplad till syskon och fick då fram ett likvärdigt resultat som Lundberg och Sterner, att 50 % 
av syskonen till barn med dyskalkyli också får diagnosen. Björnström (2012) hävdar att 
dyskalkyli vanligtvis är ärtfligt men han har inte tagit fram forskning som bekräftar just hur 
arvsanlagen fungerar. Lundberg och Sterner skriver om forskning gällande arvsanlag kopplat 
till dyskalkyli, enligt dem är det sex kromosomer som skiljer sig från elever utan dyskalkyli 
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och elever som har diagnosen. Kromosomerna består i sin tur av flera olika gener och hos just 
barn med dyskalkyli har man sett hur flertalet gener avviker, menar Lundberg och Sterner. 

1.4 Frågeställningar 
 
Mitt examensarbete baseras på följande forskningsfrågor: 
 
Vilken uppfattning har lärare om dyskalkylins och matematiksvårigheternas innebörd? 
Hur kan lärare arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter? 
 

2 METOD 
 
Till mina två forskningsfrågor ”vilken uppfattning har lärare om dyskalkylins och 
matematiksvårigheternas innebörd?” samt ”hur kan lärare arbeta med elever som har 
dyskalkyli och matematiksvårigheter?” så har jag valt att göra en observationsstudie. Avsikten 
är att belysa hur lärare arbetar och bör arbeta med elever inom matematiken samt öka 
kunskapen om diagnosen dyskalkyli samt att belysa hur lärares medvetenhet kring begreppet 
ser ut. Uppsatsen kommer undersöka detta genom observation och samtal med lärare och 
elever ute i skolmiljö. Jag kommer observera matematikundervisningen i tre klasser i årskurs 
5. Vid samtal med lärare kommer dessa benämnas som lärare A, B och C. Jag har även fått 
möjlighet att arbeta med intensivt tillsammans med en grupp elever som uppvisar 
matematiksvårigheter enligt skolans lärare och i den gruppen ingår 6 elever. Till 
observationsstudien skrivs en noggrann bakgrund för att få belägg i forskning för de 
reflektioner och slutsatser som sedan görs (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013). 
Metodvalet har en utgångspunkt Lindh-Munters rapport ”barnintervju som foskningsmetod” 
från 1999. Lindh-Munther (1999) menar på att fältanteckningar är en bra metod för att få ett 
material med ett helhetsperspektiv.  
 
För skrivandet av uppsatsens bakgrund har det gjorts en noga undersökning av tidigare 
forskning kring området dyskalkyli och kring matematiksvårigheter (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengströ, 2013).  
 
För att ta reda på att det skriftliga materialet var rätt för uppsatsen gjordes följande analys 
metod: 
 
Kvantitativ innehållsanalys Strukturell analys Komparativ analys 
Kvalité på material, dess 
frekvens. 

Materialet/ innehållet i olika 
sammanhang, jämfört med 
olika sidor/ böcker. 

Likheter och skillnader med 
annat material som finns om 
ämnet. 

 
Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att hjälpa värdera standarden på det funna 
materialet. Esaiasson påpekar att en kvantitativ innehållsanalys ger en värderad bild av hur 
fakta förekommer i en text (Esaiasson 2007). Det är otroligt viktigt att göra en avgränsning av 
analysmaterialet för att kunna få en klar bild och sedan kunna finna den relativa 
informationen till sin egen analys, menar Bergström och Boréus (2012). Det är under min 
undersökning viktigt att följa de utvalda nyckelord som jag valt för att låta dem stå i fokus och 
behålla en röd tråd i mitt arbete. 
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Nyckelord är centrala begrepp som ska finnas i mittpunkt (Brylla 1999). I den strukturella 
analysen är syftet att värdera den information jag finner jämfört med andra liknande texter. 
 
Det är av stor vikt att noga undersöka textens former kopplat till upplägg av texten, hur texten 
utmärks och vad som gör denna text speciell (Hellspong 2001). Till sist kommer det göras en 
komparativ analys av materialet för att jämföra det med andra undersökningar som finns om 
ämnet och säkerställa att informationen är korrekt och tillförlitlig. Därefter kommer uppsatsen 
göra en noggrann analys och reflektion kring dyskalkyli och matematiksvårigheter med sin 
grund i gjorda observationer med en koppling till uppsatsens bakgrund.  

2.1 Urval 
 
Till denna observationsstudie kopplad till dyskalkyli har det gjorts noggranna iakttagelser på 
en skola i en mellanstor stad i Sverige. Denna skola är belägen i ett villaområde med cirka 
360 elever som går i årskurserna F-6. Skolan är tvåparallellig i årskurs F-3 och treparallellig i 
årskurs 4-6. Inga elever jag fått möta har en uttalad diagnos av dyskalkyli. Jag har fått följa tre 
matematiklärare och därmed observerat tre olika klasser med 25-30 elever i varje klass. De 
lärare som jag fått följa har arbetat minst 10 år med matematikundervisning. Skolans mål är 
att ha ett stort fokus på flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen ska visa hänsyn till 
elevens individuella förutsättningar i lärandet.  
 
Till uppsatsen har matematikundervisning observerats på skolan då det är väl kopplat till 
uppsatsens område, dyskalkyli och matematiksvårigheter. Genom dessa observationer samt 
samtal med lärare och elever har det getts möjlighet att se både hur arbetet ser ut i helklass i 
årskurs 5 samt att jag fått följa en mindre grupp med elever som har svårigheter i 
matematiken. Denna grupp fick följas och observeras under lektioner och sedan se hur det 
fungerade för eleverna att arbeta med olika undervisningsmaterial inom matematiken samt att 
föra diskussioner med eleverna. Målet med detta var att försöka komma närmare var deras 
svårigheter inom ämnet fanns. 
Det gavs även möjlighet att samtala med lärare kring hur arbetet ser ut samt vad för material 
och inlärningstekniker lärarna på denna skola använder sig av och deras åsikter kring detta. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Datainsamling till denna uppsats sker med hjälp av observation samt efterforskning kring 
ämnet dyskalkyli och matematiksvårigheter. För att få syn på vad som händer i skolans värld 
kopplad till denna observationsstudie har fältanteckningar gjorts under iakttagelser samt 
samtal med lärare och elever. I mitt arbete har jag vid ett flertal tillfällen valt ut specifika 
områden att fokusera på under olika observationer. Detta för att klargöra för mig själv och 
tydligt kunna se och urskilja olika delar i undervisningen och därefter ha möjlighet till att 
ställa frågor åt lärarna. Under de första dagarna observerade jag ur ett stort perspektiv för att 
skapa en helhetsbild av hur undervisningen såg ut. Därefter valde jag att under sex lektioner 
fokusera på olika områden. Jag valde då att observera läraren, eleverna, kontakten elev-lärare, 
kontakten lärare-elev, klassrummet samt material.   
 
Under mina observationer som varade undeer två veckor då jag spenderade mina dagar på 
skolan och varierade mellan att följa de tre olika lärarna, har jag både fått iaktta 
helklassituationer samt arbetat mer enskilt fokuserat på en grupp med färre elever med tydliga 
matematiksvårigheter i årskurs 5. Jag har innan mina klassrumsobservationer valt olika 
områden för observation, såsom hur läraren arbetar, hur eleverna arbetar, samspelet mellan 
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elev och lärare samt material/verktyg. Detta för att förenkla mina tankar och ha möjlighet till 
att se olika delar av ett klassrum och hur de påverkar varandra. Efter mina iakttagelser har jag 
också haft möjlighet till samtal med lärare vilket varit givande. Jag har fått delta i 
diskussioner med tre matematiklärare samt talat med elever för att få kunskap kring hur de 
tänker och ser på undervisningen samt tillsammans med lärarna fått göra mindre övningar 
med elever. 
 
Till denna uppsats har jag använt mig av mitt eget material som jag erhållit genom 
observationer ute i skolan samt från samtal med lärare. Detta har varit mitt främsta 
arbetsmaterial för denna observationsstudie. Till uppsatsens bakgrund valdes att använda 
litteratur från stadens Stadsbibliotek. Det har varit till en stor hjälp för att hitta information om 
dyskalkyli uppkomst, bakgrund och grundkärna. Källkritik är otroligt viktigt för allt material 
och det har jag varit genom att kontrollera när material och artiklar publicerats samt genom att 
se till vem som skrivit dem. Jag har sett många olika program om dyskalkyli via youtube, 
relevanta för mitt forskningsområde, både svenska föreläsningar samt engelska filmer som 
behandlar ämnet. Detta har givit en ytterligare och djupare insikt i ämnet samt att få det 
förklarat ger en annan dimension av lärande, enligt min åsikt. För att vidga och öka 
förståelsen både för dyskalkyli samt begrepp inom området som mitt examensarbete tar upp 
har jag även använt mig av nationalencyklopedin som ett uppslagsverk. Vid användning av 
texter på andra språk, exempelvis engelska, har jag både läst materialet på engelska för att få 
en förförståelse samt därefter använt mig av översättningsprogram för att vidga min 
uppfattning och bekräfta att jag har fått helt rätt bild och information av texten.  

2.3 Procedur 
 
Det har, till skrivandets av denna uppsats, använts flera olika metoder för att samla in 
material. Främst är det insamlat genom de observationer som gjorts ute i skolan samt från alla 
de samtal jag varit delaktig i, både med lärare och elever. Till uppsatsens bakgrundsskrivande 
har jag använt mig av väl valt litteratur vilket beskrivs i 2.2.  
 
De observationer i klassrum som gjorts är fokuserade på att ge ett tydligt helhetsperspektiv 
över hur lärare arbetar, förmedlar matematikkunskaper samt hur eleverna tänker och funderar 
kring matematiken. Detta för att skapa en förståelse kring hur elever bäst tar in ny kunskap 
inom ämnet samt hur de fungerar inom klassrummets ramar. Detta är gjort för att sedan kunna 
knyta ihop observationerna med den kunskap jag hittat kopplad till dyskalkyliämnet för att 
skapa ett helhetsperspektiv och därefter kunna dra slutsatser och analysera. Jag har observerat 
många lektioner och då valt olika fokusområden på grund utav att jag finner det viktigt att se 
lektionerna utifrån flera olika perspektiv. Jag har endast observerat matematikundervisningen 
då det är kopplat till ämnet av min uppsats. Jag har varit i tre klassrum och i tre olika grupper 
men lagt mitt främsta fokus på en grupp med färre elever som har svårigheter inom 
matematikundervisningen, eleverna går i årskurs 5. Med just denna grupp arbetade jag under 
tio lektioner sammanlagt.  
 
Innan jag påbörjade mitt arbete på skolan hörde jag av mig till de tre lärare som jag skulle 
följa för att ha ett möte. Jag berättade då tydligt mitt syfte med denna studie och hur de samt 
eleverna skulle vara inblandade. Jag var även noga med att, under min första dag på skolan, 
presentera mig och berätta för alla elever varför jag var där.  
 
Innan jag påbörjade mina observationer i de tre klasserna delade jag ut ett informationsbrev, 
se bilaga 1, till både elevernas vårdnadshavare samt till de tre lärare som jag fick följa. När 
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jag senare fick arbeta mer intensivt och fick möjlighet till att göra tester med eleverna 
skickade jag hem ytterligare ett brev för att få ett godkännande av elevernas vårdnadshavare 
att detta var accepterat samt för att ytterligare förtydliga mitt mål med arbetet och att inga 
elever kommer benämnas vid namn i min uppsats. Båda dessa brev finns bifogat till arbetet. 

2.4 Analysmetoder 
 
2.4.1 Analys litteraturstudier 
 
Jag valde att främst använda mig av skriftlig litteratur som jag fann på stadens stadsbibliotek 
till min grunden av mitt litteraturskrivande. Detta för att få en omfattande bild av ämnet samt 
att ha en stabil grund att kunna lita på inför mina observationer och analyser. 
 
2.4.2 Analys observationer 
 
Det var givande att få observera undervisning ute i skolan samt få möjlighet att följa tre olika 
matematiklärare och sedan även ges tillfälle att iakktta deras samtal kopplad till 
undervisningen. Jag valde att fokusera på olika områden för mina observationer för att 
förenkla för min egen del och sedan använda materialet jag samlat på mig för att koppla till 
min funna litteratur.  
 
2.4.3 Analys av samtal 
 
Under den tid jag fick följa de tre lärarna så gavs jag även möjlighet till att ta upp olika frågor 
samt få observera deras samtal kopplade till sin egen undervisning. Detta var viktigt då mina 
forskningsfrågor är starkt kopplade till skolvärlden och lärares arbete. Jag fick en tydlig 
inblick i deras arbete, tankar och funderingar samt hur detta gav uttryck i deras undervining. 
 
2.5 Etiska aspekter 
 
Jag har under insamlingen av min information från elever och lärare valt att inte benämna 
någon vid namn i mitt examensarbete. Detta då jag ville kunna ta del av tankar och 
formuleringar utan att någon skulle känna sig utsatt eller skapa murar kring personers åsikter. 
Jag har kunnat samtala med elever och lärare på ett naturligt sätt utan att göra större 
intervjuer. Detta har varit ett medvetet val då jag hade som mål att skapa en relation med de 
elever och lärare som jag under tiden jag gjort mina observationer lärt känna. Att ha intervjuer 
med ledande frågor vid färre tillfällen hade då upplevts onaturligt. Genom att föra öppna 
samtal i olika konstellationer vid flertalet tillfällen gavs jag en vidare blick och fick ta del av 
en, enligt mig, större del av verksamheten. 
 
2.6 Empirisk studie 
 
Denna studie är en observationsstudie som redogör vad aktuell forskning, artiklar, 
avhandlingar samt relevant kurslitteratur säger kopplat till studiens ämne. Litteraturen är vald 
för att kunna skapa en bakgrund till hur problematiken ser ut med målet att ge ökade 
kunskaper kring dyskalkyli och matematiksvårigheter. Därefter görs observationer kopplat till 
mina forskningsfrågor och detta restulat kopplas sedan samman och jämförs med 
litteraturbakgrunden för att få ett resultat. 
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3 RESULTAT 
 
Mina forskningsfrågor är undersökta genom observationer i klass samt arbete med en mindre 
grupp elever som har svårigheter inom matematikämnet. Det har även gjorts tester med elever 
samt flertalet samtal med såväl elever som lärare kopplat till dyskalkyli, matematiksvårigheter 
samt undervisning. 
 
3.1 Kan vi se att elever har matematiksvårigheter? 
 
Under de lektioner jag observerat ute i skolvärlden, samt den möjlighet som gavs att arbeta 
mer effektivt med en mindre grupp med sex elever gavs jag tillfälle att se flera olika 
perspektiv av matematikundervisningen. Det var inga elever på skolan som hade en uttalad 
diagnos utan det var klasser med 30 elever och de elever i gruppen som jag arbetade mer 
intensivt med hade svårigheter inom ämnet matematik i stort. Det som kom till min upptäckt 
var att elevernas svårigheter varierade sinsemellan, vissa elever hade svårigheter med att 
uppskatta mängder, andra att följa matematiska resonemang och vissa hade problem med att 
ha uppsikt över siffror i sitt huvud. Detta blev främst synligt då läraren föreslog att jag skulle 
ta ut tre elever med svårigheter inom ämnet och ge dem en uppgift att lösa tillsammans. 
Uppgiften gick ut på att eleverna skulle räkna ut arean på olika figurer och sedan skapa egna 
figurer med vissa specifika mått och låta sin klasskamrat räkna ut formens area. 
Vid detta arbete märkes det att eleverna arbetade i ett varierande tempo samt var osäkra på 
olika områden. 
 
Elev 1 hade problem med just mätningen och stannade länge för att se till att alla mått blev 
rätt och ville ha bekräftelse i att måtten var korrekta innan hen gick vidare. Elev 2 hade större 
svårigheter med räkningen och att ha kontroll över siffrorna samt hur hen skulle göra för att få 
fram just arean av en figur. Elev 3 hade störst svårigheter med att behålla fokus så där var det 
viktigast att peppa och påminna eleven om att fortsätta fokusera och försöka lösa uppgiften. 
Genom denna aktivitet gick det tydligt att se bevis på att elevernas svårigheter, i denna 
arbetsgrupp, varierade. Alla elever behövde stöttning och hjälp men på olika sätt, 
individanpassat. Detta menade lärare A är ett stort problem i dagens undervisning ”att alla 
elever ligger på skilda nivåer och behöver väldigt mycket från läraren. Det kan även vara 
svårt att nå elever som exempelvis elev 3, där det inte finns någon motivation till att arbeta. 
Det är också väldigt svårt att under en matematiklektion hinna se och hjälpa alla trettio 
elever.” Detta skapar i sig en stor konflikt då undervisningen bör individanpassas men att 
möjligheterna till det är svåra att få till.  
 
Genom observationer fick jag möta, iaktta och följa elever under flera lektioner och se hur de 
arbetade och resonerade kring matematiken. Lärare A startade oftast upp 
matematiklektionerna med att välkomna eleverna och sedan var lektionen till mesta del 
läroboksstyrd vilket gjorde att den största delen av klassen arbetade med fullt fokus hela 
lektionen och en mindre grupp endast räknade några tal då de inte riktigt förstod eller orkade 
fokusera på samma uppgift. Lärare B öppnade alltid upp matematiklektionerna med en 
genomgång och redan där försvann fokus hos flera elever. Några elever bläddrade i boken, 
tittade ut genom fönstret eller kikade runt i klassrummet. Genomgången av läraren var rak och 
fokuserad på att gå igenom olika metoder för att räkna ut svaret på uppgifterna från 
matematikboken. Efter genomgången började flertalet elever direkt med räkningen i boken 
och de hade förstått vad som skulle göras. 
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Men vissa andra elever startade upp i ett långsamt tempo, de letade efter en passande uppgift i 
boken och man såg att det tog långt tid innan eleverna väl tog pennan och började försöka lösa 
en viss uppgift. Även lärare C startade upp matematiklektionerna med en genomgång men 
lade större fokus än lärare A och B vid att börja på en lägre nivå och sedan bygga vidare med 
svårare exempel. Vid diskussion gällande genomgångar som uppstart ansåg lärare B att ”en 
genomgång är ett perfekt sätt att öppna upp ämnet på och dyka in i vad vi ska arbeta med. 
Med hjälp av en genomgång kan man som lärare nå ut till eleverna och förmedla de räknesätt 
vi ska arbeta med och ta upp funderingar från klassen.” 
 
Lärarna på skolan ansåg att största fokus inte bör ligga vid att diagnostisera elever utan det 
bör komma fram mer forskning och kunskap kring dyskalkyli och matematiksvårigheter. 
Matematiklärarna hävdade att svårigheter inom svenskan blir mer uppmärksammade och tas 
på större allvar medan svårigheter kopplade till matematikämnet är mer klassade som ”okej” 
då det är ett komplext ämne. De menade på att genom att få mer kunskap kring ämnet blir det 
enklare att hitta rätt material och hur man som lärare bäst bemöter elever med 
matematiksvårigheter och dyskalkyli. Skolans matematiklektioner blev oftast läroboksstyrda 
på grund utav att lärarna ville se till att eleverna skulle hinna möta bokens alla arbetsområden. 
Lärarna diskuterade en hel del om att dela upp klassen i två delar för att läraren då skulle 
kunna individanpassa undervisningen ytterligare. Det skulle även skapa nya möjligheter för 
läraren att upptäcka och hjälpa de elever som har matematiksvårigheter. Enligt skolans lärare 
kan det hända att elever som har svårt för ämnet ibland försvinner undan och inte säger något 
till läraren. 
 
Det är då lärarens uppgift att identifiera dessa problem och fånga upp eleverna. Att dela upp 
klassen i två delar under lektionerna var något lärarna på skolan såg över och om de kunde 
arbeta på så vis att halva klassen har matematik och andra halvan har musik eller liknande och 
att grupperna sedan byts av. För att då som läraren kunna ge varje elev mer egentid och hjälp, 
anpassat efter varje individ och den nivå eleven ligger på i ämnet.  
 
3.2 Undervisningsformer i skolan 
 
Under mina observationer undervisade lärarna i helklass och eleverna satt under tiden vid 
bord två och två med sina matematikböcker samt anteckningsblock. Matematiklektionerna var 
läroboksstyrda och startades oftast upp med en genomgång och därefter fick eleverna arbeta 
enskilt i sina matematikböcker. När matematiklärarna vid fåtal tillfällen tog fram någon typ av 
material såsom miniräknare, linjaler eller visade bilder från sin dator för att förtydliga under 
genomgången så ändrades atmosfären i klassrummet. Eleverna såg ut att bli mer intresserade, 
de började anteckna mer flitigt samt att de räckte upp handen och verkade följa med bättre i 
lärarens resonemang.  
 
Under en lektion hade lärare A med sig en stor tavla och började lektionen med att alla skulle 
säga en positiv sak med matematikämnet. Jag samtalade efter lektionen med några elever för 
att höra vad de hade tyckt om lektionens uppstart, då jag fann den intressant. De hade blivit 
glada av lärarens positivitet och att de inte startade upp lektionen som de alltid brukade göra. 
Eleverna svarade på lärarens fråga med väldigt varierande svar såsom att ”det är viktigt för att 
kunna räkna i butiker”, ”viktigt inför kommande jobb” och en elev gav svaret att 
”matematiken finns överallt och att vi måste lära oss att arbeta med den för att förstå världen 
vi lever i” – ett svar elevernas lärare ansåg var otroligt tänkvärt. Som avslutning valde även 
läraren att säga sin åsikt om matematikämnet. 
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Lärare A beskrev sin uppfattning av matematiken som att ”matematik är kul, varierande och 
svårt men att man alltid kan komma fram till ett svar.” Läraren, som jag talade med efter 
lektionen, var väldigt nöjd med övningen och talade om för mig att hen skulle fortsätta och 
utöka lektionerna med andra övningar för att involvera eleverna mer i sitt eget lärande samt 
för att skapa en positiv kärna kring undervisningen. Läraren skulle nu använda denna tavla 
och citaten från eleverna i den fortsatta undervisningen för att främja positivitet och engagera 
eleverna mer i undervisningen.  
 
Vid slutet av ett kapitel i matematikboken hade klassen ett test på detta för att se hur det gick 
för alla och att eleverna följde med i undervisningen. Under dessa prov, som jag fick 
observera vid två tillfällen, såg jag inga nämnvärda kopplingar mellan de elever som hade 
matematiksvårigheter kopplat till svårigheter i svenskan, med exempelvis med läsning. 
Lärarna anpassade dessa prov efter elever med matematiksvårigheter genom att ge dem extra 
tid för att slutföra provet, detta för att inte skapa en stress hos eleverna. Lärare A föreslog att 
jag gärna fick anordna ett mindre test med matematikgruppen som jag arbetade med för att se 
om det gick att hitta kopplingar mellan svårigheter inom matematiken kopplat till dyslexi och 
att vi senare kunde samtala om detta. Vi utformade då i samråd med de andra två lärarna ett 
test med ett fåtal uppgifter. Först var det fyra räkneuppgifter där eleverna enbart skulle räkna 
ut arean (vilket var det arbetsområde eleverna arbetade med vid tillfället) på några figurer. 
Därefter var det tre liknande uppgifter med mer text involverade som även bad eleverna 
skriva en egen förklaring till hur de kommit fram till svaret. Vid rättning av dessa test 
tillsammans med lärare A framkom inga mätbara kopplingar till svårigheter i svenskan. 
Eleverna har korrekt utfört och skrivit sina test, dock kom inte alla fram till de korrekta 
matematiska svaren men det var inga problem med stavning eller grammatik.  
 
Under samtal med matematiklärarna kopplat till fokusområden för deras undervisning så låg  
mittpunkten vid självständigt arbete. Självständighet var något alla lärarna förespråkade då 
det enligt skolans lärare gav eleverna en stor frihet till att arbeta i sitt eget tempo samt att 
eleverna då kunde utmana sig själva och välja de uppgifter som de ville arbeta med. Dock var 
det flera elever som vid problem inte räckte upp handen utan enbart slutade arbeta. Jag gick 
då fram vid några tillfällen för att fråga hur det gick och om eleven behövde hjälp. Det var 
väldigt intressant vad jag då fick kännedom om, en elev förklarade att ”matematikboken är för 
svår så jag orkar inte ens försöka ta mig igenom de flesta uppgifterna.” En annan elev 
yttryckte det som att ”jag hängde inte helt med vid genomgången så jag väntar på hjälp, men 
jag räcker upp handen när jag ser att läraren har tid”. Det var det flera elever som ansåg att 
genomgången av läraren i början av lektionen var en bra bas men att det var för få exempel 
och att det gick för fort fram. Att sedan arbeta själv med talen i boken blev då ett 
oöverkomligt hinder för vissa. Vissa elever som känner stora svårigheter inom ett ämne kan 
då lägga av helt vilket kan påverka deras utveckling negativt. Vi samtalade senare kring detta 
och lärare A kom fram till att det är svårt att hitta rätt nivå för genomgångar då de både har 
som mål att skapa en grund för eleverna men också att utmana. Det hade då, enligt läraren, 
varit bra att ha matematikgrupper i olika nivåer för att kunna anpassa genomgången efter 
elevernas nivå men detta är tyvärr inte möjligt. Eleverna ska inte delas upp efter kunskapsnivå 
så därmed måste läraren försöka att först skapa en grund som alla elever förstår och sedan 
bygga vidare på den för de elever som behöver utmanas. Därefter var lärarens mål att hinna 
runt till de elever som är svagare inom ämnet för att se att de har förstått men även där 
kommer tiden in som ett problem. ”Det finns inte tid till att individanpassa, hjälpa och ge alla 
elever det som de behöver”, ansåg läraren.  
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Uppfattningen om hur undervisningen fungerade för elever med matematiksvårigheter var 
delvis tvådelad mellan matematiklärarna. Lärare A önskade individanpassa undervisningen 
mer då hen ansåg att ”det skulle ge eleverna med svårigheter en större chans till att lyckas.” 
Lärare B och C däremot hade gärna sett att det kom fler metoder för att avläsa och avgöra hur 
mycket och vad för typ av hjälp de olika eleverna behöver. Detta då de i vissa fall menade på 
att elever inte vill arbeta på grund av sämre motivation eller ointresse. 
 
3.3 Hur kan vi förenkla för elever med matematiksvårigheter? 
 
Skolans matematiklektioner under mina observationer har som mål att bidra till en djupare 
inlärning av matematik och vill att varje elev ska utvecklas i sitt eget tempo samt få en så god 
kännedom kring matematikämnet som möjligt. Ett fungerande klassrumsklimat är en grund 
för den fortsatta utvecklingen och inlärningen hos eleverna. Läraren fanns alltid nära eleverna 
för stöttning och hjälp till eleverna men med en stor klass så kan det hända att det skapas 
klyftor mellan de elever som förstår under genomgången och de som behöver extra hjälp av 
läraren. De elever som snabbt begriper hinner då arbeta långt i förväg vilket i sin tur kan 
skapa en irritation bland eleverna när de ligger på olika platser i sina matematikböcker och 
senare behöver genomgångar för olika områden. Alla elever är på olika nivåer när de börjar 
skolan och detta märktes tydligt under iakttagelserna i årskurs 5, vilket läraren måste ta in i 
sin planering och förbereda sig för. Att anpassa sin undervisning efter de olika nivåer som 
eleverna befinner sig på, både för att kunna stötta och utmana eleverna.  
 
Vid observerationerna av lärarnas samtal kom tanken kring klassernas storlek ofta på tal. 
Klasserna hade mellan 25-30 elever fördelat på en matematiklärare vilket lärarna på skolan 
gärna ville göra något åt för att kunna individanpassa undervisningen ytterligare. Detta då 
elever med matematiksvårigheter gynnas av att arbeta i mindre grupper, få mer hjälp och 
stöttning samt att läraren då ges mer tid till att arbeta med andra undervisningformer än enbart 
matematikboken. Lärare A menade på att hen ofta blev stressad över ”att inte hinna ge varje 
elev all den uppmärksamhet och tid som den hade behövt.”  
 
Undervisningen var till största del läroboksstyrd, både de olika moment som läraren gick 
igenom samt mönstret vilket hela matematikundervisningen följde. Eleverna arbetade inte 
med verktyg/ material under lektionerna vilket lärarna samtalade kring. Lärarna menade på att 
det är svårt att arbeta med material och praktiskt i helklass och började då diskutera gällande 
att de ville dela upp klasserna i två grupper för att kunna lägga större fokus på detta. Vi kom 
in på ämnet inlärningsmiljö under våra samtal. Lärare B menade på att ”undervisningen 
främst måste prioritera att ge tid för alla arbetsområden som matematikboken går igenom, för 
att skapa ett helhetsperspektiv för eleverna.” Lärare C fortsatte och ansåg att ”det inte är alla 
elever som får färdig allt ifall de ska stanna upp för att ha lektioner utomhus, i olika 
grupperingar samt testa på olika praktiska verktyg.” De tre lärarna ansåg att det bör komma ut 
mer färdig arbetsmaterial med övningar och knep för att kunna komma vidare i boken 
samidigt som man får testa på mer praktiska övningar.  
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Det gjordes inga specifika anpassningar efter svårigheter eller behov förutom att jag såg att 
läraren försökte hinna med att hjälpa de elever med svårigheter någon extra gång under 
matematiklektionerna. Jag samtalade med lärarna på skolan om de har några speciella rutiner 
inför prov för elever som uppvisar svårigheter inom ämnet samt om lärarna anpassar 
undervisningen. Jag fick då veta att elever med svårigheter ges extratid vid prov för att ha 
möjlighet att hinna lösa alla uppgifter samt att inte känna sig stressade. Dessa elever gavs inga 
andra hjälpmedel såsom miniräknare eller linjal under provtillfällen. Under lektionerna 
försökte vissa lärare till viss del individanpassa genom att låta några elever arbeta 
tillsammans, somliga elever fick sitta utspritt på andra ställen på skolan för att få lugn och ro 
samt att ett fåtal elever med svårigheter hade fått ett eget schema över vilka uppgifter som 
skulle göras, anpassat till deras nivå.  
 

4 DISKUSSION 
 
Vi kan hjälpa elever med svårigheter genom att bidra med rätt bemötande och rätt övningar 
inom ämnet. Det finns metoder för att minska elevernas problematik inom ämnet och det är 
vår uppgift som lärare att ta in och använda oss av dessa. För elever med 
matematiksvårigheter krävs en tydlig struktur samt arbete i mindre grupper. Detta visade sig, 
utifrån mina observationer, vara väldigt hjälpsamt för elever med matematiksvårigheter. När 
det var en stor tydlighet och ett fokus kring vad eleverna skulle göra och varför så förbättrades 
deras matematikförmåga enormt.  
 
Min studie påvisade positiviteten kring individanpassningar. Därmed hade det varit önskvärt 
att undervisningen vid min observationsskola var mer fokuserad vid individen och inriktad 
vid varje elevs enskilda behov. Att enbart använda sig av ett undervisningssätt under 
matematiklektionerna är därmed ohållbart, speciellt för elever med svårigheter. Elever med 
matematiksvårigheter hade gynnats om matematiklektionerna var mer kopplade till olika 
material, verktyg och praktiska övningar, då detta har påvisats som framgångs faktorer för 
elever med svårigheter och dyskalkyli. Är det viktigt att som matematiklärare växla 
lektionerna, arbeta inomhus och utomhus, med matematikboken och med muntliga uppgifter, 
enskilt och i grupp, utan material och med material. Att forma matematiklektionerna efter 
olika teman så alla elever vid något tillfälle får sin röst hörd och känner att de kan ta del av 
resonemang och kunskapsinlärningen kan vara en idé. 
 
Exempelvis att ha vissa matematiklektioner utomhus, blandat med lektioner som har 
matematikboken i fokus, använda sig av mycket material och låta eleverna resonera och 
samtala om och kring matematik i olika gruppkonstellationer. Jag anser också att det är 
väldigt positivt att arbeta med matematik genom spel på Ipads, filmer samt ute i naturen. Allt 
detta skapar en djupare förståelse och en insikt i att matematik inte enbart handlar om att 
räkna ut ett tal och få fram rätt svar i sin matematikbok. Matematikämnet är så mycket mer än 
det och det är lärarens uppgift att skapa dessa inlärningsmiljöer som öppnar upp för elevernas 
eget tänkande och lärande. 
 
Vi bör främja matematikundervisningen genom att fokusera på att förenkla, förtydliga samt 
arbeta med mer kopplingar till elevernas vardag för att hjälpa de elever med svårigheter i 
ämnet. Deras vardag är vad som ligger dem närmast, så om vi lärare lyckas knyta ihop 
vardagen ännu mer med skolans värld så har vi enligt mig ett vinnande koncept. Det är också 
enligt mig viktigt att samtala kring matematiken för att få med alla eleverna i olika 
resonemang samt för att engagera och skapa ett intresse hos sina elever.  
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4.1 Kan vi se att elever har dyskalkyli eller matematiksvårigheter? 
 
Flera undersökningar påvisar att den matematiska utvecklingen är väldigt individuell då 
ämnet är otroligt komplext. Därmed är det viktigt att forskningen kopplad till 
matematiksvårigheter prioriteras för att veta hur vi lärare bäst kan arbeta med de elever som 
behöver hjälp. Läraren måste skapa en lärmiljö som engagerar och inspirerar eleverna till att 
vilja lära sig (Lundberg & Sterner 2009). Det är viktigt att påminna sig om att alla 
matematiksvårigheter inte är just dyskalkyli. Matematiksvårigheter och svårigheter i stort 
inom skolan kan bero på otroligt många olika orsaker såsom omognad, förbisedd 
undervisning, oengagemang, bristande språkkunskaper eller okoncentration. Det är 
grundläggande att se till undervisningens struktur när man som lärare märker att en elev 
uppvisar svårigheter både inom matematik eller ett annat ämne. Alla människor lär sig på 
olika sätt och det är viktigt att som lärare anpassa undervisningen efter olika inlärningstyper. 
Detta stöds väl av skolverkets (2015) restriktioner kopplat till att vi i skolan måste göra 
anpassningar efter varje enskild elev och erbjuda dem extra stöd, även om eleven inte har en 
diagnos.  
 
4.2 Undervisningsformer  
 
Lärarens uppgift är att fånga upp alla elever och göra matematikundervisningen engagerande 
och givande för eleverna. Läraren måste hjälpa eleverna komma underfull med att 
matematiken inte bara är ett ämne i skolan utan att det är en stor och betydande del i livet, 
vilket även Adler (2001) stödjer. Därmed måste undervisningen knyta an mer till eleverna och 
koppla undervisningen till deras intressen och till deras vardagliga liv. Under tiden jag var på 
skolan för mina observationer ändrades till viss del matematiklärarnas arbetssätt, vilket var en 
följd av deras många diskussioner som jag fick ta del av. Lärarna valde att lägga större fokus 
vid att överföra en positiv attityd till eleverna samt att fokus delvis förflyttades från 
matematikboken ut till det verkliga livet. I och med det ser eleverna tydligare sambandet 
mellan skolans undervisning och hur eleverna kan dra nytta av informationen senare i livet 
vilket är mycket betydelsefullt.  
 
Vid arbetet med den mindre matematikgruppen med svårigheter inom ämnet märktes det 
tydligt att eleverna var otroligt osäkra på sin egen förmåga och på vad de skulle göra. Ofta 
kunde eleverna tillslut räkna ut det rätta svaret men innan eleven skrev ner det i sin 
matematikbok ville de ha min eller sin lärares bekräftelse på att det var det rätta svaret. En 
helklass situation är därmed inte alltid det optimala för just matematiklektioner och speciellt 
inte då läraren genomför genomgångar inför nya arbetsområden.  
 
Elever med dyskalkyli och matematiksvårigheter gynnas och motiveras av att arbeta med 
skolarbetet under kortare perioder, runt 30 minuter åt gången vilket också Sjöberg (2008) 
påpekar. Därmed är det grundläggande att skolvärlden anpassar undervisningen efter detta för 
att främja elevernas motivation, lärande samt personliga välmående. Wadlington.E och 
Wadlington.P L (2008) förespråkar även repetition, det är viktigt att höra och öva flera gånger 
även när en elev kan behärska ett speciellt område. Det är också av stor vikt för elever med 
matematiksvårigheter eller dyskalkyli att få sammanfatta vad de har lärt sig och vad de tar 
med sig efter varje lektion när de har arbetat med matematiken. Repetition och 
sammanfattning är betydande för alla elever, speciellt för de elever som har svårigheter med 
matematiken eller dyskalkyli.  
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Enligt Adler (2007) så är en av de främsta anledningarna till att elever utvecklar svårigheter 
inom olika ämnen emotionella blockeringar sammankopplade till en bristande undervisning. 
Det gick inte att göra några mätbara anslutningar gällande detta kopplat till mina 
observationer då jag enbart följde eleverna under en kortare period. Dock märktes en stor 
förbättring hos den mindre gruppen som jag fick arbeta med som hade svårigheter med 
matematiken. För dem hjälpte det enormt att få arbeta kortare arbetspass med pauser, vi 
arbetade mycket med material såsom klossar och andra figurer som hjälpte oss i vårt tänkande 
samt att jag försökte göra matematiken rolig. Jag gick till viss del ifrån matematikboken men 
vi använde ändå dess uppgifter som en bas och utifrån boken diskuterade vi, testade olika 
metoder och använde material för att komma fram till ett resultat. Jag försökte även knyta 
undervisningen mycket till elevens intressen och vardagliga situationer. Genom att 
sammankoppla matematikämnet med elevens vardag blir det enklare för eleverna att känna en 
samhörighet till det, vilket Ljungblad (2003) stödjer. Det är viktigt att läraren har former och 
metoder för att kunna hjälpa, stötta och se till att eleverna får den hjälp de behöver för att 
kunna fortsätta utvecklas. Elever med matematiksvårigheter eller dyskalkyli behöver detta 
desto mer, att tydligt få se relationen mellan skolämnet matematik och hur eleven kan 
använda sig utav ämnet i sin egen vardag. Detta då det skapar ett engagemang hos eleven, en 
tydlighet kring användningsområden samt att det gör att eleven kan relatera och förstå ämnet 
enklare (Ljungblad 2003).  
 
Det är lärarens uppgift att skapa en spännande, lärorik och intressant matematikundervisning 
(Lundberg & Sterner 2009). Det är något jag samtalade mycket kring med matematiklärarna 
till årskurs 5 på min observationsskola. En lärare överraskade då under den kommande 
lektionen med en övning för att öppna upp till diskussion samt främja en positiv attityd till 
matematikämnet. Denna lektionsstart beskrivs i 3.2. Genom att använda sig av mer material 
samt en varierande undervisning ges inte bara eleverna med svårigheter utan också läraren en 
motivation och positivitet till att fortsätta arbeta och att sträva framåt i ämnet. När eleverna 
vill lära sig och ta in ny kunskap skapas en enklare miljö för oss lärare att undervisa i. Detta 
märktes tydligt under mina observationer, när en elev stötte på ett för stort problem som de 
inte förstod så stannade deras arbete av. Det blev för jobbigt, vilket Ljungblad (2003) skriver 
om, vilket då leder till att utvecklingen avstannar. Detta är självklart negativt för den berörda 
eleven och påvisar hur viktigt det är för oss lärare att hitta rätt nivå för vår undervisning och 
anpassa den efter varje enskild elev. Speciellt de elever med svårigheter kan påverkas enormt 
av sådana situationer, att ställas inför ett för stort problem och då inte ha kraften att gå vidare 
överhuvudtaget. Lärarens och undervisningen roll för en elev med dyskalkyli eller 
matematiksvårigheter är därmed otroligt viktig. 
 
Det gäller att i alla sammanhang vara otroligt närvarande som lärare samt att inte ge upp eller 
visa någon slags frustration utan ge eleven tid att tänka och fundera. För känslan när eleven 
lyckas räkna ut rätt svar är oslagbar. Sjöberg (2008) poängterar också vikten att kunna 
avdramatisera de problem man stöter på i sitt arbete. Att inte låta det bli ett stort problem eller 
att det ska uppta tid, då är det bättre att lägga fokus på något annat för att eleven inte ska tänka 
på vad som inte fungerar utan ha fokus på att räkna och fortsätta sträva framåt. 
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4.3 Likvärdig undervisning 
 
Att alla elever ska få möjlighet till att öva på problemlösning, resonemang och 
kommunikation kopplat till matematikundervisningen, är något som skolverket (2011) 
poängterar. Detta stämmer inte helt överens med mina observationer. Undervisningen var 
läroboksstyrd och väldigt kopplad till de mål som skulle uppnås under en viss tid. Det kan i 
många fall vara bra att använda läroboken som ett stöd och en mall för sin undervisning men 
som lärare måste man också göra undervisningen tillgänglig för eleverna. Speciellt för elever 
med matematiksvårigheter, de har svårt att lära sig och förstå genom endast en 
inlärningsform. Hansson (2011) tankar grundas i detta, det viktigaste att tänka på ska vara att 
inte fastna helt i läroboken. 
 
Även det Riesbeck (2000) skriver går att koppla väl till detta resonemang, genom att ha friare 
tyglar och arbeta med olika former i sin undervisning så öppnas det upp nya möjligheter för 
resonemang och diskussioner. Vid mina iakttagelser fanns inte mycket tid för frågor, 
funderingar eller resonemang, något som är essentiellt för elever med matematiksvårigheter.  
Läraren, under mina observationer, gick alltid igenom vad de skulle arbeta med men det 
kändes i många fall som att genomgångarna var mer riktade till eleverna som redan förstod, 
inte till dem med svårigheter inom ämnet. Detta är negativt då det är dessa elever, som har 
svårigheter inom ämnet, som behöver genomgångarna som mest och att fångas upp av läraren.  
 
Det är otroligt viktigt att lyfta varje elev och att alla känner sig sedda vilket Sjöberg samt 
Butterworth och Yeo (2010) uppmärksammar som avgörande för en lyckad undervisning. Det 
är svårt att, som under mina observationer, använda sig av enbart en undervisningsform. 
Läroboksstyrda lektioner fungerar inte för alla och många elever behöver, speciellt inom 
matematiken, få ämnet förtydligat för sig. Därför är det viktigt att ha varierande 
undervisningsformer för att låta eleverna utvecklas, undersöka och ha kul med matematiken, 
vilket stämmer väl överens med vad Skolverket (2011) skriver. 
 
4.4 Hur lär vi oss matematik i skolan? 
 
Lundberg och Sterner (2009) skriver om att göra undervisningen anpassad efter varje elev, 
vilket är viktigt men något som inte fullbordades under mina observationer. Matematikboken 
följdes till en hög grad och därmed blev det som att eleverna fick anpassa sig till 
boken/uppgifterna och inte tvärtom. Undervisningen ska formas efter elevens lärförmåga men 
även efter elevens eget intresse och engagemang. Om man skapar undervisning som eleven 
finner lagom utmanande samt att det är något som intresserar eleven skapas ett större 
engagemang, vilket i sin tur gör att eleven vill arbeta mer och utvecklas. Det bör vara varje 
lärares mål och fokus att underlätta och stötta alla elever till att uppnå sin fulla potential, 
vilket är ett av skolverkets (2015) mål.  
 
Butterworth, Varma och Laurillard (2011) poängterar vikten av att elever med svårigheter 
känner till vad som förväntas av dem och målen med undervisningen. Det hjälper elever med 
svårigheter att tydligt få veta vad som förväntas av eleven, målen med undervisningen samt 
vilka arbetsformer som kommer användas. Det öppnar också upp för en större förmåga och 
vilja hos eleven att ta till sig de nya kunskaperna då eleverna kan se framför sig vad som 
kommer ske och skapa olika delmål i arbetet.  
 
Genom att låta elever med svårigheter möta olika sorters verktyg och material så skapar det en 
djupare inlärning och ett tydligare sätt att kunna se matematiken på. Det får stöd från både 



 21 

Lgr11 samt Lpo94, matematikämnet har inte till syfte att enbart förmedla kunskap utan 
matematikämnet ska skapa en insikt och en förståelse i ämnet för eleverna. Därmed kan det i 
många fall vara positivt att lägga ifrån sig matematikböckerna oftare för att låta eleverna 
arbeta med konkret material och därmed skapa samband och intresse, något som Möllehed 
(2001) förespråkar. Enligt mina observationer hjälptes eleverna med svårigheter enormt 
genom att få tydliga instruktioner vilket också Skolverket (2011) menar på främjar 
inlärningen. Eleverna vågade då röra sig utanför ramarna, de förstod vad som skulle göras och 
med hjälp av material kunde eleverna då räkna och se hur svaret kom fram och sedan testa på 
olika metoder. Materialet gav matematiken en mer lekfull sida och tog bort en del av allvaret 
som matematik kan innebära för många elever. Att använda praktiska övningar och material i 
arbete med matematiken förespråkas av många, exempelvis Möllehed (2001). 
 
4.5 Tillförlitlighet 
 
Jag har genomfört observationer ute i skolan samt samtalat med matematiklärare och elever 
kring mitt forskningsområde. Jag har, under mina observationer i skolan inte mött på några 
elever med diagnosen dyskalkyli utan arbetat med elever som har matematiksvårigheter. Efter 
mina genomförda observationer har jag fått iaktta samtal och ställa frågor till tre 
matematiklärare kopplat till deras undervisning, matematiksvårigheter och dyskalkyli. Jag har 
därefter kopplat samman mina uppmärksamma iakttagande med den litteratur jag har läst in 
mig på kopplat till området.  
 
4.6 Sammanfattning 
 
Vad jag kommit fram till genom mina observationer är att ge varje elev tid, tid till att 
reflektera, fundera och förstå. Detta poängterar Butterworth och Yeo (2010), att det är av stor 
vikt att arbeta i mindre steg med personer som har dyskalkyli samt att ge dem tid till 
reflektion. Butterworth och Yeo menar även på att man som lärare ska vara tydlig samt ofta 
gå tillbaka till tidigare arbetsområden för att bekräfta att eleverna lärt sig. Även Wadlington 
och Wadlington (2008) tar upp att det är centralt att dela upp arbetsområden i mindre delar. 
Det är viktigt att dela upp matematiken med tydliga ramar för att det ska bli enkelt för 
eleverna att uppfatta sina framgångar och de delmål som finns i arbetet. På så sätt kommer 
inte matematikämnet ta för stor plats hos eleverna eller överrumpla dem. Matematiken blir 
enklare att behärska och roligare när eleverna får känna att de lyckas. 
 
Wadlington och Wadlington (2008) tar upp att en central del för elever med svårigheter är att 
repetera vad de lärde sig under föregående lektion samt i slutet av varje lektion summera vad 
de tar med sig från den nuvarande lektionen. Detta är något man kan göra med väldigt enkla 
medel såsom att låta eleverna skriva ner sina tankar på post-it lappar, ha handuppräckning där 
eleverna får tala högt inför klassen och berätta sina tankar eller ha en egen loggbok där de 
skriver ner kort vad de tänker före och efter varje lektion.  
 
4.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Sjöberg (2008)  har enligt min åsikt fokus på rätt plats, att vi inte ska lägga all vikt vid att dela 
ut en diagnos till elever som har dyskalkyli eller inte. Fokus bör ligga vid att ta fram mer 
forskning och information om dyskalkyli och matematiksvårigheter i stort för att utveckla 
våra kunskaper kring området.  
 
 



 22 

Diagnosen dyskalkyli kännetecknas först och främst av en bristfällig taluppfattning. Genom 
att använda oss av undervisning anpassad för elever med diagnosen, såsom en-till-en 
undervisning, laborationer samt att fördjupa våra egna kunskaper så kan vi hjälpa de elever 
som lider av dyskalkyli och matematiksvårigheter i skolan. Dessa metoder hade det varit 
intressant att få läsa mer kring, hur olika inlärningstekniker påverkar elevernas inlärning samt 
specifikt mot de elever med matematiksvårigheter. Jag hade också gärna velat se mer 
forskning kring taluppfattning kopplat till matematiksvårigheter och dyskalkyli. Då detta är 
ett område som är centralt för elevernas lärande inom matematiken. 
 
Inom skolan har jag genom min studie kommit fram till att det viktigaste att se över är att göra 
undervisningen mer individanpassad för elever med svårigheter. Att arbeta i mindre grupper, 
med mycket praktiskt material och att som lärare ges tid till att skapa och bygga upp olika 
inlärningsmiljöer som gör det möjligt för elevernas egna tolkningar samt att de kan skapa ett 
engagemang och en fallenhet för matematikämnet. Det skulle enligt min studie vara bra om 
det gavs ut beprövade matematikövningar och praktiska sätt att arbeta med matematiken från 
exempelvis skolverket som alla lärare kan ta med i sin undervisning för att garantera att alla 
elever i Sverige får möta matematikämnet ur olika perspektiv och inte bara genom en 
matematikbok.  
 
6. Slutsats 
 
Min slutsats kring min observationsstudie kopplad till forskningsfrågorna ”vilken uppfattning 
har lärare om dyskalkylins och matematiksvårigheternas innebörd?” samt ”hur kan lärare 
arbeta med elever som har dyskalkyli och matematiksvårigheter?” är delvis tvådelad. Flertalet 
lärare kände till diagnosen dyskalkyli men hade inte läst in sig på anpassningar som kan 
göras, hur man som lärare bäst bemöter och arbetar med elever med dyskalkyli eller hur 
utredningar går till. Detta ställer enligt mig till med en konflikt då det är lärarna ute i skolan 
som i stor utsträckning måste arbeta och kämpa för att alla elever ska få rätt till den 
undervisning som krävs för deras bästa. Lärarna hade gärna sett att det framkom nya metoder 
och arbetssätt för att mäta och avgöra vilka elever som behöver mer hjälp inom matematiken 
samt hur denna hjälp bäst ges utan att någon elev ska känna sig utsatt. Detta var en viktig del i 
lärarnas tankar, att alla elever ska känna sig inkluderade i undervisningen och att de inte vill 
skapa klyftor mellan eleverna. Främst ville matematiklärarna ha arbetsmaterial och övningar 
för att hjälpa och vägleda elever i sin utveckling men också redskap för kartläggningar och för 
att kunna göra tester för att se vad elever ska klara av vid slutet av olika terminer och därmed 
vara kapabel till att hjälpa de elever som inte når målen på rätt sätt 
 
För elever med svårigheter krävs, enligt min undersökning, en strukturerad handledning, stöd 
samt tydlig återkoppling från läraren. Det är därmed inte varaktigt att som lärare använda sig 
av enbart ett undervisningssätt, undervisningen måste anpassas och kopplas till varje enskild 
elev så att alla elever med svårigheter får sin röst hörd och känner att de kan ta del av 
resonemang och kunskapsinlärningen.  
 
Det finns inget fullbordat facit för hur vi ska arbeta med elever som uppvisar svårigheter inom 
ett visst område men genom att bidra med rätt redskap och vår närvaro så kan vi enligt min 
studie komma en lång väg. 
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Bilaga 1 – Brev till lärare och vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Matilda Liljestrand, jag är en lärarstudent som läser min sista termin på 
grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. Jag studerar vid högskolan i Gävle och 
skriver just nu mitt examensarbete som inriktar sig mot dyskalkyli och matematiksvårigheter.  
 
Syftet med mitt examensarbete är att fördjupa mig och försöka ge svar på forskningsfrågorna 
”vilken uppfattning har lärare om dyskalkylins och matematiksvårigheternas innebörd?” samt 
”hur kan lärare arbeta med elever som har dyskalkyli och matemaiksvårigheter?”. 
 
Jag kommer samtala med lärare samt elever och göra observationer av elever, lärare och 
klassrumssituationen samt ha vissa övningar tillsammans med eleverna i helklass och i mindre 
grupper. Samtliga deltagare, elever och lärare, kommer att vara anonyma. Allt material som 
tillhandahålls kommer endast att finnas som grund för mitt skrivande. 
 
Högskolans samt min avsikt är att examensarbetet ska publiceras på internet via DiVA, 
Digitala Vetenskapliga Arkivet, när mitt arbete är färdigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakta mig gärna vid eventuella frågor. 
 
Med vänlig hälsning, 
Matilda Liljestrand 
Mail: xxxxxxxx@hotmail.com 
Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Matilda Liljestrand och jag är nu ute på xxxx skolan för att göra observationer 
och samla information till mitt examensarbete kopplat till matematiksvårigheter och 
dyskalkyli. Jag har nu under den senaste veckan följt elevernas skoldagar för observation och 
har nu, av elevernas lärare, fått möjlighet att arbeta med eleverna i mindre grupper för att lära 
mig mer om deras matematiska förmågor och förhållande till matematiken. Alla övningar och 
samtal med elever sker i samråd med deras lärare och är frivilliga för eleverna att delta i. 
Mina resultat och observationer kommer vara anonyma i min uppsats men jag vill gärna ha er 
tillåtelse att arbete med eleven. 
 
Elevens namn:_______________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift:_______________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakta mig gärna vid eventuella frågor. 
 
Med vänlig hälsning, 
Matilda Liljestrand 
Mail: xxxxxxxx@hotmail.com 
Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 
 


