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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att ta reda på vad yrkesverksamma lärare har för 

uppfattningar gällande dyskalkyli och matematiksvårigheter, se hur uppfattningarna förhåller 

sig till forskning inom området samt se vilka ramfaktorer som ligger bakom deras uppfattningar. 

För att besvara studiens frågeställningar har kvalitativa intervjuer gjorts. Resultaten 

analyserades med hjälp av fenomenografi som analysverktyg. Undersökningen visar att lärarna 

har en del liknande uppfattningar i vissa områden inom dyskalkyli och matematiksvårigheter 

som framkommer i forskningen, medan andra uppfattningar skiljer sig mer åt. Studien visar att 

lärarnas kunskaper angående dyskalkyli och matematiksvårigheter till största del är baserade 

på personliga uppfattningar/erfarenheter och inte så mycket på något vetenskapligt. 

Ramfaktorer som kan tänkas ligga till grund för detta fenomen är ekonomiska faktorer och den 

större acceptansen som diagnosen dyslexi har jämfört med dyskalkyli.  
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1 INLEDNING 
Det finns ett flertal anledningar till att jag som blivande grundskollärare är intresserad av 

matematikundervisning. Jag kommer framöver troligtvis arbeta på lågstadiet och undervisa i 

ämnet matematik. Under mina VFU-perioder och arbete på skolor har jag stött på elever med 

svårigheter i matematik. Något jag inte har kommit i kontakt med ute på skolor är begreppet 

dyskalkyli och elever som har varit diagnostiserad med dyskalkyli. Jag anser att 

matematiksvårigheter är ett ämne som lärare behöver vidga sina kunskaper inom, för att ha 

möjligheten att hjälpa alla elever utefter deras förutsättningar. Därför är kunskap kring 

svårigheter i matematik, däribland dyskalkyli viktigt. Dyskalkyli valdes som ämne till detta 

arbete eftersom jag ville få ökade kunskaper inom området, då jag ser det som användbart i mitt 

kommande arbetsliv. Jag vill också förmedla vikten av kunskap inom området till lärarstudenter 

och yrkesverksam personal inom skolan. Som blivande grundskollärare har jag ett viktigt 

uppdrag, att lägga grunden för framtida studier och väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

Utbildning ska främja alla elevers utveckling, lärande och lust att lära, det framgår av 

läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2017) och skollagen (SFS 2010:800). I Lgr11 står det att 

utbildningen ska vara likvärdig och anpassas efter elevers förutsättningar och behov. 

Matematikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

dess användning i vardagen och i olika ämnesområden. Undervisningen ska syfta till ett ökat 

intresse för matematik hos eleverna.  

 

Dyskalkyli har fått mindre uppmärksamhet från forskare jämfört med antalet studier som har 

gjorts inom dyslexi. Det bristfälliga forskningsunderlaget som finns om dyskalkyli och 

matematiksvårigheter gör det problematiskt för lärare, då det inte finns tillräckligt med 

vägledning. Vägledning behövs för att kunna hjälpa elever med deras svårigheter i 

matematikämnet. Med anledning av detta behövs det forskas mer kring dyskalkyli (Jiménez-

Fernández, 2016). Något som bör poängteras är att matematiksvårigheter och dyskalkyli inte är 

samma sak. Båda delarna handlar dock om olika sorters svårigheter inom matematikämnet.  

En av anledningarna till att jag anser att det är viktigt med mer forskning och kunskap inom 

området är för att det underlättar i livet att kunna räkna. Butterworth och Yeo (2010) anser detta 

på samma sätt som mig då de menar att det är problematiskt att klara sig i dagens samhälle utan 

att kunna räkna. En person som inte kan räkna har exempelvis minskade möjligheter till att få 

ett arbete eller behålla ett arbete. Satsningar görs för att sträva efter att komma till rätta med 

matematiksvårigheter (ibid.), men mer satsningar behövs enligt mig. 

 

I många fall krävs en formell diagnos för att elever ska få särskilda hjälpinsatser. Det betyder 

inte nödvändigtvis att det är ett berättigat krav. Alla elever har rätt att få den pedagogiska hjälp 

de behöver oavsett om de har en formell diagnos eller inte. Dock kräver en god pedagogisk 

insats att elevens svårigheter är kartlagda, för att hjälpen ska kunna anpassas utefter elevens 

behov. En enkel och pålitlig dyskalkylidiagnos finns troligtvis inte. Det är antagligen inte heller 

lätt att ta fram (Lundberg & Sterner, 2009). Frågan är om en diagnos är så viktig? Det mest 

avgörande bör vara att kartläggning och analys av problemen sker för att kunna ge eleverna 

lämplig hjälp i skolan.  
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1.1 Bakgrund 

 

För tio år sedan var det inte många i Sverige som var bekanta med begreppet dyskalkyli. Detta 

betyder dock inte att diagnosen är ny. I 100 år har det konstaterats att lindriga avvikelser i 

hjärnans funktion kan påverka människans räkneförmåga (Björnström, 2012). Men det är under 

de senaste åren som forskningen och det allmänna intresset för dyskalkyli har ökat. I och med 

detta samlas kunskap inom ämnet och detta börjar spridas och nå ut i dagens skolor och 

samhälle (Björnström, 2012; Lundberg & Sterner, 2009). Larmrapporter i media, antalet 

kliniker för utredning av dyskalkyli ökar och en Dyskalkyliförening har bildats. Det anses vara 

positivt att upptäcka räknesvårigheter i tidigt stadie, då tidiga insatser kan vara den mest 

effektiva metoden för att förhindra att allvarliga svårigheter uppstår i senare skolår. De som har 

svårt att lära sig räkna kan bland annat få en sämre självkänsla och få svårare med andra delar 

så som läsa och skriva. Individer som har svårt med tal och räkning på olika sätt kan leda till 

konsekvenser även utanför skolan. Orsakerna till en funktionsnedsättning när det handlar om 

att lära sig räkna är inte helt klargjorda. Forskare har på senare tid börjat intressera sig alltmer 

för räknesvårigheter, men mer forskning krävs (Lundberg & Sterner, 2009). 

Mellan åren 1996-2005 skrevs det internationellt sett 14 gånger så många forskningsrapporter 

om lässvårigheter som om matematiksvårigheter. Under det senaste tio åren har intresset för 

matematiksvårigheter i Norden ökat. Idag finns förståelsen av att svårigheter i matematikämnet 

handlar om olika sorters barriärer som har hindrat eller stört lärprocessen. Utmaningen är därför 

att försöka riva barriärerna eller hitta vägar som går förbi de och att stödja lärarna i deras 

förebyggande arbete. Detta har varit viktiga delar i den nordiska forskningen om 

matematiksvårigheter under de senaste årtiondena (Lunde, 2011). 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar som finns gällande 

dyskalkyli och matematiksvårigheter hos några verksamma lärare. Avsikten är också att se hur 

dessa uppfattningar hos lärarna förhåller sig till forskning inom området samt se vilka 

ramfaktorer som ligger till grund för lärarnas uppfattningar.  

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1. Vilka uppfattningar gällande dyskalkyli och matematiksvårigheter finns hos några 

verksamma lärare? 

2. Hur förhåller sig dessa uppfattningar till forskning inom området dyskalkyli och 

matematiksvårigheter? 

3. Vilka tänkbara ramfaktorer ligger bakom lärarnas uppfattningar? 

 

1.2  Begreppsdefinition 
 

Olika begrepp används i detta arbete så som dyslexi, dyskalkyli, generella 

matematiksvårigheter, matematiksvårigheter, räknesvårigheter och specifika 

matematiksvårigheter/räknesvårigheter. Matematiksvårigheter är ett omfattande och komplext 

begrepp. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) definierar matematiksvårigheter i två 

huvudkategorier: specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli och generella 

matematiksvårigheter. Oavsett kategorisering ses det vara helt nödvändigt att se samt förstå 

matematiksvårigheten utifrån elevens perspektiv och ett givet sammanhang. Definitioner som 

finns kring dyskalkyli och matematiksvårigheter ses vara otydliga.  
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Nedan definieras och förklaras begreppen dyskalkyli och matematiksvårigheter utifrån 

forskning och litteratur.  

 

1.2.1 Allmänt om begreppen                                                                                        

Begreppet dyskalkyli kan vara vilseledande, då det rent språkligt sätt betyder bristande förmåga 

att utföra beräkningar (Malmer, 2002). Denna benämning har dock fått en större innebörd, som 

handlar om en försämrad eller nedsatt förmåga i matematik. Med anledning av detta anses det 

vara bättre att använda begreppet matematiksvårigheter i pedagogiska sammanhang. 

Matematiksvårigheter är dock inte heller något tydligt begrepp (ibid.). Användandet av 

begreppet dyskalkyli har ökat, men är problematiskt. Det går inte att likställa dyskalkyli med 

matematiksvårigheter. Svårigheter med matematik kan finnas av olika skäl. Exempel på sådana 

skäl kan vara bristfällig stimulans och dålig undervisning. Butterworth (2010) menar att 

dyskalkyli är den grundläggande och konstitutionella, det vill säga ärftliga problematiken med 

hantering av tal och mängder. Det är dock svårt att avgöra om en persons svårigheter i 

matematik kan kopplas till just dyskalkyli (Butterworth & Yeo, 2010). Om dyskalkyli eller det 

som ofta benämns som specifika matematiksvårigheter, tas på allvar kommer det att kräva 

omfattande insatser i skolan. Det kommer att kosta pengar och konkurrera med andra önskemål 

som finns (Lunde, 2011). Nationalencyklopedin menar att dyskalkyli som är en form av 

specifika räknesvårigheter, betyder att prestationsavvikelse endast är begränsad till ämnet 

matematik (Malmer, 2002). Matematiksvårigheter är ett väldigt oklart begrepp som används på 

en hel del olika sätt. Begreppet betyder enbart att det finns elever som inte klarar av 

matematiken på det sätt som de förväntas göra. I en undersökning som gjorts visar resultatet att 

begreppet specifika matematiksvårigheter är vanligare än begreppet dyskalkyli. I Norden har 

uppfattningen av begreppet dyskalkyli blivit vanligare och mer bekant än tidigare. Vanligtvis 

definieras det som en specifik lärsvårighet i matematik och orsaken ses bero på någon typ av 

störning i det centrala nervsystemet (Lunde, 2011).  

Dyskalkyli som specifik matematiksvårighet 

 

Begreppet dyskalkyli betyder och samtidigt kallas för specifika matematiksvårigheter 

(Ljungblad, 2001; Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2009; Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2017). Det ses vara motsvarigheten till dyslexi fast inom matematiken 

(Ljungblad, 2001). Developmental Dyscalculia är det engelska ordet för dyskalkyli, som på 

svenska betyder utvecklingsbar dyskalkyli. Ljungblad (2001) anser att det är ett bra uttryck, då 

det är en diagnos på hur en elev har det just nu. Det är betydelsefullt att förstå att det inte är en 

diagnos för livet, utan problematiken är beroende av hur utvecklingen går för eleven. 

Dyskalkyli liksom dyslexi beror inte på bristande intelligens. Elever med dyskalkyli har inte 

tillgång till de rätta ”matematikverktygen” (Ljungblad, 2001).  

 

Dyslexi 

 

Dyslexi betyder specifika läs- och skrivsvårigheter. Begreppet är sammansatt av ”dys” och 

”lexi”, som betyder svårighet med ord (Malmer, 2002). 

Matematiksvårigheter och generella matematiksvårigheter    

Lundberg och Sterner (2009) menar att matematiksvårigheter är ett generellt begrepp som 

omfattar svårigheter att nå målen i matematik för hela grundskolan. Generella 

matematiksvårigheter är ett annat begrepp som används (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2017). Jag tolkar begreppen matematiksvårigheter och generella matematiksvårigheter som 
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samma sak, med samma betydelse. De som har dessa svårigheter har alltså inte specifika 

svårigheter i matematik, som dyskalkyli ses vara en form av.  

Räknesvårigheter                                                                                                                           

Räknesvårigheter används framförallt som begrepp för yngre elever som påvisar svårigheter 

med tal och räkning (Lundberg & Sterner, 2009).  

1.3  Styrdokument om matematiksvårigheter 
 

I läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2017) och skollagen (SFS 2010:800) står det att utbildning ska 

främja alla elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska också främja en livslång lust att 

lära. Lgr11 nämner att utbildningen ska vara likvärdig. Undervisningen ska anpassas till alla 

elevers förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning betyder inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolornas resurser ska fördelas lika. Utan det betyder 

att hänsyn ska tas till de olika förutsättningarna och behoven som eleverna har. Skolorna har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. I och med detta kan undervisning aldrig utformas på samma sätt och lika för alla. 

Det finns en mängd olika riktlinjer i läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2017). Alla som arbetar i 

skolan ska enligt riktlinjerna uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd. Lärare ska ta hänsyn till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. Något som lärare också har i uppgift är att handleda, stimulera samt ge extra 

anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter. Ett samarbete mellan skola och 

hem bör finnas, då det är skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar att skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för elevernas skolgång, utveckling och lärande. Skolan ska ansvara 

för att alla elever efter avklarad grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande i 

vardagslivet och för fortsatta studier. I kursplanen i matematik står det bland annat om syftet 

med undervisningen i ämnet. Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om matematik och dess användning i vardagen samt i olika 

ämnesområden. Syftet är att matematikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett 

intresse för ämnet och ett förtroende för sin egen förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Kursplanen framhäver att undervisning i matematik ska bidra till ett ökat intresse 

för ämnet. Matematikundervisningen ska också bidra till att eleverna ska ges förutsättningar till 

att utveckla sin förmåga att formulera och lösa matematiska problem. Det står även att de ska 

ges förutsättningar att bedöma valda metoder och strategier. Eleverna ska enligt Lgr11 använda 

och analysera matematiska begrepp och samband mellan dessa. Undervisningen i ämnet ska 

leda till att argumentation kring matematik samt matematiska resonemang kan genomföras 

(ibid.). 

 

Det tredje kapitlet i skollagen (SFS 2010:800) handlar om elevers utveckling mot målen. Där 

står det att alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande samt i sin 

personliga utveckling, för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas på bästa sätt 

utifrån utbildningens mål. Elever som genom funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

kunskapskraven som finns ska ges stöd. Detta stöd ska syfta till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Om det inom ramen för undervisningen eller 

genom resultat från ett nationellt prov, uppgifter från lärare eller annan personal på skolan, från 

en elev eller vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det befaras att en elev inte 

kommer uppnå kunskapskraven som minst ska uppnås, ska eleven snabbt ges stöd. Stödet som 

då ska ges är i form av extra anpassningar. Detta ska anmälas till rektorn. Extra anpassningar 

sker inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det finns skäl att anta att extra 

anpassningar inte skulle vara tillräckliga, är det rektorns ansvar att se till att elevens behov av 
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särskilt stöd utreds. Visar en utredning att en elev är i behov av det, ska den ges sådant stöd. 

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning som eleven i fråga annars skulle deltagit i eller 

som komplement till den ordinarie undervisningen. Det särskilda stödet ske ges inom 

elevgruppen som eleven tillhör om inte annat följer enligt skollagen eller annan författning. En 

elev som ska ges särskilt stöd ska få ett utarbetat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska 

informera om behovet av stödet och hur det ska tillgodoses. Av programmet ska det även 

framgå när uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska ske. Vem som är ansvarig för detta 

ska också framgå av åtgärdsprogrammet (ibid.). 

I kapitel 2-4 presenteras befintliga studier kring matematiska aspekter, skolans pedagogiska 

aspekter samt aspekter utifrån diagnosers betydelse. Jag har lagt stor vikt vid de sektionerna för 

att tydliggöra läsarens förkunskap inför resultat- och diskussionskapitlen.  

2 BEFINTLIGA STUDIER OM DYSKALKYLI OCH 

MATEMATIKSVÅRIGHETER 
Att arbeta med att hjälpa elever som uppvisar svårigheter i matematik är något som betonas i 

forskning, litteratur och skolans styrdokument som viktigt. Därför har jag nedan skrivit om 

matematiksvårigheter och dyskalkyli, en sorts specifik matematiksvårighet som ses finnas.  

En del elever har svårt att lära sig räkna trots god undervisning och att de kanske inte har några 

stora problem med att lära sig andra färdigheter. Dyskalkyli är en specifik svårighet med 

räkning. Forskare är relativt eniga om att dyskalkyli innebär en bristfällig taluppfattning 

(Lundberg & Sterner, 2009). Denna bristfälliga taluppfattning visar sig på olika sätt, bland annat 

genom svårigheter i väldigt grundläggande färdigheter som att jämföra antalet punkter i två 

stycken avgränsade mängder.  

 

2.1 Svårigheter i aritmetik 
 

Dyskalkyli innebär vanligtvis problem med de fyra räknesätten. De grundläggande 

svårigheterna med detta kan handla om att inte få fram sifferfakta tillräckligt snabbt, vilket 

betyder att det tar längre tid att räkna ut olika operationer. Det är betydelsefullt att känna till att 

många med dyskalkyli klarar av att lösa svårare uppgifter men att det kan ta längre tid (Adler, 

2007; Butterworth & Yeo, 2010). Att lösa blandade uppgifter på samma sida i matematikboken, 

som exempel vartannat tal addition och vartannat tal subtraktion är ofta problematiskt. Istället 

är det lättare för eleverna att räkna en hel sida med enbart addition och nästa sida med enbart 

subtraktion. Det är alltså blandningen av talen som är komplicerad, då problemet uppkommer 

när eleven tvingas gå från en räkneprocess till en annan i sin tankeverksamhet (Ljungblad, 

2001). 

Multiplikationstabellen är ett exempel på en del av skolmatematiken som för de flesta elever är 

en rent språklig övning, precis som att lära sig en världsdels huvudstäder eller färger på andra 

språk. Språket stöttar både tänkande och minne. Elever med försenad språkutveckling kan 

därför genom språkliga grunder få bekymmer med den grundläggande matematiken 

(Björnström, 2012). Detta betyder att just multiplikationstabellerna kan vara väldigt svåra för 

elever med dyskalkyli att träna in. För en del kan det vara i princip helt omöjligt att lära sig alla 

tabeller helt utantill (Ljungblad, 2001). 

 

Det är många funktioner i hjärnan som måste samspela för att människan ska kunna räkna. 

Detta berör arbetsminne, språklig förmåga, visuell och rumsmässig förmåga, koncentration 

samt uppmärksamhet. Om flera av dessa sviktar kan följden bli funktionshindrande 

räkneproblem som kan kallas för dyskalkyli. Arbetsminnet handlar om förmågan att hålla en 

viss mängd information aktuell under en kort stund samt att kunna använda den i sitt tänkande 
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för att skapa räknestrategier. Arbetsminnet är viktigt för att kunna utföra enkla aritmetiska 

operationer.  De som uppvisar problem med arbetsminnet har ofta svårt med huvudräkning. 

Innan de har hunnit utföra beräkningen 37-19 har de tappat en del av uppgiften och får därmed 

börja om. Ett begränsat arbetsminne leder ofta till en lägre arbetstakt och gör det svårare att 

lagra talfakta (Björnström, 2012). Dessa minnesproblem kopplas också till det som kallas 

långtidsminnet. Problemet med dyskalkyli ses vara att det finns svårigheter med att konsekvent 

och automatiskt plocka fram information som behövs. Det krävs mycket tankeenergi för att 

plocka fram lagrad information som exempelvis multiplikationsfakta, som tidigare nämndes. 

Detta brukar kallas för automatiseringssvårigheter. I och med detta är det inte konstigt att många 

elever med denna typ av svårighet tröttnar på att räkna. Till slut ger de upp, trots att de har 

begåvning (Adler, 2007).  

2.1.1 Svårigheter med taluppfattning 
 

Något som kännetecknar elever med dyskalkyli är bristfällig taluppfattning. Det innebär 

svårigheter att handskas med tal (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009), lära 

sig talfakta och procedurer samt minnas detta. Personer med dyskalkyli kan ha svårigheter med 

att förstå enkla talbegrepp och saknar en naturlig förståelse av tal. Ibland kan de komma med 

ett korrekt svar eller använda en korrekt metod, men då sker det vanligtvis mer eller mindre 

mekaniskt och utan självförtroende. Taluppfattning kan också handla om en förmåga att hantera 

tal som är utspridda på en tallinje (Lundberg & Sterner, 2009). Tallinjen handlar om hur talen 

förhåller sig till varandra, exempelvis att 14 kommer efter 13, men före 15. Talet 14 kan delas 

med två och blir då 7, som är veckans antal dagar. 14 kan också beskrivas som ett tiotal och 

fyra ental, om det skrivs från vänster till höger. Om entalssiffran och tiotalssiffran byter plats i 

samma tal, bildas ett nytt tal, talet 41. Denna typ av uppgift klarar de flesta elever redan i årskurs 

1. De lär sig snabbt hur talsystemet är uppbyggt och tar ”tvåskutt”, ”femskutt” samt ”tioskutt” 

på talraden. De skaffar sig då grundläggande taluppfattning, vilket är grundstenar i aritmetik i 

skolmatematiken (Björnström, 2012).  

Svårigheter med att ordna tal efter deras storlek och problem med talens position är alltså 

kännetecken för elever med specifika matematiksvårigheter. Elever med dessa svårigheter 

använder ofta fingrarna för att räkna ut att 74 är fem mer än 69 eller att 10 är två mer än 8 

(Adler, 2007). 

 

Det kan också vara problematiskt för elever med specifika matematiksvårigheter att placera in 

bestämda tal på tallinjen. Problem med att räkna baklänges brukar också vara vanligt. Vissa 

elever får problem med att räkna redan från skolstarten. De kan ha svårt att skriva siffror och 

förstå innebörden av tal. All form av räkning för dessa individer sker med stor möda, då de inte 

får något flyt. Alla räkneoperationer som genomförs kräver mycket ansträngning vilket 

resulterar i att eleverna snabbt blir trötta (ibid.). Ett annat kännetecken hos eleverna är att de 

kan vända på siffror som liknar varandra samt skriva av siffrorna fel. Exempel på detta är talet 

252. Detta tal kan läsas eller skrivas av dessa elever som 525 (Ljungblad, 2001). 

Andra kännetecken för dyskalkyli är att eleverna förväxlar likartade siffror som 6 och 9 samt 3 

och 8. De kan också sakna förmågan att uppfatta avstånd mellan tal, vilket betyder att 9  17 

läses och uppfattas som talet 917. Dock är det inte alltför ovanligt att eleverna växlar läsriktning 

vilket i sin tur innebär att något tal läses rätt (från vänster till höger) medan andra tal läses i fel 

läsriktning. Skrivna symboler, oftast siffror, är felvända eller roterade. De har också svårt att 

komma ihåg hur man skriver tal och siffror (Adler, 2007). Det ses även vara vanligt att elever 

med specifika matematiksvårigheter inte ser enkelheten med tiobassystemet. De förstår inte hur 

det är uppbyggt och ser då inte heller de fördelar som finns. Siffran noll (0) kan ställa till stora 

problem då de anser att den siffran inte har något värde. Eleverna får problem när lärare kräver 
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att de ska placera ut nollorna i talet 200. Gällande samma tal ska eleverna även lära sig att man 

inte har några tiokronor eller enkronor utan enbart två hundralappar (Ljungblad, 2001).  

2.1.2 Svårigheter med antalsuppfattning  
 

Antalsuppfattning är en specifik och mycket begränsad del av vårt tänkande. Detta innebär att 

man med snabbhet och automatik kan uppfatta en viss mängd, exempelvis sju enkronor på 

bordet. Den som har en säker antalsuppfattning ser snabbt att det ligger sju objekt (enkronor) 

på bordet. Räknandet går blixtsnabbt och sker utan ansträngning. Om någon lägger dit tre 

kronor kommer svaret ”tio” genast. I princip alla med dyskalkyli klarar denna typ av uppgift, 

men de tar tid på sig. Detta visar på att små mängder tar tid att beräkna för dessa individer 

(Björnström, 2012). Antalsuppfattning handlar bland annat om ”fem myror är fler än fyra 

elefanter”. För fem myror är fler än fyra elefanter trots att elefanter bevisligen är större än 

myror. I de yngre skolåren kan eleverna blanda ihop mängd och antal. De kan uppfatta att 20 

utspridda mynt på ett bord är mer än om samma antal mynt samlas ihop till en liten hög. De har 

inte ännu kommit fram till insikten att antalet, i detta fall 20 mynt, är lika många oavsett 

gruppering. Storleken på mynten påverkar inte heller antalet (Adler, 2001). Elever med 

dyskalkyli har ingen direkt känsla för vad siffor handlar om och vad de symboliserar. Siffran 

tre exempelvis symboliserar alltid något med tre, antalet är detsamma oavsett vad. Men dessa 

elever kan exempelvis se en skillnad på tre karameller som ligger i handen som de ska äta upp 

och tre skyskrapor som finns i New York (Ljungblad, 2001). Svårigheter att handskas med 

kvantiteter, det vill säga mängder, är sådant som alltså vanligtvis visar sig hos personer med 

dyskalkyli (Butterworth & Yeo, 2010). Dessa personer har svårigheter med att förstå att en 

mängd innehåller ett visst antal föremål samt att kombinera, ta bort och dela upp mängder 

(Lundberg & Sterner, 2009). Att kunna höra skillnad mellan räkneord som låter lika kan också 

vara svårt. Exempel på sådana tal är 40 och 70 samt 13 och 14. Eleven kan ”höra” 46 när det 

egentligen handlar om 76, då blir talet förstås fel (Ljungblad, 2001). 

2.2 Relation till dyslexi och andra ämnen    

Det behöver uppenbarligen inte finnas något samband mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter. För det finns elever som är utmärkta läsare men som har stora 

matematiksvårigheter. Det behöver vara något som är specifikt kopplat till matematik som 

skapar problem, som exempelvis oklara föreställningar om kvantiteter (mängder) eller dåligt 

utvecklat talbegrepp. Elever med motsatt problematik finns också, det vill säga de som har stora 

läsproblem men lätt för matematik (Lundberg & Sterner, 2008). Elever med dyskalkyli har ofta 

synnerligen svårt att lyssna på gemensamma instruktioner och därefter arbeta självständigt 

(Ljungblad, 2001). Vid arbete i andra skolämnen, exempelvis inom geografi och arbete med 

karta kan problem uppvisas. Dyskalkylielever får stora svårigheter att förstå hur kartan är 

uppbyggd och hur den fungerar. Kartan känns ofta väldigt abstrakt för många elever. Detta 

innebär också svårigheter vid orientering på idrotten. Ljungblad (2001) ger exempel på en av 

hennes elever som har dessa problem. Den eleven är livrädd för att orientera ensam i skogen, 

då hon inte har någon som helst aning om hur hon själv ska kunna hitta hem med hjälp av 

kartan. 
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2.3 Språklig förmåga 
 

Språklig förmåga är många gånger ett problemområde för personer med dyskalkyli (Adler, 

2007; Ljungblad, 2001). Att ha en god språkförståelse i både tal och skrift är en tillgång vid all 

typ av teoretiskt lärande, inte minst när man ska lära sig att räkna. Något som kan vara 

problematiskt för elever med dyskalkyli är att komma ihåg hur minustecknet (-) ska användas. 

De har också vanligtvis svårt att förstå och svara muntligt eller skriftligt på problem som 

presenteras med ord eller i text eller bild (Adler, 2007). Elever med dyskalkyli har också 

svårigheter med räkneorden och att förstå olika sorters begrepp. Några av matematikens 

grundläggande begrepp som mer, mindre eller lika med ses ofta som svårt. Antalsbegrepp så 

som många, fler och flest samt kvantitetsmått som mycket, mera, mest är andra begrepp där 

problematik vid förståelse ses finnas (Adler, 2007; Ljungblad, 2001). Problem med att förstå 

talbegrepp och använda räkneorden som även kallas för mätetal, där antalet kombineras med 

en enhet, exempelvis 100 meter, ses också finnas. Vid exemplet 100 meter står 100 för antal 

och meter för enhet. Det kan även vara svårt att använda räkneord som ordningstal. Att använda 

ordningstal handlar om att kunna förstå och ange i vilken ordning något kommer som till 

exempel första, andra eller tredje. Svårigheter att se samband mellan matematiska enheter som 

centimeter-decimeter-meter-kilometer-mil. Även problematik att förstå och genomföra 

vardagsnära uppgifter ses kunna finnas. Exempel på en sådan uppgift är: Amalia har 1 km till 

skolan. Linnea har dubbelt så långt. Hur långt har Linnea till skolan? (Adler, 2007)  

2.4 Svårigheter i vardagen   

De som har dyskalkyli, även kallade dyskalkyliker, är vanligtvis normalbegåvade men har 

problem med delar av den kognitiva processen som behövs vid matematikarbete. Dessa 

svårigheter märks speciellt i matematikämnet men det är även vanligt att de syns i andra 

skolämnen samt vardagssituationer. Personer som har dyskalkyli har ofta svårt att lära sig 

klockan, uppvisar problem med tidsuppfattning (Adler, 2007; Ljungblad, 2001) och planering 

samt har svårt att komma ihåg och hålla överenskommelser (Adler, 2007). Barn med specifika 

matematiksvårigheter, däribland barn med dyskalkyli, har vanligtvis svårigheter med allt som 

har med tidsbegreppet att göra. I och med det ses klockan vara väldigt svårt att lära sig för dessa 

barn. Vanligtvis brukar eleverna under mellanstadiet lyckas lära sig den analoga klockan, 

medan digital tid oftast är svårare att lära sig. Problem som uppstår i och med dessa svårigheter 

med klocka och tid är att räkna ut hur lång tid det är mellan två klockslag. Att hålla tider och 

komma in i rätt tid från rasten kan därför vara problematiskt, om det inte ringer in för eleverna 

så att de själva slipper hålla koll på tiden. Barn som har stora specifika matematiksvårigheter 

har sällan enbart svårigheter under matematiklektionerna i skolan, utan alltså även i många 

situationer varje dag, från morgon till kväll (Ljungblad, 2001). Vardagen består av många olika 

situationer som kräver snabba beräkningar. Exempel på sådana vardagssituationer är när vi 

handlar, lagar mat och lånar pengar (Björnström, 2012). Användandet av vardagspengar på ett 

enkelt och naturligt sätt, är något som barn med dyskalkyli inte alltid klarar av. De tycker det 

är svårt att förstå hur mycket pengar de har i sin plånbok och därmed hur mycket pengar de kan 

handla för. Dessa barn är oroliga över att själva gå och handla när något fattas i kylskåpet och 

de ska göra mellanmål (Ljungblad, 2001). Äldre individer med dyskalkyli kan tycka det blir 

jobbigt när notan kommer in efter ett restaurangbesök. Då ska utgifterna delas upp på antalet 

personer och det kräver räkning och tankeverksamhet. Många avskyr även att räkna i huvudet 

(Klingberg, 2011, 13 mars). 
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2.4.1 Svårigheter med uppmärksamhet, koncentration och planering 
 

Uppmärksamhet och koncentration är viktiga delar inom matematiken och andra skolämnen. 

Till en början kan mycket kännas obegripligt, men efter övning och repetition börjar bitarna 

ofta falla på plats. Även enkla uppgifter kräver planering och tankedisciplin. Detta innebär att 

personer med sviktande uppmärksamhet, exempelvis ADHD-personer, ofta har svårigheter i 

matematik. Då de snabbt blir uttråkade och ofta har svårigheter med att upprepa en procedur 

flera gånger (Björnström, 2012). Planeringssvårigheter är en annan sorts problematik som kan 

finnas. Det handlar om att stegvis kunna planera strategier. Om planeringssvårigheter ses finnas 

brukar elever har svårt att genomföra räkneoperationer. På egen hand får eleven problem att 

hålla i den röda tråden och tappar bort sig i uppgiften eller väljer lösningar som inte är lämpliga. 

Strategier och metoder som fungerar bra kan glömmas bort (Adler, 2007). Andra delar som kan 

kopplas till planeringssvårigheter är att dessa elever kan uppvisa problematik med att arbeta 

efter ett utformat arbetsschema samt planera sitt eget arbete. Planera själv hur lång tid ett arbete 

ska ta ses vara väldigt svårt och det är sällan det fungerar. Att ha ordning och reda i såväl bänken 

i klassrummet som i den egna ryggsäcken i kapprummet är inte dessa elevers starkaste sidor. 

De vet i princip aldrig var deras papper och böcker är och behöver ofta hjälp av vuxna att leta. 

Svårigheter att komma ihåg olika saker är också något som elever med specifika 

matematiksvårigheter uppvisar. Detta gäller både kort- och långtidsminnet. Dessa elever har 

svårigheter med att plugga in glosor eller uppgifter till ett prov. Kunskapen fastnar inte trots 

mycket träning. Barn med dessa svårigheter glömmer ofta små saker så som att lämna viktiga 

lappar till föräldrarna och ta med rätt material till lektionerna (Ljungblad, 2001). 

3 PEDAGOGISKA INSATSER 
Skolans växande intresse för elever med matematiksvårigheter är betydelsefullt. Detta med 

anledning av att det är i klassrummet, under de tidiga skolåren, som kampen mot siffrorna börjar 

(Björnström, 2012). Prestationer hos elever med matematiksvårigheter varierar kraftigt, det går 

att jämföra med en berg- och dalbana. När det gäller dyskalkyli är det viktigt att förstå att det 

handlar om specifika matematiksvårigheter. Elever som har specifika svårigheter har inte 

problem med hela matematiken, dock är det vanligt att hela matematikämnet drabbas. Något 

som också är vanligt är att eleven med tidens gång uppfattar sig själv som dum i huvudet, då 

den inte klarar matematiken lika bra som sina klasskamrater (Adler, 2007). För att få tips om 

hur man kan hjälpa och arbeta med dessa elever handlar denna del om pedagogiska insatser, 

vad skolan och hemmet kan göra. 

3.1 Individanpassad undervisning  
 

Specialpedagogiken betonar att det är skolan som ska anpassa sig till eleven. Detta kallas ofta 

för inkluderande eller integrerad undervisning. Med andra ord måste undervisningen anpassas 

efter eleven ifråga, inte tvärtom. Detta tankesätt skapar dock problem ibland. För om vi 

förutsätter att eleverna är olika och att skolan ska anpassa undervisningen utefter dessa 

skillnader, behöver först kartläggning av olikheterna ske. Sedan behöver didaktiken särskiljas 

utifrån skillnaderna. Om ett felaktigt didaktiskt arbetssätt används kan det leda till problem som 

blir värre med tiden (Lunde, 2011). Något som är viktigt för lärare att tänka på är att ge elever 

med dyskalkyli gott om tid på sig samtidigt som de behöver uppgifter som är anpassade efter 

deras nivå. Detta med anledning av att det tar längre tid för dessa elever att göra 

räkneoperationer (Adler, 2007). Butterworth och Yeo (2010) menar att det finns vissa sätt att 

hjälpa elever med tidiga svårigheter att handskas med tal och beräkningar. Ett sådant sätt är att 

lägga upp övningar systematiskt och med stigande svårighetsgrad. Detta är betydelsefullt att 

tänka på vid arbete med de flesta elever med räknesvårigheter (ibid.). 
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När en elev inte längre kan följa klassens tempo i matematikämnet väcks farhågor att något 

kanske inte är som det ska. Frågor som kan dyka upp då är: Vad ska vi göra? Repetera de senaste 

kapitlen? Kontakta specialpedagog? Repetera hela årskursen? Erfarna pedagoger brukar kunna 

använda sig av en klok metod som ha stöd i forskningen. De erbjuder eleven en period på 

exempelvis fem veckor med intensiv, välplanerad och individanpassad undervisning. Om 

eleven trots denna satsning inte gör framsteg är det dags för en djupare undersökning. Det 

bygger på erfarenheten att de flesta elever blir märkbart hjälpta av mycket och god 

undervisning. Även det omvända blir märkbart, att elever som inte gör rimliga framsteg trots 

insatser, kan ha en funktionsnedsättning som bör utredas vidare. Det finns inga exakta 

anvisningar för hur mycket träning och undervisning som elever med dyskalkyli behöver. 

Erfarna lärare inom området rekommenderar att yngre elever får daglig intensiv träning i korta 

arbetspass. Studier från Storbritannien (Björnström, 2012) visar att individuell undervisning är 

mer effektiv än träning i mindre grupper eller helklass. För att säkerställa att elever med 

dyskalkyli får arbeta med matematik varje dag bör läraren planera upp ett detaljerat 

arbetsschema tillsammans med eleven. Frågor som bör reflekteras över till detta arbetsschema 

är: Vad ska vi träna? Hur mycket ska vi träna? Vad har vi för lång- och kortsiktiga mål? Detta 

arbete och denna process kan inledas genom ett diagnostiskt test, för att kunna se vilka 

kunskaper eleven har. Testet kan visa vilka kunskaper eleven har just nu och efter några veckor 

kan samma test utföras igen. Insatserna och resultatet bör analyseras tillsammans med eleven. 

Exempel på frågor att arbeta utifrån: Har det skett framsteg? Vad kan förbättras? Kan något 

göras på annat sätt? (ibid.). 

Träningen och hjälpen som ges och genomförs bör vara passande för individerna ifråga, då det 

är viktigt att träna upp färdigheterna på rätt sätt. En del sorts hjälp kan faktiskt ha en negativ 

effekt då den kan förvärra samt fördjupa problemen som finns. I och med detta är det 

betydelsefullt att fokusera på kvaliteten i hjälparbetet och inte enbart på mängden av 

hjälpinsatserna. Det kan ibland vara så att 30 minuters individuell och specialpedagogiskt 

anpassad hjälp är bättre än fyra timmars daglig träning i grupp där eleverna har helt olika 

problem och behov av hjälp och stöttning. För att kunna lyckas med detta krävs det att lärare 

skaffar sig en tydlig uppfattning om elevens förmågor, kunskapsnivå och färdigheter i 

självständigt arbete med olika uppgifter. Denna uppfattning fungerar sedan som underlag för 

att kunna skapa rätt kravnivå. Fokus måste ständigt ligga på att minska risken för upprepande 

misslyckanden, då det är viktigt att få eleven att känna att den lyckas istället för att den ständigt 

misslyckas (Adler, 2001). 

 

3.2 Strukturera och integrera undervisningen med andra ämnen 
 

Enligt Ljungblad (2001) gäller det att på skolan och i arbetslagen hitta en struktur och 

organisera grupper, så att elever med specifika svårigheter i matematik kan arbeta i liten grupp 

någon timme varje vecka. En klasslärare kan aldrig själv lösa alla elevers inlärningsproblem 

och situationer som dyker upp. Det handlar om att försöka se misslyckanden och svårigheter 

som uppstår från ett pedagogiskt perspektiv. Därför är det viktigt att kunna bolla idéer och 

diskutera med varandra. Det går som sagt inte att lösa större problem själv, men tillsammans 

går det. Uppdelning av ansvarsområden rekommenderas att göras mellan personal på skolan. 

Något som bör kommas ihåg är att det säkerligen är flera lärare som träffar eleverna under 

skoldagarna, inte enbart klasslärarna. Exempelvis idrotts-, musik- och slöjdlärare. Det är viktigt 

att även dessa vuxna känner till elevernas problematik, för att kunna lyckas även under dessa 

lektioner. Det kanske viktigaste att göra som lärare för elever med specifika 

matematiksvårigheter är att ge en bra struktur både för skoldagen och i undervisningen. Detta 

får gärna ske genom ett mönster som eleverna känner igen. Det kan vara arbetsscheman eller 
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grupparbeten som liknar varandra till viss del. Att ständigt ändra om och ha roliga saker är 

omväxlande för lärarna och för många andra elever. Dock behöver elever med dyskalkyli under 

sina första skolår mycket och tydlig struktur, annars blir de lätt stressade (ibid.). Strukturerad 

undervisning är viktigt. För att som lärare kunna hjälpa elever med dyskalkyli att tillägna sig 

kunskaper i matematik behöver läraren gå fram i samma tempo som eleverna. Därför bör 

undervisningen ske i små, progressiva steg. Undervisning kan ske intensivt och med variation. 

För att eleverna ska tycka det är roligt är det bra att låta de vara så delaktiga som möjligt. 

Variation ses vara positivt då många gärna vill byta material och aktivitet ganska ofta, medan 

vissa andra föredrar att använda redan kända material, aktiviteter och övningar och inte strävar 

efter samma variation. Färdighetsträning får eleverna genom att leka enkla och snabba lekar 

med tydliga kunskapsmål, gärna så ofta som möjligt. Lekar är roliga och piggar upp lektionerna 

och tävlingsinslaget leder till att eleverna ofta tänker på siffror och tal på ett mer positivt sätt. 

Läraren bör också uppmärksamma eleverna om att lekar inte är ett test på kunskap utan att de 

har syftet att befästa räknefärdigheterna (Butterworth & Yeo, 2010).  

 

3.3 Tidig upptäckt av svårigheterna       

                                                                                                       
Ljungblad (2001) menar att arbete med barn med specifika matematiksvårigheter kräver ett 

nytänkande av skolans personal. Det är en fördel om barns specifika problem i matematik 

upptäcks i tid, för då kan specialpedagogiskt arbete starta. Detta ses främja en bättre utveckling 

för eleven i fråga. För de som arbetar i skolan handlar det om att ge rätt träning och hjälp som 

passar för varje enskild individ, för att en positiv utveckling ska kunna ske. För lärare och 

pedagoger gäller det alltså i att ett så tidigt stadie som möjligt upptäcka och förstå elever med 

specifika svårigheter i matematik (Ljungblad, 2001). Larsson (2013, 3 november) skriver om 

en uppmärksam lärare som ser dyskalkyli i årskurs 1. I hennes artikel benämns också logopeden 

Björnström, som betonar vikten av tidiga insatser (ibid.). Björnström menar att det inte finns 

skäl till att vänta och se. Det är bättre att testa olika sorters insatser, även om osäkerhet finns på 

om de är rätta och kommer att fungera, än att inte göra något alls. Generellt sett menar 

Björnström att det i de tidiga skolåren finns anledning till att avvakta med symboler och 

abstraktioner. Han anser att siffrorna ofta får för tidigt inslag i undervisningen för många elever. 

Inom matematiken är det bättre att arbeta med konkret material istället för att börja med abstrakt 

material direkt. I artikeln står det om Björnströms uppfattningar, bland annat att en uppmärksam 

lärare kan se avvikande räkneutveckling som tyder på dyskalkyli redan i första klass. Dyskalkyli 

debuterar alltid tidigt, om svårigheterna dyker upp senare handlar det om något annat (ibid.). 

3.4 Olika material och undervisningssätt för lärare  

Tankesättet att arbeta konkret till abstrakt ses vara användbart (Björnström, 2012; Butterworth 

& Yeo, 2010). Det gäller dock att eleverna inte fastnar i att laborera med konkret material så 

som klossar och plockmaterial och därefter går direkt till arbete med siffror – som är den mest 

abstrakta representationsformen av tal. Eleverna behöver även arbeta med de mellanliggande 

representationsformerna. Dessa kan kallas för halvkonkret representation, exempelvis bilder av 

verkliga föremål, och halvabstrakt representation som bland annat tallinjer. Att låta eleverna 

arbeta med matematik på ett varierat och strukturerat sätt genom att erbjuda de olika 

abstraktionsformerna (konkret, halvkonkret, halvabstrakt och abstrakt representation), se bild 

1, menar Björnström (2012) är att föredra. Om en elev tycker att det blir för svårt kan läraren 

testa att växla ner till en lägre abstraktionsnivå. 
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        Bild 1 De fyra abstraktionsformerna  

     (Björnström, 2012, s.30) 

Författarna Butterworth och Yeo (2010) har i sin bok Dyskalkyli – Att hjälpa elever med 

specifika matematiksvårigheter skapat ett flertal material som kan användas för elever med 

matematiksvårigheter. De rekommenderar att arbeta med ett av deras material minst 45 minuter 

varje dag. Det bästa är om lärare, speciallärare och specialpedagoger kan arbeta individuellt 

med eleverna. Samtidigt som enskilt arbete rekommenderas är också matematiska spel med 

klasskamrater ibland att förorda. Aktiviteterna och spelen är väldigt systematiskt upplagda och 

syftet med varje del förklaras tydligt. Det är enkla material och upplägg samtidigt som det finns 

förklarat i detalj vad läraren behöver göra. Materialen som har skapats ses vara ett viktigt och 

väl beprövat stödprogram. De syftar till att genom sakkunnig ledning övervinna elevers 

grundläggande räkneproblem. Boken innehåller alltså användbara tips för lärare med korta 

informationstexter om olika arbetsområden i matematiken. Kopieringsunderlag finns också att 

tillgå (Butterworth & Yeo, 2010).  

I de tidiga årskurserna är det vanligt att använda annat undervisningsmaterial än enbart 

matematikboken. Exempel på sådant material är: klossar, kulram, måttband, positionsbräde och 

pärlor. Men så fort de flesta eleverna i klassen tycks klara sig utan detta försvinner det ofta från 

klassrummet. För elever som behöver arbeta med olika representationsformer är detta en stor 

nackdel. Laborationsmaterial bör alltid finnas tillgängligt i klassrummet, för då kan de elever 

som har glädje av materialet fortsätta använda det utan att det ses vara konstigt (Björnström, 

2012). Exempel på annat praktiskt och konkret material som kan användas är: ental i form av 

exempelvis plastbrickor/centikuber/stenar/mynt, cuisenairestavar (de är proportionella, 1 cm 

baserade och färgade stavar som representerar 1-10), tiobasmaterial (proportionella 1 cm stavar 

som representerar värdena 1, 10, 100 och 1000), talrader upp till 100, tallinjer upp till 100, 

tomma talrader eller tallinjer samt 100-rutor (Butterworth & Yeo, 2010). 

Ibland behövs visuellt stöd för att genom bilder och skriven text kunna tydliggöra det som ska 

planeras eller det som redan har gjorts. Bilder har en fördel jämfört med prat och det är att de 

finns kvar. Bilder som elever har tillgång till kan eleverna återkomma till obegränsat med 

gånger under en skoldag (Adler, 2001). Det finns många svårigheter som elever med specifika 

matematiksvårigheter kan visa tecken på och drabbas av. Lärare kan i och med detta känna 

känslan av att aldrig veta hur lektioner med dessa elever kommer att bli. Planeringen som gjorts 

kanske inte fungerar alls. Det gäller att vara lyhörd, uppfinningsrik samt ha förmågan att kunna 

improvisera. Dessa elever kommer ofta mer till sin rätt vid arbete tillsammans med lärare i liten 

grupp. Detta med anledning av att de har väldigt svårt att sitta i stor grupp och räkna, då de 

behöver mycket lärartid för att ha möjlighet att lyckas (Ljungblad, 2001).  
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Vid arbete med elever med specifika matematiksvårigheter gäller det även att arbeta 

processinriktat. Det är kanske inte alltid som man kommer fram till rätt siffror i svaret under 

arbetets gång, medan det processinriktade arbetssättet ger eleven bra tankeprocesser. Sådant 

som ses kunna träna detta processinriktade arbetssätt är att låta eleverna reflektera och fundera 

över om de förstår själva problemet. Sedan hur man kan börja ta sig an det och hur uppgiften 

kan slutföras. Till sist kan man se tillbaka på det som gjorts och fundera över om det är rimligt. 

Dessa tankeprocesser har barnen nytta av i alla skolämnen och även i övriga livet. Barn med 

dysklakyli har även svårt att använda gammal kunskap till en ny liknande situation samt att 

använda den på rätt sätt. Detta sker sällan per automatik. Därför behöver lärare dagligen 

diskutera matematik med sina elever. En elev kanske inte känner att subtraktionsuppställningen 

hon lärde sig förra veckan även passar bra till den nuvarande uppgiften. Därför behöver eleven 

ständigt återkoppling till det som gjorts tidigare. Denna återkoppling behöver komma från 

läraren eftersom detta inte sker automatiskt. Återkopplingen är väldigt tidskrävande 

(Ljungblad, 2001). 

Motivation är viktigt för elever med specifika matematiksvårigheter. Försök få eleverna att 

lyckas dagligen. Det leder till en ökad motivation och då kommer utveckling i det dagliga 

skolarbetet att ske utifrån det. En rimlig nivå för det som ska göras är väldigt viktigt för elever 

med specifika matematiksvårigheter. Tillsammans med lärare stegras nivån och träning på nya 

saker sker i samspel mellan elev och lärare. Elever med matematiksvårigheter behöver mycket 

beröm. Dock är de bra på att genomskåda vad folk säger, så det gäller att vara ärlig. Ett tips är 

att försöka gå vidare med svårigheterna. Om det är svårt med ett visst räknesätt, fortsätt inte 

alltför länge med det som inte fungerar utan testa något annat en stund för att senare komma 

tillbaka till det. Ett tankesätt att använda kan vara att inte arbeta mer med det som inte fungerar 

(ibid.). 

 

3.5 Material för elever 
 

Intensiv och kvalificerad träning räcker sällan hela vägen för elever med dyskalkyli. I och med 

detta bör träningen kombineras med verktyg och strategier som kompenserar delar av 

matematisksvårigheterna. Miniräknare som används på rätt sätt kan göra underverk för elever 

med dåligt räkneflyt (Björnström, 2012; Butterworth & Yeo, 2010). En elev som räknar 

långsamt och omständligt får annars lägga all sin kraft på själva räkneproceduren. Dessa elever 

får exempelvis ofta träna på multiplikationstabellen och de fyra räknesätten under hela sin 

skoltid, med mycket begränsad framgång. Då kan en miniräknare vara till stor nytta för eleven. 

Den avlastar då minnet, ökar arbetstempot samt skapar plats för tänkande. Många elever har 

också svårt att lära sig formler och räkneprocedurer utantill. Exempel på sådant är hur man 

räknar ut area, hastighet och volym. För att underlätta denna typ av problematik kan mattekort 

användas, där finns användbar basfakta samlad. Dessa mattekort gör att eleven kan använda sin 

kraft och energi till att lösa problemen och använda metoderna. Färdiga lathundar och 

matteverktyg finns att köpa, men de bästa verktygen är de som eleverna tillverkar på egen hand. 

Bra hjälpmedel är alltså miniräknare och mattekort. Även datorer och surfplattor ses vara 

fungerande hjälpmedel. Till datorer och surfplattor finns en mängd olika pedagogiska program 

och applikationer. Tekniken fungerar som en träningskompis som ger färdighetsträning. Den 

”kompisen” tröttnar aldrig, är förutsägbar och har ständigt nya uppgifter på lager. På internet 

finns många matematikspel på olika nivåer och för olika åldrar. Dessutom är många av dem 

gratis, dock med varierande kvalitet liksom allt annat på internet. För en lärare tar det dock inte 

lång tid att göra en bedömning om det är bra eller inte (Björnström, 2012). 
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Att låta eleverna föra loggbok eller ”lyckasbok” över skol- och matematiksvårigheter ses vara 

positivt. I denna bok kan elev och lärare varje vecka tillsammans skriva ner allt som har fungerat 

under matematiklektionerna, både stora och små saker. En del veckor kanske det bara blir någon 

enstaka anteckning och andra veckor kanske det blir en hel sida. Det är viktigt att eleven med 

egna ord analyserar alla ljusglimtar. Exempelvis kan eleven skriva följande: ”Varför gick det 

bra på läxförhöret? För att jag fick bra hjälp. Jag fick också använda miniräknare. Jag övade 

hemma tillsammans med min kompis. Kompisen förklarade så bra.” Efter ett tag fylls den 

tomma loggboken eller ”lyckasboken” med skriftliga bevis på matematisk kompetens. Då 

stämmer inte längre tanken ”jag är värdelös i matte” som många elever dras med, för boken 

visar på motsatsen (ibid.). 

3.6 Samarbete mellan hem och skola 
 

Adler (2001) menar att ett samarbete bör finnas vid arbete med elever med specifika 

matematiksvårigheter. Detta samarbete bör finnas mellan lärare, föräldrar och andra som 

arbetar med och möter eleven. Arbetet behöver vara givande och förtroendefullt för att det ska 

fungera på bästa möjliga sätt. Dock mår ingen bra av för mycket hjälp. Detta gäller framförallt 

när en elev är på väg in i puberteten och den försöker frigöra sig från vuxenvärlden. Därför är 

det viktigt att skolan lyckas möta eleven på ett tidigt stadium, redan under de första skolåren. 

Trots de inlärningssvårigheter som finns behöver elever träna på att arbeta självständigt i den 

mån det är möjligt. Dessutom behöver eleven få kännedom från lärarens sida om de svårigheter 

som syns, genom samtal med eleven. Det ses enligt Adler (2001) minska risken för psykiska 

påslagningar som annars alltid riskerar att komma senast under puberteten. En bra modell att 

arbeta utefter för samarbete innehåller stöd, god struktur och tydlighet. I denna modell sker alla 

insatser med eleven i fokus. Modellen kallas för Tre S för samarbete, se bild 2. 

 

 
 

                                                         Bild 2 Tre S för samarbete 

             (Adler, 2001, s.109) 

 

Det är viktigt att alla som arbetar med och möter eleven gör det som de är bäst på och det som 

är dennes ansvarsområde i samarbetet för att det ska fungera. Grundtanken är förstås att 

föräldrar ska vara föräldrar och skolan ska ställa upp med bra pedagoger. Arbetet får inte 

resultera i att föräldrarna behöver bedriva flera timmars skolarbete när deras barn kommer hem 

från skolan. För då får de ingen chans till att leva ett ”vanligt” familjeliv samtidigt som barnet 

inte heller får någon rolig fritid och hinner leka med sina kompisar. Därför är det viktigt att det 

genom samarbetet växer fram en gemensam syn på elevens svårigheter och behov (ibid.). När 

en elevs svårigheter har kartlagts behöver läraren veta hur den bör lägga upp undervisningen så 

att eleven utvecklar dennes räkneförmåga. Kartläggningen kan också bidra med en 

fingervisning om hur föräldrar kan stötta sitt barn och hur eleven kan underlätta sin situation. I 
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skolan handlar det först om att hitta rätt kombination av träning och kompensation (Björnström, 

2012). 

4 OM DIAGNOSERNA DYSKALKYLI OCH DYSLEXI 
Denna del handlar om diagnosens vara eller icke vara, om effekter och svårigheter samt om 

olika uppfattningar som finns gällande diagnoserna dyskalkyli och dyslexi.  

 

4.1 Uppfattningar om diagnoserna dyskalkyli och dyslexi 
 

Dyskalkyli och dess diffusa avgränsningar gör det svårt att uppfatta hur vanlig diagnosen är. 

En uppskattning om detta har gjorts utifrån undersökningar av ett stort antal elever (Lundberg 

& Sterner, 2009) Denna uppskattning pekar på att 4-6 procent av alla elever hade någon form 

av dyskalkyli. En stor del av dessa elever visade sig också ha andra störningar i form av bland 

annat ADHD, dyslexi eller ångestsyndrom (ibid.).  

Något som bör poängteras är att barn med räknesvårigheter kan ha haft bristfällig undervisning 

eller slarvig skolgång. Att räkna är en färdighet som behöver mycket träning. Elever som inte 

har fått tillräckligt mycket träning i detta och därmed har en outvecklad taluppfattning kan alltså 

ha räknesvårigheter utan att den behöver har dyskalkyli (ibid.). Ljungblad (2001) menar att 

dyskalkyli antagligen är svårare att upptäcka än dyslexi. Det är inte heller så många elever som 

får diagnosen dyskalkyli. Detta med anledning av att kunskapen om dessa specifika 

matematiksvårigheter inte finns överallt i Sverige. Enligt undersökningar som gjorts under 

1980-1990-talen i USA och Israel visar resultaten att det är minst lika många elever som har 

specifika matematiksvårigheter som har läs- och skrivsvårigheter (Ljungblad, 2001).  

 

Butterworth (2010) har utifrån ett test han utvecklat testat reaktionstiden när elever löser enkla 

uppgifter (som exempelvis att avgöra vilken av två punktsvärmar som innehåller flest punkter) 

kommit fram till att dyskalkyli är lika vanligt som dyslexi. Dyskalkyli och dyslexi ses enligt 

honom drabba 4-8 procent av alla människor (Butterworth & Yeo, 2010). Lundberg (2009) 

menar istället att dyskalkyli är mindre vanligt än dyslexi. Detta pekar på olika uppfattningar 

gällande vilken diagnos som ses vara mest vanlig av dyskalkyli och dyslexi. Studier som har 

gjorts om läs- och skrivsvårigheter hos personer med dyskalkyli har visat sig ha väldigt höga 

samband. Det ses kunna ha att göra med att dyslexi är en brist i språkförmågan, som påverkar 

den fonologiska processen (att kunna dela upp orden i de ljud de består av) som i sin tur kan 

påverka inlärning av ord. Då matematiska uppgifter bygger på språket ses detta kunna vara 

problematiskt. Det kan handla om inhämtning av fakta (om den är verbalt lagrad) eller räkning 

med flersiffriga tal med minnessiffror och växlingar, som innebär en hög belastning av 

arbetsminnet (Butterworth & Yeo, 2010). 

 

4.2 Diagnosers värde 
 

Enligt Adler (2001) är det ofta diskussioner och debatter kring huruvida diagnoserna dyslexi 

och dyskalkyli samt medicinska diagnoser som DAMP och ADHD har ett värde. En del är 

ifrågasättande till att sätta diagnosen dyskalkyli på alla eller vissa som har någon form av 

matematiksvårigheter. Ifrågasättandet får dock inte leda till att folk helt undviker att ställa 

specifika diagnoser. För då finns det en påtaglig risk att relevant hjälp inte heller kommer att 

erbjudas för dem som har stort behov av det. Det är väldigt sällan som vuxna på skolan träffar 

ett yngre skolbarn som själv frågar efter sin diagnos. Funderingarna brukar komma från 

eleverna själva när de blir lite äldre och de fortsätter att misslyckas inom matematiken. Dessa 

elever brukar då brottas med frågor som: Vad är anledningen till att jag har så svårt med 



 16 

matematiken? Varför är jag sämre i det ämnet i jämfört med många andra skolämnen? Dessa 

funderingar är ofta frustrerande och obegripliga för eleverna. För de flesta äldre elever blir en 

diagnos ett sätt att tydliggöra orsaken till svårigheten. Detta är också något som föräldrar brukar 

efterfråga. Anledningen till att de efterfrågar detta i många fall är för att kunna hjälpa sitt barn 

på rätt sätt och för att kunna ställa krav på skolan när det handlar om hjälpinsatser. Om man ser 

diagnoser från skolpersonalens perspektiv ser man värdet i att kunna planera för rätt 

hjälpinsatser och undvika det som inte ses vara möjligt att öva på, det vill säga träna upp. I och 

med detta kan undervisningen bli mer framgångsrik. En diagnos visar också formellt på behovet 

av resurser, vilket fungerar som stöd för pedagoger och skolledare när sökning av resurser till 

skolan sker (ibid.). 

Om diagnostisering av barn helt uteblir så kan hjälpen också utebli. Avsikten med diagnoser är 

troligtvis inte att ”stämpla” barn med en diagnos som det sedan kan ha svårt att bli av med. 

Dock är detta tankesätt ett hinder i frågan om utredning och diagnostisering av dyskalkyli. Inom 

sjukvården är diagnoser idag en självklarhet. De utgör grunden för behandling och det är sällan 

de ifrågasätts. Detta synsätt börjar enligt Adler (2001) användas alltmer inom skolans värld, 

men det är en lång väg kvar till ett accepterande av diagnosers värde. När diagnoser är som bäst 

utgör de en sammanfattande beskrivning av en individs svårigheter. Denna sammanfattning kan 

man utgå ifrån när det senare ska dras slutsatser om pedagogisk hjälp och andra stödinsatser. 

Då görs en jämförelse med andra, som uppvisat liknande problem och relaterar till hur de har 

blivit hjälpta. För många dyskalkyliker dröjer det dock ofta länge innan de genomgår en 

ordentlig bedömning och eventuellt får en diagnos. Adlers (2001) erfarenhet tyder på att många 

av dessa personer blir lättade när de får konstaterat vilka svårigheter som de haft. Att de får en 

diagnos leder inte till att de ger upp utan snarare tvärtom. Istället sporras de till att ta tag i 

matematiken på ett nytt sätt. Dessa personer är oftast äldre, kanske i vuxen ålder, och det är 

fantastiskt att de kan få känna känslan av att lyckas. En diagnos kan alltså resultera i att barnet 

inte behöver fundera så mycket på varför just matematiken är svår. Den kraften kan istället 

läggas på arbetet inom ämnet på ett framgångsrikt sätt. En säker dyskalkylidiagnos kan som 

tidigast ställas i 10-12-års åldern. Detta åldersspann gäller också för att ställa en dyslexidiagnos. 

En diagnos får dock inte ses som den enda vägen till hjälp. Därför ska detta inte hindra skolan 

från att sätta in hjälpinsatser innan dess. Det gäller att personal på skolan kan prata öppet om 

det som är svårt och det som eleven själv ifråga tycker är svårt. Specifika matematiksvårigheter 

blir sällan bra av sig själva, därför behövs hjälp (ibid.). 

Sjöberg (2006) hävdar att det finns bättre förklaringar till varför en del elever har svårigheter i 

matematik än att anse att de lider av dyskalkyli. En formell diagnos av dyskalkyli torde inte 

vara nödvändig menar även Butterworth och Yeo (2010). Något som går att konstatera med stor 

säkerhet är att försiktighet kring att snabbt sätta etiketten dyskalkyli på någon som har svårt att 

räkna bör iakttas. Detta då det ses finnas en risk med att använda etiketter eller diagnoser. Om 

en etikett sätts på en elev kan betydelsen av god undervisning och mycket uppmuntran till den 

som inte har så lätt att lära sig glömmas bort. En annan risk som finns är att utredning kring 

svårigheterna inte sker (Butterworth & Yeo, 2010). Det råder med andra ord delade meningar 

om nyttan med att diagnostisera personer med diagnosen dyskalkyli. En stor fundering som 

finns är hur diagnosen påverkar individens självbild och förväntningar på sig själv (Björnström, 

2012). 
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4.3 Utreda och ställa diagnos 
 

Vid en utredning bör fokus ligga på att öka förståelsen för individens svårigheter, det ses vara 

det som ska göras i första hand. I andra hand kan frågan om en eventuell specifik diagnos 

beröras. En diagnos kan leda till att individen får en specifik och riktad behandling, då den utgör 

ett samlingsnamn på en beskrivning av olika symtom som tillhör bilden för den speciella 

diagnosen. När det gäller diagnosen dyskalkyli är hjälpinsatserna oftast inte medicinskt 

inriktade, som vid exempelvis ADHD. Utan istället handlar det om olika former av pedagogiska 

insatser. Detta gör dyskalkyli liksom dyslexi till en speciell form av diagnos som visserligen 

ställs inom sjukvården men där hjälpinsatserna oftast ligger utanför sjukhusets områden. 

Hjälpen sker istället i hem och skola. Från sjukvårdens perspektiv betonas ofta vikten av att 

sätta en diagnos. Sjukvården menar att en diagnos fungerar som underlag för dimensionering 

och planering av hälso- och sjukvårdsinsatserna. Med andra ord handlar det om att placera ut 

resurser med utgångspunkt från antalet diagnoser som finns av olika slag. Adler (2007) hävdar 

alltså att dyskalkyli inte är en sjukdom i traditionell medicinsk betydelse.  

Det är psykologernas och läkarnas uppgift att ställa diagnos på elever, då lärare inte anses ha 

tillräckligt stora kunskaper för att kunna göra det. Något som är viktigt att tänka på är att en 

lärare som inte ber om en utredning tillsammans med en förälder, sällan leder till att utredningen 

startar. Vid en eventuell utredning är det betydelsefullt att läraren ger sin bild av elevens 

skolsituation (Ljungblad, 2001). Det förekommer att lärare uttrycker oro för en viss diagnos. 

De är rädda att eleven ska nöja sig med sin diagnos och aktivt sluta att arbeta med matematiken 

med förklaringen: ”Jag har ju dyskalkyli och då kan jag inte jobba med matte”. Dessa farhågor 

brukar dock försvinna när lärarna påbörjar en dialog med eleven och föräldrarna. I en bra dialog 

tydliggörs elevens svårigheter samtidigt som alternativa arbetssätt för matematiken framgår. 

Att påvisa möjligheterna som finns är grunden för att få en ordentlig utredning berättigad 

(Adler, 2001). Anpassningar och stöd ska ges oavsett om eleven har en diagnos eller inte. I 

samspel med skollagen är det skolans ansvar att kompensera och anpassa undervisningen samt 

göra matematiken tillgänglig för alla elever. Alla elever måste få delta i undervisningen utifrån 

sina egna förutsättningar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017; SFS 2010:800). 

4.4 Kan man bli botad från dyskalkyli? 
 

Diagnosen dysklakyli ska ses som en beskrivning av nuläget och maximalt ett år framåt. Om 

en elev får diagnosen ses den alltså kunna bli botad från dyskalkyli. Eleven är ständigt under 

utveckling och de svårigheter som fanns förra året kan ha minskat eller nästan försvunnit. Ifall 

en elev får rätt bemötande och hjälp ökar möjligheterna till utveckling inom matematiken och 

andra områden. Dock brukar vissa delar av svårigheterna vara envisa och för alltid finnas kvar, 

även om de kan vara lindrigare. Detta gäller exempelvis förmågan att snabbt kunna plocka fram 

sifferfakta från minnet. Just denna typ av svårighet med sifferfakta är det vanligt finns kvar i 

vuxenlivet. Delar som koncentration och uppmärksamhet brukar ofta bli bättre med tiden vilket 

innebär en bättre förståelse för matematiska begrepp och symboler. Om de insatser som görs 

för att hjälpa en elev oavsett diagnos eller inte, blir framgångsrika eller inte beror till stor del 

på om individen lyckas behålla lusten att arbeta med matematik (Adler, 2007). 
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5 METOD 
I denna del av arbetet kommer metoden att redovisas i sex delar: urval, datainsamlingsmetoder, 

procedur, teoretiskt analysverktyg, etiska överväganden samt undersökningens reliabilitet och 

validitet.  

 

5.1 Urval 
 

Tre skolor valdes för intervjustudien. Två av skolorna ligger i samma kommun medan den 

tredje ligger i en grannkommun. Fyra lärare intervjuades till studien. På skola A intervjuades 

en lärare som benämns som L1. På skola B intervjuades en lärare som benämns som L2 och en 

speciallärarstudent som benämns som SL1. Skola A och B ligger i samma kommun. På skola 

C intervjuades en speciallärarstudent som benämns som SL2.  

Två olika lärarkategorier valdes för att kunna undersöka om det finns skillnader i deras syn på 

dyskalkyli och matematiksvårigheter. Personerna som har deltagit i studien har koppling till 

matematikämnet och lågstadiet.  

 

L1 är utbildad förskollärare och grundskollärare 1-7 i svenska och SO. Hon har läst till 

behörighet i engelska för årskurs 1-7 samt matematik för årskurs 1-3. L1 arbetar nu i årskurs 2 

och har arbetat som lärare i skolan sedan 1993. 

 

L2 är utbildad f-6 lärare i svenska och SO. L2 är även behörig i matematik för årskurs 1-3 och 

läser just nu till behörighet i NO och teknik för årskurs 1-3. Hon arbetar nu i årskurs 3 samt 

undervisar årskurs 1 i NO. L2 har arbetat som lärare sedan 2005.  

 

SL1 arbetar som speciallärare i årskurs 3-9, 40 procent, samtidigt som hon går utbildning för 

speciallärare. SL1 är inne på termin två av tre och läser inriktningen läs, skriv och språk. Hon 

arbetar med elever i bland annat ämnet matematik. SL1 har arbetat i ett och ett halvt år som 

speciallärare och som lärare sedan 2001.  

 

SL2 är utbildad grundskollärare 1-7 i svenska och SO. SL2 har arbetat som lärare i tre år, mest 

i årskurs 1-3. Hon läser just nu till speciallärare med inriktning matematik och är inne på termin 

två av tre. SL2 arbetar en dag i veckan med sva-elever (elever med svenska som andra språk, 

alltså annat modersmål än svenska) i årskurs 1-3.  

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Jag har valt att göra min undersökning med metoden kvalitativ intervju. Johansson och Svedner 

(2010) menar att denna metod kan användas när intresse finns för att ta reda på mer om vad 

lärare som är ansvariga för undervisning har för åsikter. Genom kvalitativa intervjuer kan jag 

därför analysera lärares åsikter och uppfattningar. Jag valde att genomföra individuella 

kvalitativa intervjuer, då Bryman (2011) menar att dessa former av intervjuer används då 

detaljerade svar önskas.  

Till uppsatsens bakgrund och litteraturgenomgång valde jag att läsa skriftlig forskning och 

litteratur inom området dyskalkyli och matematiksvårigheter. Som referenser till detta användes 

skolans styrdokument, litteratur från stadens bibliotek, en vetenskaplig artikel samt andra 

utvalda källor från internet. 
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5.3 Procedur 
 

Arbetet började med en litteraturgenomgång för att kunna fördjupa sig inom området dyskalkyli 

och matematiksvårigheter. Därefter började jag planera för intervjuerna. Jag gjorde iordning 

intervjufrågor som skulle ligga till grund för intervjuerna. Frågorna formulerades utifrån syftet 

och frågeställningarna. Min avsikt var inte att följa frågorna slaviskt eller i den ordningen som 

jag skrivit dem i, utan att jag skulle ha de som grund. Intervjufrågorna finns att ta del av i bilaga 

2. När jag hade formulerat frågorna inför intervjuerna påbörjade jag skrivandet av ett 

missivbrev, se bilaga 1. I brevet presenterade jag mig själv, mina kontaktuppgifter, vilket syfte 

studien har, lite information om intervjun samt att jag tar hänsyn till de forskningsetiska 

principerna som finns.  

 

Jag hade tänkt mig att genomföra fyra intervjuer, varav två med lärare och två med speciallärare 

eller specialpedagoger. Önskvärt var att de undervisar i ämnet matematik och arbetar i eller mot 

lågstadiet. Min tanke var från början att genomföra intervjuerna på två skolor på två olika orter 

i samma kommun, den ena som jag haft min verksamhetsförlagda utbildning på (skola A) och 

en annan som jag arbetat en hel del som vikarie på (skola B). Innan det var färdigt blev det 

dessa två skolor plus ytterligare en skola i en annan kommun (skola C).  På skolan där jag haft 

min verksamhetsförlagda utbildning kontaktade jag min handledare (L1), även kallat lokal 

lärarutbildare. Min handledare är lärare och kunde tänka sig att ställa upp på intervju. På den 

skolan finns inga anställda specialpedagoger men däremot speciallärarstudenter. De arbetar på 

skolan och läser samtidigt till speciallärare. Ingen av dessa speciallärarstudenter arbetar mot, 

inriktar sig mot eller har undervisat/undervisar i matematikämnet, därför kändes de personerna 

inte relevanta för min studie. Jag fick turligt nog tips av en av dessa speciallärarstudenter om 

en av dennes studiekamrater som inriktade sig mot just matematik och som skulle kunna tänka 

sig att ställa upp på intervju till mitt arbete. Jag kontaktade därefter personen (SL2) via mail 

och fick ett ja till deltagande i intervju. Denna person arbetar i en grannkommun, vilket jag 

dock inte såg som något problem utan snarare intressant när resultaten sedan skulle jämföras.  

På en annan skola, i samma kommun som jag haft min verksamhetsförlagda utbildning på, 

kontaktade jag en lärare (L2) som undervisar i matematik på lågstadiet. Den läraren kunde 

också tänka sig ställa upp på intervju. En som också läser till speciallärare på samma skola 

kontaktades och tackade ja till intervjudeltagandet. Denna speciallärarstudent arbetar deltid som 

speciallärare och läser utbildningen för speciallärare (SL1). 

I och med detta hade jag fyra intervjupersoner, varav två lärare och två speciallärarstudenter. 

Alla hade fått tagit del av missivbrevet och visste förutsättningarna inför intervjun. Tid och dag 

för intervjuerna bestämdes via mail- och smskontakt med var och en av intervjupersonerna.  

 

Tre av intervjuerna var så kallade direkta intervjuer (Bryman, 2011). Dessa intervjuer betyder 

att jag och intervjupersonerna sågs ansikte mot ansikte. De direkta intervjuerna genomfördes 

på skola A och B med L1, L2 och SL1. Två av intervjuerna genomfördes i deras arbetsrum och 

en av intervjuerna i ett klassrum. Vid intervjuerna var det enbart jag och intervjupersonerna i 

rummet.   

På skola C utfördes intervjun med SL2 per telefon, med andra ord en så kallad telefonintervju. 

Anledningen till att jag och SL2 kom fram till att telefonintervju var lämpligast för oss båda var 

att jag slapp resetiden och att det var enklaste sättet att kunna genomföra intervjun på. Bryman 

(2011) menar att en nackdel med denna typ av intervju är att man som intervjuare inte ser 

intervjupersonen och går då miste om bland annat ansiktsuttryck och kroppsspråk. Utifrån de 

svar jag fick under mina totalt fyra intervjutillfällen lägger jag ingen större vikt vid om intervjun 

skedde direkt eller via telefon. Jag anser att jag fick en väl genomförd intervju även via telefon. 
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Både Johansson och Svedner (2010) samt Bryman (2011) poängterar vikten av att spela in 

intervjuer och transkribera dem. I och med detta valde jag att spela in intervjuerna med hjälp 

av en diktafon och sedan transkribera dem. Jag antecknade också lite grann under intervjuerna, 

utifall något skulle hända med ljudinspelningarna så hade jag mina anteckningar åtminstone. 

Trost (2010) påpekar även vikten av att ta anteckningar under intervjuer, även fast 

ljudinspelning görs. Bryman (2011) menar att inspelning och transkribering är viktigt då det 

ger förutsättningar till att fånga intervjupersonernas exakta svar, ordagrant. Om den som 

intervjuar enbart antecknar är chansen stor att speciella uttryck går till spillo. Den som 

intervjuar bör vara medveten om att de personer som intervjuas kan hämmas av 

inspelningsutrustningen (Bryman, 2011), därför var det något som jag tänkte på under 

intervjuerna. Intervjupersonerna fick en förfrågan i förväg om det var okej att intervjun spelades 

in och det var inga problem för någon utav dem. Patel och Davidson (2011) menar att det krävs 

intervjupersonernas tillstånd för att få göra ljudinspelning. En annan nackdel med att spela in 

intervjuer är att det tar tid att transkribera de. Jag ser trots tidsåtgången att transkribera en vinst 

i att spela in intervjuerna. Efter transkriberingen lästes de nedskrivna intervjuerna igenom ett 

flertal gånger. Därefter skedde analys och kategorisering av svaren, vilket också var ett 

tidskrävande arbete. Arbetet med och analysen av intervjusvaren skedde med en 

fenomenografisk ansats.  

 

Bryman (2011) menar att intervjuaren behöver vara lyhörd inför intervjupersonens svar och 

kunna följa upp de på olika sätt. Jag som intervjuare försökte därför vara lyhörd inför 

intervjupersonernas svar genom att bland annat ställa följdfrågor och verka intresserad. Trost 

(2010) anser att den som intervjuar bör anpassa intervjun efter intervjupersonenens tankebanor. 

Han hävdar att följsamhet är viktigt, vilket jag håller med om till fullo. ”Följsamhet är A och O 

under intervjuarbetet.” (Trost, 2010, s.72) Att vara både lyhörd och följsam är därför något jag 

försökt eftersträva under mina intervjuer. Trost (2010) skriver också om reflektion kring 

intervjuerna. Han menar att det är bra att fundera på ifall det är något som bör ändras efter den 

första intervjun inför de kommande. Efter första intervjun var det dock inget speciellt som jag 

ansåg behövde ändras. Utan mina intervjuer hade ungefär samma upplägg, men ingen intervju 

är den andra lik för det.  

 

5.4 Teoretiskt analysverktyg – Fenomenografi 
 

Fenomenografi är det teoretiska ramverk, även kallat teoretiskt analysverktyg, som jag har 

utgått ifrån i analysen av intervjuerna i denna undersökning. Fenomenografin är ett 

vetenskapligt förhållningssätt med fokus på att studera uppfattningar. Syftet med en 

fenomenografisk analys är att studera människors uppfattning av fenomen i omvärlden (Patel 

& Davidson, 2011). Med anledning av att jag ska undersöka vad några lärare och 

speciallärarstudenter har för uppfattningar om dyskalkyli och matematiksvårigheter ser jag 

fenomenografi som ett passande analysverktyg.  

 

Vid undersökning av människors uppfattningar har Marton (Olsson & Sörensen, 2011), en av 

fenomenografins grundare, gett förslag på att en skillnad bör göras mellan ett första och andra 

ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv direkt beskriver 

aspekterna av verkligheten som denne tycker är intressant. I andra ordningens perspektiv 

fokuseras det på hur omvärlden uppfattas av människor. Den fenomenografiska ansatsens 

huvudsyfte är att ur ett andra ordningens perspektiv beskriva hur fenomen och företeelser i 

omvärlden uppfattas av människor, alltså inte av forskaren själv. Fenomenografin utgår från att 

ett objekts mening inte är givet på förhand utan att det grundas av hur människan tolkar 
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meningen. Från denna ansats sett skapas uppfattningen utifrån erfarenheten och verkligheten 

skapas så småningom av uppfattandet (ibid.). 

 

Begreppet uppfattning är centralt inom fenomenografin. Att uppfatta något handlar om att skapa 

mening och är det grundläggande sättet som omvärlden åskådliggörs på. Det är utifrån 

uppfattningarna som människan utgår från när den agerar och resonerar (Patel & Davidson, 

2011). Fenomenografin beskriver människors uppfattning av företeelser i sin omvärld i relation 

till deras uppfattning om dessa företeelser, deras föreställningar och idéer samt deras förståelse 

av dem. Inom fenomenografin studeras skillnaden mellan vad något är och hur det uppfattas 

vara. Det förstnämnda handlar om företeelsen i sig medan det sistnämnda har intresset inställt 

på hur en individ uppfattar företeelsen i verkligheten, alltså hur just den individen uppfattar 

världen. Uppfattningarna har alltid en vad- och en hur-aspekt.  

Den fenomenografiska ansatsen ser människan som en aktiv individ som med utgångspunkt i 

tidigare kunskaper och erfarenheter uppfattar och förstår olika företeelser på olika sätt. Detta 

betyder att innebörden av något kan förändras utifrån betraktarens sätt att se. Det som är 

avgörande för detta är vilken erfarenhet och kunskap som ligger bakom personens tolkning. 

Bild 3 visar att olika uppfattningar kring en och samma bild kan finnas. Några möjliga 

uppfattningar är: ett paraply, en geometrisk figur bestående av ett antal trianglar, en kub eller 

ett tält.  

 
     

       Bild 3 Betraktarens sätt att se 

   (Olsson & Sörensen, 2011, s.175) 

 

Analyssteg 

 

Efter transkribering av intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 

1) Bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck. 

2) Uppmärksamma likheter och skillnader i intervjusvaren. 

3) Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

4) Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel & Davidson, 2011). 

 

Dessa steg, det vill säga denna process, innebär att forskaren (i den här studien är det jag) läser 

samt sorterar materialet tills mönster blir tydliga. Till en början består mönstret av olika 

kategorier under vilka intervjupersonernas utsagor, det vill säga intervjusvaren, kan sorteras. 

Kategorierna ska skilja sig från varandra och inte heller överlappa varandra. Det ska vara 

uppenbart till vilken kategori en utsaga kan klassificeras (ibid.). I analysarbetet handlar det först 

om att identifiera helheten för att sedan beskriva de enskilda delarna. Om intervjumaterialet har 

blivit ordentligt igenomläst framträder en förhållandevis stabil bild av helheten och dess olika 

delar. När alla utsagor analyseras är syftet att förstå delens relation till helheten. Allt som har 

förmedlats i intervjuerna kommer inte att vara av intresse och vissa delar kommer därför att 
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sorteras bort. Det är inte uppfattningar i allmänhet som är av intresse utan det är 

undersökningspersonernas uppfattning av något specifikt fenomen. Av alla utsagor väljs därför 

framförallt exempel som pekar mot helhetens olika delar och hur dessa delar är relaterade till 

varandra (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Beskrivningskategorier används för att visa och sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar 

som olika individer i en grupp har av samma fenomen. Forskaren kategoriserar därför 

uppfattningarna med hänsyn till de skillnader i uppfattningarnas innebörd som framkommer. 

Kategorierna yttrar forskarens egen uppfattning av ett fenomen i dennes omvärld. Fenomenet 

bildas i detta fall av de uppfattningar som personerna har uttryckt (Olsson & Sörensen, 2011). 

Det finns några kriterier för vilka egenskaper en uppsättning beskrivningskategorier bör ha. 

Kriterium nummer ett är att alla kategorier bör ha en tydlig relation till undersökningens 

fenomen. Alltså bör varje kategori tydligt innehålla ett särskilt sätt att erfara ett fenomen. Det 

andra kriteriet är att kategorierna behöver ha en logisk relation till varandra. Tredje kriteriet 

handlar om att systemet bör vara sparsamt, vilket betyder att så få antal kriterier som möjligt 

bör användas. Detta ska göras i den mån det är rimligt och genomförbart, då den kritiska 

variationen i dataunderlaget ska kunna ringas in (Marton & Booth, 2000). I fenomenografiska 

studier brukar beskrivningen av uppfattningen, det vill säga kategorin, belysas med citat. Dessa 

citat har syftet att hjälpa läsaren att fånga innebörden i den gestaltning som gjorts av en 

uppfattning (Larsson, 1986). 

Det sista steget i processen som handlar om att studera den underliggande strukturen i 

kategorisystemet, innebär att förklara relationen mellan de olika kategorierna. Systemet av 

kategorier kallas för undersökningens utfallsrum och beskriver alltså uppfattningar om fenomen 

och utgör resultatet av analysen (Patel & Davidson, 2011). I min analys av intervjuerna har jag 

utgått ifrån den fenomenografiska ansatsen genom att följa stegen som ovan är beskrivna.  

 

För att söka svar på frågeställning 1 och 2 som handlar om vilka uppfattningar lärare har 

gällande dyskalkyli och matematiksvårigheter samt hur dessa uppfattningar förhåller sig till 

forskning inom området, tog jag del av befintlig forskning inom området dyskalkyli och 

matematiksvårigheter. Denna forskning presenterades i min litteraturgenomgång i detta arbete, 

i kapitel 2-4.  Utifrån forskningen gjorde jag olika beskrivningskategorier, för att kunna placera 

och gruppera lärarnas intervjusvar, alltså deras uppfattningar. Detta gjordes enligt Patel och 

Davidsons (2011) fyra analyssteg som beskrevs på föregående sida.  

 

De fyra beskrivningskategorierna är följande:  

Lärarnas uppfattningar om begreppet dyskalkyli – behandlar hur lärarna beskriver begreppet 

dyskalkyli. 

Problem och svårigheter i lektionssammanhang i matematik – här låg fokus på hur lärarna ser 

problem och svårigheter hos elever inom matematikämnet.  

Pedagogiska insatser – handlar om hur lärarnas arbetssätt med elever som uppvisar 

matematiksvårigheter ser ut. Denna kategori berör även material som används av lärare samt 

hur arbete med speciallärare ser ut. 

Situationer kring elev och diagnos – berör lärarnas kännedom om dyskalkyli och 

matematiksvårigheter. Något som också tas upp i denna kategori är lärarnas syn på nyttan och 

effekten av att använda diagnosen dyskalkyli på elever samt hur deras uppfattningar gällande 

utbildning och diskussion kring detta område ser ut.  

 

Till frågeställning 3 som handlar om ramfaktorer till lärarnas uppfattningar gjorde jag tre 

kategorier. Dessa kategorier skapades utifrån sådant som framkom från intervjusvaren och som 

jag lade märke till vid genomgången av transkriberingarna. Med andra ord analyserade jag vilka 
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ramfaktorer som orsakar eller påverkar lärarnas uppfattningar, alltså vad deras yttranden och 

kunskap är baserade på. De tre kategorierna är följande:  

Vetenskaplig fakta som lärarna läst/studerat – handlar om att lärarna har läst eller studerat 

forskning, det vill säga vetenskaplig fakta.  

Skolans beredskap – denna del rymmer sådant som skolan ansvarar för och erbjuder sina 

anställda, som exempelvis matematiklyftet (kallas av lärarnas för mattelyftet) och diagnostiska 

test.  

Personlig erfarenhet/personlig åsikt – betyder som namnet på kategorin utgör, att det är lärarnas 

personliga erfarenhet och/eller personliga åsikt som ligger till grund för uppfattningarna.  

 

5.5 Etiskt ställningstagande 
 

Vid genomförande av undersökningar, däribland intervjuer krävs tankar på forskningsetik. Det 

handlar om att visa hänsyn och respekt. Examensarbetet måste bygga på respekt för de personer 

som deltar i undersökningen (Johansson & Svedner, 2010). Vid planering, genomförande och 

hantering av intervjuerna har jag därför tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som 

finns. De fyra principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa principer handlar om att deltagarna ska vara medvetna 

om undersökningens syfte och hur undersökningen kommer gå till väga. Deltagarna ska ha 

möjlighet att när som helst ställa frågor och få de besvarade. Personerna som inbjuds att delta 

ska meddelas att de kan tacka nej till ett deltagande samt att det inte ska få några negativa 

konsekvenser. Deras deltagande är alltså frivilligt. Anonymiteten är viktig, det betyder att de 

som väljer att delta ska kunna vara säkra på att deras anonymitet skyddas. I det färdiga arbetet 

ska det inte vara möjligt att identifiera vilken skola och lärare det skrivits om (Johansson & 

Svedner, 2010; Bryman, 2011). I och med anonymiteten har jag valt att inte nämna någon ort 

eller del av landet där skolorna ligger. Skolorna benämns inte vid namn utan som skola A, B 

och C. Personerna benämns inte heller vid namn utan som L1, L2, SL1 och SL2. Det gör att det 

i detta arbete inte är möjligt att identifiera vilka skolor och lärare som jag har skrivit om.  

De uppgifter som samlas in om enskilda personer får enligt Bryman (2011) endast användas för 

undersökningens ändamål. Min avsikt är inte heller att använda de uppgifterna till annat 

ändamål än till detta arbete. För att deltagarna i min undersökning, det vill säga 

intervjupersonerna, skulle vara medvetna om mitt användande av de forskningsetiska 

principerna fick de ta del av missivbrevet innan de tackade ja till intervjudeltagandet. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 
 

Inom fenomenografin handlar frågor om trovärdighet, noggrannhet och giltighet om i vilken 

mån beskrivningskategorierna representerar undersökningspersonernas uppfattningar, alltså 

om i vilken mån som tolkning och analys (gjord av forskaren) representerar verkligheten. 

Reliabilitetsbegreppet svarar mot att någon utomstående, även kallat medbedömare, kan 

identifiera forskarens upptäckter. Detta betyder att de olika beskrivningskategorierna kan 

kännas igen i datamaterialet. Ett sätt att öka reliabiliteten utan att använda en medbedömare är 

att använda citat i beskrivningskategorierna. Citat är utdrag från intervjuerna, vilket kan göra 

det möjligt att följa forskarens ställningstaganden och värdera rimligheten (Starrin & Svensson, 

1994). Reliabilitet handlar alltså om tillförlitlighet. Begreppet reliabilitet används dock sällan 

inom kvalitativ forskning, istället får begreppet validitet en större innebörd (Patel & Davidson, 

2011). Jag har i mina beskrivningskategorier valt att ta med citat från intervjupersonerna. Detta 

gör då att tillförlitligheten eller trovärdigheten ses kunna öka, vilket betyder att reliabiliteten 

ses kunna bli högre. 
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Validitet handlar om att det som ska mätas eller undersökas är just det som är avsett att mätas 

eller undersökas, med andra ord att rätt sak mäts eller undersöks. Undersökningens giltighet har 

med validiteten att göra (Olsson & Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2011). I en kvalitativ 

studie handlar begreppet validitet om hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). Vid 

kritisk granskning av en studie är det alltså inte enbart tolkningsakten som är viktig. 

Granskningen berör också hur teoretiska antaganden, urval av undersökningspersoner och 

beskrivning av undersökningens genomförande har beskrivits och genomförts. Med andra ord 

är det undersökningen som helhet som bedöms (Starrin & Svensson, 1994). I min undersökning 

anser jag att det jag hade för avsikt att undersöka är det som har undersökts. Det jag har 

undersökt är vad lärare har för syn på dyskalkyli och matematiksvårigheter, vilket också var 

syftet från början. Jag har också valt två kategorier av urvalspersoner: lärare och 

speciallärarstudenter. Anledningen till att jag valde två olika lärarkategorier var för att jag ville 

se om det var någon märkbar skillnad mellan de två kategoriernas uppfattningar. 

Beskrivning av undersökningens genomförande har också gjorts.  

 

Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det går inte att skapa några regler eller procedurer 

för att säkerställa validiteten. Trots detta finns det några aspekter på problem gällande validitet. 

En av dessa aspekter gäller transkribering av intervjuer. Det handlar om att lagra det som sägs 

under intervjutillfällena och sedan skriva ut detta (Patel & Davidson, 2011). Talspråk och 

skriftspråk är skilda saker, därför bör en medvetenhet kring detta finnas. Gällande validiteten 

är det viktigt att forskaren är medveten om samt reflekterar över de val som görs i hanteringen 

av informationen och hur detta kan komma att påverka analysen (ibid.). Vid hantering av mina 

intervjuer har jag varit medveten om detta och reflekterat över de val jag gjort. Transkriberingen 

var nödvändig för att kunna kategorisera och analysera svaren från intervjupersonerna.  

6 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas resultatet från de genomförda kvalitativa intervjuerna. Intervjusvaren, 

som även kallas för utsagor, är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod. Denna 

del består därför av olika beskrivningskategorier, vilka utgör en variation av uppfattningar från 

lärarna. Beskrivningskategorierna som jag har använt för att skildra lärarnas uppfattningar är: 

lärarnas uppfattningar om begreppet dyskalkyli, problem och svårigheter i 

lektionssammanhang i matematik, pedagogiska insatser samt situationer kring elev och 

diagnos. För att belysa detta kommer citat från intervjuerna att användas.  

 

6.1 Lärarnas uppfattningar om begreppet dyskalkyli 
 

Under intervjuerna ställdes frågor och en diskussion fördes kring om de kände till 

begreppet/diagnosen dyskalkyli samt hur de beskrev det. Något som var genomgående under 

alla fyra intervjuerna var att alla deltagarna svarade att de känner/kände till dyskalkyli. De har 

dock varierande beskrivningar eller uppfattningar om vad det handlar om. Vissa uppfattningar 

liknar varandra medan andra skiljer sig åt. Min tolkning av intervjupersonernas utsagor gällande 

detta är att alla kopplar dyskalkyli till siffror och tal(uppfattning) på olika sätt. Tre av 

personerna (L1, L2 och SL2) nämner det uttryckligen, medan den fjärde, SL1, beskriver det på 

ett sätt som jag kopplar till siffror och tal(uppfattning). SL1 och SL2 talade mer om detta än 

vad L1 och L2 gjorde, därför har fler citat från dem valts ut. Jag anser att det är relevant att ta 

med mycket av deras utsagor. Både SL1 och SL2 tar upp problem med minnet. De uttrycker 

också sin osäkerhet kring kunskap om dyskalkyli. Båda speciallärarstudenterna SL1 samt SL2 

nämner även problem med mängder (antalsuppfattning) som en svårighet hos elever. Nedan är 

utsagorna för detta: 
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”Dyskalkyli det är ju just det här med att inte se siffrorna, som jag har förstått det. Och 

vad man gör med de, vad som händer och när man använder de som vi gör i 

matematiken.” (L1) 

 

”Jag vet inte något djupare egentligen än mer än vad det betyder. Det måste handla om 

taluppfattningen. Men jag har riktigt dålig på det faktiskt.” (L2) 

 

”Är det inte lite som dyslexi, att det liksom hoppar? Man läser från fel håll eller att de 

hoppar lite och man är inte helt säker på positionen.” (SL1)  

 

”Att se mängder (antalsuppfattning) och förstå. Sen inbillar jag mig att multiplikation är 

svårt. Men jag vet inte och har inget belägg för det.” (SL1) 

 

”Jag tänker på det här med mönster om det skulle kunna vara … någon stans så tänker 

jag att de här svårigheterna som jag har sett hos vissa elever som vi ändå liksom har 

kunnat komma över på något vis har jag upplevt, att det skulle kunna vara sådant som 

egentligen skulle kunna tolkas som dyskalkyli.” (SL1) 

”Och om det har något med minne att göra, korttidsminnet på något vis.” (SL1) 

”De verkar ha svårigheter, allvarliga svårigheter med förståelsen av tal och mängder. Och 

lika det här med talfakta och uppdelning av tal. Det känns som att de har inte det lika 

naturligt och lätt som övriga.” (SL2) 

SL2 beskriver grunderna i årskurs ett som viktiga och något som är ett tecken för lärare att se 

vilka som hänger med och inte. Det beskrivs på följande vis: 

”Om man tränar de här talkombinationerna. Man tränar 10-kamrater, man tränar dubblor, 

nästan dubblor eller tvillingar om man kallar det för det. De här grunderna som man 

brukar börja med i årskurs 1 och verkligen vilja att alla elever ska lära sig, man märker 

där att det är någonting. Det är där de har svårigheter med att … just den här naturliga, 

som en del barn bara har med sig på något vis. Det är här det blir svårt för de tycker jag 

att hänga med kamraterna. De har svårigheter att minnas också.” (SL2) 

6.2 Problem och svårigheter i lektionssammanhang i matematik 
 

Intervjufrågorna vad vet du om olika typer av matematiksvårigheter? och är du insatt i vad 

olika svårigheter kan innebära för och visa sig hos elever? resulterade i en mängd olika 

uppfattningar. En del av svaren har likheter med varandra medan andra skiljer sig åt.  

 

L1 menar att det finns flera problem, inte bara ett. Vidare menar L1 att det märks i olika 

årskurser vad som är svårt. L1 ser också en koppling mellan viss kunskap (specifikt division) 

och deras vardag. Detta tydliggörs av följande utsagor: 
 

”Det är ju så att det finns inte bara ett problem. När de kommer ifrån ettan och börjar 

jobba upp i tvåan och trean är det abstraktion som är svårt. De har ofta klart för sig när 

man börjar räkna äpplen eller konkreta föremål eller om de har syskon kan de vara ganska 

bra på division.” (L1) 

 

”För man delar med syskon och om man då har tre syskon då kan de ha full koll på vad 

det handlar om, om man inte säger division och börjar med en massa symboler.” (L1) 

 

Samma lärare, L1, poängterar svårigheten med abstraktion. Detta syns i citatet nedan: 
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”Många kan dela i huvudet (division i huvudräkning) ganska bra, men sen är det ju det 

här att föra över till symboler och i boken. Att abstrahera är ett kliv som har med mognad 

att göra och hur man får träna eller lära sig i skolan.” (L1) 

 

L1 menar också att en del svårigheter som elever uppvisar tillhör utvecklingen inom 

matematiken. Samtidigt menar L1 att när det inte blir automatiserat efter en viss tid bör stöttning 

och extra hjälp tillsättas.  

 
”Vissa svårigheter eller vad man nu kallar det för, är en full normal utveckling i den 

grundläggande matematiken. Men när det inte blir automatiserat efter ett tag, att man inte 

förstår vad addition och plustecknet, då måste man gå in och stödja det och hjälpa till.” 

(L1) 

 

Vidare menar L1 att hon tycker det är relativt lätt att se när det inte är så enkelt för eleverna i 

matematiken. Enligt L1 räcker det ibland med en stunds förklaring. I vissa fall behövs kanske 

extra stöttning. Detta åskådliggörs i följande utsaga: 

 
”Jag tycker att jag kan se ganska lätt när det inte är så enkelt, då kanske det räcker att 

förklara en stund. Eller så kanske man behöver lite extra stöttning av någon som finns 

tillgänglig när man inte har speciallärare på skolan.” (L1) 

 

L2 uttrycker sin osäkerhet gällande vad hon vet om olika typer av matematiksvårigheter. I 

början av det första citatet nedan med ”ganska lite känner jag …” samt i slutet av andra citatet 

genom ”… Men jag känner inte att jag vet mycket om det.” Läraren beskriver också hur hon 

ser en del svårigheter som finns hos eleverna när bedömningsstöd görs. Exempel på problematik 

som finns ges också. Se följande utsagor: 

 
”Ganska lite känner jag. När jag läste in min mattebehörighet så var det ingenting vi läste 

om, vi berörde väl det. Men jag märker väl på barnen lite grann när jag gör 

bedömningsstöd och när de har svårt med antalskonstans och när de inte förstår när de 

räknar.” (L2) 

 

”När de har fem i ena högen och tre i den andra och ska räkna ihop det. Då räknar de ´de 

här fem de vet de ju, men ändå räknar de från ett´. När de har svårt med taluppfattningen 

sådär. Men jag känner inte att jag vet mycket om det.” (L2) 

 

L2 berättade också om hur hon märker att elever har svårigheter, genom att uttrycka sig på 

nedanstående vis. Läraren menar även att bristande lust till matematikämnet är ett tydligt tecken 

på att svårigheter finns. 

 
”Det visar sig ofta känner jag, att de inte har lust att ha matte, att de tycker att det är 

tråkigt. Det är tydligaste tecknet på något sätt.” (L2) 

 

SL1 ger en rad olika exempel på områden inom matematiken som hon har upplevt vara svårt 

för elever. Det handlar om svårigheter inom olika områden i matematiken, som framgår i svaret 

nedan: 

 
”När det har varit svårt så kan det ha varit det här med att se mängder (uppfatta antal). 

Några har också haft problem med positionssystemet och några har det varit jättejobbigt 

med tiotalsövergångar för. Se mönster i tal har jag upplevt att några också haft svårt med.” 

(SL1) 
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SL2 betonar att tecken på allvarliga matematiksvårigheter har uppkommit hos en del elever och 

att det brukar märkas rätt tydligt. Läraren menar att det är i årskurs två som det händer saker, 

att dessa elever inte är på samma nivå som sina klasskompisar. Räknestrategier och 

minnesproblematik ses vara två tecken på att elever har matematiksvårigheter enligt SL2. I 

nedanstående intervjusvar förklaras detta ytterligare: 

 
”Ja det jag har märkt under åren jag har jobbat är att vissa barn får allvarliga 

matematiksvårigheter som märks ganska tydligt. Inte kanske första året i skolan för då 

jobbar man så mycket laborativt och sådär, men redan kan man säga i årskurs två så 

händer det saker att de inte börjar hänga med sina kamrater.” (SL2) 

 

”Man börjar märka att de inte kan bygga upp räknestrategier och minns liksom inte heller 

på samma vis som kamraterna. Det är de eleverna som börjar sticka ut redan ganska tidigt 

tycker jag.” (SL2) 

 

Både L1 och SL2 talar om årskurs två, att där upplevs och tydliggörs vissa svårigheter. L1 talar 

om abstraktion och SL2 om att de inte hänger med sina klasskamrater.  

 

6.3 Pedagogiska insatser 
 

Under mina intervjuer ställdes frågor som jag sedan kategoriserade till 

rubriken/beskrivningskategorin pedagogiska insatser. Under denna rubrik eller till denna 

kategorisering har jag plockat ut relevanta delar som kan kopplas till lärares och skolans 

insatser. Dessa insatser är pedagogiska ur det syftet att hjälpa och stötta elever med 

matematiksvårigheter.  

 

L1 framhäver vikten av att arbeta med konkret material. Detta med anledning av att det ses 

åskådliggöra på ett annat sätt än abstrakt material. Citatet nedan tydliggör det: 

 
”Det är jätteviktigt att man har konkret material och jobba med för att åskådliggöra.” (L1) 

 

Samma lärare betonar även att det är viktigt att börja om från början med elever som uppvisar 

svårigheter i matematik. Det handlar om att se vad det är som en elev har svårigheter med och 

sedan arbeta utifrån det. Detta framhävs nedan i två utsagor:  

 
”Man måste börja från början på något sätt och se var trappsteget är som låst sig.” (L1) 

 

”Man måste gå tillbaka och diagnostisera svårigheterna, var ligger de någonstans? Det är 

där man måste börja och fylla på.” (L1) 

 

Något som L1 också lyfter fram under intervjun är betydelsen av att känna att matematiken är 

lustfylld och få känna känslan av att lyckas. Att inte alltid få fel på uppgifterna exempelvis. 

Detta går att uppnå genom att börja om och ta det utifrån elevens nivå, menar L1. Dessa 

uppfattningar framhålls i följande citat, som handlar om en specifik elev: 

 
”Det är bara att börja om och hon tycker det är jättekul. Hon får det att fungera och då 

blir det ju rätt.” (L1) 

 

Vid arbete med denna specifika elev, som har stora problem med talområdet 0-20 beskriver L1 

arbetets gång i korthet. Fokus ligger på att börja om från början och sedan arbeta med talområdet 

0-20 med hjälp av konkret material.  
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”Jag har börjat om från början. Hon får exempelvis lägga talraden 0-20 för att jag ska se 

vilka begrepp hon har. Sen ser jag om hon ser skillnad på tal som 14 och 41. Allt görs på 

väldigt låg nivå och med pengar eller plock som vi säger.” (L1) 

 

L2 pratade om en elev som har uttalade svårigheter i matematikämnet. Angående denna elev 

beskriver läraren arbetet enligt följande: 

 
”Just nu har vi speciellt en elev som har uttalat speciellt svårt med matte. Och nu brukar 

jag sitta med honom en stund varje vecka, för att han får lite extra av mig då. Vi kan ta 

det i lugn och ro och det märks stor skillnad bara på den stunden.” (L2) 

 

Mer angående denna elev framgick under intervjun med L2. Lugn och ro samt egen tid med 

läraren ses vara en fungerande faktor, enligt L2 för denna elev. Stress ses vara en bidragande 

faktor till varför arbete i klassrummet inte fungerar något vidare för denna elev. Detta går att 

utläsa av utsagan nedan: 

 
”Ungefär en timme i veckan sitter vi. Vi har något avsnitt varje vecka där vi brukar jobba 

med något papper med olika uppgifter. Och det fixar inte han tillsammans med de andra. 

Det blir en stress för honom. Så då sitter jag själv med honom med det.” (L2) 

Samma lärare menar att hon använder konkret material, lika som L1 betonar på föregående sida 

om dennes specifika elev som hon arbetar en hel del med. L2 betonar ännu en gång lugn och ro 

och dess positiva påverkan på eleven i fråga. Tidsbrist är något som L2 också nämner, då hon 

anser att flera individer skulle vara i behov av extra stöd och egen tid med läraren. Dessa 

aspekter tydliggörs av följande två citat: 

”Jag får ju visa mycket med konkret material förstås. Bara att han får sitta i lugn och ro 

med mig gör att han förstår mycket bättre.” (L2) 

”Sen är det ju fler som skulle behöva den tiden, men som man inte hinner med. Som 

ligger någonstans där emellan, som skulle behöva mer hjälp men. Så många andra som 

tar upp tiden.” (L2)  

SL1 poängterar vikten av att möta eleverna på deras nivå och arbeta utifrån det. Denna lärare 

talar också om att luckor som uppstår bör täppas till, genom konkret arbete och med konkret 

material. Att använda pengar som konkret material är något som SL1 brukar göra i sitt arbete 

med elever med matematiksvårigheter, då det ses göra det hela mer åskådligt. Användandet av 

pengar talar alltså både SL1 och L1 om. L1 använder det bland annat vid arbete med sin 

specifika elev, som nämndes på föregående sida. Tankar som SL1 har angående detta framgår 

tydligt i utsagorna nedan: 

 
”Man måste möta de där de är och där luckan är. Och jag tror det är svårt att täppa till en 

lucka abstrakt. Jag tror att vissa måste se det eller känna det.” (SL1) 

”Lika så har jag använt mycket pengar. För pengar är ju verkligt för många. Allra helst 

med tiotalsövergångar och sådär. Åskådliggöra tänker jag.” (SL1) 

Ännu en sak som framgår av intervjun med SL1 är betydelsen av att få eleverna att känna att 

de förstår vad de gör eller arbetar med. SL1 vill få de att känna den där ”ahaupplevelsen” i sin 

undervisning och stöttning av elever. Detta framgår av följande: 

”… ´jaha, oj, kan man tänka sådär.´ Alltså den där lilla ahaupplevelsen.” (SL1) 
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Samma person, det vill säga SL1, anser att eleverna ska jobba tillsammans och prata med 

varandra i klassrummet. SL1 menar att om inte en person förstår ett problem, men en annan gör 

det, så blir det positivt för den personen som förstår som då får förklara för den andra som inte 

förstår. SL1 beskriver detta på följande vis: 

”Jag tror att eleverna ska jobba tillsammans. Prata med varandra. I mitt klassrum har det 

inte varit förbjudet att prata. För om jag inte förstår problemet men du gör det, om du då 

förklarar för mig, då vinner vi båda på det. Och du kanske sätter ord på saker som inte 

min lärare kan göra.” (SL1)  

SL2 lyfter fram att på hennes skola finns det speciallärare. En av dessa speciallärare arbetar mot 

årskurs 1-3 och har nyligen köpt in ett material. Det inköpta materialet är väldigt strukturerat, 

uttrycker SL2. Fortsatt beskriver hon materialet på följande vis: 

 
”Det börjar med taluppfattning och så. Det är böcker som man strukturerat jobbat med. 

Man släpper inte igenom eleven förrän den klarar vissa moment.” (SL2)  

 

Vid arbete med detta material förklarar SL2 hur specialläraren arbetar med eleverna. SL2 

framhäver också att det på hennes skola har saknats material för användning till elever med 

matematiksvårigheter. Detta är något som har kommit upp till diskussion, då de vill kunna 

hjälpa eleverna. I nedanstående utsagor talar SL2 mer om detta: 

 
”Då gör hon först ett litet test med dem, på hur de ligger till innan. Och sen så jobbar hon 

strukturerat med det här materialet under ett par veckor. Sen så kollar hon av igen, har 

eleven klarat av de här momenten? Inte förrän då kan man gå vidare.” (SL2) 

  

”För det har saknats vad vi ska ha för material när vi ser att de har matematiksvårigheter. 

Det har vi diskuterat mycket. För det är en sak att se att de har matematiksvårigheter och 

det är en annan sak att jobba strukturerat med material för hur vi ska hjälpa de vidare”. 

(SL2) 

 

Något som SL2 också nämner är att det är bra om det finns någon på skolorna som kan hjälpa 

lärarna med att fundera över upplägg vid arbete med dessa elever. Att få hjälp att tänka och 

planera och fundera över ”nu har vi sett det här och det här” (SL2). Personen tar upp 

bedömningsstödet i matematik, som det är krav på i årskurs ett. SL2 beskriver hur arbete med 

och kring bedömningsstödet sker på dennes skola, se nedan: 

 
”Om man säger utifrån det, då fångas ju elever upp och då tar rektor det och 

specialpedagog och speciallärare fångar då upp. ´Jaha så stort var behovet i den gruppen 

där, då vet vi att de behöver hjälp med det här.´ ”(SL2) 

 

”Tvåor och treor gör det också på våran skola men det är ju inget krav på det. Men jag 

tror många skolor gör så i alla fall. Och så får man lite signaler även där, hur ligger det 

till i matematiken?” (SL2) 

 

Ytterligare en aspekt som framkommer under intervjun med SL2 är vikten och tron på 

intensivmatte. På skolan där SL2 arbetar har de nu under våren plockat speciallärarens timmar 

till arbete med intensivmatte. Intensivmatte är ett uttryck som SL2 använder. Vid den så kallade 

intensivmatten arbetar specialläraren enbart med matematik med de elever som har behov av 

det i årskurserna 1-3. Vidare beskriver hon fördelen med att vara få elever per gång vid arbetet 

med intensivmatten så här: 
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”Det varierar beroende på om de sitter två och två eller enskilt. Inte så stora grupper 

handlar det om, det kan vara upp mot 3-4 ibland.” (SL2) 

 

”Genom att det är så mycket fokus och det kräver sådan stor koncentration i alla övningar 

i matematik så förlorar man för mycket på att vara många.” (SL2) 

 

Samtidigt som SL2 förordar intensivmatte och enskilt arbete, arbete i par eller i mindre grupper, 

så anser speciallärarstudenten att arbete med det mesta i klass är att föredra. Något som även 

lyfts fram från SL2:s sida är att vissa delar kan kanske intensivtränas med klassläraren med stöd 

från speciallärare. Att jobba tillsammans på skolan poängteras också:  

 
”Man kan samarbeta tycker jag, absolut”. (SL2) 

 

Även SL2 menar precis som L1 och SL1, att vid arbete med elever i matematiksvårigheter 

handlar det om att hitta elevens luckor, alltså vad det är eleven har svårigheter med. Utifrån 

luckorna kan sedan arbete starta. Som lärare är det också bra med stöd och få bekräftelse på att 

ens tankar och funderingar leder någon stans. Detta framhävs av SL2 i följande citat: 
 

”Det gäller att hitta något instrument som man kan få stöd i att: ´Har vi tänkt rätt, har vi 

gått framåt liksom i matten? För just den här eleven där luckorna är då?´.” (SL2) 

 

Angående praktiskt och konkret material på skolorna uttrycker SL2 sin åsikt. Hon tycker att det 

är en brist på många skolor, vilket är beklagligt enligt henne. Detta framgår av hennes 

kommentar: 

 
 ”Men det här ska ju liksom bara finnas ute på skolorna, det är ett krav anser jag. (SL2) 

 

6.4 Situationer kring elev och diagnos 
 

En gemensam aspekt hos alla intervjuade är att ingen av dessa har haft någon elev med en 

uttalad diagnos som dyskalkyli. SL1 uttrycker dock att hon haft en specifik elev som fick 

diagnosen senare under skoltiden. Denna elev har SL1 lite dåligt samvete för än idag.  
 

”Jag har inte haft någon elev som har haft den diagnosen under tiden jag har haft dem. 

Men jag vet att det var en elev som jag kämpade jättemycket med och det var innan jag 

började jobba så där mycket med problemlösning.” (SL1)  

 

”Så det är ju en sådan där som jag har lite dåligt samvete för idag, att man tänker så där 

´tänk om jag hade redan i ettan börjat på och jobba som jag gjorde sen. Undrar om det 

hade blivit någon skillnad?´ det vet jag ju inte och det kommer jag aldrig få reda på. Jag 

hade den eleven i 1-3 och sen vet jag att 4-6 var jättejobbig. Den eleven fick diagnosen 

på högstadiet sen.” (SL1) 

 

När L1, L2, SL1 och SL2 berättade om eller tillfrågades hur det för dem och på deras skola ser 

ut gällande diskussion kring dyskalkyli och matematiksvårigheter framkom lite olika utsagor. 

Gemensamt för alla är att dyskalkyli inte diskuteras i samma utsträckning som 

matematiksvårigheter. L2:s uttalande sammanfattar även L1:s och SL2:s talan gällande detta: 

”Dyskalkyli har vi inte pratat om.” (L2) Elever som har svårigheter i matematikämnet 

diskuteras däremot. L1 talade också om att de har så kallat elevprat i arbetslaget om svårigheter 

i matematik. Detta framgår av följande citat: 
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”Inte begreppet dyskalkyli, utan det är mer att man pratar om `den här eleven har svårt 

för det här och det här´. Det är inte så jätteaktuellt kanske i de här åldrarna heller. För det 

är inte ovanligt att det är lite svårigheter i matte, abstrahera och sådär just i de lägre 

åldrarna.” (L1) 

 

”… så pratar vi i vårat lilla arbetslag, vi som jobbar tillsammans, det vi säger elevprat om 

mattesvårigheter.” (L1) 

 

L2 framhäver tidsbristen för diskussion. Hon nämner hur diskussion kring utveckling av 

matematiken brukar diskuteras på skolan. De underlag som används till diskussionen anges 

också, vilka är nationella prov. 

 
”Mer liksom hur vi ska utveckla matten kommer fram ibland när vi har 

ämneskonferenser. Hur ska man jobba med matten? Vad är viktigt där?” (L2) 

 

”Vi kollar på gamla nationella prov och ser vart det har varit dåliga resultat. Men så 

specifikt är sällan vi hamnar.” (L2) 

 

SL1 berättar att i nuläget tillhör hon inget arbetslag. Därför får hon tänka tillbaka på hur det var 

på förra skolan som hon arbetade på. Den skolan ligger i samma kommun. Något som då 

framkommer är att det på den gamla skolan diskuterades kring matematiksvårigheter, både i 

stort och mer specifikt. Detta ser hon kan ha att göra med matematiklyftet och det fokus som 

skapades i och med det. Matematiklyftet kommer också beröras mer i diskussionen, i 7.3. 

Närmare beskriver SL1 det enligt nedan:  

 
”Sen eftersom vi gick mattelyftet så blev det ett annat fokus. Men som jag kommer ihåg 

så pratade vi om det ibland även innan, för vi var väldigt sådär transparanta i vårat sätt 

att arbeta. Det fanns inga hemligheter. Hade vi problem med en elev som inte förstod så 

tog vi upp det liksom, om matematiksvårigheter i stort och specifikt.” (SL1) 

 

Gällande dyskalkyli pratades det inte lika mycket menade SL1. Hon menar också att fokus bör 

ligga på matematiksvårigheter i allmänhet, även så kallade allmänna matematiksvårigheter så 

som hon själv benämner det. Detta framgår tydligt i nedanstående utsagor: 
”Sen det här med dyskalkyli det har vi inte pratat så mycket om ute på skolorna måste 

jag säga. Utan det har man liksom hört talas om, ungefär som att man vet att dyslexi är 

mycket mer liksom vedertaget.” (SL1) 

”Dyskalkyli vet man att det finns men vi har liksom inte diskuterat det i kollegiet 

tillexempel. Nu när jag börjar läsa om det på ett vis så kan jag tycka att det är bra att det 

inte har blivit på ett vis också.” (SL1) 

”Utan vi har mer pratat om utifrån allmänna matematiksvårigheter och det är det jag tror 

att man i grunden måste se det som. Att det är där vi ska lägga fokus. Hur kan vi ha en 

undervisning som är så pass grundlig så att den stöttar upp alla elever?” (SL1) 

På frågan om de har fått någon information kring eller fortbildning inom dyskalkyli, var det 

varierande svar. L1 och SL2 svarade ja, medan L2 och SL1 svarade nej. Matematiklyftet nämns 

ännu en gång i två av utsagorna nedan: 

 
”Jag eller vi har ju haft mattelyftet. Där har jag varit med i fyra-fem år, så det har vi 

naturligtvis pratat om. Plus att jag har haft den här mattetidningen Orion tror jag den 

heter. Så jag menar att man håller sig informerad om aktuell forskning.” (L1) 
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”Vi har fått en del nu då via utbildningen här och de ger oss tips på böcker och artiklar 

och sådana saker. Men jag känner att jag vill liksom inte fastna i det här, för jag tycker 

att det de säger allihopa ändå är att ´fastna inte i att det är elever som har dyskalkyli.´” 

(SL2) 

”Inte vad jag kan minnas.” (L2) 

 

”Nej inget specifikt det tycker jag inte. Och inte någon fortbildning över huvud taget. Det 

var säkert någon diskussion som kom upp då när vi gick mattelyftet möjligtvis om 

dyskalkyli men inte något annat.” (SL1) 

 

Under intervjuerna fick deltagarna svara på frågan ifall de skulle vilja ha mer utbildning kring 

dyskalkyli och matematiksvårigheter? Denna fundering från min sida resulterade i både 

gemensamma och icke-gemensamma svar. L1 menar att det eventuellt är bra: 

 
”Ja men det är ju alltid bra att få verktyg kanske, men till viss del är det kanske så att man 

måste hålla sig uppdaterad själv.” (L1) 

 

Medan L2 betonar vikten av kunskap för att kunna uppmärksamma och hjälpa eleverna: 

 
”Absolut, om både dyskalkyli och matematiksvårigheter, annars kan man ju inte komma 

åt det.” (L2) 

 

”Först och främst vad det innebär alla de här svårigheterna. Sen hur man kan hjälpa 

barnen med det. För vet man inte vad det handlar om och hur det visar sig, då kan man 

inte hjälpa heller.” (L2) 

 

SL1 utbildar sig till speciallärare med inriktning mot läs, skriv och språk, som nämndes i 5.1 

Urval, sidan 17. Med det som utgångspunkt sade hon följande: 

 
”Om jag hade utbildat mig mot speciallärare i matte, då hade jag absolut velat ha det om 

det inte ingår i utbildningen. Nu känner jag att jag håller på att ta ett steg ifrån matten lite 

grann.” (SL1) 

 

Den andra speciallärarstudenten, SL2, utbildar sig till speciallärare med inriktning matematik. 

Hon vill lära sig mer uttrycker hon klart och tydligt. Se denna utsaga: 

 
”Absolut så skulle man behöva lära sig mera. Men jag tror att problemet också är att det 

inte är tillräckligt forskat kring det heller. Det jag har läst är att de behöver mer forskning 

kring det själva också.” (SL2) 

Med hjälp av frågan: Hur ser du på att använda dyskalkyli som en diagnos på elever? har jag 

enligt deltagarnas utsagor kommit fram till att de har lite olika uppfattningar gällande detta. 

Alla verkar vilja elevernas bästa, vilket är en gemensam uppfattning hos alla intervjudeltagare. 

Uppfattningarna gällande denna fråga lät enligt följande av L1 och L2: 

 
”Jag har ingen åsikt om diagnosens vara eller icke vara. Men det finns ju vissa regler och 

förutsättningar som krav för att man ska kunna sätta det. Och får man då det och man vet 

att det är dyskalkyli, då kanske man kan fokusera på vad man ska hjälpa till med mer och 

stötta. Men jag har ingen åsikt om det är bra eller dåligt så.” (L1) 
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”Jag tror att det är viktigt för framförallt barnen och förstå varför de har det tufft med en 

speciell sak. Och sen även för, man ska ju inte behöva ha en diagnos för att få hjälp, men 

ofta är det ju lättare. Så ser liksom verkligheten ut.” (L2) 

 

Speciallärarstudenterna uttrycker sig på lite annorlunda vis. SL1 exempelvis går in djupare på 

detta i utdragen nedan och uttrycker sin oro och frustration för andra lärare och användandet av 

diagnos: 

 
”Om det är till en fördel för eleven, då tycker jag inte att det är något fel. Och jag tror att 

vissa elever kan tycka det är skönt att få en bekräftelse på att ´jag är inte dum, det är det 

här det handlar om´. Då har jag ingenting emot det.” (SL1) 

 

”Men om dyskalkyli, nu tror jag inte att det är vanligt, men om dyskalkyli som diagnos 

innebär en stämpel, då skulle det vara förskräckligt. Och tyvärr tror jag att det kan bli så. 

Och då låter jag som fruktansvärd som lärare om jag säger så men jag tror att några, att 

det finns, jag tror de är ovanliga, väldigt ovanliga hoppas jag, men jag tror att det finns 

lärare som tänker ´ja fast ja, dyskalkyli, det spelar ingen roll, jag kan inte göra så mycket 

…´ ” (SL1) 

 

”Man lutar sig tillbaka och tänker att det spelar ingen roll. Fast det innebär ju att då måste 

jag jobba ännu mer som lärare. För om du har diagnosen då får du oftast reda på vad är 

förbättringsområdena och vad är det vi ska jobba med i första hand? Du får ju det lite 

serverat i alla fall. Sen är det ju upp till mig hur jag liksom handskas med den 

informationen. Men sådana människor som jag har stött på ibland, de finns nog inom alla 

yrkeskategorier.” (SL1) 

 

Den andra speciallärarstudenten, SL2, berör frågan eller ämnesområdet på följande vis: 

 
”Ungefär som att vi pratar på utbildningen om att inte fastna i att det är elever som har 

inlärningssvårigheter, utan se hela undervisningen som grunden så att alla ska klara av 

undervisningen.” (SL2) 

Dyslexi vs dyskalkyli  

Tror du att dyslexi är vanligare än dyskalkyli? Denna fråga fick många att tänka till lite extra. 

SL1 utryckte sin osäkerhet tydligare med ord än de andra, men jag såg på kroppsspråket och 

ansiktsuttrycket på L1 och L2 (som jag hade så kallade direkta intervjuer med) att de också 

tänkte efter. Dock lät deras svar mer övertygande. Båda ja- och nej-svar framkommer från 

utsagorna nedan: 

”Ja det tror jag. Det är förmodligen för att jag har stött på mer läs- och skrivproblem på 

något sätt, av olika orsaker. Det kanske är så att dyskalkyli kommer att ha samma, vad 

ska jag säga?, status om några år.” (L1) 

 

”Nej det tror jag inte.” (L2) 

 

”Oj vad svårt … Jag har mött flera elever med diagnosen dyslexi eller där man har tänkt 

att ´oj´. Men egentligen vet jag inte om det borde vara någon större skillnad. Alltså det 

tycker jag borde vara väldigt märkligt egentligen.” (SL1) 

 

SL2 pratade mer om detta i jämfört med de tre ovan. Hon verkar vara lite påläst och mer säker 

i hennes uppfattningar gällande detta. Se hennes uppfattningar nedan: 
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”Ja, men det har nog mest att göra med att det inte har forskats lika mycket om 

dyskalkyli och det kan säkert komma att visa sig att det är ungefär lika vanligt. 

Precis som med läs- och skrivsvårigheter finns det allvarliga inlärningssvårigheter 

med tal och räkning.” (SL2) 

 

”Det verkar även som det kan vara ärftligt som dyslexi. Dyskalkyli som 

inlärningssvårighet är dock inte lika erkänd som dyslexi. Det kan finnas en rad 

bakomliggande orsaker till varför elever har matematiksvårigheter.” (SL2) 

”Matematiksvårigheterna kan vara svåra att upptäcka på grund av att eleven har 

dyslexi, hög skolfrånvaro, får undermålig undervisning eller andra 

neuropsykiatriska orsaker som exempelvis ADHD och språkstörning.”  (SL2) 

En aspekt som framkom under intervjuerna var att fokus ses ligga mer på svenska och stötta 

elever med svårigheter där. Detta framhäver både L1 och L2. 

”Nu koncentrerar vi oss lite mer på läsningen. Jag jobbar mera med läsförståelse och 

läsning på fredagar.” (L1) 

 

”Jag går ju in och har lite som spec. med några i svenskan i, andra grupper. Och jag tror 

att det är vanligare att man specar med svenskan hos varann och hjälper varann med det, 

än med matten.” (L2) 

7 DISKUSSION 
I denna del kommer analys kring denna studies resultat att redovisas. Analysen kommer att 

presenteras med utgångspunkt i frågeställningarna och med samma ordning som 

frågeställningarna gavs, det vill säga i ordningen 1, 2, 3.  

 

7.1 Lärarnas uppfattningar gällande dyskalkyli och matematiksvårigheter 
 

Min första frågeställning: Vilka uppfattningar gällande dyskalkyli och matematiksvårigheter 

finns hos några verksamma lärare? analyseras under denna rubrik. I tabell 1 nedan finns en 

sammanställning som innehåller de fyra beskrivningskategorierna som har använts, vad det 

fokuserades på och lite representativa citat.  

 

På nästkommande sida följer en tabell. 
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Tabell 1 Lärarnas uppfattningar om dyskalkyli och matematiksvårigheter  

 

Beskrivningskategori Fokus på Citat 

 
Lärarnas uppfattningar om 

begreppet dyskalkyli 

 

* Hur lärarna beskriver 

begreppet dyskalkyli. 

 

 

”Dyskalkyli det är ju just det här 

med att inte se siffrorna, som jag 

har förstått det …” (L1) 

 

”Det måste handla om 

taluppfattningen. Men jag har 

riktigt dålig på det faktiskt.” (L2) 

 

”Är det inte lite som dyslexi, att 

det liksom hoppar? Man läser 

från fel håll eller att de hoppar 

lite och man är inte helt säker på 

positionen.” (SL1)  

 

Problem och svårigheter i 

lektionssammanhang i 

matematik 

* Hur problem och 

svårigheter inom matematik 

visar sig hos elever. 

 

* Vilka delar inom 

matematiken elever har 

svårigheter med. 

”Många kan dela i huvudet 

ganska bra, men sen är det ju det 

här att föra över till symboler och 

i boken …” (L1) 

 

”Det visar sig ofta känner jag, att 

de inte har lust att ha matte ...” 

(L2) 

 

”Man börjar märka att de inte kan 

bygga upp räknestrategier och 

minns liksom inte heller på 

samma vis som kamraterna.” 

(SL2) 

 

Pedagogiska insatser * Arbetssätt hos lärare. 

 

* Material hos lärare. 

 

* Skolans arbete med 

speciallärare. 

 

”Man måste möta de där de är 

och där luckan är …” (SL1) 

 

”Det är jätteviktigt att man har 

konkret material och jobba med 

för att åskådliggöra.” (L1) 

 

”Bara att han får sitta i lugn och 

ro med mig gör att han förstår 

mycket bättre.” (L2) 

 

Situationer kring elev och 

diagnos 

 

 

* Lärarnas kännedom om 

dyskalkyli och 

matematiksvårigheter. 

 

* Lärarnas syn på att 

använda diagnosen 

dyskalkyli. 

 

* Utbildning och diskussion 

kring dyskalkyli och 

matematiksvårigheter. 

”Det måste handla om 

taluppfattningen…” (L2) 

 
”Sen det här med dyskalkyli det 

har vi inte pratat så mycket om 

ute på skolorna måste jag säga.” 

(SL1) 

”Om det är till en fördel för 

eleven, då tycker jag inte att det 

är något fel.” (SL1) 
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Det som framkommer från intervjuerna med lärarna är att det finns flera olika problem och 

svårigheter för elever i matematikämnet. Därför krävs det från lärares och skolans sida att 

eleverna möts på deras nivå, utifrån deras behov och förutsättningar. Detta kallas ibland också 

för individanpassad undervisning. Denna form av undervisning handlar om att utgå från 

individen i fråga – vilka luckor har just denna elev och hur kan arbete för att fylla luckan ske 

på bästa möjliga sätt? En lärare gör en jämförelse med trappa och trappsteg, denna metafor ser 

jag som användbar. När ett trappsteg som eleven fastnat på har konstaterats och upptäckts, då 

är det lärarens uppgift att fundera på hur denne ska kunna hjälpa eleven upp för detta trappsteg 

och vidare uppför trappan. Alltså är det lärarens och skolans arbete och uppgift att hjälpa eleven 

att kunna gå uppför trappan och dess olika steg och därmed sätta in extra stöttning när det 

behövs. Detta ses vara viktigt av alla lärarna, men ibland är brist på tid och resurser ett faktum.  

 

Något som också framkommer är nyttan med konkret och praktiskt arbetsmaterial. Av flera 

lärare ses det vara svårt med abstraktionen i de lägre åldrarna, därför kan konkret material 

fungera som hjälp för att skapa förståelse. Dock verkar sådant material vara bristvara på många 

skolor, framgår det av en av intervjupersonerna. Medan de tre andra lärarna inte har nämnt 

något om det. Jag personligen vet att sådant kan vara en bristvara och framförallt att det inte 

överallt finns tillgängligt i klassrummen så att ALLA elever kan använda sig utav det. Då jag 

anser att alla elever kan behöva använda sig av konkret material ibland, inte enbart de som har 

svårigheter i ämnet. I årskurs två verkar det bli mer synligt att elever har svårigheter i ämnet, 

framgår av flera lärare. Dessa svårigheter ser inte tillhöra utvecklingen och mognaden hos 

elever som är naturligt och tillhör åldern. Svårigheterna visar sig när det arbetas mer abstrakt 

och det ses märkas i matematikböcker vid omvandling till siffror och symboler. Ett annat tecken 

är att eleverna inte hänger med i samma takt som klasskamraterna. Jag får av dessa tankar en 

fundering: går det att undvika att dessa svårigheter uppstår i årskurs två? Undrar vad som skulle 

hända om det fortsattes att arbeta mer med konkret material upp i åldrarna? Min bild och lärares 

bild är att det försvinner högre upp i åldrarna. Kanske går det att arbeta mer parallellt med 

abstrakt material (exempelvis matematikbok) och konkret material (plockmaterial som 

exempelvis pengar, stavar, pärlor)? Att elever har svårigheter i matematikämnet kommer aldrig 

kunna undgås, men frågan är om det mer aktivt går att förebygga detta och arbeta för att hjälpa 

dessa elever på ett mer effektivt sätt. 

 

Att som elev få känna ”ahaupplevelse”, det vill säga när förståelse uppstår är något som en 

lärare uttrycker är betydelsefullt. Min tolkning av de fyra lärarnas intervjuer är att det är 

önskvärt när denna känsla och förståelse uppkommer. Ofta märker lärarna på sina elever när de 

förstår och inte. Ett tecken på när elever har svårigheter och kanske inte uppnår denna nivå av 

förståelse är när de inte har lust att ha matematik. Av egen erfarenhet är det som är lätt ofta 

roligt. De elever som har svårigheter har svårt för ämnet och därför har många ingen lust till 

detta. Om arbete utifrån elevens nivå kan ske, med konkret material och inte på en alltför svår 

nivå så att eleven kan kännas att den lyckas – och inte enbart misslyckas, ser jag tillsammans 

med lärarna som ett lyckat koncept för elever med matematiksvårigheter.  

 

Bedömningsstöd och andra sorters diagnostiska test ses kunna användas och vara en fungerande 

fingervisning om hur elever ligger till i matematik. Detta framgår av flera lärare. Det är krav på 

att göra bedömningsstöd i matematik i årskurs ett och frivilligt att göra det i årskurs två och tre. 

En av speciallärarstudenterna berättar att på hennes skola görs det även i årskurs två och tre, 

vilket hon ser som positivt. Jag har ingen direkt åsikt om det är bra eller dåligt att göra det flera 

år i rad, men det blir ett tydligt sätt för lärare att se hur elever ligger till. Materialet är gjort av 

Skolverket och är därför ett väl utarbetat kartläggnings- och diagnostiseringsmaterial. 
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Sådant som lärarna ser är problemområden hos elever i matematik är framförallt taluppfattning, 

antalsuppfattning och minnet. Dessa tre områden är sådant som ses vara tydliga tecken på 

dyskalkyli, enligt forskningen. Min fundering utifrån detta är ifall någon av dessa elever där 

dessa områden uppvisas skulle kunna få diagnosen dyskalkyli, om test för detta gjordes. Det 

kanske inte heller spelar någon roll om eleverna har diagnosen dyskalkyli eller inte, utan att 

arbete utifrån elevens svårigheter bör ske ändå, utan eventuell diagnos. Det framkommer dock 

från en lärare att tyvärr underlättar det om elever har diagnoser, då behovet av formellt stöd 

framgår tydligt. Egentligen ska det inte behöva vara så, men enligt henne ser verkligheten ut så 

på många ställen. Denna uppfattning delar jag tillsammans med henne, lika som forskning visar. 

Något som framkommer är att egen tid med lärare eller speciallärare ses vara positivt för elever 

med matematiksvårigheter. Denna tid behöver inte vara lång och ofta, en stund, kanske en 

timme, i veckan räcker i vissa fall. Detta påvisar vikten av extra stöd för elever med 

matematiksvårigheter.  

En skillnad som jag märker på två olika skolor som deltar i studien är skola A, där L1 arbetar 

och skola C där SL2 arbetar. På skola A finns ingen arbetande varken speciallärare eller 

specialpedagog, medan på skola C finns båda delarna. SL2 beskriver arbetet med 

bedömningsstöd och hur skolan utifrån resultatet involverar rektor, speciallärare samt 

specialpedagog. Sedan jämför jag det med skola A, där ingen tillgänglig speciallärare- eller 

pedagog finns på skolan. L1 säger att stöd av någon person som finns tillgänglig är positivt. 

Detta påvisar att olika skolor har olika förutsättningar när det gäller vilka resurser och personal 

som finns att få hjälp av som (klass)lärare.  

  

Alla lärare som deltog i studien känner till diagnosen dyskalkyli men ingen har haft någon elev 

som haft diagnosen. Lärarna verkar utifrån deras uppfattningar ha lite koll på vad dyskalkyli 

handlar om. Dock uttrycker tre av fyra sin osäkerhet inom området. En av 

speciallärarstudenterna, nämligen SL2, är den som verkar mest insatt och intresserad inom 

området. Hon utbildar sig till speciallärare med inriktning matematik, kanske är det en 

avgörande faktor till detta. Något som framgår ifrån henne och de andra intervjudeltagarna är 

att fokus på framförallt lågstadiet ligger på matematiksvårigheter i stort och inte så specifikt 

som just dyskalkyli. Kanske kan det vara en anledning till att ingen har fått utbildning inom just 

dyskalkyli. Av lärarna framkommer det att dyslexi har fått och får mer fokus i dagens samhälle 

och skola. Det har forskats mer inom detta område menar lärarna, vilket forskningen styrker.  

 

Det som ses vara viktigt för lärarna är hur de kan hjälpa eleverna som uppvisar svårigheter i 

matematikämnet, inte om de har en uttalad diagnos eller inte. Om arbetssätt och material kring 

detta kan komma att framgå genom ytterligare forskning önskar de kunna ta del av detta. 

Intervjupersonernas syn på nyttan med en dyskalkylidiagnos är emellertid lite varierande. 

Något som framkommer genom utsagorna är att det ses positivt med en uttalad diagnos om det 

är en fördel för eleven. Risken ses dock finnas med att eleverna i och med en diagnos får en 

stämpel, vilket inte upplevs vara lika positivt för eleven ifråga. 

 

Sammanfattningsvis gällande lärarnas uppfattningar kring dyskalkyli och 

matematiksvårigheter, är att de inte fokuserar på diagnoser och problematiken och 

svårigheterna i sig, utan på hur de ska kunna hjälpa och stötta eleverna. För att kunna göra detta 

är det viktigt att konstatera vilka svårigheter som finns.  

 

 

 

 



 38 

7.2 Förhållningssätt av lärarnas uppfattningar till forskningen 
 

Den andra frågeställningen: Hur förhåller sig dessa uppfattningar till forskning inom området 

dyskalkyli och matematiksvårigheter? belyses nedan genom att jämföra lärarnas uppfattningar 

med forskningen som sammanställts i litteraturgenomgången, kapitel 2-4. Jag har alltså utifrån 

utsagorna undersökt vilka av lärarnas uppfattningar som sammanfaller med forskningen. Nedan 

analyserar jag detta utifrån tre av kategorierna som användes till frågeställning 1. De 

kategorierna är: problem och svårigheter i lektionssammanhang i matematik, pedagogiska 

insatser samt situationer kring elev och diagnos. 

 

Problem och svårigheter i lektionssammanhang i matematik 
Minnet och automatisera 

Svårigheter att minnas är något som bland annat SL2 tar upp: ”… de minns liksom inte heller 

på samma vis som kamraterna.” Detta kan kopplas till det Björnström (2012) och Adler (2007) 

hävdar om svårigheter med arbetsminne och långtidsminne, som i sin tur resulterar i svårt att 

minnas för elever med matematiksvårigheter. Dessa minnessvårigheter hör också ihop med 

automatiseringssvårigheter som Adler (2007) också lyfter fram. L1 talar om svårigheter att 

automatisera och att det är ett tecken på svårigheter i matematik hos elever. Detta menar Adler 

(2007) är ett problem för elever med dyskalkyli. Även om inte L1 syftar på just elever med 

dyskalkyli så märker hon att problematiken finns hos elever med svårigheter i matematikämnet. 

Svårigheter med att automatisera handlar om att kunna plocka fram lagrad information som 

exempelvis multiplikationstabeller, vilket också har med minnet att göra. 

 

Uppfattning av tal och mängder 

L2 menar att elever med matematiksvårigheter har svårt med taluppfattning samt att detta kan 

vara ett tecken på dyskalkyli. Detta menar även Butterworth och Yeo (2010) samt Lundberg 

och Sterner (2009), som beskriver att dessa elever har bristfällig taluppfattning och saknar 

naturlig förståelse av tal. Antalsuppfattning, alltså förmågan att se mängder, påpekar 

Björnström (2012) som en annan problematik hos dessa elever. Detta menar även L2: ”… de 

har svårt med antalskonstans …” och SL1:”… med att se mängder.” (SL1).  Också SL2 menar 

att uppfattning av tal och mängder är svårigheter som finns hos dessa elever. Att uppfatta tal 

och antal eller mängder ses därför vara svårt för elever hos både lärare och forskare.  

 

Tidig skolålder 

Björnström (2012) menar att kampen mot siffrorna börjar i klassrummet under de tidiga 

skolåren. Detta kopplar jag till det SL2 uttryckte: ”… vissa barn får allvarliga 

matematiksvårigheter som märks ganska tydligt. Inte kanske första året i skolan för då jobbar 

man så mycket laborativt och sådär, men man kan säga i årskurs två så händer det saker…” 

Hon menar alltså att det märks i de tidiga skolåren, då klass två räknas dit, vilket pekar på 

samma sak som Björnström (2012) hävdar.  

 

Dessa ovan nämnda områden visar både lärare och forskningen att elever visar svårigheter inom 

samt att dessa svårigheter märks i tidig skolålder. Områdena valdes ut då det var dessa som 

tydligt framgick från intervjuerna som kan kopplas till kategorin problem och svårigheter i 

lektionssammanhang i matematik som i sin tur kunde kopplas till och jämföras med den 

forskning jag använt till detta arbete.  
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Pedagogiska insatser 
Individanpassad undervisning 

Både Lunde (2011) och Adler (2007) anser att undervisning ska anpassas efter eleven och dess 

nivå. Detta är något som lärarna också anser då det framkommer i deras uppfattningar under 

intervjuerna. Exempel på detta från lärarnas sida är: 

 ”Man måste möta dem där dem är och där luckan är.” (SL1) 

 ”… och se var trappsteget är som låst sig.” (L1) 

 ”Har vi tänkt rätt, har vi gått framåt liksom i matten? För just den här eleven där luckorna 

är…? (SL2) 

Detta visar på vikten av individanpassad undervisning hos lärare vilket styrks med forskning 

inom området.  

 

Diagnostiska test kan användas för att se vilka kunskaper en elev har och samma test kan göras 

om vid senare tillfällen, för att se hur de utvecklats, detta menar Björnström (2012). Något som 

han också påstår är att erfarna lärare ibland kan använda sig av en metod som har stöd från 

forskningen. Denna metod handlar om intensiv, välplanerad och individanpassad undervisning. 

Detta erbjuds eleven under en kortare tidsperiod, exempelvis fem veckor. Det som ovan nämnts 

bygger på erfarenhet att många elever blir hjälpta av god och mycket undervisning. Jag ser att 

det material som används och upplägg med speciallärare på skolan som SL2 talar om, har en 

direkt koppling till det Björnström (2012) förordar. SL2 beskriver att specialläraren nu under 

våren arbetar enbart med matematikämnet med elever som är i behov av det. Specialläraren har 

köpt in ett material som först går ut på att eleverna får göra ett test för att se hur de ligger till. 

Därefter arbetar hon strukturerat med materialet under ett par veckor innan samma test utförs 

igen. SL1 benämner detta som ”intensivmatte”, vilket hon tror mycket på.  

Även L1 nämner vikten av att gå tillbaka och diagnostisera svårigheterna som elever har. Det 

handlar alltså om se vad det är som är svårt och utifrån det arbeta och planera. I och med detta 

har L1 och SL2 uppfattningar och tankar och arbetssätt som har tydlig koppling till det 

forskning förordar för att stötta elever med svårigheter i matematik. 

 

Något som framkommer under intervjun med L2 är att hon har en elev som har speciellt och 

uttalat svårt i just matematik. För denna elev avsätter L2 lite tid varje vecka, för enskilt arbete 

och stöttning. Hennes åsikt om detta lyder: ”… nu brukar jag sitta med honom en stund varje 

vecka, för att han får lite extra av mig då. Vi kan ta det i lugn och ro och det märks stor skillnad 

på bara den stunden.” (L2) Uppfattningen angående detta, speglar precis det Adler (2001) 

hävdar. Han hävdar att det är viktigt med fokus på kvaliteten i hjälparbetet och inte enbart 

kvantiteten. Detta innebär att det inte enbart är mängden hjälpinsatser som har betydelse, vilket 

L2 ser fungerar på den nämnda eleven.  

 

Konkret material 

Alla fyra personer som intervjuades tog upp vikten av att arbeta med konkret och praktiskt 

material. Detta visar också forskningen. Björnström (2012) samt Butterworth och Yeo (2010) 

framhäver betydelsen av detta. Lika så Larsson (2013) menar att siffror får ett för tidigt inslag 

i undervisningen och att det istället är bättre att arbeta med konkret material istället för abstrakt 

material direkt från början. Björnström (2012) och Butterworth och Yeo (2010) styrker detta 

tankesätt: från konkret till abstrakt.  

L1 berättar bland annat om en specifik elev som hon arbetar mycket med, både inom matematik 

och svenska. Inom just matematiken arbetar hon mycket med konkret material, för att tydlig- 

och åskådliggöra.  

SL1 uttrycker att ”… jag tror det är svårt att täppa till en lucka abstrakt. Jag tror vissa måste se 

eller känna det.” Detta grundar hon på elever hon arbetat med.  Konkret material handlar just 
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om att kunna se eller känna. SL2 talar om bristen på konkret material som finns och tycker det 

är bedrövligt då hon anser det ska finnas ute på skolorna, då vikten av det är så pass stor. Hon 

tycker även att det ska finnas tillgängligt i klassrummet.  

 

Motivation och förståelse  

Ljungblad (2001) benämner motivation som viktigt i matematikundervisningen. Enligt hennes 

uppfattning leder motivation till ökad lust. Detta beskriver L1 vid arbete med den specifika 

eleven på ett bra sätt anser jag. ”Det är bara att börja om och hon tycker det är jättekul. Hon får 

det ju att fungera och då blir det ju rätt.”(L1) Känslan för den eleven kopplar jag ihop med det 

SL1 betonar är viktigt för elever att få uppleva, som SL1 kallar ”ahaupplevelse”. Min tolkning 

av detta ord handlar om när ”polletten ramlar ned” och förståelse uppstår så det blir märkbart 

för eleven själv. Den känslan leder till lust och fortsatt motivation, tolkar jag utifrån forskningen 

och lärarnas uppfattningar som jag tagit del av.  

 

Situationer kring elev och diagnos 
Brist på forskning inom dyskalkyli 

Jiménez-Fernández (2016) samt Lundberg och Sterner (2009) betonar bristen på forskning 

inom området dyskalkyli. De menar att det har forskats mindre om detta i jämförelse med 

dyslexi. Mer forskning krävs alltså enligt dem gällande dyskalkyli. Även Ljungblad (2001) 

belyser detta genom att framhäva att kunskapen i Sverige inte finns överallt kring detta. Detta 

betyder att det SL2 menar stämmer. Det jag syftar på att SL2 menar är: ”Men jag tror att 

problemet också är att det inte är tillräckligt forskat kring det heller. Det jag har läst är att de 

behöver mer forskning kring det själva.” Detta betyder i sin tur att SL2 (en yrkesverksam lärare 

och blivande speciallärare i matematik) är medveten om problemet med den bristfälliga 

forskningen, då hon läst och tagit del av lite forskning inom området.  

Under intervjuerna framkommer det att ett flertal av lärarna anser att dyslexi har mer ”status”, 

i och med att det forskats mer kring det. L1 menar att dyskalkyli kanske har mer ”status” om 

några år, men att mer forskning krävs. Vilket också kan kopplas till det Jiménez-Fernández 

(2016), Lundberg och Sterner (2009) samt Ljungblad (2001) poängterar. 

 

Är dyslexi vanligare än dyskalkyli? 

Den forskning jag tagit del av är tudelad i denna fråga. Butterworth och Yeo (2010) hävdar att 

dyskalkyli är lika vanligt som dyslexi, medan Lundberg (2009) menar att dyslexi är vanligare 

än dyskalkyli. Detta motsäger varandras påståenden. Inget av det forskningsmaterial som jag 

har tagit del av menar dock att dyskalkyli är vanligare än dyslexi. L1:s uppfattning eller åsikt 

stämmer överens med Lundbergs (2009) uppfattning, nämligen att dyslexi är vanligare. Även 

SL2 delar L1:s och Lundbergs (2009) uppfattning. Det SL2 tillägger är att hon i framtiden tror 

att det kan komma att visa sig att dyskalkyli är ungefär lika vanligt som dyslexi, när det har 

forskats mer inom området dyskalkyli. Hon anser även att det finns allvarliga 

inlärningssvårigheter med tal och räkning precis som att det finns gällande läs- och 

skrivsvårigheter. L2 delar ingen av uppfattningarna ovan, då hon enbart svarade nej på frågan 

utan någon vidare förklaring. Den kvarstående intervjudeltagarna SL1, menar att hon inte tror 

det är någon skillnad i vad som är vanligast av dyslexi och dyskalkyli. Detta framgår från hennes 

yttrande: ”Oj vad svårt … Jag har mött flera elever med diagnosen dyslexi eller där man har 

tänkt att ´oj´. Men egentligen vet jag inte om det borde vara någon större skillnad. Alltså det 

tycker jag borde vara väldigt märkligt egentligen.” Detta tolkar jag som att hon delar 

Butterworth och Yeos (2010) syn på att de två diagnoserna är lika vanliga. 
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Krav på diagnos för rätt till extra hjälp och stöd? 

Skollagen (SFS 2010:800) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) menar att 

anpassningar och stöd ska ges oavsett om eleven har en diagnos eller inte. L2 nämner att hon 

är insatt i detta då hon uttrycker sig på följande vis: ”… man ska ju inte behöva ha en diagnos 

för att få hjälp, men ofta är det ju lättare. Så ser liksom verkligheten ut.” Detta visar på att även 

fast man som elev inte ska behöva ha en uttalad diagnos för att få hjälp, så är det oftast lättare 

att få hjälp om man har en diagnos. Kanske kan det ha att göra med det som Adler (2001) 

framhäver, att en diagnos visar på ett formellt behov av resurser samt att en diagnos innebär att 

man kan ställa krav på skolan när det gäller hjälpinsatser. Adler (2001) belyser också att om en 

diagnostisering helt uteblir, så kan även hjälpen utebli. Just detta betonar även L1 då hon menar 

att det är så verkligheten ser ut.  

 

Nyttan med diagnosen dyskalkyli 

Björnström (2012) anser att det råder delade meningar om nyttan med att diagnostisera elever 

med dyskalkyli. Delade meningar om nyttan med diagnos framkommer även hos lärarna, precis 

som Björnström (2012) menar. L1 har ingen åsikt om det är bra eller dåligt med diagnosen. 

Hon poängterar dock att det finns krav för att kunna sätta diagnosen, men om man får en uttalad 

diagnos kan man troligtvis fokuseras på vad man ska hjälpa till med mer och stötta. L2 tror att 

det är betydelsefullt för framförallt eleverna, för att de ska kunna förstå varför de har 

svårigheter. Hon belyser även det som nämndes ovan, att en diagnos ofta underlättar att få hjälp. 

SL1 anser att hon inte har något emot att elever diagnostiseras om det är till fördel för dem 

själva. Bekräftelse på vad det handlar om och att man inte upplevs som ”dum i huvudet” kan 

en diagnos innebära, vilket kan vara skönt för vissa elever. Detta delar SL1 åsikt med L1 om. 

Samtidigt så tror SL1 att dyskalkyli som diagnos kan innebära en stämpel för eleverna, vilket 

hon ser som negativt då hon använder begreppet förskräckligt. Dock tror hon inte att det är 

alltför vanligt. I och med detta kan jag konstatera att forskning liksom lärarna har olika åsikter 

om nyttan med diagnosen. 

 

7.3 Tänkbara ramfaktorer som ligger bakom lärarnas uppfattningar 
 

Den tredje frågeställningen: Vilka tänkbara ramfaktorer ligger bakom lärarnas uppfattningar? 

åskådliggörs genom granskning av intervjuerna. Jag har kategoriserat följande tre 

beskrivningsområden (som handlar om vad intervjusvaren är baserade på): 

Vetenskaplig fakta som lärarna läst/studerat – aktuell forskning på olika sätt, som de tagit del 

av genom matematiklyftet, matematiktidning, speciallärarutbildning (inriktning mot 

matematik). 

Skolans beredskap – kunskap som hör till skolan på olika sätt som tillexempel matematiklyftet, 

bedömningsstöd och diagnostiska test.  

Personlig erfarenhet/personlig åsikt – kunskap som är baserat på lärarnas personliga erfarenhet 

eller personliga åsikt. 

  

Överlag är lärarnas uppfattningar och kunskap som är baserat på vetenskapliga källor eller som 

ingår i skolans beredskap begränsande. Det som är betydande är deras personliga erfarenheter 

och/eller åsikter. Nedan diskuterar jag de olika kategorierna. 
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Vetenskaplig fakta som lärarna läst/studerat 
Kunskap baserad på aktuell forskning 

L1 berättar att hon har haft matematiktidningen som hon tror heter Orion. Jag undersökte 

tidningens titel och kom fram till att det finns en tidning som heter Origo, vilket jag antar är 

den tidningen hon menade. Hon verkar hålla sig informerad om aktuell forskning, då hon 

uttrycker det genom att säga ”så jag menar att man håller sig informerad om aktuell forskning”.  

 

SL2 berättar att hon tagit del av forskning genom hennes speciallärarutbildning.  

SL2 uttrycker att hon behöver lära sig mer om dyskalkyli. Hon ser dock detta som ett problem 

då den forskning som finns ses vara bristfällig uttrycker hon. Detta visar även forskningen jag 

har refererat till (se inledningen). Hon menar liksom forskare, att mer forskning krävs om lärare 

ska kunna lära sig och ta del av det. SL2 verkar vara insatt inom området matematiksvårigheter 

och inte så mycket insatt inom området dyskalkyli, framkommer det under intervjun. Hon 

menar att hon och hennes kurskamrater fått en del information och fortbildning inom dyskalkyli 

under speciallärarutbildningen. De har fått tips på böcker och artiklar exempelvis. Samtidigt 

betonar SL2 att hon inte vill fastna i detta gällande just dyskalkyli, då hon menar att alla säger 

att man inte bör fastna i att det är elever som har denna diagnos.  

 

Skolans beredskap 
Matematiklyftet 

Deltagande i matematiklyftet nämns av två intervjudeltagare. SL1 anser att hon och hennes 

förra skola genom detta fick ett annat fokus på matematiksvårigheter och dyskalkyli än tidigare. 

Genom matematiklyftet framkom ett fokus där diskussion stod på agendan. Kollegialt 

diskuterades elever och dess svårigheter i matematikämnet. Genom matematiklyftet kan det ha 

varit så att det kom upp till någon diskussion om utbildning inom just dyskalkyli, men det är 

inget hon riktigt minns fullt ut. Även L1 nämner matematiklyftet. Hon menar att där pratade de 

om dyskalkyli. Alltså ses matematiklyftet vara något som väcker diskussion kring dyskalkyli, 

matematiksvårigheter och om specifika elever.  

 

Bedömningsstöd och diagnostiska test 

L1 och SL2 talar om bedömningsstödet. När detta görs märker de då svårigheter hos eleverna, 

vilket även märks när diagnostiska test görs som i fallet med intensivmatten på SL2:s skola som 

tidigare nämndes. Bedömningsstödet ser jag vara en ramfaktor till lärarnas uppfattningar, då de 

pratade en del om det.  

 

Personlig erfarenhet/personlig åsikt 
Gällande sammansättningen av lärarnas kommentarer angående dyskalkyli så grundas 

majoriteten av uppfattningarna på deras personliga erfarenheter och/eller personliga åsikter. 

Här nedan citerar jag lärarnas kommentarer som presenterades i resultatkapitlet för att kunna 

redovisa hur jag har kategoriserat deras utsagor. 

 

L1 kommenterar ”… om de har syskon kan de vara ganska bra på division”. Hon har i och med 

denna uppfattning sätt effekten av att elever har syskon, nämligen att de vill dela lika på saker 

och ting. Den uppfattningen är inte grundad på något forskningsresultat, utan grundad på 

erfarenhet hon fått genom åren. 

 

L2:s kommentar om möte med elever nedan indikerar hennes osäkerhet angående fakta om 

dyskalkyli och undervisningsmetoder: 

 



 43 

”Ganska lite känner jag. När jag läste in min mattebehörighet så var det ingenting vi 

läste om, vi berörde väl det. Men jag märker väl på barnen lite grann när jag gör 

bedömningsstöd och när de har svårt med antalskonstans och när de inte förstår när de 

räknar.” (L2) 

 

”När de har fem i ena högen och tre i den andra och ska räkna ihop det. Då räknar de ´de 

här fem de vet de ju, men ändå räknar de från ett´. När de har svårt med taluppfattningen 

sådär. Men jag känner inte att jag vet mycket om det.” (L2) 

 
”Det visar sig ofta känner jag, att de inte har lust att ha matte, att de tycker att det är 

tråkigt. Det är tydligaste tecknet på något sätt.” (L2) 

 

I några av SL1:s utsagor framgår det också att hennes kunskap och undervisningsmetoder 

varken är baserad på någon vetenskaplig kunskap eller på skolans beredskap. 

 

”Att se mängder (antalsuppfattning) och förstå. Sen inbillar jag mig att multiplikation är 

svårt. Men jag vet inte och har inget belägg för det”. 

 
”När det har varit svårt så kan det ha varit det här med att se mängder 

(antalsuppfattning). Några har också haft problem med positionssystemet och några har 

det varit jättejobbigt med tiotalsövergångar för. Se mönster i tal har jag upplevt att några 

också haft svårt med.” 

 

SL1 menar att hon tror på att eleverna ska arbeta tillsammans, detta grundar hon på sin tidigare 

klassrumsundervisning.  

”Jag tror att eleverna ska jobba tillsammans. Prata med varandra. I mitt klassrum har 

det inte varit förbjudet att prata. För om jag inte förstår problemet men du gör det, om du 

då förklarar för mig, då vinner vi båda på det. Och du kanske sätter ord på saker som inte 

min lärare kan göra.” 

Forskning som tagits upp av Lunde (2011) och Adler (2007) påvisar vikten av individanpassad 

undervisning (se sektion 3.1 Individanpassad undervisning). Vikten av att arbeta tillsammans 

med andra elever som SL1:s påstående handlar om, är motsatt riktning för vad forskningen 

ovan menar. 

SL2 delade med sig många av hennes uppfattningar gällande dyskalkyli och 

matematiksvårigheter under intervjun. Hennes utsaga antyder till att hon är lite insatt i vad 

dyskalkyli handlar om på grund av hennes speciallärarutbildning i matematik. Dock tyder 

hennes uttryck till att hon är lite insatt i vad forskning säger om detta. ”De verkar ha 

svårigheter, allvarliga svårigheter med förståelsen av tal och mängder. Och lika det här med 

talfakta och uppdelning av tal. Det känns som att de har inte det lika naturligt och lätt som 

övriga.” Under intervjun säger SL1 också att hon läst lite om det under den pågående 

utbildningen till speciallärare.  

Ramfaktorer som påverkar lärarnas uppfattningar om dyskalkyli och 

matematiksvårigheter 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att lärarnas uppfattningar angående dyskalkyli och 

matematiksvårigheter till största del är baserat på deras personliga erfarenheter och åsikter. 

Skolans beredskap som matematiklyftet, bedömningsstöd och diagnostiska test är långt ifrån 

tillräckligt för att kunna förse lärarna med adekvat och lämplig kunskap och metoder. Lärarna 

har inte läst/studerat särskilt mycket överlag gällande dyskalkyli varken under deras 

lärarutbildning eller kompetensutveckling. 
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Här diskuteras möjliga ramfaktorer som påverkat fenomenen ovan. 

 

Brist på utbildningen i lärarutbildningen 

L2:s kommentar om att hon inte har fått någon form av utbildning angående dyskalkyli och 

matematiksvårigheter betyder att lärarstudenter varken får någon förkunskap om/utgångspunkt 

för dyskalkyli. Detta innebär att lärarstudenter inte får beredskap för att kunna skapa anpassade 

undervisningsmetoder som behövs för att kunna underlätta för de elever med dyskalkyli 

och/eller matematiksvårigheter som lärarstudenter kommer möta i deras framtida yrkesliv. 

 

Ingen speciallärare/specialpedagog på skolan 

På skolan där L1 arbetar finns ingen arbetande speciallärare eller specialpedagog. När L1 

berättar om arbetssätt och hur hon och skolan arbetar för att stötta elever i behov har hon arbete 

utan sådan utbildad personal på skolan som utgångspunkt. Hon menar att det kan behövas extra 

stöttning av någon person som finns tillgänglig, då speciallärare inte finns att tillgå på skolan. 

I och med detta är en ramfaktor till L1:s uppfattningar att skolan saknar speciallärare och 

specialpedagog. Det framkommer dock att specialpedagog finns att ringa in från kommunen, 

om så skulle behövas. Men det finns ingen som arbetar på skolan kontinuerligt, det vill säga 

dagligen eller varje vecka.  

 

Ekonomi 

SL2 pratade lite grann om ekonomi kopplat till konkret och praktiskt material, som hon förordar 

och anser borde vara ett krav att det ska finnas på alla skolor. Hennes skola hade varit med i 

någon form av matematikprojekt i kommunen och på så sätt fått pengar till inköp av mer konkret 

material till skolan. Något som även framgår under intervjun med SL2 är konkret material och 

inköp av detta som handlar om ekonomin på skolan.  

 

Tidsbrist 

Bristen på tid för utbildningar och diskussioner på arbetsplatsen finns också som 

bakomliggande orsak till fenomenen. L2 nämner detta uttryckligen i följande utsaga: ”Sen är 

det ju fler som skulle behöva den tiden, men som man inte hinner med. Som ligger någonstans 

där emellan, som skulle behöva mer hjälp men. Så många andra som tar upp tiden.” Denna 

frustration uttrycker L2 i samband med att hon talar om en specifik elev som hon sitter med en 

stund varje vecka (se sektion 6.3 Pedagogiska insatser). Hon önskar att hon hade mer tid så 

hon hann hjälpa fler elever. Mer resurser skulle kunna frigöra tid åt elever som är i behov av 

extra lärartid, av antingen L2 själv eller någon annan vuxen person. Detta har att göra med 

skolans ekonomi. 

 
Diagnoserna dyslexi och dyskalkyli och dess betydelse idag 

Under mina fyra intervjuer framkom det att alla ser att omfattningen av spridningen av kunskap 

om dyslexi är betydligt större än om dyskalkyli. Dyslexi och diskussion kring det ses därför 

vara mer dominerande. I och med detta fick diskussion kring dyslexi en del plats i intervjuerna. 

De fyra intervjupersonerna verkar ha mer koll på just dyslexi i och med dess betydelse som den 

diagnosen har. Lärarna jämför även dyskalkyli med dyslexi en del, vilket betyder att en av 

ramfaktorerna till bristen av vetenskaplig kunskap och skolans beredskap till dyskalkyli är just 

de två diagnosernas ”status” idag. Tid finns inte till att ”syssla med” utforskningen av 

dyskalkyli, då man måste arbeta med dyslexi. 

Under intervjuerna framkom inte någon problematisk syn mot dyslexi. Detta kan bero på att 

acceptansen av diagnosen dyslexi är större än dyskalkyli. 
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7.4 Slutsats 
 

Mina tre frågeställningar handlade om lärares uppfattningar inom dyskalkyli och 

matematiksvårigheter, hur dessa uppfattningar förhåller sig till forskning samt vilka tänkbara 

ramfaktorer som påverkar detta. Lärarnas uppfattningar och kunskaper är till största del 

baserade på deras personliga erfarenheter och åsikter utan vetenskapliga belägg. Detta orsakas 

av brist på lärarutbildningen, skolans ekonomiska situation som att inte kunna förse 

speciallärare samt vidareutbildning om dyskalkyli och matematiksvårigheter. Antalet elever 

som har diagnosen dyslexi ses även vara dominerande i jämfört med dyskalkyli och 

matematiksvårigheter. Diagnosen dyslexi ses ha en större betydelse än diagnosen dyskalkyli. 

Lärarna har med andra ord fått mer tid till att lära sig och befatta sig med mer ingående kunskap 

och undervisningsmetoder när det gäller dyslexi.  

Mitt urval i denna studie är relativt litet, då enbart fyra personer har deltagit. Trots detta har jag 

genom undersökningen kunnat dra några slutsatser om att det finns olika synsätt på dyskalkyli 

samt att det finns olika sorters matematiksvårigheter som lärarna arbetar med på olika sätt. Av 

både forskning och lärarna själva framkommer det att mer studier krävs inom området 

dyskalkyli och matematiksvårigheter, som sedan yrkesverksamma lärare behöver få ta del av. 

Det som är betydelsefullt hos lärarna är att få kunskap om svårigheter i matematikämnet samt 

få verktyg att kunna använda vid arbete med eleverna. 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Ett flertal forskare precis som flera av lärarna som deltagit i min studie poängterar att den 

forskning som finns idag gällande dyskalkyli är bristfällig (Jiménez-Fernández, 2016; 

Ljungblad, 2001) och att tillgången till forskningen är begränsad för lärarna. Detta gör det 

svårare för lärare att kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter. Dyskalkyli är fortfarande 

ett diffust begrepp (Lundberg & Sterner, 2009) för många, vilket gör det problematiskt att 

använda begreppet och sätta korrekt diagnos. Elever med svårigheter i matematikämnet ses 

gynnas av individanpassad undervisning samt enskilt arbete eller arbete i mindre grupper med 

lärare eller speciallärare. Jag skulle inför framtiden önska att forskning inom dyskalkyli och 

matematiksvårigheter ökar samt att yrkesverksamma lärare får ta del av det. Om begreppet och 

diagnosen dyskalkyli ska användas behövs en tydlig definition. Jag anser att skolan ska 

tillhandahålla fortbildning och låta lärare ta del av aktuell forskning även inom detta område, 

då läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) uppmärksammas betydligt mer från både forskare och 

skolans sida. I framtiden hoppas jag att dyskalkyli kommer att ha en bättre så kallad status, lika 

som dyslexi har idag. Om forskning inom området matematiksvårigheter och dyskalkyli ökar i 

mängd men inte når ut till personal inom skolan – då försvinner en del av syftet med själva 

forskningen anser jag. Det jag och lärarna ser behövs är material och kanske alternativa 

arbetssätt, för att på bästa sätt utifrån elevernas behov och förutsättningar kunna stötta och 

hjälpa dem. Som en av lärarna uttryckte behövs verktyg för att kunna hjälpa eleverna. Detta är 

mitt förslag till fortsatt forskning, att forska vidare inom området och ta fram användbara 

verktyg som lärare kan använda i skolan och i arbetet med sina elever.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Hej!  

Jag är student från Grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan i Gävle, som nu är inne på min 

sista termin. Jag har nyligen påbörjat skrivandet av mitt examensarbete i utbildningen. 

Examensarbetet skrivs i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Syftet med detta arbete är 

att se vad några lärare/speciallärare/specialpedagoger har för uppfattningar om dyskalkyli och 

matematiksvårigheter. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet och skulle vilja 

intervjua dig, som har kunskap och erfarenheter som är värdefulla för mitt arbete. Intervjun 

kommer att bestå av 13 frågor och min förhoppning är att en givande diskussion kommer att 

uppstå. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter och jag hoppas att du har möjlighet att 

delta.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och 

därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller funderingar.  

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emilia Tastula 

 

Mobil: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

1. Vilken befattning har du?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare/speciallärare? 

3. Är du utbildad? Om JA, vad har du för utbildning? 

4. Vilken årskurs/vilka årskurser undervisar du i eller arbetar med/mot? 

5. Vad vet du om olika typer av matematiksvårigheter? Är du insatt i vad olika svårigheter 

kan innebära och hur det kan visa sig hos elever? 

6. Känner du till begreppet/diagnosen dyskalkyli? Om JA, hur skulle du beskriva det? 

7. Diskuteras eller uppmärksammas dyskalkyli eller matematiksvårigheter i arbetslaget, på 

konferenser eller på annat sätt på skolan?  

8. Har du fått någon information kring eller fortbildning inom dyskalkyli?  

9. Skulle du vilja har (mer) utbildning kring dyskalkyli och matematiksvårigheter? Om JA, 

vad skulle du vilja få mer kunskap om? (Exempelvis kännetecken och arbetssätt.) 

10. Anser du att dyslexi är mer eller mindre uppmärksammat än dyskalkyli? Om MER, varför 

tror du att det är mer uppmärksammat? Tror du att dyslexi är vanligare än dyskalkyli? 

11. Har du kommit i kontakt med elever som har diagnosen dyskalkyli?  

12. Hur ser du på att använda dyskalkyli som en diagnos på elever? 

13. Hur arbetar du/ni/skolan med elever som har svårigheter i matematik? 

 

 

 

 


