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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Detta dokument utgör mitt examensarbete på Speciallärarlinjen, 90 högskolepoäng, in-

riktning matematik vid Kristianstad högskola 2010-2013, vilket jag svarar helt för. Mål-

gruppen för dokumentet är studerande eller yrkesverksamma inom lärar-och speciallära-

rområdet. Objektet för mitt arbete är elever i gymnasiesärskolan och  grundsärskolan. 

Eftersom jag arbetar som matematiklärare inom grundsärskolan har jag blivit intresserad 

av hur elever med utvecklingsstörning utvecklar taluppfattning. Enligt Skolverkets rap-

port om Matematiksatsningen i särskolan (2011c) finns det tyvärr inte mycket forskning 

som är inriktad på matematik inom denna skolform. Detta gör att jag tycker att det är ett 

intressant område att undersöka. Dowker (2010) säger att elevers taluppfattning spelar en 

avgörande roll för hur de klarar av att förstå skolans undervisning i aritmetik. De grund-

läggande principerna i aritmetik är mycket viktiga för den fortsatta utvecklingen.  

För att vara en fullvärdig medlem i samhället är det viktigt att känna till de matematiska 

grunderna (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2009). Den som misslyckas med att lära sig 

matematik riskerar att uteslutas från yrken och kan få svårt att klara av vissa vardagliga 

uppgifter enligt (a.a. 2009); Lundberg & Sterner (2009). Elever som är bra på matematik 

tjänar oftast mer pengar under sitt yrkesliv (Chinn, 2012, Dowker, 2010). Svårigheter i 

matematik kan förutom bristande kunskaper också leda till att eleverna får sämre själv-

bild, tappar tron på sin förmåga att lära och riskerar att hamna i en ond cirkel (Lundberg 

& Sterner, 2009).  

Taluppfattning är ett område inom matematiken som jag är extra intresserad av. I mitt 

arbete som matematiklärare i grundsärskolan möter jag elever som kan räkna algoritmer, 

men som inte förstår vad siffrorna på de olika positionerna betyder eller inte tar till sig 

strategier som underlättar räknandet. Vissa kan många av tabellerna relativt flytande och 

göra fyrsiffriga additioner men kan inte sätta in dem i ett sammanhang eller förstå att göra 

en enkel delning i vardagliga situationer. Jag funderar på om dessa elever, precis som 

grundskoleelever som fått en annan form av undervisning, med mer laborativ undervis-

ning och matematikuppgifter kopplade till vardagssysslor kan utveckla sitt matematiska 

kunnande och förståelse (Rystedt & Trygg, 2010; Lundberg & Sterner, 2008). Ibland har 
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jag svårt att hitta och förstå orsakerna till elevers svårigheter med matematik. Det är ele-

ver som t.ex. har svårigheter att ramsräkna, att pekräkna, att avgöra vilket av två tal som 

är störst etc. Alltför ofta träffar jag elever som tydligt visar att de saknar nödvändiga 

förkunskaper för att kunna utföra aktuella uppgifter med förståelse. Jag uppfattar också 

att andra lärare ofta tycker att det är svårt att förbättra elevernas kunskaper och att de är 

frustrerade över att inte kunna hjälpa dem. Kunskapsbrister hos lärare påverkar självklart 

elevernas förutsättningar att förstå och lära matematik. En kunnig lärare, som har stor 

kunskap om barns matematiska utveckling, kan följa och stödja elevernas utveckling ge-

nom att ställa frågor som utvecklar tänkandet (Kilpatrick et al 2009; Rystedt & Trygg 

2010). 

Det har forskats förhållandevis lite på elevernas kunskapsinlärning inom grund- och gym-

nasiesärskolan det senaste decenniet (Skolverket, 2011 c). Vad anledningen till detta är, 

kan jag bara spekulera i. Personligen tror jag att det kan vara bristande intresse och in-

ställning till utvecklingsstörda elevers kunskapsinlärning, tillgänglighet, pengar etc. som 

kan vara några anledningar till att forskningsarbeten oftare handlar om grundskolan. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Mitt syfte är att undersöka om strukturerad undervisning i matematik inom området tal-

uppfattning förbättrar en gymnasiesärskoleelevs aritmetiska förmåga.  

• Beror svårigheterna med den formella aritmetiken hos en elev inskriven i 
särskola på brister i elevens grundläggande aritmetiska kunskaper? 

• Utvecklas den aritmetiska förmågan genom att eleven arbetar med de grundläg-
gande kunskaperna utifrån den nivå han befinner sig på?   

• Hur kan jag som speciallärare i matematik medverka till att förebygga de svårig-
heterna redan i förskolan, förskoleklassen eller i grundsärskolan? 

1.3 Studiens avgränsning 
Denna kvalitativa undersökning begränsas till tre gymnasiesärskoleelevers förmågor i 

matematik. Urvalet sker i en åldersblandad gymnasiesärskoleklass  tillsammans med 

klassläraren. Alla tre eleverna upplever att de har svårigheter i matematik och de saknar 

positiva tankar kring matematik och sin egna matematiska förmåga.  
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Eftersom jag endast vill undersöka om ett mer strukturerat arbete med taluppfattning kan 

förbättra elevernas aritmetiska förmåga, väljer jag elever utifrån att de har ett intresse av 

att göra denna undersökning tillsammans med mig. Eleven måste själv vilja bli bättre på 

att räkna. Enligt Ulla Lindqvists artikel i Nämnaren 2003/01 är det vanligt att den lust att 

räkna som finns hos de flesta mindre barn förbyts till en ovilja att arbeta med matematik 

efter några år i skolan. 

Samtliga elever är myndiga. De tar därför själv beslut om han vill delta i min undersök-

ning (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebär en begränsning när det gäller undersökande 

av vad föräldrarna anser om elevens svårigheter. 

Diskussionen om inkludering eller brist på inkludering i grundskolan eller gymnasiesko-

lan kommer jag inte att undersöka djupare, även om det skulle vara intressant att under-

söka om det påverkar förmågan i matematik.  

Två av elevernas stora frånvaro gjort att endast en elev har fullföljt undersökningen och 

det är resultatet av undersökningen med honom som presenteras nedan. 

 Den elev som jag till slut redovisar i mitt arbete har inte varit inkluderad i gymnasiesko-

lans matematikundervisning eller i andra grupper. Likaså berörs inte olika diagnoser ef-

tersom den elevs resultat jag slutligen redovisar, inte har någon specifik diagnos förutom 

utvecklingsstörning. Därmed kommer jag inte ta upp några neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar såsom ADHD och Aspergers syndrom. 

Jag förordar i vanlig matematikundervisning aktiviteter ute i det dagliga livet men efter-

son eleverna inta var vana vid den typen av matematik valde jag bort det. 

1.4 Studiens upplägg  
I studien presenteras i litteraturgenomgången först styrdokumenten för gymnasiesärsko-

lans verksamhet. Därefter redogörs för de krav som finns för att få skrivas in i särskolans 

verksamheter, vad utvecklingsstörning och funktionsnedsättningar är och kan innebära 

för individ och familj. Teoridelen innehåller också vad det innebär att få en diagnos. 

Efter det kommer en presentation av vilket innehåll matematikundervisningen bör ha i 

dagens skola samt vad en god taluppfattning innebär från den första subitiseringen via 

parbildning, räkneramsor till att kunna se mönster i matematiken och att ha ett flexibelt 

matematiskt tänkande. Utvecklandet av en inre tallinje är viktigt för att kunna förstå stor-
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leken på alla tal och för att kunna laborera med olika tal. I kapitlet om matematikunder-

visningen pekar jag ut positionssystemet som ett område som ofta skapar problem i ma-

tematikundervisningen.  

Den utbildade och kunniga lärarens viktiga roll tas fram som en nödvändighet för att 

kunna nå målen i såväl Lgr11 (Skolverket, 2011) som i Grundsärskolans läroplan (Skol-

verket, 2011). Många olika faktorer som läraren ska ta hänsyn till i undervisningen pre-

senteras, såsom att undersöka elevens styrkor och svagheter samt utreda hur skolmiljön 

kan förbättras för att underlätta för eleven. Här ges också en orientering av matematik-

svårigheter av olika slag, både allmänna och specifika. Detta kapitel följs av matematik-

undervisning i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och vilka olika svårigheter man 

kan mötas av i denna verksamhet samt hur inlärningen i matematik i grundsärskolan fun-

gerar.  Sist i det kapitlet diskuteras speciallärarrollen.  

I teoridelen presenteras Vygotskijs teori om den proximala zonen och Radikalkonstrukt-

ivismen som använts i denna studie. 

I metodkapitlet berättar jag om mitt val att genomföra min studie som en fallstudie av en 

elev i gymnasiesärskolan. Den genomförs med metoden Teaching experiment (Eriksson, 

2004) som använder metoderna intervju, videofilmning med efterföljande transkribering. 

Ett metodval, som är tidskrävande i transkriberingsarbetet, men som ger svar på hur ele-

ven förstår och ger läraren/intervjuaren insikter kring möjlig vidare utveckling hos ele-

ven. Den flexibla intervjun ger i sin tur möjlighet att ställa en följdfråga som kan hjälpa 

till att vidareutveckla förståelsen. Utifrån den information som läraren (forskaren) får, 

kan hen planera för vidareutveckling av elevens kunskap. Denna undervisningsmetod 

kräver en deltagande lärare som är intresserad av elevernas förståelse. Metoderna ger 

möjlighet att upptäcka brister som behöver åtgärdas. Genom att eleven får hjälp av en 

lärare att diskutera sig fram till en ökad kunskap kan ett lärande uppstå. 

Efter det följer de förberedelser jag behövde göra inför själva genomförandet. Det gäller 

såväl intervjutillfällena som kartläggningen av eleven, vilket laborativt material jag an-

vänder och tillfällen som jag möter eleven samt bearbetning av materialet och dess till-

förlitlighet.  

I resultatdelen lyfts flera lärtillfällen fram där elevens framsteg påvisas och där tidigare 

felaktigheter upptäcks och åtgärdas. Elevens ökade självförtroende och lust syns också. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Aktuella begrepp 
Begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, gymnasiesärskola, utvecklingsstör-

ning proficient teacher och taluppfattning presenteras under egna rubriker i detta kapitel. 

2.2 Styrdokument 
Det finns många olika styrdokument som styr undervisningen för elever med särskilda 

behov både internationella, nationella, kommunala och lokala på skolan. De kommunala 

och lokala styrdokumenten tar jag inte upp här av sekretesskäl. 

2.2.1 FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention (1990) säger om barn med olika handikapp och/eller särskilda be-

hov bland annat att: 

 ”…ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt 
liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör 
barnets aktiva deltagande i samhället” (artikel 23). 

 ”Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som läm-
nas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av 
föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand 
om barnet och skall syfta till att säkerställa att det handikappade barnet har effektiv tillgång 
till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedel-
ser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största 
möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella 
och andliga utveckling” (artikel 23). 

2.2.2 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen tillkom 1994 i Salamanca i Spanien arrangerad av bl.a. UNE-

SCO. Sverige antog och förband sig att följa denna konvention ”För undervisning av ele-

ver i behov av särskilt stöd”. I denna deklaration ska Sveriges skolväsen arbeta för att 

elever i behov av särskilt stöd får det i en inkluderad skolverksamhet. Deklarationspunk-

terna säger följande: 

• varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå 
och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå, 

• varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, 
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• utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt 
att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas, 

• elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 
dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov, 

• ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa dis-
kriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat sam-
hälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en funkt-
ionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbild-
ningssystemet. (Svenska UNESCO-rådets skriftserie nummer 4/1996) 

Detta har delvis omvärderats genom att det idag tillåts undervisning i mindre grupper. I 

Skollagen sägs det att: 

  ”Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9§ för en elev i grundskolan, 

  grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt 

  eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 

  normalt hör till” (Skollagen, SFS 2010:800 Kap. 3, 11 §). 

2.2.3 Skollagen 

Under de senaste åren har styrdokumenten förändrats för både grundsärskolan och gym-

nasiesärskolan.  Skollagen (SFS 2010:800 med förändringar i SFS 2012:109), omfattar 

både förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, sameskola, specialskola, komvux, särvux och utbildning i svenska för 

invandrare. Dessutom finns gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) som styr arbetet i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I 18 kap. i Skollagen (SFS 2010:800) finns bl.a. 

allmänna bestämmelser, bestämmelser om betyg och vilken målgruppen är. Den säger 

bl.a. att: 

  § 4 Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har 

 upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans  

 kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 

 § 5 Hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen. Beslutet ska föregås 

 av en utredning motsvarande den som enligt 7 kap. 5 § andra stycket ska göras inför beslut 

 om mottagande i grundsärskolan om utredning saknas eller det av andra skäl bedöms 

 nödvändigt. Lag (2012:109) 

§ 6 Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens rektor om han eller hon 

uppmärksammar eller får kännedom om något som tyder på att en elev i gymnasiesärskolan 
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Inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. En rektor som får sådana upplysningar ska an-

mäla detta till elevens hemkommun. Hemkommunen ska skyndsamt utreda frågan. (SFS 

2012:109). 

Tidigare har gymnasiesärskolan lytt under 1985 års skollag, SFS 1985:1100, Gymnasie-

särskoleförordningen, SFS 1994:741, samt kursplaner. Elever som påbörjat sin utbildning 

på gymnasiesärskolan före 1 juli 2011 lyder under 1985 års skollag, medan det för övriga 

elever har funnits övergångsregler till den nya skollagen SFS 2010:800. 

2.2.4 Gymnasiesärskoleförordningen  

Den elev jag undersökte började gymnasiesärskolan höstterminen 2009. Därför lyder 

hans utbildning under Gymnasiesärskoleförordningen 1994:741. Här finns de bestäm-

melser kring gymnasiesärskolan som gäller, utöver de som finns presenterade i skollagen. 

Utbildningen för elever som börjar gymnasiesärskolan efter 1 juli 2011 lyder under gym-

nasieförordningen SFS 2010:2039. 

2.2.5 Läroplan 

Den läroplan som eleven har följt är Lpo 94, Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Skolverket, 1994), dit  gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens 

skolor för vuxna och vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning har tillhört. 

Denna läroplan ersattes 2013 av en ny Läroplan för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013 

a). 

2.2.6 Ämnesplan i matematik 

Enligt Lpo 94 (Skolverket, 1994) innehåller ämnet matematik på de nationella program-

men två kurser. Kurserna ska bygga på den undervisning som skett i grundsärskolan. 

Skolan skall enligt (a.a.) i sin matematikundervisning bl.a. sträva efter att eleven: 

• tillägnar sig kunskaper som skapar självförtroende och tilltro till den egna förmågan att lära sig 
matematik, att tänka matematiskt och att använda matematik i olika situationer, 

• utvecklar sin förståelse för tal och operationer och sin förmåga att använda överslagsräkning, 
huvudräkning, skriftliga räknemetoder och tekniska hjälpmedel, 

• fördjupar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, metoder, 
begrepp och uttrycksformer, 

• utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den i matematiska termer 
samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet, 
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• fördjupar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt att redovisa sina tanke-
gångar, 

• utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik, på egen hand och i grupp, lösa problem med 
anknytning till vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i förhållande till det 
ursprungliga problemet.   

Den nya läroplanen med nya ämnesplaner och ämnesområdesplaner från hösten 2013 in-

nehåller bl.a. förändring till tre olika matematikkurser för de nationella programmen. 

2.2.7 Betyg 
Betygen i matematik som ges i gymnasiesärskolan enligt den gamla kursplanen Lpo 94, 

(Skolverket, 1994) och finns i (SKOLFS 2002:2), är godkänd och väl godkänd. Om ele-

ven inte har blivit godkänd i ämnet får eleven endast ett studieintyg. Betygssystemet för-

ändras när den nya ämnesplanerna införs höstterminen 2013 till betygen A- E, precis som 

på gymnasiet. En skillnad är att eleven inte får betyg F utan streck om hen inte klarar 

kraven för betyg E. På de individuella programmen ger läraren inga betyg, utan gör en 

bedömning av uppnådd kunskap. Alla elever på gymnasiesärskolan har en personlig stu-

dieplan, samt får ett gymnasiesärskolebevis efter avslutad utbildning med bl.a. informat-

ion om utbildningen, betyg och den arbetsplatsförlagda utbildningen. 

2.3 Gymnasiesärskolan och dess elever 
Gymnasiesärskolan är till för elever som inte bedöms klara kunskapsmålen i gymnasie-

skolan p.g.a. en utvecklingsstörning. Grundsärskolans personal har kritiserats för att 

undervisningen över lag har haft för låga krav och att den har inriktat sig mer på omsorg 

än på kunskapsinhämtning (Skolverket, 2011 c). 2011 fick Grundsärskolan en ny läroplan 

(2011 b) med nya kursplaner, nytt betygsystem med graderingarna A - E, och jämfört 

med tidigare läroplan, och med skärpta krav på vad eleven bör uppnå under de nio skol-

åren. 

Gymnasiesärskolan har enligt Skolverket erbjudit tre olika sorters program: nationella, 

specialutformade och individuella program. Dessa program är fyraåriga till skillnad från 

gymnasieskolans program. Den nya ämnesplanen (Skolverket, 2013 b) innefattar nio 

olika nationella program, med utökat antal timmar i kärnämnen och ny ämnesområdes-

plan för de olika ämnesområdena på de individuella programmen för gymnasiesärskolan. 

En ämnesplan är en beskrivning av ämnets och kursens innehåll samt kunskapskrav efter 

genomgången utbildning. Ämnesområdesplanen är det motsvarande för det individuella 
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programmet, där eleverna läser ämnesområden istället för ämnen. Det är vanligast att 

eleverna som går på gymnasiesärskolan tidigare har gått i grundsärskolan antingen från 

skolstarten eller så har eleven gått ett varierande antal år i grundskolan, innan eleven har 

utretts och bedömts tillhöra grundsärskolan (Skolverket, 2014). 

2.3.1 Krav för att bli inskriven i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan 

Elever som till hör särskolan ska ha bedömts ha en utvecklingsstörning. Tidigare kunde 

autism eller autismliknande tillstånd vara en anledning till inskrivning i särskolan men, 

efter införande av SFS 2010:800, krävs även en utvecklingsstörning för dessa elever. In-

skrivningen sker därefter i samråd med föräldrarna. Om föräldrar och personal inte är 

överens och om det inte finns synnerliga skäl för elevens bästa ska, enligt (SFS 2010:800,  

Kap.7, §5) eleven placeras i grundskola eller gymnasium.. 

För att bedöma elevens funktionsnedsättningar och behov har hemkommunen ansvar att 

göra fyra olika utredningar, en medicinsk av läkare, en psykologisk av en psykolog, en 

social  av t.ex. kurator och en pedagogisk utredning av speciallärare/specialpedagog eller 

annan lämplig pedagogisk personal, för att ta reda på vilka styrkor och svagheter eleven 

har i det dagliga livet (Skolverket, 2014). Föräldrarna bör vara med i hela processen. Alla 

fyra utredningarna ska var för sig peka på en utvecklingsstörning (SFS 2010:800, Kap. 7, 

§ 5).). 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är en överens-

kommelse mellan många olika länder, däribland Sverige, som har förbundit sig att för-

hindra att personer med funktionsnedsättningar diskrimineras i samhället.  Överenskom-

melsen, som infördes 2009, berör en mängd olika verksamheter i vårt samhälle. Om 

grundsärskolan sägs: 

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje 

elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som 

ges i grundskolan och gymnasieskolan. Elever i särskolan har motsvarande rätt till särskilt 

stöd som elever i grund- och gymnasieskolan. (FN:s Ds 2008:23, punkt 4.8.2.) 

En elev som har en utvecklingsstörning kan enligt Svärd & Florin (2011) vara inskriven 

i grundsärskolan, och arbeta de flesta lektionerna i grundskolan, s.k. individintegrering 

eller tillsammans med en grupp elever inskrivna i grundsärskolan, då kallat verksamhets-

integrering. Om en grundsärskoleelev får samma undervisning som den grundskoleklass 

han eller hon är inskriven i kallas det inkluderande integrering. Det är då enligt (a.a.) 
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viktigt att personalen har de kunskaper som behövs för att kunna bemöta dessa elever på 

rätt sätt, samt att personalen får egen kontinuerlig handledning för att kunna ge bästa stöd. 

Eleven kan också vara inskriven i grundskolan och ha delar av sin skoldag i grundsärsko-

lan. 

2.3.2 Utvecklingsstörning  

Synen på vad utvecklingsstörning är, förändras beroende på vilket samhälle och tidspe-

riod en person lever i. Den kan även skilja inom ett samhälle under samma tidsperiod 

(Grunewald, 2008). Även benämningen har förändrats över tid och kommer att fortsätta 

att förändras i framtiden också. Ordet utvecklingsstörning används idag när en person har 

svårt att klara det dagliga livet på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Bero-

ende på den omgivande sociala och kulturella miljön kan livskvaliteten för en person med 

utvecklingsstörning förbättras eller försämras (Jakobsson & Nilsson, 2011). En utveckl-

ingsstörning kan bero på många olika faktorer såsom kromosomförändringar, skador som 

uppkommit före och efter förlossning beroende på syrebrist, missbildningar i hjärnan, 

ämnesomsättningsrubbingar, sjukdomar, undernäring och olyckor (a.a.).  

Diagnosen utvecklingsstörning har enligt kap 7 § 5  i Skollagen (SFS 2010:800) tre kri-

terier i Sverige: IQ under 70, nedsättning av den adaptiva förmågan och att detta inträder 

före 16 års ålder. 

Det adaptiva beteendet innehåller enligt Jakobsson & Nilsson (2011) tre olika delar:  

  1) praktiska färdigheter som att sköta sin hygien, ekonomi och städning,  

 2) sociala färdigheter som att umgås med andra och bedöma om de är pålitliga  

 3) skolrelaterade färdigheter som kunskaper, läsning, skrivning etcetera.   

Adaptivt beteende måste bedömas i verkliga livssituationer och inte bara i test” (a.a., sid 

139-140). 

Det finns flera olika sätt att definiera utvecklingsstörning. Enligt Världshälsoorganisat-

ionen WHO, delas den in i: lindrig, medelsvår (eller måttlig), svår, och grav (eller djup-

gående). I Sverige används enligt Jakobsson & Nilsson (2011) ibland Kyléns (2012) mo-

dell med tre stadier: A, B och C, där A motsvarar grav utvecklingsstörning. I AAIDD: s 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) beskrivning av 

begreppet utvecklingsstörning från 2009, har det fem olika dimensioner: intellektuella 
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förmågor, adaptivt beteende, delaktighet eller samspel och sociala roller, hälsa och kon-

text eller sammanhang. Denna utvecklingsstörning ska ha uppstått före 16 års ålder i Sve-

rige och 18 år i USA. 

2.3.3 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Dessa två ord används ofta i sammanhang som om att de betyder samma sak. Ordet funkt-

ionsnedsättning bör enligt ICD användas för en nedsättning hos individen. ICD är WHO:s 

klassificeringssystem för sjukdomar, diagnoser och skador. Socialstyrelsens senaste 

svenska upplaga är ICD-10-SE (Socialstyrelsen, 2010).  

Funktionshinder däremot, uppstår i mötet med omgivningen. Det beror både på den fy-

siska miljön, den sociala miljön och personliga faktorer om ett funktionshinder uppstår. 

WHO och Socialstyrelsen har också utvecklat ICF (Socialstyrelsen, 2003), ett klassifice-

ringssystem för funktionstillstånd och funktionshinder som är relaterade till hälsotill-

stånd. Det finns numera också en version för barn och ungdomar, kallat ICF-CY (Social-

styrelsen, 2010). Syftet med ICF-CY är att: 

”Med fokus på funktionstillstånd bidrar ICF-CY till ett gemensamt språk som kan använ-

das över yrkesgränser och samhälleliga sektorer, liksom över nationella gränser för att de-

finiera och dokumentera hälsa, funktionstillstånd och utveckling hos barn och ungdom”. 

(Socialstyrelsen, 2010, s.17). 

Swärd & Florin (2011) refererar till Kylén (1981) där han framför sin åsikt, som jag tycker 

är viktig att hela tiden ha med sig i sitt förhållningssätt, att ”den enda skillnad som finns 

mellan personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra är just den intellektu-

ella funktionsnedsättningen” (s. 31). 

2.3.4 Diagnos 

Det finns idag en mängd olika diagnoser som innebär funktionsnedsättningar av olika 

slag och omfattning. En del elever inom gymnasiesärskolan har fått en diagnos, utöver 

utvecklingsstörningen, medan många inte har någon. I arbetet i särskolorna är det vikti-

gare att underlätta elevens funktionshinder och fokusera på elevens styrkor, än att foku-

sera på vilken diagnos en elev har (Jakobsson & Nilsson, 2011). Skillnaderna inom en 

diagnos kan vara mycket stora beroende på medicinska, psykologiska, sociala och peda-

gogiska påverkansfaktorer. En diagnos säger lite om vilka pedagogiska strategier som ska 
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sättas in (a.a.), därför bör det alltid göras utredningar för att upptäcka vari elevens svårig-

heter och styrkor består, efter att en diagnos är satt. I skolsituationen är det viktigast att 

det görs en pedagogisk utredning som enligt Jakobsson & Nilsson (2011) ”innefattar hela 

skolsituationen. Bedömningen av pedagogiska konsekvenser bör göras av för eleven väl-

kända pedagoger utifrån all insamlad information vid observationer i de olika kontexter 

eleven befinner sig i och vilka åtgärder som behövs både på organisations-, grupp- och 

individnivå. Vid behov tas extern hjälp in och ska gärna göras om vid flera tillfällen, 

framför allt för att den inte ska spegla en dålig dag. Det är viktigt att föräldrarna också får 

ge sin syn på sitt barns styrkor och svårigheter eftersom de känner sitt barn bäst och får 

vara tolk för sitt barn (Svärd & Florin, 2011). 

 En diagnos kan ibland innebära en chock och ett långt sorgearbete för föräldrarna. Ibland 

kan det vara en lättnad, att få en förklaring till de symptom som föräldrarna upplever och 

undrar över hos sitt barn, samt en påtryckningsmöjlighet för att få tilldelat eleven resurser 

trots att diagnos inte ska behöva vara ett skäl till detta (SFS 2014:456, Skolverket). 

2.4 Matematikundervisning  
Kraven på vilken matematik som behövs i dagens samhälle har förändrats mycket det 

senaste halvseklet. Från att ha varit en kunskap där man har gjort uträkningar genom att 

lära sig algoritmer, tränat in multiplikationstabellen, lärt sig de olika regler som hör ihop 

med de fyra räknesätten, har  eleverna räknat på, oftast i sin bok, samtidigt som de ofta 

har saknat förståelse för vad de har gjort. Denna utantillaktivitet uppfyller inte de krav 

man har idag i läroplanen för grundskolan, Lgr 11, (Skolverket, 2011) eller den undervis-

ning som rekommenderas i Matematiklyftet, en fortbildningssatsning för matematiklärare 

(Skolverket, 2012). Eleven ska där bl.a. kunna ”formulera och lösa problem med hjälp av 

matematik samt värdera valda strategier, metoder” (a.a., s. 63). Vidare ska eleverna ges 

möjlighet att ”utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situat-

ioner samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer” (a.a. 

s. 62). Dessutom ska eleverna i dagens grundskola  kunna ”…kommunicera om matema-

tik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (a.a. s. 62). Detta betonas i Skolverkets 

fortbildningssatsning för matematiklärare (2012). Jakobsson & Nilsson (2011) påpekar 

vikten av att arbeta med elevens förståelse också med elever med funktionsnedsättningar. 
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För att skapa sig en taluppfattning som ger den grund som behövs för att undvika senare 

matematiksvårigheter behöver alla elever först lära sig en mängd språkliga begrepp såsom 

störst - minst, flest - färst, mindre än, större än, lika, nästan lika etc. Lundberg och Sterner 

(2008); Malmer (2010) föreslår att eleverna och lärarna arbetar med olika matematiska 

ord vid många olika tillfällen och undersöker deras betydelse. De underlättar förståelsen 

för matematiken och bör kopplas till erfarenheter innan matematiksymbolerna ska infö-

ras. Detta är speciellt viktigt för elever med dyslexi som ofta har problem att förstå sym-

boler (Malmer, 2010). Ett för tidigt införande av symboler kan skapa känsla av misslyck-

ande hos dessa elever. Känslomässiga blockeringar är en betydande faktor när det gäller 

att befästa upplevelsen av misslyckande i lärandet. Många misslyckanden blir lätt en vana 

att förvänta sig ett misslyckande, vilket kräver mycket motivation och arbete att förändra. 

Resultatet blir lätt att istället för att träna mer undviker eleverna matematiken, vilket i sin 

tur kan påverka valet av yrke och ekonomi i vuxenlivet (Adler, 2007). För att få en bra 

inlärningssituation menar Adler (2007) att det är lättare att minnas information som lad-

dats med positiva känslor, medan negativa sådana ger försämrad minnesförmåga. Under-

visningen med elever med matematiksvårigheter måste enligt Sterner & Lundberg (2009) 

vara utformad på ett strukturerat och metodiskt sätt tillsammans med klassläraren, eleven, 

hemmet och speciallärare. (a.a.) menar också att det ofta krävs enskild strukturerad under-

visning med specialläraren och eftersom det behövs mycket träning för att befästa tabell-

kunskaper behövs föräldrarnas hjälp för att kunskaperna ska hinna befästas. Att arbeta 

enskilt med elever i korta återkommande pass på 20-30 min, gärna dagligen i 5-10 veckor 

anser (a.a.) vara lämpligt.  

Hur arbetet i skolan med att hjälpa elever i svårigheter ska ske, diskuteras mycket i dessa 

dagar när de flesta elevers utbildning ska inkluderas i den miljö där eleven har en tillhö-

righet. Olivestam & Ott (2010) belyser ur ett neurodidaktiskt perspektiv betydelsen av 

praktisk matematik. ”Undersökningar visar att talad matematik ger fler möjligheter att 

använda den del av hjärnan som är mer benägen att hantera verbalt lärande, medan tal-

matematik begränsar lärandet till de elever som har en, vad man kallar, matematisk lägg-

ning” (s.99). Laborativt material medför inte automatiskt att undervisningen blir bättre 

utan det beror på lärarens kunnande och kräver enligt Szendrei i Rystedt och Trygg (2010) 

” både planering och förutseende ” (s.28). Att använda laborativt material är ett sätt att 

konkretisera en abstrakt tanke och kan användas fram tills matematisk förståelse har skett. 
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Enligt Trygg och Rystedt (2010) utgår det laborativa arbetssättet från elevernas infor-

mella förståelse. Man arbetar med olika material beroende på vilken matematisk förstå-

else eleverna har och fortsätter till den formella eller symboliska nivån i sin egen takt. 

När elever använder laborativt material används flera sinnen samtidigt, vilket gör att ele-

verna kan tillägna sig kunskaper genom att använda det sinne som de lär sig bäst med, 

samtidigt som kunskap som kommer till oss genom flera sinnen, är lättare att komma ihåg 

(Chinn, 2012). Genom att skaffa sig en minnesbild av arbetet blir det lättare att ta fram 

kunskapen. Samtidigt skapas också en gemensam referensram hos eleverna. Att laborera, 

skapar möjligheter att skriva ner vad man gjort och sedan klargöra sina tankar (Sterner & 

Lundberg, 2008). När man arbetar med laborativt material bör det användas under en 

längre tid, under ett år, tillsammans med symbolisk representation enligt Trygg och Rys-

tedt (2010).  

Övergången till ett mer abstrakt tänkande är en kritisk punkt. Kilpatrick et al.(2001) me-

nar att laborativt material alltid ska ses som ett medel för att nå fram och inte som ett 

slutresultat. Rätt använt kan konkret material underlätta elevernas förståelse. Anghileri 

(2011) säger att en del barn övergår till huvudräkningsstrategier av sig själv medan andra 

måste få hjälp genom att t.ex. täcka över den del av det konkreta materialet som använts 

för att de ska skapa inre bilder och tvingas till att räkna huvudräkning. Ett bra sätt att träna 

taluppfattning och träna huvudräkning på ett roligt och icke - tvingande sätt är att spela 

spel. Hatch (1998) rekommenderar i Anghileri (2011) att elever spelar spel och samtidigt 

förklarar sina strategier högt för medspelarna, för att läraren ska kunna förstå deras tankar. 

Malmer (2010) är inne i samma tankar när hon säger: ”Elever med matematiksvårigheter 

har i allmänhet svag abstraktionsförmåga och oklara föreställningar, mycket beroende på 

att deras ordförråd är alltför begränsat.” och fortsätter ”om de får arbeta med hand och 

öga i kombination med att de berättar vad de gör och ser, blir förutsättningar för deras 

begreppsbildning väsentligt större” (s.92). Malmer (2010) har arbetat med laborativa och 

undersökande moment som naturliga inslag i matematikundervisningen på samtliga sta-

dier och erfarenheten av sådant arbete ger elever med inlärningssvårigheter en ärlig chans 

att förstå matematiska samband. 

2.4.1 Taluppfattning 

Taluppfattning utgör den viktiga grundkunskapen som all matematik bygger på. Att ha 

tillägnat sig en taluppfattning eller matematisk förtrogenhet innebär att personen enligt 
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Kilpatrick et als (2009) modell ”Five strands” har begreppsförståelse, problemlösnings-

förmåga, förmåga att resonera logiskt, har förtrogenhet och goda färdigheter i procedu-

rerna. Dessa fem komponenter är sammanflätade och beroende av varandra. Löwing 

(2009) säger om taluppfattning att det innebär ”att ha en sådan känsla för hur talen är 

uppbyggda att man direkt, utan att reflektera över detta, kan operera med talen”. Angilerhi 

(2011) refererar till DfEE: s (Department of Education and Employment, 1998) uppfatt-

ning vad en god taluppfattning innebär. De anser att elever som har en utvecklad talupp-

fattning, har en känsla för talets storlek och var det passar in i talsystemet, utantill kan en 

mängd talfakta, kan multiplikationstabellerna, divisionsfakta, dubbelt och hälften, kan 

använda kända strategier för att lösa huvudräkningsuppgifter, samt med hjälp av olika 

strategier räkna rätt och effektivt både på papper och mentalt. Det är viktigt att eleven ser 

och använder den logiska uppbyggnaden av vårt talsystem flexibelt (a.a.). Dowker (2010) 

menar att förmågan att resonera aritmetiskt startar vid tidig ålder, men att intresset kan 

minska i p.g.a. andra intressen. Enligt Krutetskii (1968) i (a.a.) är de viktigaste orsakerna 

till matematiskt goda elever att de tycker om matematik, kan resonera snabbt, kan gene-

ralisera sina kunskaper, att de kan upptäcka den matematiska strukturen i ett problem, har 

en förmåga att arbeta med abstrakta begrepp, och att de har ett flexibelt tänkande. Skol-

verket (2011c) utgår från Umeå universitets och NCM:s ramverk som nämner sex olika 

matematiska kompetenser: problemlösningskompetens, resonemangskompetens, proce-

durhanteringskompetens, representationskompetens, sambandskompetens och kommuni-

kationskompetens, vilka vardera har tre kompetensrelaterade aktiviteter nämligen tolka, 

använda och värdera. Jakobsson & Nilsson (2011) kallar det att vara matematiskt litterat. 

(a.a.) anser att det är viktigt att eleverna kan skapa möjligheter att lära genom att först få 

använda och dela sina erfarenheter från informella upplevelser och kunskaper, och ha fått 

den förståelse för matematiska strukturer, orsakssamband och matematikens avsikt att det 

är lättare att förstå den formella matematiken när det gäller positionssystem, räkneoper-

ationer, symboler och siffror.  

En del matematiska kunskaper anses vara medfödda. Människan föds med en förmåga att 

uppfatta en skillnad mellan två och tre föremål. Det kallas att subitisera när en person, 

utan att räkna, kan uppfatta ett litet antal föremål, upp till fyra föremål (Lundberg & Ster-

ner, 2008; Adler, 2007). Denna förmåga finns redan hos bebisar. Eva Ekeblad (1990) 

säger att ”förmågan att subitisera en av de grundförutsättningar vi har att bygga på då vi 

utvecklar ett talbegrepp”. Senare kan människan uppfatta fem - nio föremål genom att 
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”ögonblicksräkna”. Det är lättare att uppfatta antalet om föremålen grupperas, t.ex. som 

på tärningar (Löwing 2009). Om föremålen inte grupperas kallas det uppskattning, ett 

ungefärligt värde, ett vanligt förfarande i den vardagliga matematiken. Förmågan att upp-

skatta hänger enligt Miller (1969) i (a.a.) starkt samman med kapaciteten på arbetsminnet 

som också avgör svårighetsgraden på  de matematiska operationer vi kan utföra i huvudet. 

(a.a.) säger vidare att vi kan påverka kapaciteten i arbetsminnet genom att avlasta det med 

intränade deloperationer som minskar belastningen på arbetsminnet. Därför behövs fär-

dighetsträning som ger flyt i räknandet. Att känna igen mönster är arbetsbesparande för 

arbetsminnet vid kognitiv inlärning av olika slag. Tillägnande av mönster är avgörande 

för hur en person löser matematiska problem. Har man många mönster att ta till, löser 

man lättare ett nytt problem. Matematiksvaga elever saknar ofta många strategier (Lund-

berg & Sterner, 2008; Malmer, 2010;  McIntosh, 2011). 

Eleverna bör arbeta mycket med att först upptäcka talfakta, t.ex. 4+3=7, i stället för att 

rabbla siffror t.ex. multiplikationstabellen, eller att göra algoritmer. Elever med räknesvå-

righeter har ofta svårt att lära sig talfakta, och lämnar inte fingerräkningen eller konkret 

material (Lundberg & Sterner, 2008). (a.a.) menar att förutom att snabbt plocka fram tal-

fakta behövs att personen har ett fungerande arbetsminne och kan dekomponera, dela upp 

tal, för att kunna använda olika matematiska strategier. Utvecklandet av talfakta kan kräva 

mycket arbete innan eleven har erövrat den. Anghileri (2011) säger att det är bevisat att 

barn i en addition som 5+3=8 går igenom alla 3 stegen att räkna alla, räkna på och räkna 

från det största talet innan de har införlivat talfakta. (a.a.) refererar till Fuson (1992) som 

hävdar att om algoritmer införs innan eleverna kan göra uträkningar mentalt, kan det 

hindra utvecklingen av huvudräkningsstrategier och leda till missuppfattningar och miss-

tag. Likaså bör symboler i tal införas som ett sätt att förkorta processen först när eleverna 

har en säker informell kunskap (a.a.).  

Att räkna på fingrarna ses av många som felaktigt och något som ska stoppas. Chinn 

(2012)  säger däremot att det är godtagbart att använda fingerräkning, men påpekar att 

det inte skapar antalskunnande. Chinn (2012) menar också att om eleven har fastnat med 

att räkna ett steg i taget inte kommer att utveckla en känsla för tal och värdet de represen-

terar. Griffin (2007) menar att det är viktigt att eleven får använda sina egna strategier, 

exempelvis fingerräkning, så länge de behövs men, att det är viktigt att nya mer effektiva 

samtidigt, introduceras för att utveckling av nya effektiva strategier ska börja användas. 
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Att länka samman begrepp och metoder på ett lämpligt sätt skapar samband som främjar 

förståelsen.  

För den fortsatta algebraiska utvecklingen är det viktigt att speciellt fokus läggs på att 

betona ekvivalensen i är lika med - tecknet. Viktigt är också att ha och förstå många 

begrepp och kunna göra härledningar till dem. Exempel är dubbelt, nästan dubbelt, hälf-

ten, nästan hälften, +1, +2, -1, -2, +5 och +10, tiokompisar, tabellerna 2, 5, 10, vilka anses 

lättast att lära sig,  2x+1, 2x-1 etc. Talfakta såsom talkompisar, relationer inom talet, 

tiokompisar är viktigt att öva sig på för att få tabellkunskaper. Lundberg & Sterner (2009) 

säger om att automatisera att ”när det gäller räkning är det fråga om omedelbar tillgång 

till en rik repertoar av talfakta, omedelbar igenkänning av problemtyp och en automati-

serad hantering av symbolspråket” (s.45). 

Matematikkunskaper som är inlärda med förståelse, gärna ute i en naturlig situation i 

samhället, skapar enligt Kilpatrick et.al. (2009) en grund för ny kunskap och för att kunna 

lösa nya och okända problem. Genom att eleven får förståelse för olika begrepp inom ett 

område i matematiken, kan sammanhang lättare upptäckas mellan begrepp och procedu-

rer och eleven kan på så sätt lättare förstå vilka konsekvenser de har för andra operationer. 

Att skapa mönster ger enligt Anghileri (2011) större flexibilitet i räknandet och underlät-

tar för att skapa mönster och för huvudräkningsförmågan. Detta hjälper också till att skapa 

det mod som behövs för att utvecklas matematiskt. Många elever saknar detta, de vågar 

inte släppa sina inlärda kunskaper, t.ex. algoritmer, för att byta till sig talfakta och huvud-

räkningsstrategier som kan göra uträkningarna både snabbare och effektivare (a.a.). Pro-

blemställningar som är relaterade till kontexter som rör eleven själv kan göra det lättare 

att förstå och lösa problemet. Aktiviteter som påvisar var och hur siffror används i det 

dagliga livet gör eleverna uppmärksamma på hur och varför de används (Malmer, 2010). 

Några exempel är genom att lära sig räkna framåt och bakåt 2, 5, 10, 100 i taget från noll 

och andra tal, och att använda strategier som 10 - kompisar, dubbelt, hälften, nästan dub-

belt eller nästan hälften och att dela upp tal, t.ex. 145 som ett hundratal, fyra tiotal och 

fem ental eller 14 tiotal och fem ental eller som 145 ental (a.a.). 

Att tidigt skapa en känsla för antal, görs genom att laborera med konkret material i leken 

och i den vardagliga kontexten. Anghileri (2011) menar att vad barn kan räkna beror ofta 

på deras personliga erfarenheter under förskoleåldern. Det är därför viktigt att under den 
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tiden ge barnen många erfarenheter att räkna (Malmer, 2010). Fysiska, taktila och audi-

tiva objekt är exempel på vad som kan räknas, men även abstrakta begrepp såsom par. 

Verbal räkning och att visuellt och taktilt kunna parbilda leksaker, tallrikar och glas på 

bordet etc. är en början till att skapa en god taluppfattning. Till detta behövs att man kan 

behärska talramsan, men att behärska talramsan behöver inte innebära att man kan räkna 

(a.a. ; McIntosh, 2011). Vidare behövs förståelse för att i en räknad mängd, spelar det inte 

någon roll i vilken ordning föremålen räknas s.k. antalskonstans. Det sist uppräknade talet 

är det samma som antalet i mängden, och det sist uppräknade föremålet, heter inte till 

exempel fem om antalet är fem utan, är en beteckning för hela mängden (a.a.). 

Att undersöka en elevs taluppfattning är speciellt viktigt idag i det mångkulturella sam-

hället, eftersom talraden är uppbyggd på olika sätt i olika kulturer och kan skapa förvir-

ring för en elev från en annan kultur. Elevers sociala och kulturella miljö gör att eleven i 

en ny miljö kan sakna kunskap och erfarenheter som inte ingår i den sociala eller kultu-

rella kontext barnet lever i (Dowker, 2010; Löwing, 2009). De förhållandevis dåliga re-

sultaten har resulterat i att man har gjort jämförelser med länder i Sydostasien, där resul-

taten har varit mycket bättre. Anledningar till de goda resultaten där anses bl.a. bero på 

en tradition att kommunicera matematik oftare än vad som har varit vanligt i både USA 

och i Sverige. Dessutom anses den logiska benämningen av 11-19 (tio-ett, tio-två osv.) i 

de ostasiatiska språken spela roll (Löwing, 2009). Den orsakar mycket bekymmer i många 

europeiska språk och i andra länder med språk som härstammar från Europa. En del auto-

matiserade färdigheter krävs, även om vi har både miniräknare och datorer till hjälp när 

vi räknar idag. Kilpatrick et al. (2009), säger att vi behöver träna addition, subtraktion, 

multiplikation och division med ensiffriga heltal så att vi kan dem flytande, och därmed 

inte behöver lägga kraft och arbetsminne för att lösa uppgifterna utan kan använda vår 

kraft till mer avancerade operationer.  När dessa aktiviteter är automatiserade kan de an-

vändas vid beräkningar med större tal. Likaså ska multiplikationskombinationer tränas så 

att de kan användas utan ansträngning. Om vi behöver fler automatiserade kunskaper an-

ses inte vara bevisat idag. Minnestekniker bör för att kunna användas på ett bra och ef-

fektivt sätt bygga på förståelse, och inte bara på upprabblande av tal eller siffror. De allra 

flesta räkneoperationerna som görs, görs i huvudet och behöver inte göras helt exakta. 

Förmågorna att kunna göra uppskattningar och bedöma rimligheten i svaret är viktiga att 

behärska i det dagliga livet (McIntosh, 2011). 
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2.4.2 Tallinjen 

Om människan har en naturlig förmåga att skapa sig en inre tallinje eller om det är en 

kulturellt utvecklad förmåga råder inte full enighet om. Dowker (2010) menar att den är 

kulturellt betingad  och Lundberg & Sterner (2009) menar att ha förmåga att skapa en 

inre mental tallinje har stor betydelse för utvecklingen av räkneförmågan. Det har enligt 

(a.a.) konstaterats att dyskalkyliker har ett annat mönster på sin hjärnaktivitet än icke-

dyskalkyliker med bl.a. en lägre hjärnaktivitet i IPS, än jämnåriga barn. IPS d.v.s. inter-

parietala sulcus, är en del i de båda bakre hjärnhalvorna där den mentala tallinjen tycks 

utvecklas. Detta annorlunda mönster medför nedsatt SNARC-effekt (att man reagerar 

snabbare med vänsterhand för små tal och snabbare med höger för större tal, ett slags 

bevis på att det finns en mental tallinje). (a.a.) menar vidare att störningar i språkför-

mågan, uppmärksamheten, arbetsminnet eller den visuella föreställningsförmågan kan 

påverka den inre tallinjens utveckling. Att använda tallinjen kan förenkla inlärningen av 

talens placering före och efter varandra och för förståelse för större tal. Den kan också 

användas för att få en visuell representation av talen och underlätta inlärning av de olika 

räknesätten. Den kan även användas för att visualisera tiotalsövergångar, att räkna tio i 

taget från 0 och från andra tal, att räkna +9, +8 som nästan tio (Anghileri, 2011). Dessu-

tom är det kan det användas till att visualisera placering av bråk och decimaltal. När tall-

linjen har blivit en välkänd representationsform kan den tomma tallinjen introduceras 

(Anghileri, 2011). När eleven behöver lära sig arbeta med delar av ett tal t.ex. tiokompisar 

kan den tomma tallinjen vara ett visuellt hjälpmedel för att förenkla de fyra räknesätten 

(a.a). 

2.4.4 Positionssystemet 

Vårt positionssystem bygger på tiobassystemet, ett system med tio olika symboler där 

tomma platser markeras med noll. Det är viktigt att lära sig att siffrans platsvärde, att en 

trea i 534 betyder trettio och trean i 377 betyder 300. McIntosh (2011) säger att ”Tresiff-

riga hela tal kan medföra vissa svårigheter”. Om man har kunskapsluckor kring positions-

systemet, kan det också vara svårt att placera ett tal på tallinjen (a.a.). Att översätta t.ex. 

femhundrasju till siffror kan innebära problem. När eleven glömmer att undersöka hela 

talet och bedöma utifrån det, kan talet placeras felaktigt efter vilka siffror som är störst, 

eller att noll tiotal glöms bort. 
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Förståelse för positionssystemet är också viktigt när decimaltal införs i undervisningen 

(Malmer, 2010). Olika representationsformer som underlättar inlärningen är till exempel 

tallinje, tiobasmaterial, pengar, meterlinjaler, 100-ruta, tom tallinje med mera. Represen-

tationer som bör varieras i undervisningen (a.a.;  Anghileri,  2011). 

2.4.4 Proficient teacher 

Enligt Skolverkets forskningsöversikt (2002 b) om Ekonomiska resursers betydelse för 

pedagogiska resultat påvisar författarna Gustafsson och Myrberg och Hattie (2002) att 

en kunnig och välutbildad lärare har störst inverkan på elevernas kunskaper i matematik. 

Läraren stödjer elevernas utveckling genom att ta reda på bakgrundskunskaperna hos ele-

verna, möta dem på rätt nivå och att tolka deras förklaringar för att kunna klargöra even-

tuella missuppfattningar. Elevernas bakgrundskunskap bestämmer nivån och genom 

undersökningar och diskussioner kommuniceras matematik. Elever med bristande språk-

förståelse kan behöva extra förklaring av ord och begrepp (Malmer, 2010). Läraren be-

höver skapa uppgifter som eleven klarar av med rimlig ansträngning och att hjälpa eleven 

till att sätta upp mål och följa upp målsättningen. En kunnig lärare försöker förstå elevens 

resonemang och bedöma kunskaperna hos eleven och följa upp med frågor som utvecklar 

kognitivt såsom: Hur tänker du då? Hur kom du fram till det? Kan du komma på fler 

förslag? Vad händer om du provar…? (Rystedt & Trygg, 2010). Fokus läggs på hur man 

löser problemet, på vilken kunskap och förståelse som finns bakom, inte på det rätta sva-

ret. Det är viktigt med utbildade lärare som arbetar efter att det finns olika sätt att nå ett 

mål i matematik, inte bara ett rätt och ett fel sätt (Butterworth, 2000 i Sjöberg, 2006). 

2.5 Inlärningsstilar 
Inlärning av matematik sker på olika sätt. Chinn (2012) redogör för två olika inlärnings-

stilar som dominerar bland forskare runt om i världen, de som kallas mätarlarver och de 

som kallas gräshoppor. Chinn menar att elever som rör sig fritt mellan dessa inlärnings-

stilar medan de löser problem, är det bästa. Dowker (2010) refererar till Bath, Chinn & 

Knox (1996) som säger att det är viktigt att läraren utreder elevernas individuella inlär-

ningsstil och undervisar eleven med den stil som passar eleven bäst. 

Mätarlarven och Gräshoppan skiljer sig bl.a. åt genom att den förste angriper ett problem 

genom att fokusera på detaljer medan den andre intar ett helikopterperspektiv och tittar 

på helheten för att skapa ett möjligt svar (Chinn, 2012; Dowker, 2010). Mätarlarven håller 
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sig till formler och procedurer medan Gräshoppan är flexibel i sin metodanvändning och 

försöker nå en möjlig lösning genom att dela upp tal och bygga ihop nya för att underlätta 

uträkningen. Gräshoppan föredrar huvudräkning och uppskattningar medan Mätarlarven 

har ett mekaniskt användande med exakta tal med papper och penna (Dowker, 2010). 

2.6 Matematiksvårigheter  
Matematiksvårigheter är ett begrepp som används när svårigheter att nå läroplanens mål 

i matematik uppstår. De kan vara specifika eller allmänna och orsakas av brister i den 

tidiga undervisningen, lärarens utbildning, allmän intelligens, gener, språkliga problem, 

kultur m.m. Dålig skolgång beroende på frånvaro, sjukdom eller annat kan också medföra 

att eleven missar genomgång av olika moment eller begrepp, vilket kan göra att missupp-

fattningar och brister uppstår. Även sociologiska orsaker som etnisk bakgrund, hemför-

hållanden och föräldrarnas utbildningsnivå och inställning till matematik anses påverka 

(Dowker, 2010). Flerspråkighet kan vara en anledning till matematiksvårigheter eftersom 

matematiklektionerna i de allra flesta fall hålls på svenska (a.a.). Gruppstorlekens påver-

kan på studieresultatet presenteras bl.a. i Sjöberg (2006); Gustafssons och Myrbergs 

forskningsöversikt: Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat (Skolver-

ket, 2002 b) och det konstateras att studieresultaten i de flesta fall blir bättre i mindre 

grupper, speciellt i socialt utsatta områden. En orsak kan enligt Skolverket vara att det är 

svårare att individualisera som lärare i större grupper. Arbetsron blir ofta sämre i en större 

grupp. Sjöberg (2006) visar i sin undersökning att mindre undervisningsgrupper betyder 

mycket för prestationen i matematik. 

Att det behövs ett väl fungerande arbetsminne för att inte få svårigheter i matematik är 

många forskare överens om. Men hur en nedsättning i arbetsminnets kapacitet påverkar 

är man inte lika eniga om. Butterworth & Yeo menar i Sjöberg (2006), att det inte är 

utmärkande med dåligt arbetsminne hos elever med matematiksvårigheter. Det finns där-

emot en stark koppling mellan koncentrationsproblem och inlärningsproblem (Malmer, 

2010).  

2.6.1 Specifika matematiksvårigheter  

Specifika svårigheter kan visa sig på många olika sätt. Adler (2007) ger exempel på svå-

righeter som påverkar i vardagen. Det kan innebära automatiseringssvårigheter, svårig-

heter med den visuella perceptionen, språk- och planeringssvårigheter. Eleven kan också 
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ha problem med att ta fram talfakta snabbt. Det kan visa sig som svårigheter att förstå att 

en mängd består av många delar, som kan delas upp på andra sätt, så att andra mängder 

bildas.  

Enligt Lundberg & Sterner (2009) kan dyslexi och språkförseningar vara anledning till 

att vara speciellt uppmärksam, då de kan vara anledningar till uppkomsten av dyskalkyli, 

en specifik svårighet i matematik. Björnström (2010); Lundberg & Sterner (2009) menar 

att en genetisk bakgrund gör att man lär sig siffrornas namn mekaniskt utan förståelse, 

vilken i sin tur kan skapa en försening med räknerutiner, räknestrategier och talfakta.  

Elever med dyskalkyli kan ha svårigheter att lära sig klockan, speciellt den analoga, och 

dyskalkyli kan skapa problem med tidsuppfattningen enligt Björnström (2010); Adler 

(2007). Att organisera och planera sina uppgifter i matematik eller på fritiden är exempel 

på aktiviteter som kan medföra svårigheter. Ahlberg (2001) menar i Sjöberg (2006) att 

viss ärftlighet är konstaterad men det är viktigt att man tar hänsyn till såväl de medicinskt-

neurologiska som de psykologiska, pedagogiskt - didaktiska och sociala orsakerna som 

kan finnas. 

2.6.2 Allmänna matematiksvårigheter 

Om en elev är i allmänna matematiska svårigheter, vilket är vanligt bland elever med 

utvecklingsstörning, har eleven problem inom många områden inom matematiken och 

presterar allmänt lägre inom de flesta områden. Dessa brister kan finnas bl.a. i den: 

• Kognitiva förmågan. Man har helt enkelt sämre resurser och ett konstaterat lägre 
IQ. Bristerna finns hela tiden.  

• Brister i den centrala exekutiven, som bl.a. hindrar impulsen att svara 4 om man 
ska lösa talet 2+3, för att det kommer som nästa tal i talraden. Exekutiva funkt-
ioner kan enligt Kadesjö (2008) i Jakobsson & Nilsson (2011) delas upp i                                                                          
”impulshämning, igångsättningssvårigheter och arbetsminne” (s.161). 

• Brister i arbetsminnet är enligt många undersökningar en orsak till matematik-
svårigheter. Lundberg & Sterner (2006) menar att anledningen kan vara det mot-
satta: genom att eleven har svårt att räkna och hantera tal så överbelastas minnet 
och det blir svårare att lösa uppgiften. 

• Svårigheter med uppgiftsorienteringen, då det finns problem med uppmärksam-
het, koncentration och uthållighet. Koncentrationsproblem hos elever med 
ADHD och ADD kan påverka deras matematikinlärning (Lundberg & Sterner, 
2006). 
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• Perceptionssvårigheter d.v.s. svårigheter att tolka sinnesintryck av olika slag. 
Den rumsliga (spatiala) perceptionen är speciellt viktig inom matematiken enligt 
Jakobsson & Nilsson (2011). 

• Automatiseringssvårigheter (Adler, 2007). 

• Fonologiska problem (Malmer, 2010). 

• Att ha svårigheter att läsa textuppgifter i matematik kan bero på problem att läsa 
och få ett flyt i läsningen eller dyslexi (Björnström, 2010; Adler, 2007; Malmer, 
2010). 

• Sociologiska orsaker såsom föräldrarnas utbildningsnivå (Ginsburg i Sjöberg 
2006; Dowker, 2010). 

• Andra varianter av matematiksvårigheter som kräver olika åtgärder är Akalkyli - 
en oförmåga att räkna och Pseudodyskalkyli - känslomässiga blockeringar (Ad-
ler, 2007). 

• Stor frånvaro på lektioner som gett kunskapsluckor (Björnström, 2010). 

• Lärarens utbildning och undervisning (Hattie, 2003). 

Det är viktigt att utreda vilka orsakerna är till elevens svårigheter. Löwing (2004) säger i 

Sjöberg (2006) att det är viktigt att ta reda på förkunskaper hos alla elever för att möta 

eleverna på deras nivå, och för att kunna reda ut eventuella missförstånd som kan påverka 

den fortsatta undervisningen. Lundberg & Sterner (2009) är inne på samma linje när de 

säger att läraren inte: 

 ”....bör ge upp ambitionen att noggrant kartlägga en elevs inlärningssvårigheter och mer 

exakt ta reda på vilka starka sidorna är, typ av fel som ofta uppträder, om det finns problem 

med arbetsminnet, eller om det är fråga om koncentrations- eller uppmärksamhetsstör-

ningar och problem med automatiseringen eller uppgiftsorienteringen ” (Lundberg  & Ster-

ner 2009, s.31)”. 

De säger också att sätta en diagnos är inte det viktigaste : 

”Det avgörande är om vi kan genomföra en kartläggning som ger vägledning för fortsatta  

pedagogiska insatser som kan förebygga, avhjälpa eller åtminstone lindra svårigheterna.” 

(Lundberg & Sterner 2009, s. 31).	
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2.7 Matematikundervisning i gymnasiesärskolan 
Matematikundervisningen i gymnasiesärskolan ska enligt Lpo 94 bygga på undervis-

ningen i grundsärskolan. I Lpo 94, den läroplan som gällde under min elevs skolgång i 

särskolan, var målet med matematik att sträva efter att eleven: 

• ”lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap 
för att  

• formulera och pröva antaganden och lösa problem,  

• reflektera över erfarenheter och  

•  kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden ” (Lpo 94 s.9). 

Kunskapsmålet i matematik var att eleven: 

• har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den dag-
liga livsföringen (Lpo 94, s.9).  

2.7.1 Utvecklingsstörning och inlärning i matematik 

Är det då någon skillnad på elever inskrivna i grundskolan eller i grundsärskolan när det 

gäller inlärning av matematik? I Skolverkets rapport (2011 c) påvisas att i ett antal studier 

följer grundsärskolans elever samma utveckling som grundskoleelever och behöver 

samma sorts undervisning som elever med svårigheter i grundskolan. Vidare säger (a.a.) 

att grundskolans elever troligtvis skulle behöva den typ av undervisning som är gynnsam 

för elever i särskolan. Det finns inte mycket nyare forskning när det gäller elevers inlär-

ning av matematik i grundsärskolan. I (a.a.) sammanfattar Skolverket att eftersom det inte 

finns tillräcklig forskning kan problematisering av elevernas kunskaper inte göras. Elev-

gruppen med inskrivning i grundsärskolan varierar också mycket över tid och plats och 

kan inte sägas vara en homogen grupp. Tidigare forskning kring matematikundervisning 

för elever inskrivna i grundsärskolan har kritiserats för ett mekaniskt inlärande med ett 

fokus på rätt och fel svar.  Det har i senare forskning visat sig att ”elevernas förutsätt-

ningar för lärande ökar då undervisningen fokuserar på matematiska strategier och kon-

kretiserar dem” (a.a., s. 24). (a.a.) påtalar också att eleverna måste vänjas vid metoder 

som kräver mer eget resonemang och matematiskt tänkande samt att kunna kommunicera 

matematik istället för att ha en lärare som visar vilken strategi som ska användas och 

kräver ett enda rätt svar. 
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I Göta Eriksson (2008) studeras elever i särskolan. Hon säger att eleverna hon mötte i den 

studien  hade  samma utveckling gällande beteendemönster och mentala strukturer som 

elever undersökta i grundskolan. (a.a.) säger vidare att den spontana inlärningen som hon 

fann hos barnen inte påverkades av barnets mentala kapacitet och menar att det behövs 

inga speciella metoder eller specialundervisning men att ”det är mest troligt att vidareut-

veckling av dessa elevers kunskaper sker bäst genom att innehållet i undervisningen har-

monierar med elevens egna sätt att fungera” (egen övers., s. 9) och att alla elever i särsko-

lan har sina egna sätt att lösa problem. I Svärd & Florin (2011) nämner författarna områ-

den som hör ihop med kognition som påverkar elever med utvecklingsstörning. Det kan 

gälla kort- och långtidsminne, logiskt tänkande, associationer, resonerande, planläggning, 

initiativförmåga, tidsuppfattning, fantasi och språkfunktioner etcetera.  Detta kan göra att 

begränsningar till en mindre antal strategier behöver göras för att avlasta arbetsminnet 

(Skolverket, 2011 c). Gudrun Malmer (2010); Jakobsson & Nilsson (2011) anser att det 

viktigaste är att ge eleverna verklighetsnära uppgifter som passar elevernas utvecklings-

nivå samt att ge eleven tillräckligt med tid. Det är viktigt att arbeta mycket med problem-

lösning och att prata matematik. Läraren bör tillåta många lösningar på ett problem och 

att de olika lösningarna diskuteras för att bättre val av strategier och lösningar kan ske 

framöver. Det är också enligt (Malmer, 2010) speciellt viktigt att elever med inlärnings-

svårigheter får många tillfällen att upptäcka matematiska samband med övningar där alla 

sinnen involveras. (a.a.) påtalar därför att en systematisk planering som innehåller en god 

inlärningsmiljö med ett inbjudande arbetsklimat där frågor och reflektion hos eleverna 

känns naturligt och med en lärare som vägleder undervisningen. Elevernas egen medver-

kan och ansvar bör öka efterhand. 

I klassrum med inkluderade elever, som arbetar på olika nivåer bör enligt Jakobsson & 

Nilsson (2011) ha liknande uppgifter fast på olika nivå och litteratur som inte uppfattas 

som för barnslig för att den tillhör en lägre årskurs. Det finns litteratur med enklare upp-

gifter med mindre avancerade textuppgifter. Om alla elever möts på sin individuella nivå, 

där eleverna arbetar med sitt unika material, kan den negativa känslan av att inte förstå 

och kunna hos eleverna minskas (a.a.). Eleverna kan behöva förberedas inför grupparbe-

ten så att det finns en förförståelse, som ger större möjlighet att lyckas och känna sig 

lyckad. Detta arbete måste pedagogen förbereda. Pedagogen måste också vara lyhörd för 

om eleven behöver lämna arbetet tidigare för att ha med sig en positiv känsla (Jakobsson 

& Nilsson, 2011). Tillfällen till repetition är viktigt att planera in speciellt för elever med 
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utvecklingsstörning men, de får inte bli långtråkiga och mekaniska (Malmer, 2010). An-

vändning av spel av olika slag eller program på dator eller läsplatta kan göra färdighets-

träningen roligare (Dowker, 2010; Adler, 2007; Diaz, 2012).  

Att arbeta med elevernas självkänsla är viktigt i alla former av utbildning. Jakobsson och 

Nilsson (2011) hänvisar till Taubes forskning (2007), som påvisar vikten av att eleverna 

är motiverade och att självkänslan måste vara stark för att kunna utvecklas i läs- och 

skrivutvecklingen. Detta gäller även matematikutvecklingen (Adler, 2007). Eriksson 

(2008) visade att eleverna i hennes undersökning i särskolan, i de flesta matematikupp-

gifter de fick, använde sig av strategier som de lärt sig i det dagliga livet trots att de hade 

gått i skolan under några år och lärt sig matematikregler för att underlätta lösningen, t.ex. 

för att undvika en del räknande. (a.a.) har funnit liknande resultat i grundskolan. Eleverna 

i studien hade ett motstånd mot teoretisk instruktion. Ett hos eleverna återkommande be-

teendemönster var deras användning av att räkna på fingrarna för att lösa problem. Att 

räkna på fingrarna har en specifik betydelse vid olika stadier (a.a.).  

En elev med allmänna kognitiva svårigheter, har problem på olika områden, såsom svå-

righeter med att tänka snabbt, rationellt och flexibelt (Adler, 2007). Eleven presterar 

ganska jämnt över tid. Hjälpen som behövs är oftast mer tid till själva lärandet, förenklat 

undervisningsmaterial och arbete i klass eller grupp, men med annan pedagogisk inrikt-

ning (a.a.). Elever som är i allmänna matematiska svårigheter presterar lägre i de flesta 

ämnen och har eventuellt en lägre intelligensnivå än genomsnittet. Dessa elever bör få 

arbeta i en långsammare takt och med anpassat material (Adler, 2007). När en elev arbetar 

långsamt kan läraren stryka en del uppgifter, men det är viktigt att göra en bedömning av 

vilka uppgifter som ska tas bort, så att eleven får färre uppgifter men en allsidig mängd 

uppgifter som inte ger några kunskapsluckor. Malmer (2010) säger att laborativt arbete 

för elever med koncentrationssvårigheter kan betyda positiv utveckling. En förutsättning 

är att uppgifterna och materialet är anpassade efter elevens individuella behov och införs 

successivt. Många elever som har svag matematikutveckling har koncentrationssvårig-

heter och kan bara under korta stunder behålla sin uppmärksamhet. Dessa elever har ofta 

perceptionssvårigheter också (a.a.). Det är därför viktigt att lågpresterande elever får ti-

diga insatser innan de har upplevt för många misslyckanden och tappar lusten (Eriksson, 

2004; Adler, 2007; Lindqvist, 2003).  
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Malmer (2012) påtalar också att det behövs variation i undervisningen med många olika 

representationsformer då en elev kan komma bättre till sin rätt inom ett annat område. 

Många elever med utvecklingsstörning lär sig bättre om undervisningen sker visuellt (Ja-

kobsson & Nilsson, 2011). Genom att läraren har en varierad undervisning skapas moti-

vation och lust hos alla elever, oavsett inlärningsstil, och då underlättas elevens matema-

tikinlärning. 

Att behärska matematik ger hög status av många (Björnström, 2010, Dowker, 2010). Där-

för är det viktigt att eleverna känner att de lyckas i sitt matematikarbete, vilket i sin tur 

ökar deras självförtroende och därmed motverkar uppkomsten av matematikrädsla eller 

ångest. Ett bra arbetssätt är där läraren är intresserad av hur en elev tänker, möter eleven 

på dess nivå och lyfter de tankar som går att bygga på. Läraren kan också använda felakt-

iga tankar och strategier som underlag för att diskutera misstag så att eleverna tar till sig 

mer hållbara strategier. Ett sådant arbetssätt kan lyfta elever med många misslyckanden i 

bagaget (Pettersson, A. et al, 2011). 

Det är viktigt att ge eleverna möjligheter att klara av de svårigheter som är kända för att 

kunna överbelasta arbetsminnet och därmed minska motivationen, t.ex. vid algoritmer 

och huvudräkning. Exempel på hjälpmedel som kan användas är miniräknare, tabeller på 

multiplikationer, tabeller med talfakta och olika datorprogram. Att inte prata i för långa 

meningar med för många moment att komma ihåg, är andra metoder som underlättar för 

elever med svårigheter med arbetsminnet (Chinn, 2012). Det är också viktigt som lärare 

att göra medvetna val när det gäller vilka böcker och datorprogram man väljer, hur ar-

betsmaterial och prov utformas och vilket språk som används, om de är på lämplig nivå 

och vilket syfte de har, kan hjälpa många elever (a.a.). Det är mer effektivt att arbeta 

enskilt med en elev under kortare stunder (15-20 min.) vid helst dagliga tillfällen, än un-

der få längre pass i större grupp (Adler, 2007; Chinn, 2012). Butterworth (2000) i Sjöberg 

(2006) säger att nedlagd tid och att ”hjärnan genomsyras av tal” (s.147) är viktiga 

aspekter. Butterworth påtalar vidare i (a.a.) att ”Ju fler tal man övar på och leker med, 

desto mer tänker man på dem och desto bättre utvecklas den matematiska förmågan” 

(s.147). 
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2.8  Speciallärarollen 

 Speciallärarutbildningen, i den form som vi har utbildats i, är en ganska ny företeelse, 

efter att ha varit ersatt med specialpedagogutbildningen. I SFS 2007:638 presenterades 

den då nya utbildningen. Att specialläraren i matematik behövs ute i skolorna visar de 

olika rapporter som publiceras om svenska elevers ökande svårigheter i matematik. Enligt 

Eriksson, 2004; Adler, 2007  är det viktigt att insatser sätts in tidigt för att undvika svå-

righeter i matematik, vilket skulle kunna visa att det finns behov av speciallärare i mate-

matik såväl i grundskolan, grundsärskolan som i förskolan och förskoleklassen.  

Till yrkesrollen hör att specialläraren bl.a. kan: 

• delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda barn och elever i 
samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksam-
hetens lärmiljöer, 

• visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör språk-, skriv-
, läs- och matematikutveckling, 

• visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av 
det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, 

• visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk- 
och matematikutveckling, 

• visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 
analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer, och 

• visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt 
stöd. (SFS 2007:638) 

 
Specialläraren har också en uppgift att fylla när det gäller inkludering av elever från 

grundsärskolan i grundskolan i form av stöd till både läraren och till eleverna för att er-

bjuda uppgifter på lämplig nivå och mängd. 

2.9 Sammanfattning 
Som jag tidigare skrivit, så har det inte forskats mycket på särskolans elevgrupp när det 

gäller matematik. I Skolverkets rapport (2011 c) påvisas att i ett antal studier följer grund-

särskolans elever samma utveckling som grundskoleelever och behöver samma sorts 

undervisning som elever med svårigheter i grundskolan.  

Det har visat sig att ”elevernas förutsättningar för lärande ökar då undervisningen foku-

serar på matematiska strategier och konkretiserar dem” (Skolverket 2011 c, s. 24). (a.a.) 

påtalar också att eleverna måste vänjas vid metoder som kräver mer eget resonemang och 

matematiskt tänkande samt att kunna kommunicera matematik istället för att ha en lärare 

som visar vilken strategi som ska användas och kräver ett enda rätt svar. 
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Enligt Skolverkets forskningsöversikt (2002 b) om Ekonomiska resursers betydelse för 

pedagogiska resultat påvisar författarna Gustafsson och Myrberg och Hattie (2002) att 

en kunnig och välutbildad lärare har störst inverkan på elevernas kunskaper i matematik. 

Läraren stödjer elevernas utveckling genom att ta reda på bakgrundskunskaperna hos ele-

verna, möta dem på rätt nivå och att tolka deras förklaringar för att kunna klargöra even-

tuella missuppfattningar. Elevernas bakgrundskunskap bestämmer nivån och genom 

undersökningar och diskussioner kommuniceras matematik. Elever med bristande språk-

förståelse kan behöva extra förklaring av ord och begrepp (Malmer, 2010). Matematik-

svårigheter är ett begrepp som används när svårigheter att nå läroplanens mål i matematik 

uppstår. Jakobsson & Nilsson (2011) påpekar vikten av att arbeta med elevens förståelse 

också med elever med funktionsnedsättningar, men att eleverna kan behöva mer tid för 

att svara. 

Matematiksvårigheter kan vara specifika eller allmänna. Personer med utvecklingsstör-

ning har ofta allmänna svårigheter i matematik, vilket ger svårigheter inom många områ-

den såsom kognitiva förmågan, centrala executiven, arbetsminnet, uppgiftsorienteringen, 

perceptionen, automatiseringen m.m. Matmatiksvårigheter kan också orsakas av brister i 

den tidiga undervisningen, lärarens utbildning, allmän intelligens, gener, språkliga pro-

blem, kultur m.m. Dålig skolgång beroende på frånvaro, sjukdom eller annat kan också 

medföra att eleven missar genomgång av olika moment eller begrepp, vilket kan göra att 

missuppfattningar och brister uppstår. Även sociologiska orsaker som etnisk bakgrund, 

hemförhållanden och föräldrarnas utbildningsnivå och inställning till matematik anses 

påverka (Dowker, 2010). Flerspråkighet kan också vara en anledning till matematiksvå-

righeter eftersom matematiklektionerna i de allra flesta fall hålls på svenska (a.a.). 

Känslomässiga blockeringar är en betydande faktor när det gäller att befästa upplevelsen 

av misslyckande i lärandet. Många misslyckanden blir lätt en vana att förvänta sig ett 

misslyckande, vilket kräver mycket motivation och arbete att förändra (Adler, 2007). Att 

arbeta med elevernas självkänsla är viktigt i alla former av utbildning. Jakobsson och 

Nilsson (2011) hänvisar till Taubes forskning (2007), som påvisar vikten av att eleverna 

är motiverade och att självkänslan måste vara stark för att kunna utvecklas i läs- och 

skrivutvecklingen. Detta gäller även matematikutvecklingen (Adler, 2007). 
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För att skapa sig en taluppfattning som ger den grund som behövs för att undvika senare 

matematiksvårigheter behöver alla elever först lära sig en mängd språkliga begrepp såsom 

störst - minst, flest - färst, mindre än, större än, lika, nästan lika etcetera. Lundberg och 

Sterner (2008); Malmer (2010) föreslår att eleverna och lärarna arbetar med olika mate-

matiska ord vid många olika tillfällen och undersöker deras betydelse. De underlättar för-

ståelsen för matematiken och bör kopplas till erfarenheter innan matematiksymbolerna 

ska införas. Detta är speciellt viktigt för elever med dyslexi som ofta har problem att 

förstå symboler (Malmer, 2010). Ett för tidigt införande av symboler kan skapa känsla av 

misslyckande hos dessa elever.  

Enligt Trygg och Rystedt (2010) utgår det laborativa arbetssättet från elevernas infor-

mella förståelse. Man arbetar med olika material beroende på vilken matematisk förstå-

else eleverna har och fortsätter till den formella eller symboliska nivån i sin egen takt. 

När elever använder laborativt material används flera sinnen samtidigt, vilket gör att ele-

verna kan tillägna sig kunskaper genom att använda det sinne som de lär sig bäst med, 

samtidigt som kunskap som kommer till oss genom flera sinnen, är lättare att komma ihåg 

(Chinn, 2012). Genom att skaffa sig en minnesbild av arbetet blir det lättare att ta fram 

kunskapen. Samtidigt skapas också en gemensam referensram hos eleverna. Att laborera, 

skapar möjligheter att skriva ner vad man gjort och sedan klargöra sina tankar (Sterner & 

Lundberg, 2008). Malmer (2012) påtalar också att det behövs variation i undervisningen 

med många olika representationsformer då en elev kan komma bättre till sin rätt inom ett 

annat område. Många elever med utvecklingsstörning lär sig bättre om undervisningen 

sker visuellt (Jakobsson & Nilsson, 2011). Genom att läraren har en varierad undervis-

ning skapas motivation och lust hos alla elever, oavsett inlärningsstil, och då underlättas 

elevens matematikinlärning. Malmer (2010) är inne i samma tankar när hon säger: ”Ele-

ver med matematiksvårigheter har i allmänhet svag abstraktionsförmåga och oklara före-

ställningar, mycket beroende på att deras ordförråd är alltför begränsat.” och fortsätter 

”om de får arbeta med hand och öga i kombination med att de berättar vad de gör och ser, 

blir förutsättningar för deras begreppsbildning väsentligt större” (s.92). Malmer (2010) 

har arbetat med laborativa och undersökande moment som naturliga inslag i matematik-

undervisningen på samtliga stadier och erfarenheten av sådant arbete ger elever med in-

lärningssvårigheter en ärlig chans att förstå matematiska samband. 
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Problemställningar som är relaterade till kontexter som rör eleven själv kan göra det lät-

tare att förstå och lösa problemet. Aktiviteter som påvisar var och hur siffror används i 

det dagliga livet gör eleverna uppmärksamma på hur och varför de används (Malmer, 

2010). Matematikkunskaper som är inlärda med förståelse, gärna ute i en naturlig situat-

ion i samhället, skapar enligt Kilpatrick et.al. (2009) en grund för ny kunskap och för att 

kunna lösa nya och okända problem. Genom att eleven får förståelse för olika begrepp 

inom ett område i matematiken, kan sammanhang lättare upptäckas mellan begrepp och 

procedurer och eleven kan på så sätt lättare förstå vilka konsekvenser de har för andra 

operationer. Att skapa mönster ger enligt Anghileri (2011) större flexibilitet i räknandet 

och underlättar för att skapa mönster och för huvudräkningsförmågan.  

Att det behövs ett väl fungerande arbetsminne för att inte få svårigheter i matematik är 

många forskare överens om. Men hur en nedsättning i arbetsminnets kapacitet påverkar 

är man inte lika eniga om. Butterworth & Yeo menar i Sjöberg (2006), att det inte är 

utmärkande med dåligt arbetsminne hos elever med matematiksvårigheter. Det finns där-

emot en stark koppling mellan koncentrationsproblem och inlärningsproblem (Malmer, 

2010).  
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3 TEORI 

3.1 Radikalkonstruktivismen 
Grundare till denna teori anses Ernst von Glasersfeld vara. Radikalkonstruktivismen har 

starka influenser av Piaget och Giambattista Vico. Piaget  anser att kunskap är en utveckl-

ingsprocess och aldrig är ”en” avbildning” av den verkliga världen” (von Glasersfeld, 

1998, s.39) utan beror på den personens erfarenheter, som tar emot kunskapen, hur den 

tas emot och används.  

 Inom radikalkonstruktivismen hävdas att all kunskap är subjektiv och att varje individ 

själv aktivt måste konstruera sin kunskap. Kunskapsbildning ska ses som ”an individual 

interactive mental process. Further knowing and learning are always realized in a soci-

ocultural context in relation to individual prerequisites” (Eriksson, 2008, s. 2). Därmed 

hamnar fokus i radikalkonstruktivismen på det individuella lärandet. Ingen kan passivt ta 

emot någon annans kunskap. Teoretisk kunskap är beroende av att individen först får 

praktisk erfarenhet genom verkliga handlingar. Kunskap som är användbar och livsdug-

lig, har ”viability”, menar Eriksson (2004). Eftersom kunskap är något subjektivt som 

finns i individen och är beroende av dennes tolkningar, blir begreppet objektiv kunskap, 

meningslöst (a.a.).  

Enligt radikalkonstruktivismen sker konstruktion av kunskap genom att individen med 

hjälp av kognitionen tolkar och assimilerar de sinnesintryck han eller hon upplever och 

är med om. Von Glasersfeld (1998) säger att en person uppfattar  ”inte en erfarenhet som 

något nytt förrän det ger upphov till en störning i förhållande  till förväntat resultat” (a.a., 

s. 49). Enligt (a.a) uppstår en störning oftast i samband med interaktion med andra perso-

ner. Grupparbete är ett beprövat arbetssätt bland konstruktivistiska lärare för att elever 

tillsammans skapar kunskap genom att tillsammans angripa ett problem. Det är viktigt att 

”organisera åtminstone några situationer där eleverna fåt möjlighet att upptäcka att den 

begreppsliga modell som de har konstruerat faktiskt är adekavat och tillfredsställande för 

nya probelmställningar” (a.a., s. 51). 

Tolkning och assimilering av nya erfarenheter är beroende av individens tidigare kun-

skaper och redan etablerade kognitiva strukturer. Om individen inte har tillräckligt med 

tidigare kunskaper, kan det hända att individen omformulerar eller utesluter delar av de 

intryck som når honom eller henne. Att två personer tolkar samma intryck på olika sätt 
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beror troligtvis på att de har olika kognitiva strukturer för att assimilera dessa intryck (von 

Glasersfeld, 1998; Eriksson, 2004). 

Undervisning enligt den radikalkonstruktivistiska kunskapsteorin är ett arbetssätt för att 

underlätta en elevs inlärning. Med den definitionen på lärande, som modifiering av tidi-

gare mentala strategier, är det nödvändigt att avslöja tidigare förvärvade kunskaper. Dessa 

mentala strukturer får undersökas via barnens beteendemönster. Den avgörande fram-

gångsfaktorn är att variera graden av komplexitet. Den konstruerade datan är beroende 

av forskarens kapacitet likväl som elevens förmåga. Eftersom varje individ enligt radikal-

konstruktivismen, själv måste konstruera sin kunskap, innebär det att kunskap inte kan 

förmedlas från läraren till eleven (von Glasersfeld, 1998; Eriksson, 2004). Eftersom ele-

ven använder sina tidigare kunskaper för att tolka och assimilera nya erfarenheter måste 

undervisningen utgå från elevens tidigare kunskap. Det är av avgörande betydelse att lä-

raren kan bedöma den. Utan en korrekt bedömning blir det omöjligt för läraren att skapa 

en undervisning som vidareutvecklar elevens kunskaper. När det gäller den tidiga aritme-

tiska kunskapsbildningen, menar Eriksson (2004) att undervisning sällan sker på detta 

sätt, och att det kan förklara varför en del elever får aritmetiska svårigheter.  

Eleven måste också få arbeta praktiskt för att kunna skapa aritmetisk förståelse. En elev 

som för tidigt tvingas övergå till de formella symbolerna skapar egna strategier för att 

lösa aritmetiska problem. Detta riskerar att hindra eleven från att tillägna sig formella 

kunskaper. Brister i undervisning kan leda till kunskap utan viability, utan livsduglighet. 

Till exempel kan eleven ha memorerat talfakta utan att ha förståelse för dem. Dessa kun-

skaper kommer så småningom att visa sig vara icke livsdugliga och icke användbara (Er-

iksson, 2004).  

Även lärarens felaktiga uppfattning om elevens kunskaper är exempel på kunskap utan 

viability. Eriksson (2004) menar att lärare som tolkar elevens handlingar utifrån sig själv, 

är observatör av första ordningen. För att få verklig förståelse för elevens aritmetiska 

förmåga måste läraren inta rollen som en andra ordningens observatör, det vill  säga göra 

tolkningar utifrån elevens kunskaper och ”hur eleverna uppfattar problemet  och varför 

deras väg mot en lösning tycktes vara lovande för dem” (von Glasersfeld 1998 s.50). För 

att som matematiklärare kunna inta denna roll, krävs kunskap om den aritmetiska utveckl-

ingen och förmåga att utifrån barnets aktivitet och resultat ställa hypoteser om barnets 
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kunskaper och utvecklingspotential samt förmåga att utifrån dessa hypoteser forma lämp-

liga utmaningar i de situationer som presenteras för barnet (Eriksson, 2004). Scheman 

över den tidiga aritmetiska utvecklingen kan underlätta för läraren att se och förstå elevers 

utveckling (a.a.).  

Eriksson (2004) säger också att begreppsutveckling, när det gäller verbal aritmetik, bäst 

sker genom att barn löser aritmetiska problem, det vill säga en situation presenteras ver-

balt och genom en räkneaktivitet kommer barnet fram till ett resultat. För att nå nästa 

stadium i ett räkneschema är barnet beroende av sina tidigare erfarenheter och redan eta-

blerade begrepp. Genom situationer bör barnet stimuleras att abstrahera dessa erfaren-

heter att införliva nya begrepp i gamla.  

Radikalkonstruktivismen får implikationer för både undervisningsprocess och forskning 

(Eriksson, 2004). När det gäller undervisning måste läraren kunna skilja på sina egna 

kunskaper och elevens. Eftersom lärandet ska styra undervisningen kan inte läraren i de-

talj följa läroplan och läroböcker. Läraren bör vara öppen för olika arbetssätt, beroende 

på elevens aktiviteter i undervisningssituationen. Läraren måste också kunna interagera 

med barnet och analysera barnets behov. Utan denna förmåga är det omöjligt för läraren 

att planera och utvärdera den sorts undervisning som (a.a.) menar är nödvändig för bar-

nets vidareutveckling av aritmetiska kunskaper. Eriksson presenterar resultatet av sin stu-

die genom fem olika räknescheman. Hon gör också en sammanfattande beskrivning av 

varje schema. I samtliga räknescheman ”intar den verbala talsekvensen en nyckelroll” 

(Eriksson, 2004). De fyra första scheman behandlar barns utveckling när det gäller tal / 

räkneord, 10 som enskild talenhet och som sammansatt talenhet, addition och subtraktion 

samt multiplikation och division. Den femte modellen är slutresultatet, vilken innehåller 

de tre viktiga delarna situation, aktivitet och resultat. 

3.3 Vygotskijs sociokulturella teori 
Lev Vygotskij (1896-1934) levde under början av 1900-talet i Ryssland och verkade som 

psykolog, pedagog och filosof. Han betonade språket som det ”naturliga redskapet att 

tänka” (Adler, 2007, s.57), dels som kommunikationsform och dels som ett sätt att reglera 

beteendet genom att tankarna presenteras högt verbalt hur en aktivitet ska genomföras. 

Han var ”övertygad om att talet utvecklade tanken” (a.a., s.57). 
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För Vygotskij var social samvaro och interagerande mellan elever och mellan elever och 

lärare nödvändigt för att tänkande och lärande skulle kunna ske (Olivestam & Ott, 2010). 

Den omgivande miljön är i Vygotskijs teori viktigast för att ett barn ska utvecklas (a.a.) 

och det är i en social och samtalande miljö som en elev gör störst framsteg genom ”över-

tagande  och intagande av andras kunskaper och erfarenheter” (Philips & Soltis, 2004 i 

Olivestam & Ott, 2010, s. 38) . Det är dock viktigt att det finns kvalificerad handledning 

som dels kan möta eleverna på den nivå som de befinner sig på samtidigt som de utmanas 

till utveckling mot nästa utvecklingszon, vilket kallas den proximala utvecklingszonen, 

utan att svårigheterna blir för stora så att misslyckanden kunde ske. 

3.4 Sammanfattning 
Den radikalkonstruktivistiska teorin kräver en lärare som undersöker elevens kunskaps-

nivå, gör tolkningar utifrån elevens kunskaper och ”hur eleverna uppfattar problemet  och 

varför deras väg mot en lösning tycktes vara lovande för dem” (Glasersfeld 1998 s.50). 

För att som matematiklärare kunna inta denna roll, krävs kunskap om den aritmetiska 

utvecklingen och förmåga att utifrån barnets aktivitet och resultat ställa hypoteser om 

barnets kunskaper och utvecklingspotential samt förmåga att utifrån dessa hypoteser 

forma lämpliga utmaningar i de situationer som presenteras för barnet (Eriksson, 2004). 

Tolkning och assimilering av nya erfarenheter är beroende av individens tidigare kun-

skaper och redan etablerade kognitiva strukturer.  Glasersfeld (1998) säger att en person 

uppfattar  ”inte en erfarenhet som något nytt förrän det ger upphov till en störning i för-

hållande till förväntat resultat” (a.a., s. 49). Enligt (a.a) uppstår en störning oftast i sam-

band med interaktion med andra personer. 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen påtalar också att det är i interaktion 

med andra som lärande sker. En kunnig lärare krävs för att utröna elevens nuvarande 

utvecklingsnivå och vilket det nästa utvecklingssteget är och leda eleven vidare ditåt. 
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4 METOD 

4.1 Metodövervägande 

Samhällsvetenskaplig forskning delas oftast upp som kvantitativ eller kvalitativ forsk-

ning. Kvantitativ forskning har handlat om att samla in en stor mängd data för att kunna 

mäta och beskriva olika företeelser medan kvalitativ forskning har försökt tolka och för-

klara händelser och processer (Bryman, 2011). Kvantitativ forskning har använt naturve-

tenskapliga modeller och har menat att verkligheten beskrivs objektivt. Kvalitativ forsk-

ning har däremot varit inriktad på individens tolkning och uppfattning av verkligheten 

och menar att individen var med och konstruerade denna verklighet. Kvantitativ forsk-

ning användes ofta för att pröva en hypotes eller teori, medan kvalitativ forskning oftast 

användes för skapande av nya teorier. Därför är kvalitativ forskning det som passar mitt 

syfte och problemformulering bäst.  

4.2 Val av metoder 
En metod som jag valde bort var enkät då den inte passade syftet och problemställningen. 

4.2.1 Fallstudier 

Fallstudier passar enligt Bell (2009) de forskare som arbetar självständigt. Hon säger att 

fallstudier ger tillfälle att ”på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 

begränsad tidsrymd…” (a.a., s.20). En fallstudie kan också enligt (a.a.) användas som en 

uppföljning till en surveyundersökning för att detaljstudera någon del i undersökningen. 

Kritik mot fallstudier förekommer, då de enligt (a.a.) kan var svåra att kontrollera, och att 

de inte inte ger generaliserbara resultat (Bryman, 2011; Bell, 2009). 

4.2.2 Teaching Experiment 

Teaching Experiment grundar sig i Piagets kliniska intervjuer. Tekniken utvecklades av 

Steffe, Cobb och von Glasersfeld för att undersöka och förstå hur barn lär sig aritmetik. 

Teaching experiment skiljer sig från vanliga kliniska intervjuer genom att forskaren för-

söker förstå lärandets progression under en längre tid samt hur matematik kan läras in i 

undervisningen (Steffe, 1991). Kliniska intervjuer var begränsade till att fastställa elevers 

nuvarande kunskap (Eriksson, 2008). 



 

44 

 

Metoden bestod av fyra faktorer, nämligen: forskaren som lärare, elever som deltar i 

undervisningen, ett sätt att bevara intervjuerna och en teoretisk modell av hur barn lärde 

in aritmetik (a.a). Forskaren kunde fritt ställa frågor som gav svar på vilka beteendemöns-

ter som utvecklats hos eleven och var begränsningarna fanns just nu. Dessutom menade 

Eriksson (2008) att det i detta arbete var viktigt att forskaren var aktivt deltagande, lärde 

känna eleven och gjorde det enklare för eleven att nå det rätta svaret genom att ställa 

sådana frågor, så att flera uträkningar var nödvändiga. Dessa frågor krävde svar som hade 

viability, hade livskraft (a.a.).  

Teaching Experiment fungerade som ett verktyg för att utforska dels elevens nuvarande 

kunskap och kanske viktigast, de kunskaper som eleven kan lära sig (Steffe, 1991). För 

att kunna skapa denna modell över barnets matematiska kunskap är forskarens analytiska 

förmåga av stor vikt.  Metoden fungerar cykliskt, det vill säga, forskaren som även agerar 

som lärare skapade en situation, till exempel genom att ställa en fråga, och observerade 

därefter elevens aritmetiska förmåga. Informationen detta gav, användes för att utforma 

det fortsatta elevarbetet. Utifrån observationen ställde forskaren hypoteser om elevens 

kunskaper och skapade därefter en ny situation eller ställde en ny fråga för att testa hypo-

tesen och för att hjälpa eleven vidare. Forskaren observerade elevens aktivitet för att lösa 

frågan, och hjälpte eleven framåt med hjälp av en ny fråga. Arbetssättet, att tolka barnets 

språk och aktivitet och omgående ställa utvecklande frågor utifrån tolkningen, var fors-

karens ansvar. Likaså var det forskarens ansvar att skapa en tillitsfull relation till barnet 

och att skapa situationer som stimulerade och motiverade dem (Steffe,1991). Vid under-

sökningarna gjordes videoinspelningar för att inte missa information och utifrån obser-

vationerna kunna förbereda frågeställningar för senare tillfällen (Eriksson, 2008). 

4.2.3 Flexibel intervju 

Människan har länge använt samtal för att skaffa sig kunskap (Kvale & Brinkmann, 

2009). Samtal gör det möjligt att se och förstå något ur den andres perspektiv (Bjørndal, 

2005). Genom att använda sig av intervjuer kan forskaren få djup information om män-

niskors erfarenheter, tankar, åsikter, kunskaper m.m. (Bell, 2009; Kvale & Brinkmann, 

2009; May, 2001). Intervjuns flexibilitet gör det möjligt att få fram information som an-

nars är svår att nå (Bell, 2009). 

Formuleringen av frågor spelar en central roll för vilken information intervjun ger (Bell,  

2009; Bjørndal, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009).  Genom att ställa fördjupande frågor 



 

45 

 

och be om förtydligande, har forskaren möjlighet att följa upp intervjupersonens svar 

(Bell, 2009; Bjørndal, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren bör försöka få fram 

sådan information att det blir möjligt att tolka intervjupersonens berättelse. Forskaren har 

oftast bättre förutsättningar att göra denna tolkning än intervjupersonen själv har (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I intervjuer är det möjligt att också uppfatta icke-verbala signaler 

som intervjupersonen skickar ut. Intervjuaren måste vara lyhörd för sådana signaler, för-

söka tolka dem och få dem bekräftade eller kanske avbryta en viss inriktning för att inte 

pressa intervjupersonen för mycket (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att kunna nå mitt syfte att undersöka om strukturerad undervisning i matematik inom 

området taluppfattning förbättrar gymnasiesärskoleelevers aritmetiska förmåga använde 

jag flexibel intervju. Det gav mig möjligheten att vara fri i intervjun att ställa följdfrågor 

som passade för vidare undersökning av elevernas kunskaper. Genom att använda den 

flexibla intervjun ville jag få fram vilka aritmetiska kunskaper eleverna hade samt hur de 

tänkte och vilka strategier de använde (Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998). Elevernas svar 

tillsammans med mina observationer av eleverna och deras arbete, gav mig den inform-

ation jag behövde för att kunna utforma efterföljande undervisningstillfällena. Enbart en 

elevs svar på en matematikuppgift, antingen svaret är korrekt eller felaktigt, avslöjar 

egentligen inte något om elevens kunskaper i matematik (Ginsburg, m.fl., 1998). Den 

fundamentala frågan i den flexibla intervjun, är hur eleven gjorde för att komma fram till 

svaret eller att be eleven visa hur han eller hon gjorde eller att tänka högt. Läraren bör 

därför inte berätta när eleven gör fel. Frågor och uppmaningar bör istället formuleras så 

eleverna själva upptäcker detta. Frågor som ger eleven möjlighet att utveckla sin förmåga, 

samtidigt som läraren får förståelse för elevens kunskaper och strategier. Att observera 

eleven, t.ex. ansiktsuttryck eller om eleven använder fingrar eller viskningar för att göra 

en beräkning kan också ge information om elevens kunskaper. Intervjuaren bör försöka 

tolka elevens svar och beteenden, ställa hypoteser om elevens strategier och kunskaper 

och sedan kontrollera om dessa hypoteser stämmer (a.a.). Det är viktigt att eleven får 

tänka färdigt och inte bli avbruten av lärarens frågor i onödan, för då kan lärarens möj-

ligheter att förstå elevens kunskaper och eventuella brister gå förlorade. Kunskap skapas 

under intervjun i den interaktion som sker mellan intervjuare och intervjuperson. Det sker 

en ömsesidig påverkan mellan intervjuare och intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Intervju som forskningsmetod är utsatt för kritik och det finns forskare som anser att den 

inte bör användas som metod inom forskningen, då den anses vara en subjektiv, ej tillför-

litlig metod. Intervjupersonen påverkas av intervjuaren och olika forskare kan tolka 

samma intervju på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Att undvika risken att intervju-

personen påverkas av intervjuaren är nästan omöjligt, istället bör forskaren erkänna att 

detta kan förekomma (Kvale & Brinkmann, 2009; Bell, 2009). Både ledande frågor och 

att intervjuer tolkas på olika sätt kan vara en styrka, menar Kvale och Brinkmann (2009). 

4.2.4 Videofilmning 

För att följa metoden Teaching experiment och eftersom jag gjorde undersökningen en-

sam ansåg jag att det var en nödvändighet att kunna dokumentera den på ett säkert sätt 

och valde vidoefilmning. Att videofilmas kan av många kännas som obehagligt, kanske 

skrämmande och i förlängningen hämma en del personer. Bell (2009) påpekar att inter-

vjupersoner ibland ångrar sig och inte vill vara med och bli filmade trots tidigare medgi-

vande. Stukát (2011) menar att en del personer kan behöva tid att vänja sig att bli filmade. 

När det gäller inspelning av mindre barn där intervju inte är möjlig, kan videoinspelning 

enligt (a.a.) vara värdefull.  

En inspelning kan underlätta mycket när det gäller att säkerställa vad som verkligen sagts 

och gjorts i intervjun eller på en lektion. Stukát (2011) menar att det är ”ett avslöjande 

sätt att observera”. Det är möjligt enligt (a.a.) att upptäcka intressanta händelser som fö-

rekommer under en lektion, såsom gester, kroppsspråk och mimik. Björndahl (2010) me-

nar att de stora fördelarna med filmning är att den ”konserverar observationer” och beva-

rar många fler detaljer än de intervjuaren kan uppfatta. Filmning gör enligt Bell (2009)) 

att den som intervjuar inte behöver anteckna i samma utsträckning utan får möjlighet att 

koncentrera på vad den intervjuade säger hela tiden. Dessutom kan filmningen hjälpa 

intervjuarens självkännedom så att han eller hon upptäcker hur han eller hon själv agerar 

och talar, så att det blir en lärandeprocess. 

För att videofilmning ska vara en bra lösning krävs att tekniken fungerar. Bell (2009) 

menar att om man intervjuar en person måste ljudinspelningen fungera bra. Andra kritiska 

punkter som måste tas i beaktande är mikrofonens och kamerans placering och riktning, 

bakgrundsljud som kan störa, vilken vana av filmning som finns bland de som filmas. 
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4.2.5 Transkribera 

Att transkribera det man hört och sett, är ett bra sätt för att upptäcka vad som faktiskt 

sades eller gjordes, och Björndahl (2010) menar att ”vissa aspekter av kommunikationen 

kan framträda på ett tydligare sätt” (s.86) och återkommande mönster kan synas. Inter-

vjuaren kan transkribera allt som händer eller enbart de delar som man tycker är intres-

santa. För att transkribering av ett bild- eller ljudmaterial ska bli så överskådlig som möj-

ligt, måste man bestämma sig för hur just jag transkriberar och hur detaljerad den ned-

skrivna informationen ska vara. Jag bestämde mig för att transkribera allt och därefter 

plocka ut det som var intressantast och där jag kunde se att ett lärande skedde. Den största 

nackdelen med att transkribera är, att det är tidsödande och att det blir ett omfattande 

material på pappret att hantera. Bell (2009); Stukát (2011) menar, att transkribera en tim-

mes inspelning tar mer än 4 timmar. 

4.3 Pilotstudie 
Eftersom jag inte gjorde intervjuer i en större grupp behövdes inte heller en pilotstudie 

göras för att undersöka om intervjumaterialet fungerade bra på en avsedd undersöknings-

grupp. 

4.4 Val av undersökningsgrupp 
När jag skulle välja ut elever att arbeta med, sökte jag elever som både läraren och eleven 

själv ansåg hade svårigheter i matematik, speciellt inom aritmetik och där eleven själv 

önskade att förbättra sin taluppfattning. 

Jag valde till en början ut tre pojkar till min undersökning. Att det bara var pojkar berodde 

på att det fanns färre flickor på denna gymnasiesärskola. Jag kom också in i klassen under 

en period då eleverna antingen var ute på praktik eller skulle ut på sin praktik inom de 

närmaste veckorna. Detta gjorde att urvalet av elever var litet. Alla tre eleverna gick det 

fjärde och sista året. Två av eleverna visade sig vara mycket skoltrötta och hade mycket 

stor frånvaro från skolan och kom bara på några få träffar med mig. Detta resulterade i 

att undersökningarna med dem inte blev fullständiga och därför ströks. 

Eleven som genomförde studien var en 20-årig pojke som gick sitt sista och fjärde år på 

gymnasiesärskolan på estetiskt program. Han hade varit inskriven på särskola sedan han 

började grundskolan. Han utreddes senast 2006 och befanns då ha en lindrig utvecklings-

störning. Han trivdes ganska bra i skolan och tillsammans med sina klasskamrater i skolan 
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men, eftersom de inte kom från samma ort så umgicks han inte speciellt med dem på 

fritiden. 

Eleven ville gärna göra bra ifrån sig och arbetade flitigt under alla lektioner. Han hade 

under gymnasietiden arbetat med matematikböcker som var ämnade för elever i särskola 

eller gymnasiesärskola där texten och innehållet anpassats för att vara mer lättillgängligt 

och på en lättare nivå. Därutöver hade läraren anpassat övningarna till olika stenciler 

plockade från andra böcker med många övningar av samma sort. Eleven har inte arbetat 

med laborativt material och problemlösningsuppgifter i någon större omfattning. Det 

hade funnits låtsaspengar och knappar att laborera med. Undersökningen skedde i ett en-

skilt grupprum där det fanns en whiteboardtavla att skriva på och ett arbetsbord med möj-

lighet att placera videokameran. 

Han gjorde Adlers självskattningstest (Bil. 2) som visade han att han var väl medveten 

om sina svårigheter. Han ansåg sig inte ha ett gott självförtroende. Han hade lätt för att 

glömma samt hade svårigheter att planera och koncentrera sig. Han tyckte inte om att 

räkna för han tyckte att det är svårt, han hade svårt med de fyra räknesätten, hade svårt 

med de enklaste multiplikationstabellerna, räknade ofta på fingrarna och hade svårt att 

läsa texter. Dessutom hade han svårt att avläsa den analoga klockan, men hade lättare 

med den digitala. Eleven själv berättade att egentligen brukar talen han räknar bli rätt, 

men det brukade ta lång tid att komma fram till svaret. Att han räknade långsamt gjorde 

att han tyckte att han var sämre på matematik än sina klasskamrater och det skapade pro-

blem i det dagliga livet när han t.ex. skulle göra inköp och behövde räkna upp hur mycket 

han skulle betala eller få tillbaka samtidigt som kön bakom växte. I övriga ämnen anpas-

sades undervisningen för att passa de enskilda eleverna och litteraturen som användes var 

speciellt anpassade till elever på gymnasiesärskolan med lättare och mindre  mängd text 

i. På fritiden sysslade han med lagsport. Att räkna när det gäller mål och målskillnad 

tyckte han inte skapade några större problem. 

4.4.1 Beskrivning av elevens gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan som min elev gick på låg i en mindre stad i Sverige och hade även ett 

upptagningsområde från kringliggande kommuner. Skolan som tog emot gymnasie-

särskoleelever på både nationella och individuella program, tog även emot gymnasieele-

ver på de praktiska linjerna i gymnasieskolan. Skolan hade dock inget samarbete eller 
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inkludering med gymnasieskolan även om de vistades i samma byggnad. Denna gymna-

siesärskola skulle inte att ta emot nya elever till kommande hösttermin till det nationella 

programmet utan nya elever som tillhörde detta upptagningsområde kom att hänvisas till 

gymnasiesärskolor på andra orter. De elever som ville, fick gå kvar tills de hade genom-

fört sin gymnasieperiod. 

I klassen där min elev gick fanns det 20 elever, något färre flickor än pojkar i åldrarna 

17-21 år. Eleverna gick i gymnasiesärskolan i fyra år. 

Den av lärarna som hade undervisning i matematik hade inte det som huvudämne utan 

var utbildad mellanstadielärare med Sv / So inriktning, men hade påbörjat utbildning till 

speciallärare  utvecklingsstörning. 

4.5 Genomförande 

4.5.1 Förberedelser 

Efter flera försök att få kontakt med grundsärskolor, fick jag så småningom kontakt med 

en gymnasiesärskola där de var villiga att hjälpa mig att få kontakt med elever. Detta 

förberedande arbete kan ta lång tid vilket lätt skapar tidsnöd. 

Jag skickade ut ett presentationsbrev  (Bil. 10) till personalen samt till eleverna (Bil. 11) 

samt ett papper för medgivande att medverka i min undersökning och att delta vid vide-

oinspelning av våra träffar (Bil.12). Det stod också att jag inledningsvis skulle göra en 

test för att avgöra var eleven befinner sig i sin matematiska utveckling samt en avslutande 

test för att se om förändringar har skett. Eftersom de elever som ville delta i min under-

sökning var myndiga, skickade jag inte ut någon information till föräldrarna. Om eleven 

är över 15 år har den enligt Vetenskapsrådet (2011) rätt att själv bestämma om de vill 

delta. 

Jag planerade att göra 8-10 träffar per elev, som skulle dokumenteras med hjälp av vide-

okamera.. Att välja färre träffar var inte aktuellt eftersom elever inom särskolan allmänt 

behöver mer tid för att lära sig (Jakobsson & Nilsson, 2011). Varje träff beräknades vara 

i 25-30 min men jag skrev 30-40 min eftersom tid för uppstart och avslutning måste med-

räknas. Efter att ha gjort ett första besök där jag skapade kontakt med min elev,  bestämde 

vi vilka tillfällen jag skulle kunna komma och det var dags att börja arbeta på riktigt.  
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4.5.2 Kartläggning av eleven - testmaterial 

Eleverna fick börja göra en självskattning, enligt Björn Adlers (2007), där eleven svarar 

hur han upplever olika moment som hör till matematiken. Om vissa kritiska moment finns 

med bland elevernas svar, indikerade det enligt (a.a.) att eleven själv upplever inlärnings-

svårigheter, speciellt matematiska svårigheter. (Bil. 2).  

Jag valde ut test ur Alistair McIntosh (2011), ett test som kartlägger elevens taluppfatt-

ning, utifrån vad lärarna ansåg vara elevernas mognadsnivå. Om det visade sig att nivån 

på uppgifterna var för lätta eller svåra skulle jag välja ett test utifrån en högre eller lägre 

årskurs. (a.a.) menade att testet inte är så fullständigt att det inte behövs fler undersök-

ningar och undersöka hur eleven tänker.  

För att fördjupa kartläggningen av eleven och hans kunskaper fick eleven fylla i ett papper 

med övningar med dubbelt och hälften inom talområdet 1-20 (Bil. 4). Jag bestämde mig 

för att bara använda jämna tal för att eleven skulle kunna halvera inom detta område.  

Jag valde också ut tre olika tallinjer för att undersöka om elevens inre tallinje var ordent-

ligt utvecklad. En tallinje var med talområde 0-100 med endast dessa två markeringar. 

(Bil.5). En tallinje var som den föregående med tillägg av talet 50 (Bil. 5). Den tredje 

tallinjen var inom talområde 0-1000 och endast markerad med dessa två tal. Denna tall-

linje var förstorad i A3 format (Bil. 5). 

Tallinjen användes också för att visualisera additions- och subtraktionsuppgift med cen-

tikuber och whiteboardpenna (Bild s. 55). 

För att undersöka elevens kunskaper i multiplikation fick han fylla i en multiplikations-
ruta med tabellerna 1-10 ( Bil. 6). 

4.5.3 Laborativt elevmaterial 

Jag har vid mina träffar med eleven använt: centikuber att laborera med, tallinjer (Bild s. 

55) för att bl.a. undersöka elevens kunskaper kring positionssystemet och för att under-

lätta uträkningar genom att skapa en bild över vad man gör vid en uträkning och hund-

raruta för att skapa en visuell bild över hur positionssystemet är uppbyggt (NCM). 

Jag använde också Positionsbrädet som finns i McIntosh (2011) hämtat från 

www.ncm.gu.se/handboken. (Bil. 9) Detta material syftar till att genom att laborera med 

tal skapas inre bilder som kan underlätta elevers undersökande av tal och operationer om 

hur de sätts samman och kan delas upp (a.a.). 
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4.5.4 Arbetsmaterial 

Som arbetsmaterial för dokumentation av min egen undersökning har jag använt video-

kamera med minneskort och anteckningsmaterial och whiteboardpennor att skriva med 

samt för att åskådliggöra tänkandet kring operationer på tallinjen. Materialet som video-

filmades transkriberades. 

4.6 Bearbetning 

Alla lektioner förutom de som innebar testning och intervju före och efter undervisnings-

lektionerna filmades och transkriberades samt gjordes anteckningar kring. Från början 

hade jag bara tänkt transkribera vissa delar av lektionerna men, fann det svårt att välja ut 

de delar som var intressantast så jag beslutade mig för att transkribera allt även om det 

var mycket tidsödande. Hade jag haft alla tre eleverna, som det var planerat från början, 

så hade jag varit tvungen att bara välja ut de absolut intressantaste delarna.  

Elevens resultat  i McIntosh`s testmaterial fördes upp i en speciell tabell som fanns i 

materialet i boken. I detta material finns testresultatet i en tabell. 

Insamlingen av material för att undersöka elevens kunnande använde jag sen för att pla-

nera nästa tillfälle genom att försöka hitta en lämplig nivå för eleven att fortsätta från för 

att elevens kunskaper skulle förbättras. Efter det att undersökningsperioden avslutats val-

des intressanta transkriberade bitar ur materialet ut där lärande kunde ses. 

Transkriberingen var tidsödande men gav samtidigt bra möjlighet att upptäcka elevens 

kunnande, eventuella missförstånd, när lärande skedde och om förbättringar i elevens 

kunnande uppstod vilket är syftet med studien. Dessutom kunde jag fundera över mitt 

eget agerande i undervisningssituationen, vilket jag inte tar upp i detta arbete. 

4.7 Tillförlitlighet 
Mitt arbete kan inte användas för att dra några generella slutsatser, jag kan enbart konsta-

tera vad mitt ”fall” visar. Mitt urval av elever kan inte anses vara representativt eftersom 

jag inte gjorde undersökningen på flera likvärdiga gymnasiesärskolor utanpå en enda, och 

att elevantalet var litet.. Det viktigaste i denna undersökning har varit syftet att se om den 

strukturerade matematikundervisningen kan förbättra den aritmetiska utvecklingen. 

Därav kan valet av elev spela mindre roll och viljan att vara med vara viktigare. Mitt val 

av metod, Teaching experiment, utgår från inspelade intervjuer och observationer av varje 
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enskild elev och varje observationstillfälle är underlag till nästa lektion. Beroende på vår 

tidigare utbildning och erfarenheter kan vi uppfatta och fokusera på olika saker i elevens 

svar, vilket kan leda till att planeringen av nästa lektion kan bli annorlunda även om de 

som undersöker har ställt samma frågor. Likaså kan elevens svar vara olika beroende på 

tidigare kunskaper, erfarenheter, funktionsnedsättning och dagsform. 

4.8 Etik 
I mitt examensarbete har jag, där mitt arbete krävt det, följt de etiska forskningsregler 

som Vetenskapsrådet föreskriver i sin publikation God forskningssed 1: 2011. Jag har 

också följt ändringen 2008 av Etikprövningslagen, SFS 2003:460 där det klargörs att hu-

manistisk och samhällsvetenskaplig forskning definieras som: 

…vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och ut-

vecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. (Etikprövningslagen SFS 

2003:460, 2 §) 

Trots att mitt arbete inte krävt att jag ska följa de regler som finns i Etikprövningslagen 

eftersom det utförs inom ramen för högskoleutbildning, finns det dock olika begrepp 

kring skydd av undersökningspersonens identitet som jag bör följa och fundera över om 

och i så fall hur jag berörs av det. Det första begreppet är sekretess och det andra är tyst-

nadsplikt, vilket är en lägre grad av sekretess (Vetenskapsrådet, 2011). Att jag är ledig 

under den tid jag gör min undersökning spelar inte så stor roll. Det är etiskt försvarbart 

att agera inför sekretess och tystnadsplikt som om jag var anställd. Jag följer därför att 

dessa regler. 

Jag har också sett till att allt material blivit avidentifierat så att ingen kan klargöra vilket 

material och vilken identitet som hör ihop (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har avidentifierat 

mitt arbete men, eftersom jag personligen har arbetat med mina försöksdeltagare har iden-

titeten varit känd för mig som forskare under utbildning. Eleverna har informerats om att 

materialet avidentifierat kommer att redovisas på Högskolan i Kristianstad och eventuellt 

på Diva, Högskolan i Kristianstads öppna publikationsarkiv. Att lova att ingen någonsin 

kommer att få ta del av undersökningen är i allmänhet mycket svårt att göra, eftersom det 

finns tillfällen då andra forskare kan vara intresserade av materialet. I detta fall bedömer 

jag dock sannolikheten att forskare ska vilja använda mitt material som väldigt liten, vil-

ket jag också  har informerat om enligt god forskningssed (a.a.). 
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Det sista och fjärde begreppet handlar om konfidentialitet vilket innebär skydd mot att 

personer ska komma åt uppgifter obehörigt (Vetenskapsrådet, 2011). Ibland kan forskare 

få möjlighet att komma åt andra forskares material. Om det är möjligt kan inte forskarna 

avgöra själva, utan det kan krävas etikprövning eller behöva avgöras i domstol. Detta 

gäller vid longitudinella undersökningar och är alltså inte tillämpbart i min undersökning 

(a.a.). 

Innan jag startade min undersökning fanns det förutom ovanstående etiska regler, en del 

andra punkter att ta hänsyn till. Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-sam-

hällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011) och enl. SFS 2003:460 om etikpröv-

ning av forskning som avser människor i kraft ska forskaren göra en förfrågan hos vård-

nadshavarna om det gäller elever under 15 år. Eftersom jag bara har haft elever på gym-

nasiesärskolan, som varit myndiga, har detta inte varit aktuellt i denna studie. Jag har 

försökt att informera på ett sätt så att försökspersonerna har förstått genom att jag gjorde 

en enklare informationsblankett (Bil. 11) till dessa elever än jag hade gjort till deras för-

äldrar. Därtill gjorde jag en blankett som där eleven godkände att bli filmad under lekt-

ioner (Bil.12). 

Jag har också meddelat deltagaren i undersökningen att han kan avbryta undersökningen 

närhelst han vill. Om detta sker, kommer jag dock att informera om att undersökningens 

resultat kan komma att påverkas. 

Jag har inte behövt pröva min forskning av en etikprövningsnämnd enligt Vetenskapsrå-

det (2011), eftersom jag inte har behövt göra något ingrepp fysiskt, försökt påverka någon 

person fysiskt eller psykiskt eller utsatt någon för risk eller använt biologiskt materiel 

som tillhört några personer. Däremot har jag uppfyllt min skyldighet enligt (a.a.) och 

informerat om syftet med undersökningen samt berättat var och när de kan få läsa arbetet 

när det publiceras. 
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5 RESULTAT MED ANALYS 

5.1 Självskattningstestet 
Första mötet var ett intervjutillfälle för att skapa kontakt och förtroende. Här användes 

också Adlers (2007) självskattningstest (Bil. 2). Resultatet visade att eleven själv inte 

ansåg sig ha ett gott självförtroende. Han hade lätt för att glömma samt hade svårigheter 

att planera och koncentrera sig. Han tyckte inte om att räkna, för han tyckte att det var 

svårt, han hade svårt med de fyra räknesätten, de enklaste multiplikationstabellerna, räk-

nade ofta på fingrarna och hade svårt att läsa texter. Dessutom hade han svårt att avläsa 

den analoga klockan, men hade lättare med den digitala. Eleven hade många av de svå-

righeter som elever i allmänna svårigheter i matematik visar samt är vanligt bland elever 

med utvecklingsstörning. 

5.2 McIntosh´s test 
Kartläggning av elevens taluppfattning skedde med hjälp av Alistair McIntosh´s (2011) 

test. Jag förberedde olika test beroende på vad eleven kunde klara av. Det är viktigt att 

inte misslyckas. Läraren uppskattade att eleven var på årskurs 6 nivå. Eleven fick titta på 

test 5 och 4 och han tyckte att det var för svårt med bl.a. decimaltal och bråktal. Så jag 

valde åk 3 istället. Eleven fick Alistair McIntosh´s (2011) översiktstest 3 (Bil. 1).  

Utifrån den sammanställning som hör till varje test kunde jag utläsa följande kunskaper 

hos eleven: Uppåträkning och nedåträkning med tiotalsövergång och uppåträkning med 

hundratalsövergång, uppåträkning 5 i taget, viss förståelse för positionssystemet med en-

tal och tiotal, nedåträkning med hundratalsövergång, uppskattning av ett tal storlek på en 

tallinje 1-100. Eleven kunde se sambandet mellan en räknehändelse och ett uttryck och 

att göra en räknehändelse av ett uttryck, vilket var lite svårare. Eleven kunde också se 

kommutativitet. Eleven hade förutsättningar att förstå multiplikation genom att han upp-

fattade grupper av föremål som helheter och kunde se samband mellan räknehändelse och 

uttryck. 

Däremot visade resultatet av testet att eleven behövde träna uppåträkning och nedåträk-

ning med 2 i taget, jämna och udda tal, positionssystemet, olika matematikords betydelse, 

att placera tal på tallinje, träna på sambandet mellan bild och multiplikationsuttryck, bli 

säkrare vid huvudräkning för att släppa fingerräkning, tabellkunskap i både addition och 
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subtraktion och generaliserad tabellkunskap, addition med tre tal, addition med tvåsiffriga 

tal. Vid skriftliga additionsuppgifter med och utan tiotalsövergångar klarade han uppgif-

terna. Däremot innebar skriftlig subtraktion med växlingar med hundratal och tiotal svå-

righeter, när han skulle förklara sitt räknande. Han blandade ihop tiotal och hundratal och 

tiotal och ental och vilket tal som skulle subtraheras från vilket. dessutom gjorde han rena 

räknefel och lämnade svaret obesvarat. Så här skrev han uppgiften 181-63:   

 100-60= 40,  8-6=0,   3-1=2  80-60=20,  81-63=  , 181-63=  

5.3 Eget material 
McIntosh (2011) anser inte att hans test är tillräckliga för att få en komplett kartläggning 

av taluppfattningen hos olika elever utan jag förberedde material för att undersöka elev-

kunskaperna vidare. 

Jag undersökte tabellkunskaperna hos eleven genom att han räknade uppåt och nedåt 2, 

5, 10, 4, 8, 3, 6, 9 och 7 från 0 och från olika tal och vilka kunskaper som finns när det 

gäller begrepp som dubbelt och hälften enligt (Bil. 4). Han kunde 10-kompisar när jag 

kontrollerade med en patiens med 10-kompisar (Bil. 9). 

Eleven räknade först + 2 i taget från 0 och sen från 43. Eleven kunde enligt (Bil. 3) räkna 

uppåt + 2, + 5 och + 10 från 0 och nedåt - 2 och - 10 från jämnt tiotal. Att räkna + 5 från 

0 fungerade bra, men - 5 från 50 var svårare. Han räknade bara de som slutade på 5. Från 

ojämnt tal kan han också räkna uppåt 2 och 10 steg. Därutöver kunde han räkna + 3 från 

4 till 7, 10, 13 och 16, om han bara fick tid att tänka. Att börja från annat tal var svårt. 

När jag bad honom börja räkna + 2 från 43 räknade han med stor osäkerhet 3 i taget 

istället (Bil.  3). Detta återkom när han fick börja från 13 och 3 också (Bil. 3). Han lyss-

nade på 3:an i 43, 13 och 3 och räknade + 3 istället. Att räkna uppåt och nedåt 10 i taget 

från 0-120 och 120-0 kunde eleven för han brukade använda detta när han handlade, sa 

han. Att starta på 27 istället fungerade upp till 107, sen fortsatte han 807, 907 men, kom 

på att det inte stämde, att han missat några. Jag påtalade att han kom till 107 då fortsatte 

han 207, 307, 407, 507, 607, 707, 807, 907 till 1007 med viss möda.  

När han skulle räkna baklänges -10 från 107 räknade han 107, 607, 507, 407, 307, 207, 

107, 97, 67, 57, 47, 37 och 27. Jag bad honom skriva talen istället i en rad under varandra 

och då skrev han: 107, 97, 87, 77, 67, 57, 47, 37, 27, 17, 7 och så  0. 
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Ovanan att göra den här typen av uppgifter krävde mycket energi.  Övningarna var också 

många, vilket kan var orsaken till att den exekutiva funktionen blev uttröttad och att han 

dels inte stod emot impulsen och att han dels inte märkte att han räknade 107 och sen 607, 

för att sexan kommer efter sjuan när man räknar baklänges. Att räkna negativa tal var 

inget eleven var van vid. Han tänkte att man börjar och slutar vid noll. 

Jag ville också veta vilken uppfattning eleven hade om talens placering på tallinjen så jag 

använde tre olika tallinjer: 2 tallinjer i talområde 0 -100 och en  i talområdet 0-1000. En 

tallinje hade endast markering 0 och 100 (Bil. 5 ). Den tredje hade markeringar 0, 50 och 

100 (Bil. 5 ). Här fick eleven uppgiften att placera ut, av mig valda 20 tal (Bil. 5), där han 

tyckte de passade bäst. Placeringen av talen på de två tallinjerna var säkrare där 50 fanns 

markerat och talen var ganska väl placerade inom den plats varje tiotal bör ha. På tallinjen 

utan 50 markering visade eleven en större osäkerhet främst inom talområdet 0-50. Dess-

utom fick eleven en tallinje 0 till 1000 på papper i A3-format där eleven skulle placera ut 

20 andra tal som jag valt ut (Bil. 5). Här fanns endast 0 och 1000 utsatt. Eleven läste högt 

igenom de 20 tal som jag valt ut och placerade dem på tallinjen där han tyckte att de skulle 

vara. Eleven placerade dem på ett bra och väl fördelat sätt. Förutom 451, som kom sent 

bland de tal som jag valde ut, och placerades av eleven mellan 572 och 599 (Bil. 5). 

Felplaceringen kunde bero på att han hade koncentrerat sig länge. 

För att öka elevens delaktighet fick eleven själv välja vad han skulle vilja bli bättre på. 

Han bestämde sig för att vi skulle arbeta med addition och subtraktion och kanske multi-

plikation. 

För att undersöka hans tabellkunskaper fick han en tom tabellruta (Bil. 6 ) och jag förkla-

rade hur den fungerade. Eleven kunde tabellerna 2, 5 och 10 medan han behövde räkna 

upp + 1 i tabellerna 3 och 4. Eftersom dessa tabeller är grund till tabellerna 6, 8, 9 lät jag 

dem vara. Tabell 7 anses ofta vara den svåraste att lära sig eftersom den inte hänger ihop 

med någon annan tabell utan kräver operationen 5x + 2x (McIntosh, 2011). 

När jag nedan har transkribering från intervjutillfällena är eleven markerad med E och 

intervjuare med I. 

Jag ville också undersöka elevens förmåga att dekomponera tal. Vid detta tillfälle an-

vände jag McIntosh`s (2011) positionsbräde (Bil. 9) samt övningar från (a.a., sid 151) för 

att se hur elevens förmåga kring hur olika tal kan delas upp. Eleven fick  tio kuber / marker 
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av 2 färger. Vi gick igenom hur positionsbrädet var uppbyggt med ental, tiotal och hund-

ratal. Eleven fick uppgiften att placera talet 8 med två markörer. 

E:  Lägger 5 + 3. - Det är väl det enda alternativet jag tänker på. 

I:  -Blir det åtta?    

E: - Mm. 

I:  -Hur vet du det? Hur tänkte du? 

E: - Är inte helt säker men .....jag la en på 5 och .....4 + 5 är 9 och ......5 + 5 är 10 då  

 måste det vara 3 för att det ska bli 8. 

Eleven resonerade sig fram och använde talfakta som han införlivat tidigare trots att han 

inte är säker på att han kommit fram till rätt resultat. Hans osäkerhet kan ha berott på att 

han inte riktigt var säker på uppgiften. 

I:  - Kan du lägga talet nio? 

Eleven lägger snabbt fyra och fem. Han får då frågan om han kan lägga det på något annat 

sätt?  Lägger sex och tre, ett och åtta, två och sju. 

Eleven fick också prova att lägga olika tal med två markörer vilket också fungerade  med 

de låga tal jag provade. När vi gick över till tvåsiffriga och tresiffriga tal var orken över 

och vi avbröt. För att bibehålla intresset bör man fundera på vikten av att avsluta medan 

det fungerar eller göra en annan aktivitet. 

Jag ville också veta  hur eleven tänkte om han inte hade ett positionsbräde framför sig 

och han fick olika tal enligt (Bil. 7) hämtat från McIntosh (2011). Eleven visade vid detta 

tillfälle att han kunde talramsan +1 och -1. Detta tyckte han var så enkelt att han blev 

irriterad. Han kunde även +2. När han skulle räkna -2 blev det svårare. Han fick talet 7-2 

och skrev det på ett papper. Detta innebar problem för eleven, han suckade och stönade 

hela tiden och försökte leta efter ledtrådar om svaret var rätt genom att titta på mig. 

Det är en balansgång att anpassa uppgifter så att de blir lagom svåra, så eleven känner sig 

tagen på allvar. Samtidigt kan det vara viktigt att verkligen se var den nedre gränsen finns. 

Viktigt att ge tid för fördröjning hos eleven vilket är vanligt hos elever med utvecklings-

störning. Hade jag inte gett följdfrågor som gav eleven tid att tänka och plocka fram kun-

skaper så hade jag inte trott att eleven hade ett så flexibelt matematiskt tänkande. 
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E:  - Från 7. Då blir det ju sex där. (I gör en båge under från 7:an till 6:an) -Och sen 

blir det ju automatiskt fem (I gör en ny båge från 6:an till 5:an). - Sen kan man 

räkna efter att det blir 4. För man räknar inte de man har dragit bort (och pekar på 

siffrorna fem och sex) och man räknar inte 7: an för den står man ju på. 

Här hittas en felaktighet som eleven gör i alla subtraktioner. Han vet att man inte räknar 

den man utgår ifrån. Sen tar han bort två siffror på talraden som -2 och ser nästa siffra i 

talraden nedåt som det rätta svaret. 

I pekade på bågarna mellan sju och sex och sex och fem och eleven räknade : -Där är ett 

och där är två. Blev fundersam för han stannade på fem och sa: - Eller tänker jag helt fel 

eller vadå? Efter lite mer räknande på detta tal lämnade vi talet med felaktigt svar. 

I: - Då tar vi talet 12 - 2 

E:   - Eh… 10. 

I: - Hur tänker du då?  

E:    Skrev 12 - 2=10 och fyllde på med 11, 10 och 9. Funderade ett tag och sa att: - det 

går ju inte. (Räknade som vid exemplet 7 - 2 ovan). Han sa: - Där är något fel 

alltså. Den ska jag inte räkna. Den ska jag ta bort (pekar på tolvan). Det är något 

som blir fel när jag räknar minus. Man ska ju inte räkna den (pekar på 12 ). 

I: - Nej, man räknar ju inte det tal man börjar på. 

E:  Funderade lite till. - Jamen då blir det nio. Då stämde det inte som jag tänkte 

 innan. Nej, det gör det inte. 

I: - Hur många steg går du bakåt för att komma till nio? 

E:  Räknade - Det blir ju fyra (och pekar på tolvan igen). Den räknas inte. Räknade 

 igen. -Det blir ju tre. Efter lite funderande:- Det kan ju inte stämma för det är 

 bara två steg ju. Jag ska ju ta bort 2 steg (och pekar på 11 och 10). 

Här blir det klart att han vet att man inte räknar den man utgår ifrån men, ser det som han 

tar bort siffrorna 11 och 10  på talraden och då hamnar på 9. 

I:  - Det är ju så att man inte ska räkna den man står på. Men du, det går ju ett steg 

här emellan (pekar mellan 12 och 11) hur många steg är det mellan tolv och elva  

E:  - Men, man räknar inte tolvan. 
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I:  - Nej, man räknar inte tolvan. Det är ju inte tolvan som är ett, utan när man gjort 

 ett steg, då räknar man ett, minus ett. 

E:  - Men, nu är det två och då tar man bort den också.  

I: -Titta här! (Jag ritade och pekade på bågen mellan 12 och 11 och skrev -1 

 under, gör en ny båge mellan 11 och 10 och skrev -1 där också. -1 och -1 är...? 

E:   -   - 2. Då är man på 10. 

I: - Jaha, vad blir det då. 

E:  - Tio. Det är tio. 

I: - Är du säker på det?  

E:  - Ja, det är tio. Då gjorde jag fel innan....och pekar på 7 - 2. 

I:  - Ja, vad ska det vara istället? 

E:  Funderar mycket och säger: -  Fem. 

Teoretisk tolkning 

Eleven upptäckte här sin felaktiga uträkning i det förra talet. Här visades det också att 

följdfrågor är viktiga för att upptäcka hur eleven tänker (McIntosh, 2011; Eriksson, 2004; 

Glasersfeld, 1998; Vygotskij i Adler, 2007. ) Svaret var rätt. Eleven hade anammat tal-

faktan 12-2=10 men vid frågan hur eleven tänkte kring uträkningen så innehöll den fel-

aktigheter som skapade svårigheter med tal som eleven inte hade införlivat talfaktan 

kring. 

Jag hade också kunnat konkretisera ytterligare genom att använda centikuber eller annat 

plockmaterial för att klargöra subtraktionen. 

Jag visade honom på ett annat sätt att tänka genom att fundera på talens innehåll och 

dekomponera dem: 10 + 2- 2. 

Eleven fick flera additionstal som han snabbt räknade ut. Sen fick han subtraktionen: 5 - 

3 

E:  -…..2 

I: - Hur kom du fram till det? 

E:  - Jag såg talet framför mig. 
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I: -Kan du rita det på något sätt? 

Eleven ser lite uppgiven ut. Vet inte hur han ska rita. 

I: - Du kom fram till rätt svar, så att du inte funderar på det. 

E:  - Jag vet. Han ritar 5 streck bredvid varandra. - Så här ser talet ut i mitt huvud och 

säger: Jag stryker över tre streck…..så är där två kvar . 

Teoretisk tolkning 

Här fungerar hans räknande när han gör streck. Att få en uppgift att rita kan orsaka svå-

righeter som kan tas för okunnighet, när det istället kan handla om ovana att visualisera 

matematikuppgifterna. Många elever både med och utan utvecklingsstörning är hjälpta 

av visuella hjälpmedel (Jakobsson & Nilsson, 2011). Förutsatt att eleven förstår hur det 

används (Kilpatrick et al., 2001). Användandet av laborativ matematik skapar bilder för 

eleven som konkretiserar elevens tanke (Trygg och Rystedt, 2010). Det hjälper även ele-

ver som använder andra sinnen vid inlärning (Chinn, 2012). 

 Det är viktigt att stötta eleven om den har många misslyckanden med i bagaget (Adler, 

2007). 

Nästa tal presenteras: 17+ 4. Här gäller tiotalsövergång  och han får tipset om att använda 

tiokompisar. Jag vill befästa att använda strategin tiokompisar vid addition och ger flera 

tal med tiotalsövergångar. 

Ditt nya tal blir 24 + 5. Eleven funderar länge. 

I: - Titta på talet vad det innehåller. 

E: Svarar snabbt 29. 

I: - Då tar vi nästa 27 + 4. 

E: - Det var svårt… 

Han visar flera gånger i undersökningen att tiotalsövergångar från talområdet över 10 

innebär svårigheter både i att hitta en strategi och att våga lita på sin faktiska förmåga. 

I: - Kan du använda tiokompisar? Tiokompis till sju? 

E: - Tiokompis till sju är ju tre. Det blir 30. 

I: - Och så har vi 4 - 3 kvar där... 
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E: - Det blir 31 och börjar snabbt på nästa tal 36 + 8. Flyttar snabbt över 4 från 8 och 

 säger att: - Det är fyrtio. Det blir 34. 

I: - Du sa att det blev 40 när du flyttade över 4 till 36. 30 + 10? 

E: - Ja. 

I: - Sen har du 8 - 4? 

E: - Det blir 4. Alltså 34, nej 44. 

I: -Nu har du lärt dig 2 strategier. Jag ser att du kan dem. Att använda 

 tiokompisar och att titta på talen och se vad de innehåller. 

Jag arbetade mer med talen (Bil. 7) på tallinjen och öka elevens självförtroende. Eleven 

får talet 11 + 7, vilket han löser lätt genom att titta på talets innehåll och addera ental för 

sig och tiotal för sig. 

Eftersom eleven inte arbetat mycket med laborativt material vill jag skapa olika visuella 

bilder att relatera till. Jag presenterar tallinjen som ligger på bordet och centikuber. Eleven 

har inte arbetat med den tallinjen innan. För att visa på ett annat sätt använde jag tallinjen 

på bordet och visade hur tallinjen fungerade vid addition med hjälp av whiteboardpenna 

också. 

                             

Eleven tyckte det var svårt. Jag visade ett sätt och berättade att det finns många olika sätt 

att lösa tal på. - Talet är 14 + 9. Om man tar addition 14 + 9 (ritar en båge från 0 till 14) 

så börjar man att räkna de här 14 (visar alla 14) . - Sen ska man lägga till nio. 

I: - Om du räknar upp till tjugo, hur många är det då du lägger till. 

E: - Jag kan det inte i huvudet alltså... 

I: - Om du räknar upp till tjugo. Hur många har du tagit då? 

E: - Sex. Ritar båge till 20. 

I: - Hur många har du kvar då att lägga till? 
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E: - Gör en båge till 23. Svarar 4.  

I: - Visa hur du räknar! 

E räknar: - 20, 21, 22, 23. När jag påpekade att han räknade den han stod på ändrade han 

sig till tre. Jag visade på bågarna och bekräftade 3 + 6 och eleven summerade nio. Ef-

tersom här inte fanns fler elever som kunde komma med andra förslag på lösning berät-

tade jag att jag hade tänkt så här om jag hade räknat. Först 14. Sen hade jag tänkt att nio 

är väldigt nära tio, om är lätt att räkna med. 9 + 1= 10. Jag visar också på tallinjen med 

bågar 14 + 10 - 1. Eleven var inte helt övertygad och jag försökte med att lägga till ett 

tiotal och sedan subtrahera 1 och visar samtidigt med fingrarna.  

Jag lyckades inte övertyga eleven helt ändå, men eftersom eleven var lite osäker lämnade 

jag talet och gick vidare och eleven fick ett nytt tal, 17 + 9. Det var uppenbart att eleven 

inte hade förstått och var hjälpt av tallinjen för efter lite funderande gjorde han en båge 

mellan 17 och 30,  och räknade +1 från 17 men sa att han hade lagt till 9. Jag skrev istället 

17+10 på tavlan och frågade efter hur många ental det fanns. Han svarade två. Tänkte du 

1 här och 1 här? (pekar på tiotalen). Han svarar : Ja tiotalen, och säger sen sju ental. 

I:  Du hade 17 från början så lade vi till ett tiotal så blev det 27. Sen skulle vi ta bort 

en eftersom det bara var nio vi skulle lägga till. (Ritar båge +10 och liten båge 

tillbaka -1.)  

Teoretisk tolkning 

Här syns vikten av att undersöka elevens kunskaper och utreda felinlärning för att kunna 

reda ut och försöka lära in rätt (Löwing, 2004 i Sjöberg, 2006). 

Eleven förstod inte allt då men, vi fortsatte med fler liknande tal. Vid nästa möte ville jag 

kontrollera om de strategier vid addition som jag belyst vid tidigare tillfällen hade satt 

sig. Jag tog åter upp strategier kring nästan 10. Vid talet 14 + 9 räknade eleven först  +1 

men, vid påminnelse om han kunde använda någon strategi som vi använde förra gången 

sa han: Det var något med 10 och så tog man bort något. Han funderande och kom fram 

till 14 + 10 -1. 

I:  För att se om eleven kunde dubblor  + 1 presenterade jag talet 24 + 25. 

E:  Funderar länge och konstaterar att: - Det var svårt. 

I:  - Om du tittar på talets innehåll. 
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E:  - Vad menar du? 

I: - Vilka är talen som är med? 

E: - Ja, 24 och 25. 

I: - Kan du säga något om dem? Någon likhet? 

E: …- Ja, det är nästan samma tal. 

I: - Hur ska du kunna lösa detta? 

E:  .... -  49 

I:  - Hur kom du fram till det? 

E: - Jag räkna tiotal och ental......... 

I:  - Hur då? 

E: - Ja, 4 + 5 är 9. 

I: - Nio vadå? 

E: - Nio ental och 2+2 är 4 tiotal. 

I:  - Bra, det var helt rätt tänkt. Hade här varit någon annan här hade vi kanske fått 

ett annat förslag att tänka som hade gett samma svar. Kan det ha varit på något 

annat vis? 

E:  …- Jag vet inte.... 

I: - Vad hade hänt om du tittar på 25 i stället? 

E: …- Ja, då hade det varit 25 och 25......men då hade det varit ett för mycket.... 

I: - Vad skulle du ha gjort då? 

E: - Tagit bort ett. 

I:  - Visst, vad hade svaret varit då? 

E: - 25 och 25 och minus ett. Det är ju 50-1. 49 måste det bli. Han tittar på den 

tidigare uträkningen på tavlan och ser att det är samma tal. Han tittar lite skeptiskt 

på mig. Vid min fråga om det stämmer nickar han glatt och säger: -Det här är ju 

kul! 

I:  -Visst är det. Då fortsätter vi. Talet 18+13.  
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E:  ....om man flyttar, så som du har sagt, så blir det 20 och 11 som är 31. 

I:  Hur menar du? 

E:  Ja, om man tar bort 2 från 3 (i 13) så blir det minus 2 där och så lägger man till 2   

 till 18 så det blir 20. Då blir det 20 och 11 som är 31. 

Här syns en positiv upplevelse vilket ger ett ökat självförtroende. Eleven visar också att 

han har förstått fördelarna med att dekomponera tal. Här ges också tillfälle att visa att det 

kan finnas olika sätt att lösa en uppgift och flera kan vara rätt. I särskolan kan det vara 

svårt att med små grupper och med elever på olika nivå få till detta utbytande av tankar 

kring lösningar som elever i större klasser kan ge varandra.  

Eftersom vårterminen led mot sitt slut och eleven skulle sluta gymnasiesärskolan så ville 

jag göra om samma test (test 3) ur McIntosh (2011) för att se om resultatet hade förbättrats 

och sättet att räkna ut hade förändrats sen vi började våra träffar. (Bil. 3). 

Eleven förbättrade sig på båda två uppgifterna med talmönster som han missade första 

gången. Detta kan både bero på att eleven har arbetat mer intensivt med matematik mellan 

testen eller att det är skillnaden mellan en bra och dålig dag. 

I de fyra uppgifterna som handlade om positionssystemet svarade han rätt på alla uppgif-

terna vid andra tillfället där han bara kunde två vid första tillfället. Han hade också svarat 

mer flexibelt vid andra tillfället. Här kan också ett bättre självförtroende ha påverkat.  

Uppgifterna med förståelse för multiplikation svarade han vid första tillfället inte på, men 

svarade rätt vid det andra tillfället. 

Vid huvudräkningsuppgifterna svarade han rätt den andra gången där han första gången 

hade tre fel. Det gällde generaliserad tabellkunskap gällande addition och subtraktion 

samt dubblerande av talet 15. 

Uppgifterna 27 och 28 delar han upp rätt båda gångerna men, visar att han inte vet att det 

han delade upp är samma antal som det ursprungliga talet. Andra gången skriver han alla 

delarna som ett tal.  

Första testtillfället: 67+58  60+50=110 8+7=15 67+58=125 

Andra testtillfället: 67+58  110+8+7=125 

Uppgift 29 Här är det svårt att se om det ha skett en förbättring. Han visar första gången 

att  han tyckte det var svårt att hålla reda på vilka positioner de olika talen hade. Han har 
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inte förstått att 180 kan vara både 1 hundratal och 8 tiotal och 18 tiotal. Andra gången gör 

han en uppställning och når rätt resultat. Uppställningen visade dock att han inte riktigt 

visste hur den såg ut. 

Nedan finns en tabell som visar elevens svar. 1 är korrekt svar och 0 är fel svar. Om svar 

saknas - .  (1) är min egen markering då eleven använde fingerräkning för att nå rätt 

resultat. 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Före 1 1 1 0 0 1 1 0 1    - 1 1 1 1   - 

Efter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    - 1 1 1 1 

                

Uppgift 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Före 1 1 (1) (1) (1) (1) 0    - (1) (1) 0 1 1 0 

Efter 1 1 1 1 1 1 1 (1) 1 (1) 1 1 1 1 

 

Eleven använde sig vid färre tillfällen av fingerräkning. Eleven lärde sig också fler stra-

tegier och flexibiliteten ökade i det matematiska tänkandet och förmågan att kommuni-

cera matematik.  
Under de tre månader som vi arbetade ökade elevens självförtroende att räkna samt att 

han fick en mer positiv inställning till matematik.  

5.5 Slutsatser 
Undersökningen är alldeles för liten att dra några långtgående slutsatser av. Dock kan 

reultatet ge implikationer för att den undervisning som rekommenderas av Skolverket  i 

Matematiklyftet (2012) även kan användas inom särskolan.  

Den här eleven visar på ett förbättrat självförtroende och en ökad lust och kunnande allt 

eftersom undersökningsperioden fortgick. Dålig självkänsla hos elever i grundsärskolan 

när det gäller matematik har jag själv upplevt hos de flesta elever. Om de har fått möjlig-

heten att lyckas, så har lusten och intresset för matematik ökat även i denna elevgrupp 

(Adler, 2007). Att hjälpa en elev som under flera år har känt misslyckande i ämnet kräver 

mycket arbete både hos elev och lärare. Att känna lust av att lyckas är viktigt i all inlärning 

(Lindqvist, 2003). Därför har läraren enligt både Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingsszonen (Olivestam & Ott, 2010)  och det radikalkonstruktivistiska tankesättet 
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(Eriksson, 2004) ett viktigt jobb att med rätt frågeställning undersöka elevens kunskaper, 

hur eleven tänker, om eleven har felaktiga lösningsmetoder och individualisera undervis-

ningen så att alla elever förstår utifrån sina egna förutsättningar och grundkunskaper. 

Kartläggning av elevernas intressen, och utgå från dem, är att annat sätt att öka lusten.  

Det krävs förståelse för grunderna i matematik för att det inte ska uppstå svårigheter 

längre fram. Det är viktigt att kartlägga eleverna för att klargöra felinlärningar. Det syns 

här när eleven räknar subtraktion och har lärt sig felaktigt hur man tänker och räknar att 

det är siffrorna som ska tas bort. Då kan dessa metoder som använts i denna undersök-

ningen vara till hjälp. 
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6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

6.1 Sammanfattning 
• Eleven gjorde matematiskt framsteg under denna undersökningsperiod, även om 

den inte var så långvarig. Hans resultat från första till andra tillfället förbättrades 

(se ovanstående tabell). 

• Genom samtalet och transkribering kunde felinlärning upptäckas.        

• Han fick ett större självförtroende, vilket gjorde att han vågade utmana sig själv 

och klara av matematiska problem som han själv inte trodde sig ha förmåga att 

lösa.  

• När han vågade tro mer på sin förmåga så vågade han också minska tillfällena 

där han försökte få ett svar genom att se om jag som lärare tipsade i min mimik 

vilket svaret skulle bli. 

• Han förbättrade sin förmåga att kommunicera matematik och använde fingerräk-

ning vid färre uppgifter. 

• Han lärde sig också flera strategier som han inte kunde förut. 

• Han blev mer flexibel i sitt matematiska tänkande. 

•  Det är viktigt att ställa följdfrågor för att kartlägga elevens kunskaper och upp-

täcka eventuell felinlärning. 

• Det är viktigt att ge elever speciellt de med utvecklingsstörning extra tid att lösa 

uppgifterna. 

• Man behöver också anpassa uppgifterna efter elevens dagsform och upprepa 

igen vid ett senare tillfälle. Det eleven verkar kunna ena dagen kan vara som 

bortblåst nästa dag. 

• Det är viktigt att som speciallärare att kartlägga speciellt elever som har svårig-

heter i matematik men även att förebygga svårigheter i den vanliga undervis-

ningen. 

6.2 Diskussion 
Det läggs, enligt min mening, alldeles för lite tid att lära in matematik i det dagliga livet. 

Eleven jag arbetade med hade nästan uteslutande arbetat med papper och penna. Vikten 

av att  förstå nyttan av matematik i det dagliga livet är underskattad som pedagogisk 
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metod. Eleven med svag föreställningsförmåga behöver uppleva matematiken med alla 

sinnen för att underlätta förståelsen. Jag tror att många i den här elevgruppen får färre 

naturliga tillfällen än elever i den vanliga förskolan och skolan att träna olika begrepp 

som används inom matematiken dels för att de är på en lägre intelligensnivå, dels för att 

de ofta leker mindre både själv och tillsammans med andra barn. Därtill har många elever 

i den här elevgruppen stora koncentrationssvårigheter vilket gör uthålligheten lägre. Min 

erfarenhet  är  att matematik av många upplevs som svårt och får stå tillbaka när eleven 

inte orkar arbeta. 

En annan viktig faktor som har bekräftats i denna undersökning är att ge elever tid att 

tänka färdigt (Gudrun Malmer, 2010; Jakobsson & Nilsson, 2011). Att hålla igen sina 

egna tankar som lärare är mycket viktigt för att eleven ska behålla sitt självförtroende. 

Personer med utvecklingsstörning har oftast en fördröjning vilket gör att de behöver 

längre tid på sig både för att tänka och för att formulera ett svar.  Om vi lärare glömmer 

detta kan vi missbedöma elevens faktiska kunskaper. Detta gäller enligt mina erfarenheter 

även elever utan utvecklingsstörning.  

Arbetspassens längd är en annan viktgt faktor för att lyckas (Sterner & Lundberg, 2009). 

Beroende på elevens funktionsnedsättningar och dagsform är det viktigt att vara upp-

märksam på elevens ork. Små pauser eller annan aktivitet såsom spel (Hatch, 1998 i 

Anghileri, 2011) eller appar (Diaz, 2012) kan göra att eleverna får förnyat intresse och 

orkar arbeta lite till. Samtidigt är det viktigt att återkomma till aktiviteter som inte funge-

rat vid något tillfälle och inte tänka att det där fungerar inte. Det kan bero på kunskaps-

brister, men likväl på dagsformen.  

För att bedöma om en elev förstår eller inte, gäller det att ställa rätt frågor. Att använda 

öppna frågor (Sulilvan & Lilburn, 2002) och flexibel intervju (Eriksson, 2004 ) ger lära-

ren möjlighet att följa elevens tankar både vad det gäller problemlösning och för att be-

döma andra kunskaper. Många elever får uppfattningen att matematik innebär att endast 

leta efter ett rätt svar (Butterworth, 2000 i Sjöberg, 2006). Min elev försökte när han blev 

osäker gissa sig fram till rätt svar genom att titta på mig om jag gav ledtrådar i min mimik.  

Det är viktigt att prata matematik och diskutera olika lösningar. Vygotskij påtalade nöd-

vändigheten av en social interaktion mellan elever och lärare för att inlärning och utveckl-

ing ska ske (Olivestam & Ott, 2010). För att klara av att göra det, behöver alla elever ha 

arbetat med olika matematiska ord så att de vet vad de innebär (Lundberg och Sterner, 
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2008; Malmer, 2010). Detta var inget eleven var van vid men, som utvecklades under 

undersöknigsperioden. För en elev med tal- och språksvårigheter kan det innebära ytter-

ligare svårigheter att formulera sitt tänkande. Detta moment kan kräva mycket tid. 

Många elever både med och utan utvecklingsstörning är hjälpta av visuella hjälpmedel 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Förutsatt att eleven förstår hur det används (Kilpatrick et 

al., 2001). Användandet av laborativ matematik skapar bilder för eleven som konkretise-

rar elevens tanke (Trygg och Rystedt, 2010). Det hjälper även elever som använder andra 

sinnen vid inlärning (Chinn, 2012). 

Upptäckten av mönster olika strategier, att eleven lär sig talfakta (Anghileri, 2011), samt 

att lägga mycket tid att införliva detta, underlättar räknandet likväl som det sparar arbets-

minnet. Risken finns att både lärare och föräldrars vilja att komma vidare och införa sym-

boler innan eleven har grundkunskaper gör att elever lär sig talfakta och räkning utan 

förståelse.  

I de särskolor som jag besökt /arbetat på har det inte varit vanligt med utbildade matema-

tiklärare. Det är svårt att rekrytera personal som har kompetens både inom matematik och 

utvecklingsstörning. Det är också ofta stor personalomsättning. Risken finns att det är 

helt outbildad personal, som kan vara hur bra som helst med eleven, som lär ut matematik. 

Att lära sig matematikord, upptäcka mönster i matematiken, arbeta med taluppfattning 

och att elevers kunskaper kartläggs är viktigt för att undvika svårigheter framöver. Detta 

arbete bör påbörjas så tidigt som möjligt. 

6.3 Metoddiskussion 
Den fallstudie jag genomförde visade om min hypotes stämde, att det fanns möjlighet för 

en elev i gymnasiesärskolan att vidareutveckla sin aritmetiska förmåga med hjälp av 

undervisning som tog hänsyn till elevens förutsättningar och utvecklingsnivå. Den skap-

ade inte nya teorier, vilket kvalitativ forskning annars ofta har använts för att göra (Bry-

man, 2011). 

Metoden Teaching experiment med metoderna flexibel intervju och videoinspelning 

tycker jag fungerade bra för att ta reda på frågeställningarna. Genom att aktivt följa ele-

vens matematiska tankar var det lätt att ställa följdfrågor för att klargöra elevens tankar 

och förståelse samt se elevens lärande. Metoden kan inte säkert kopieras på en annan elev 
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då elevens förkunskaper och förståelse inte är den samma. Detsamma gäller om det är 

någon annan som intrevjuar. 

Videoinspelningen dokumenterade vad som hände och sades vilket gjorde jag kunde kon-

centrera mig på eleven istället för att anteckna. Utifrån den kunde nästa tillfälle planeras. 

Transkriberingen av intervjutillfällena var dock tidsödande.  

Adlers självskattningstest där elevens egna tankar om sina svårigheter kom fram tyckte 

jag var intressant och givande för att lära känna eleven. 

Jag ville också ha in en del eget material i kartläggningsarbetet såsom tallinjer, förståelse 

för matematikord som dubbelt och hälften, utökad undersökning av tabellkunskaper vil-

ket McIntosh (2011) förordar då han påpekar att hans material inte är helt komplett. Med 

hjälp av detta kartläggningsmaterial kunde elevens kunskaper undersökas ytterligare och 

svårigheter med mönster i matematiken, tabellkunskaper, positionssystemet m.m. upp-

täckas.  

Mötena med eleven videofilmades med elevens godkännande. Det underlättade mycket 

när jag skulle planera den kommande träffen. Jag kunde med filmens och ljudets hjälp 

säkerställa att jag uppfattat situationen, och vad eleven sagt rätt. Dessutom kunde jag 

upptäcka vilka strategier eleven hade, missade gester som kunde ha betydelse för hur jag 

som lärare skulle lägga upp nästa tillfälle. Det var dessutom en trygghet att veta, om tek-

niken fungerade, att jag kunde koncentrera mig fullt ut på elevens pågående arbete utan 

att behöva anteckna under tiden. 

I arbetet med denna elev framkom än en gång hur viktigt det är att de grundläggande 

kunskaperna är ordentligt förankrade. Arbete med matematikord, grundläggande talupp-

fattning och mönster i matematiken är oerhört viktigt för att undvika svårigheter framöver 

i alla skolformer.  

6.4 Tillämpning  
Eleven utvecklades under den period vi arbetade. Det kan vara en tillfällighet och behöver 

undersökas vidare. Men, vikten av att inte misslyckas i matematik och få behålla det 

självförtroende de flesta små barn har när det gäller att räkna, har än en gång visat sin 

stora betydelse. Det har jag upplevt som speciellt vanligt hos elever i särskolan. 

Att använda denna metod för att kartlägga elevers kunskaper och lärande är både intres-

sant och roligt, då samtalets riktning kan förändras beroende på vad eleven säger och gör. 
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Det är viktigt att sådana kartläggningar görs, framförallt för att se vad som är orsaken till 

att felaktigheter i räknandet uppstår. 

6.5 Fortsatt forskning 
Forskning inom särskolan och gymnasiesärskolan är ju som jag påtalat tidigare inte så 

vanligt. Eftersom det inte finns så mycket forskning kring lärande hos elever som är in-

skrivna i grundsärskolan och gymnasiesärskolan så kan denna lilla undersökning vara en 

början på en större och mer omfattande undersökning både när det gäller antalet delta-

gande elever, elever med olika funktionsnedsättningar, antalet skolor och en längre under-

sökningstid för att eventuellt kunna ta fram mer säkra förändringar i elevernas lärande 

om man använder en strukturerad undervisningsform i särskolan eller gymnasiesärskolan.  

Den elev jag undersökte hade inga tilläggsdiagnoser vilket underlättade undervisningen 

och hur resultatet blev. Att undersöka metoder att undervisa elever inom särskolan med 

andra tilläggsdiagnoser i matematik är ytterligare en utmaning. 

En forskningsstudie kring grundsärskolans och gymnasiesärskolans matematiklärares 

kompetens i matematik kan vara ett annat intressant forskningsområde. Hur många elever 

undervisas utan kompetenta lärare? 

Ytterligare ett annat kan handla om hur undervisningen ser ut i matematik inom dessa 

skolformer. Får eleverna den undervisning de har rätt till eller väljs matematiken bort till 

förmån för andra ämnen? 
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BILAGOR     

Bilaga 1 - McIntosh`s test nr 3 
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Bilaga 2 - Adlers självuppskattningstest 
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Bilaga 3 - Eget material - Uppåt- och nedåträkning  

Uppåträkning Från 0 Från olika tal Utfall 

2 Ok 43 Ok 

5 Ok 26 ”Kan inte” 

10 Ok 27 Ok 

4 Kunde 4,8 13 ”Kan inte” 

8 ”Kan inte” 13 ”Kan inte” 

3 Kunde 3,6 4 4,7,10,13,16. Måste tänka 

6 Kunde 6,12 15 ”Kan inte” 

9 ”Kan inte” 11 ”Kan inte” 

7 ”Kan inte” 12 ”Kan inte” 
 

Nedåträkning Från Från olika tal Utfall 

2 a) 20 b) 31    c) 64 a)    Ok   b)  -   c)  -  

5 a) 50 b) 51    c) 49 a) 50, 45, 35, 25, 15, 5      b) -    c) -  

10 a) 100 b) 62    c) 77 a)  Ok     b) -   c) -   

4 a) 40  b) 46     c) 43 a)  -     b)  -     c)   - 

8 a) 80 b) 46     c) 43 a)  -    b)   -   c)   - 

3 a) 30 b) 54      c) 68 a)  -     b)    -   c)  - 

6 a) 60 b) 64      c) 65 a)   -    b)    -   c)   - 

9 a) 90 b) 98      c) 62 a)  -     b)    -   c)   - 

7 a) 70 b) 75       c) 78 a)  -     b)    -   c)   - 
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Bilaga 4 - Eget material - Dubbelt – hälften 

  
 Dubbelt Hälften 

 
3	
	

6	 *	

5	 10	 *	

8	 -	 4	

9	 -	 *	

7	 -	 *	

4	 8	 2	

2	 4	 1	

6	 12	 3	

10	 20	 5	

15	 30	 *	

13	 26	 *	

11	 22	 *	

12	 24	 6	

16	 28	 -	

14	 -	 -	

17	 -	 *	

19	 -	 *	

18	 -	 -	

20	 40	 10	

 
*Udda tal undersöktes inte. 
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Bilaga 5 - Eget material - Tallinjer 

 

Tallinje 1 (0-50-100) 

Tallinje 2 (0-100) 

 

Tallinje 3 (0-1000) 

Tallinje 1 & 2: 7, 11, 14, 19, 27, 32, 35, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 56, 62, 67, 69, 73, 77, 89, 

98 

Tallinje 3: 45, 99, 180, 210, 252, 322, 365, 432, 451, 476, 538, 572, 599, 625, 681, 678, 

743, 830, 897, 950  
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Bilaga 6 - Eget material - Tabellruta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 6 8 1 12 14 16 18 20 

3* 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4* 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 12   30     60 

7 14   35     70 

8 16   40     80 

9 18   45     90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

*Räknade på fingrarna +1. 
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Bilaga 7 - Eget material - Tal att arbeta med eleven   
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Bilaga 8 - Eget material - Tio - kompispatiens 
36 kort med siffrorna 1- 9 (4 av varje siffra). 

12 kort med siffran 10. 

 
1. Blanda korten1-9 och lägg upp tolv kort av siffrorna 1-9. Låt högen 

med siffran 10 ligga bredvid. 
2. Hitta tiokompisar bland de lagda korten. Lägg ett kort var på de två 

tiokompisarna. 
3. Fortsätt att hitta nästa tiokompis och lägg kompis på de korten o.s.v. 
4. När siffrorna 1-9 är slut, använd siffran tio och gör tiokompisar tills 

korten har tagit slut. 
 
1     2 

    
 
 3        4 

           
  



 

88 

 

Bilaga 9 - Alistair McIntosh`s Positionsbräde  
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Bilaga 10 – Eget material- Missivbrev 
Infobrev till personal på några olika skolor     
Jag heter Annette Bergvall Olsson och går min sista termin på speciallärarprogrammet, 
med inriktning matematik, vid Kristianstad högskola och ska nu göra mitt examensarbete. 
Min nuvarande anställning har jag på särskolan i Björnviken - Vargs Kommuns enda 
särskola- som matematiklärare för elever med inriktning mot ämnen. Eleverna är i åldern 
8-17 år. Detta är mitt andra år på särskolan. Jag har också arbetat som matematiklärare i 
två ettor efter mina matematikstudier på Malmö högskola VT- 2010. 

Jag har tidigare arbetat som förskollärare i förskoleklass under många år och matematik-
intresset har funnits där hela tiden men det vaknade till liv ordentligt när jag 2008, med 
hjälp av lärarlyftet, läste utomhusmatematik på Malmö högskola. 

Att jag har tagit kontakt med er beror på att jag söker 2-3 elever inskrivna i särskola, med 
inriktning ämnen, till mitt examensarbete. Jag söker elever som ni bedömer har svårig-
heter i matematik. 

Den forskningslitteratur som jag kommit i kontakt med under min utbildning framhåller 
vikten av att ha en god taluppfattning för att kunna utveckla den matematiska förmågan. 
Denna forskning är inte gjord på elever i särskolan, men forskning som finns kring under-
visning i särskolan pekar på att undervisningsmetoderna inte behöver skilja sig åt nämn-
värt mellan grundskola och grundsärskola. Jag vill undersöka om ökade kunskaper i tal-
uppfattning för elever i särskolan, förbättrar deras matematiska förmåga. 

Jag tänker mig att träffa dessa elever 8-10 ggr, 30-40 minuter / gång och arbeta med 
taluppfattning. Detta bör ske under tidsperioden februari - mars. I början kommer jag att 
göra en kartläggning av den nuvarande kunskapsnivån hos eleven för att därefter kunna 
utforma de kommande lektionerna. Dessa lektioner kommer att behöva videofilmas för 
min egen dokumentation. Efter avslutad undersökning raderas filmen. Jag kommer natur-
ligtvis att be om både eleven och föräldrarna om tillåtelse och kommer att behandla 
materialet med sekretess och den tystnadsplikt som vårt arbete kräver. Eleverna kommer 
att avidentifieras och kommer bara vara kända av mig. 

Jag hoppas att detta låter intressant och ser fram emot ett svar från er snarast så att vi 
förhoppningsvis kan boka tider. Har ni några frågor eller om vill veta mer vem jag är? 
Tveka inte att ringa mig på mobil xxxx-xxxxxx eller maila mig på min mailadress! Har 
ni inte möjlighet att ta emot mig, så hoppas jag att ni vill ta er tid och meddela mig det. 

Vänliga hälsningar Annette Bergvall Olsson 
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Hej du elev på gymnasiesärskolan i X-stad! 

Jag arbetar som lärare i Vargs kommun och studerar samtidigt på Speciallärarprogrammet 
med inriktning matematik, vid Högskolan i Kristianstad, och kommer under vårterminen 
2013 att arbeta med mitt examensarbete. Jag arbetar  som matematiklärare på en särskola 
sedan HT-2011 och har tidigare främst arbetat som förskollärare i förskoleklass och som 
matematiklärare i grundskolans tidigare årskurser. Jag vill undersöka om ökade kun-
skaper i taluppfattning för elever i gymnasiesärskolan, förbättrar  förmågan att räkna. 

Jag erbjuder dig möjligheten att träffa mig enskilt vid ett tiotal tillfällen under vårterminen 
2013, cirka 30-40 min/gång, för att arbeta med taluppfattning. Jag kommer att utifrån 
frågor och någon eller några diagnostiska tester planera våra lektioner. 

Arbetet tillsammans med dig kommer att ske under sekretess och med tystnadsplikt. Det 
betyder att jag inte får berätta för någon om att just du och jag arbetar tillsammans och 
hur det går för dig. För att få arbeta med dig behöver du skriva på ett papper att du vill 
arbeta med mig. Du behöver också skriva på att jag får filma våra träffar, vilket jag be-
höver göra för att jag ska komma ihåg allt som händer. Det jag filmar kommer jag att 
radera när jag är färdig med mitt arbete. Det jag skriver i mitt examensarbete kommer att 
avidentifieras, det betyder att jag t.ex. skriver att eleven gjorde så här istället för att skriva 
ditt namn eller så skriver jag ett helt annat namn. När mitt examensarbete är klart kommer 
jag att radera den inspelade filmerna. Annat som jag skriver kommer jag förvara på ett 
säkert sätt så att ingen kommer att läsa det. 

Om du väljer att delta, har du rätt att avbryta vårt samarbete när du själv önskar. När mitt 
examensarbete har blivit godkänt kan det komma att publiceras på Kristianstads högsko-
las öppna publikationsarkiv, kallat Diva. 

Jag hoppas att du vill delta i mitt arbete! Om du har några frågor eller funderingar är det 
bara att ringa på kvällstid eller maila mig. 

Vänliga hälsningar 

Annette Bergvall Olsson      Mobil: xxxx-xxxxxx      mailadress 
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Godkännande av min medverkan i  
Annette Bergvall Olssons examensarbete VT-2013 
 
Jag vill gärna arbeta med Annette. 
 
Ditt namn_____________________________________________________________ 
 
 
Sätt ett kryss på den linjen som passar. 
 
Jag tillåter videofilmning.   ________    
 
Jag tillåter inte videoinspelning._______    
 
 
____________________________den ______/_______2013. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Underskrift                   
 

 

 


