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ABSTRACT 
 

Title: Teachers perspective on dyscalculia and the self-perception of pupils - A qualitative 

interview study. 

Author: Ida Johansen 

Supervisor: Marie-Louse Stjerna 

Autumn term 2011 

The aim of this study has been to survey what kind of view primary school teachers have on 

the dyscalculia diagnosis, and which learning methods they believe are important for pupils 

with mathematic difficulties and dyscalculia. The study will also clarify what they believe is 

important in the development of the pupils’ self-perception. 

The following questions have been covered 

 

 What is the primary school teachers view on the diagnosis dyscalculia? 

 Which learning methods do the teachers consider to be the best for pupils with mathematic 

difficulties and dyscalculia? 

 How are teachers in primary school reasoning over the identity of pupils with mathematic 

difficulties and dyscalculia?  

 

The method used to answer these questions has been the qualitative research method. This 

method goes in-depth with the goal of producing coherence and entirety. It aims to convey 

understanding (Larsen, 2009).  

The empirical material has been analyzed and discussed based on various theories as starting 

point. The theoretical starting points have been the sociocultural perspective, the concept of 

integration, the special education perspective and the concept of identity. 

The study shows that the teachers have rich, but different reasonings regarding dyscalculia as 

a diagnosis. They have different perceptions of how the teaching should be organized for pu-

pils with mathematic difficulties and dyscalculia. The teachers believe that the school is 

playing a role in the self-perception of the pupils, but they are divided in their opinions re-

garding whether it is decisive or not. They consider that there are various factors in the pupils‘ 

school life  that has great influence on the pupils’ self-perception. 

 

Keywords: dyscalculia, mathematic difficulties, self-perception, identity, special education. 

Nøkkelord: dyskalkuli, matematikkvansker, selvoppfatning, identitet, spesialpedagogikk. 
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1.0 INNLEDNING 
 

Matematikk er et tema som er i stadig utvikling og er aktuell i dagens samfunn. Det forskes 

ofte på hvordan elever skal tilegne seg matematikkunskaper på best mulig måte. På skoler 

rundt om i landet finnes det mange teorier på hvilke undervisningsmetoder som er bra, hvor-

vidt matematikkbøkene er formålstjenlige eller hvordan man som lærer skal få en best mulig 

læringskurve hos elevene. Mange lærere har ulikt syn på hva som fungerer best. Uansett har 

alle lærere et oppdrag i at matematikkundervisningen skal være lystfull og tilpasses hver elevs 

forutsetninger og behov (Lgr11). 

 

En vanlig skoleklasse består vanligvis av elever i noenlunde samme alder. Likevel kan man 

oppdage store forskjeller når det gjelder prestasjoner og begaving. Derfor er det et faktum at 

mange elever i dagens skole er i behov av spesiell støtte i den normale undervisningshverda-

gen. Mange elever behøver tilpassede undervisningsformer for å tilegne seg kunnskap (Imsen, 

1992:126). 

Matematikk er dessuten et fag som kan føre med seg angst og blokkeringer. Skolen er en in-

stitusjon der det finnes en kultur hvor elevenes prestasjoner vurderes og sammenlignes opp 

mot standardiserte forventninger som er knyttet til elevenes alder. Denne kulturen, sammen 

med angst og blokkeringer kan for alle elever men fremfor alt elever med lærevansker, med-

føre en økt risiko for gjentatte nederlagsopplevelser (a.a, 1992:127). Elevenes nederlagsopp-

levelser kan være med å påvirke deres selvbilde og identitet. Derfor er det viktig at lærerne 

tilpasser og individualiserer undervisningen, slik at elevene kan få oppleve en større andel 

mestring enn nederlag (Liljegren, 2000). 

 

Under utdannelsens gang har min interesse for det spesialpedagogiske feltet vokst. Utdannel-

sen har inneholdt kurs som har blant annet behandlet ulike synspunkter på spesialpedagogikk, 

barn med spesielle behov og organisering av undervisning. Dette har ført til en økt kunnskap 

om feltet, men dessuten en økt interesse om å fordype meg ytterligere i temaene.  

Med dette som utgangspunkt valgte jeg å gjøre en studie om læreres syn på dyskalkulidiagno-

sen og hvilke læringsmåter de anser fungerer best for dyskalykere og elever med matematikk-

vansker.  
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Til tross for et større allment fokus, større kunnskap og en bredere kompetanse på dyskalkuli, 

finnes det fortsatt lite vitenskapelig forskning på feltet. Dessuten er dyskalkuli et omstridt 

begrep og det finnes mange ulike oppfatninger av diagnosen. Av denne grunn synes jeg det er 

av stor interesse å undersøke diagnosen dyskalkuli. 

Det er dessuten et kjent fenomen at matematikk er sterkt tilknyttet elevers selvbilde og selv-

oppfatning. Det kan derfor være interessant å undersøke hvordan lærere resonnerer omkring 

elevenes identitetsutvikling i skolen.  

 

Denne studien kan være interessant for alle lærere, men fremfor alt lærere som er i relasjon 

med elever med matematikkvansker eller dyskalkuli.  

 

2.0 MÅL 
 

Mitt mål for dette eksamensarbeidet er å kartlegge hvilket syn grunnskolelærere har på dia-

gnosen dyskalkuli, samt hvilke læringsmetoder de mener er viktig for elever med matema-

tikkvansker og elever med dyskalkulidiagnosen. Studien skal også belyse hvordan 

grunnskolelærere resonnerer omkring elevenes identitetsutvikling i skolen. Dette skal 

undersøkes fra lærerens perspektiv.  

 

2.1 PROBLEMSTILLINGER 

 

 Hvilket syn har grunnskolelærere på diagnosen dyskalkuli? 

 Hvilke læringsmetoder anser lærere fungerer best med elever med matematikkvansker 

og dyskalkuli? 

 Hvordan resonnerer lærere i grunnskolen omkring elever med matematikkvansker og 

elever med dyskalkuli sin selvoppfatning i skolen? 

 

 



 
6 

Ida Johansen, 870227-3627 
«Læreres perspektiv på dyskalkuli og elevens selvoppfatning» 

3.0 BAKGRUNN 
 

I dette avsnittet vil det bli presentert ulike begrep som er aktuell for min studie.  

Først vil skolens oppdrag for elever med spesielle behov og ivaretakelse av hver elevs ulikhet, 

bli presentert. 

3.1 SKOLENS OPPDRAG 

 

Den svenske skolen har som ambisjon at de aller fleste barn, uavhengig av intelligens og 

vanskeligheter, skal få gå i den vanlige skolen. Dette kommer spesielt frem i Lgr11 under 

avsnittet «En likeverdig utdannelse», hvor det står at undervisningen skal tilpasses til hver 

elevs forutsetninger og behov. En likeverdig utdannelse innebærer dog ikke at undervisningen 

skal formes likt overalt eller at skolens ressurser skal fordeles likt. Ettersom skolen har et 

spesielt ansvar for de elever som har vanskelig for å nå målene, kan undervisningen aldri bli 

utformet likt (Lgr11).  

Læreplanen skriver at en hver elev skal bli møtt med respekt i skolen. Både for sin person og 

det arbeidet som blir gjort. Skolen skal fungere som en felles trygghet og den skal dessuten 

streve etter at eleven får lyst og vilje til å lære. Gjennom en undervisning som er preget av 

dette, bidrar skolen til å utvikle elevenes harmoniske utvikling. Dette er noe som formuleres i 

læreplanen som et viktig mål. Hver elev har rett til å kunne utvikles i skolen og kjenne på den 

tilfredsstillende følelsen det er å gjøre fremsteg og overvinne vanskeligheter.  

Det formuleres også i læreplanen at personlig trygghet og selvfølelse grunnlegges i hjemmet, 

men skolen har likevel en viktig rolle vedrørende dette (a.a). 

Begrepet identitet defineres og diskuteres veldig lite i læreplanen. Dette gjør at begrepet frem-

står som uproblematisk og enkelt å forstå. For det er et faktum at dagens skole utfordres mer 

og mer til å håndtere forskjeller, kompleksiteter og nye identiteter (Brömssen i Bergstedt & 

Lorentz, 2006:52).  

Det offentlige skolevesenet hviler på en demokratisk grunn og som tidligere nevnt skal skolen 

være for alle. Dette er et demokratisk dilemma i forhold til de kategoriseringene skolen ube-

visst gjør i forbindelse med elever med spesielle behov (Hjörne, Sälsjö, 2007). Kategorise-

ringene i skolen vil jeg diskutere senere i oppgaven.  
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3.2 SPESIALPEDAGAGOGIKK 

 

Et fundamentalt dilemma i dagens skole er at man på den ene siden skal gi alle elever samme 

erfaringer og kunnskaper, mens på den andre siden skal anpasse undervisningen til alle ele-

vers individuelle forutsetninger (Nilholm, 2007:23). Spesialpedagogikk kan være et alternativ 

når den vanlige pedagogikken ikke strekker til (Nilholm, 2007:13). Å definere spesialpedago-

gikkbegrepet er problematisk. Likevel er det mest vanlige å ta utgangspunkt i at eleven inne-

har innlæringsvansker. En annen måte å definere spesialpedagogikk er å beskrive det som en 

spesiell og fordypet kompetanse en person eier. En tredje måte å definere begrepet på er å 

utgå fra at vanskelighetene til barna har en relasjon til skolen som miljø. Denne miljøoppfat-

ningen kombineres ofte med en tro på at spesialpedagogikken kan reduseres om skolen er et 

trygt sted for elevene å være (Persson, 2007:65) 

Historisk sett oppstod spesialpedagogikken som et resultat av at den vanlige skolen ikke pas-

set for alle grupper av barn. Det ble etablert spesielle grupper for barn som ansås hadde vans-

keligheter med å følge undervisningstakten eller hadde problemer med å disiplinere seg. 

Denne etableringen kommer til syne også i dagens skole, hvor spesialpedagogikken trer frem 

når læreren får problemer med å oppdra og undervise elever på grunn av ulike funksjonshem-

ninger eller innlæringsvansker (a.a, 2007:13). 

 

3.3 MATEMATIKKVANSKER 

 

Matematikkvansker er et relativt begrep som kan være avhengig av ulike faktorer. I skolen 

anses en elev å ha matematikkvansker da eleven ikke når målene som er fastsatt i statlige sty-

redokumenter som vedrører matematikk. Matematikkvansker kan også referere til at eleven 

har stagnert eller gått tilbake i en normal faglig utvikling i matematikk. At en elev har mate-

matikkvansker betyr altså at eleven mangler en kontinuerlig faglig utvikling som må til for å 

mestre matematikkfaget (Malmer, 2002:79). Det kan som sagt være mange faktorer som er 

årsaker til matematikkvanskene. Mange vil mene at en del elever har matematikkvansker, 

mens andre påstår at matematikkvansker er noe man får i forbindelse med skolens undervis-

ning (a.a, 2002:80).  

I ulike faglige sammenhenger blir matematikkvansker og dyskalkuli brukt som synonyme 

begreper. Det finnes likevel en forskjell, og i forbindelse med studiens overgripende mål anser 

jeg det viktig å belyse disse ulikhetene. 
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3.4 DYSKALKULI 

 

I motsetning til den brede diagnosen som matematikkvansker er, er dyskalkuli en veldig smal 

diagnose. 

Dyskalkuli er et matematisk motstykke til diagnosen dysleksi. Dyskalkuli er en betegnelse på 

mennesker som har problemer med å utføre og håndtere regneoperasjoner i numerisk mate-

matikk. Dette kan eksempelvis være problemer med tallenes plassverdi, svak forståelse for 

størrelse samt vekt og mål i daglige situasjoner. Personer med dyskalkuli regner på veldig 

primitive måter og kan også ha vanskeligheter med å finne gode strategier for de fire regne-

artene. De kan dessuten ha lite kunnskap om tallenes bruksområder og bruke fler back-up 

strategier enn gjenhentingsstrategier. Hovedproblemet hos en person som har dyskalkuli er at 

den har problemer å automatisk plukke frem den lagrede informasjonen. Det oppstår proble-

mer i enkelte deler av den kognitive prosessen som behøves når man arbeider med matema-

tikk. Personene kan derfor vise en ujevn prestasjon i matematikk, selv om personene generelt 

er allment begavet (Adler,2005). 

Dyskalkuli kalles også spesifikke matematikkvansker. Grunnen til dette er at dyskalkyliker 

har problemer med spesielle emner i matematikken og altså ikke hele matematikkfaget (a.a, 

2005). Likevel kan elevenes gjentatte nederlagsopplevelser føre til et dårlig selvbilde, og hele 

matematikken kan derfor bli rammet (Liljegren, 2000). 

 

4.0 TIDLIGERE FORSKNING 

4.1 DYSKALKULI OG MATEMATIKKVANSKER 

 

I denne delen av kapittelet vil tidligere forskning om dyskalkuli og matematikkvansker bli 

presentert. Som tidligere nevnt i bakgrunnen er det pr dags dato gjort forholdsvis lite 

forskning om dyskalkulidiagnosen. Jeg vil likevel rede ut forskningen som har blitt gjort om 

dyskalkuliens årsaker og hvilke læringsmetoder som i forskningen anses være best for elever 

med dyskalkuli og matematikkvansker. Dessuten vil jeg belyse alternative syn på 
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dyskalkulibegrepet. Forskningen om disse emnene er hentet fra ulike forskningsartikler og 

vitenskapsartikler. 

4.1.1 Dyskalkuli som diagnose 

 

I følge den britiske professoren Brian Butterworth (2010), som er en av de fremste forskerne 

innenfor dyskalkuli, finnes det ingen allmenne kriterier for å diagnostisere elever med dyskal-

kuli. Han mener det kan være mange ulike årsaker til at en elev har diagnosen. Dette kan 

eksempelvis være konsentrasjonsproblemer eller en dårlig introduksjon av læreren. Han 

påpeker videre at vansker med matematikkinnlæringen avhenger av kombinasjoner av 

svakheter i kognitive system som korttidshukommelsen eller langtidshukommelsen 

(Butterworth, Dyo, 2010).  

Denne teorien støtter den norske forskeren Olav Lunde. Han fremhever dette som en av fire 

forklaringsmåter for dyskalkuli. Han mener at vanskene i matematikk oppfattes som et resul-

tat av elevens «indre miljø» - den kognitive produksjonen. Med dette mener han at alt dreier 

seg om hvordan informasjonen bearbeides i hjernen. En annen årsak Lunde (2005) henviser til 

er den psykologiske. Dette grunner seg i elevens manglende anstrengelse, motivasjon, kon-

sentrasjonsvansker eller angst for matematikkfaget. Det «ytre miljøet» påvirker elevens «indre 

miljø». Miljøfaktoren er også en årsak. Her fungerer elevenes «indre miljø», men eleven har 

ikke fått de nødvendige læringsforutsetningene i form av erfaringer og språkferdigheter. Den 

siste årsaken Lunde tar opp er den didaktiske. Dette vil si at feil undervisningsmetoder og 

ensidig ferdighetstrening har skyld i elevenes matematikkvansker (Lunde, 2005:3). 

4.1.2 Alternative syn på dyskalkulidiagnosen 

 

Den svenske forskeren Gunnar Sjöberg, har et annet syn på diagnosen dyskalkuli. Han mener 

man skal være ytterst forsiktig å bruke begrepet dyskalkuli, eller ikke bruke det i det hele tatt. 

Dette på grunn av finnes en stor kompleksitet i diagnostiseringen av dyskalkuli og at det kan 

finnes mange årsaker til elevenes vansker. Han mener likevel at ikke begrepet skal avfeies 

helt, men så lenge det ikke finnes noen entydig diagnostiseringsprosess, finnes det heller ikke 

noen vitenskapelig grunn for at begrepet skal benyttes. I hans forskningsartikkel «Om det inte 

är dyskalkyli – vad är det då», kommer det i hans resultatdel frem andre årsaker på elevenes 

matematikkvansker. Dette er blant annet elevenes dårlige arbeidsinnsats under matematikkti-
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mene, dårlig arbeidsro og store undervisningsgrupper. Disse årsakene bygger på elevenes 

egne oppfatninger av hvorfor matematikk er vanskelig. Hans oppfatning er at pedagoger, spe-

sialpedagoger og samfunnet generelt ikke kan søke svar på elevenes matematikkvansker i 

dyskalkulibegrepet (Sjöberg, 2006). 

Ingvar Lundberg og Görel Sterner (2009) følger Sjöbergs resonnement. I deres forskningsar-

tikkel «Dyskalkyli – Finns det?», føres det en kritisk diskusjon omkring dyskalkulibegrepet. 

De mener at dyskalkuli er et udefinerbart og uavgrenset fenomen. Grensen mellom dyskalkuli 

eller ikke-dyskalkuli, er i følge Lundberg og Sterner svært flytende, og det er ikke snakk om 

et alt eller ingenting fenomen. Det kan derfor bli tilfeldig hvor skillelinjen går. Dette avgrens-

ningsproblemet gjør det vanskelig å uttale seg om hvor vanlig det er med dyskalkuli. Allerede 

fastslåtte tall på elever med dyskalkulidiagnosen, kan i følge forfatterne ses på en viss skepsis. 

I artikkelen fastslår forfatterne at matematikkvansker er et resultat av en rekke samvirkende 

faktorer, som eksempelvis brist på stimulans i barndommen, konsentrasjonsvansker eller ure-

gelmessig skolegang. Dyskalkuli kan derfor være en årsaksfaktor og regne med, men det er 

vanskelig å bedømme hvor stor innvirkning en slik faktor har (Lundberg, Sterner, 2009). 

4.1.3 Undervisning og didaktikk 

 

Matematikk er et hierarkisk fag hvor den ene komponenten hviler på den andre. Elever som 

har fått diagnosen dyskalkuli har som oftest en brist i de mest grunnleggende elementene i 

matematikk. For å hjelpe at elever med dyskalkuli gjør fremsteg, mener Butterworth (2010) at 

læreren må se til at elevene tilegner seg de grunnleggende kunnskapene, eller det han kaller 

«startutrustningen». Dette er i følge Butterworth (2010) avgjørende hvis elevene skal 

fremgang og mestring. Videre mener han at undervisningen skal være nøye planlagt, 

velstrukturert og dessuten bygge på elevenes allerede etablerte forståelse. Den skal oppmuntre 

elevene til å være aktive og være på en måte at matematikkinnlæringen blir en positiv 

opplevelse (Butterworth, Dyo, 2010).  

 

Elevenes matematikkvansker kan ofte oppfattes som noe stabilt. Noe eleven blir merket med 

for alltid. Nyere forskning sår tvil om denne oppfatningen (Lunde, 2005:4). Lunde (2008) er 

enig med Butterworth undervisningsoppfatninger og mener samtidig at riktig undervisning 

kan være en avgjørende faktor for å forebygge matematikkvanskene. Han mener at undervis-
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ningen ofte blir feil fordi undervisningen ikke tar hensyn til at elevene ikke har den såkalte 

«startutrustningen». Gjennom tidlige tiltak og forebygging kan matematikkvansker forebyg-

ges med høy prosent (Lunde, 2008).  

Den oppfatning lærere og eleven har av matematikk, former forståelsen og ferdigheten. Om 

læreren ser på matematikk som et fag der det foregår kun mekanisk regning, blir lærerens 

undervisning preget av dette. Om eleven forestiller seg at man skal regne og benytte seg av 

ferdige modeller i matematikken, kan de få større problemer når andre typer oppgaver blir 

presentert, eksempelvis problemløsning. Gjennom den enkelte lærerens interesse og engasje-

ment i elevenes tenking, kan det skapes forutsetninger for læring (Lunde, 2005). 

 

Lundberg og Sterner (2009) tar også opp hvordan elever med matematikkvansker skal under-

vises og hvilke forebyggende tiltak som kan gjøres. Dette er blant annet å introdusere barn for 

matematikk i førskolen, slik at bristen på matematisk stimulanse ikke blir avgjørende. Barnas 

talloppfatning og regneevner kan forebygges med leker og annen pedagogisk virksomhet. 

Undervisningsstrategier og metoder som er viktig med elever med matematikkvansker er i 

følge Lundberg og Sterner (2009) en systematisk og direkte undervisning med forklaringer og 

støtte av visuelle representasjoner. Elevene skal også få mulighet til å tenke høyt mens de 

arbeider med problem, og prøve ut ulike strategier. Sammen med læreren skal de diskutere 

strategiene og løsningenes fordeler og ulemper (Lundberg, Stener, 2009). 

 

 
4.2 ELEVENES IDENTITETER I SKOLEN 

 

I denne delen av kapittelet vil jeg belyse tidligere forskning om identitet. Det har blitt utført 

og publisert et stort material om identitet gjennom tidene. Under min søkning av emnet har 

min oppmerksomhet vært rettet mot skolen og skolen innad, og hvilken rolle den og det spil-

ler i elevenes identitetsutvikling. Elevenes selvoppfatning og selvbilde vil bli brukt som 

synonymer til elevenes identitet. Forskningen i dette avsnittet er hentet fra ett forskningspro-

sjekt og ulike forskningsartikler. 
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4.2.1 Skolen som identitetsprodusent  

 

Den svenske filosofisdoktoren i pedagogikk Eva Hjörne (2007) og den svenske professoren i 

pedagogikk og pedagogisk psykologi Roger Sälsjö (2007), har utført et forskningsprosjekt om 

å belyse problematikken av hvordan elever med vanskeligheter skal finne sin plass i skolen og 

hvordan elevenes vanskeligheter møtes og bearbeides av lærere. I forskningsprosjektet som 

resulterte i boken «At platsa i en skola för alla» belyser de en viktig aspekt av skolens virk-

somhet. Det er faktumet at skolen er med på å skape identiteter.  De identitetene som skapes i 

skolen har stor innvirkning på hvordan andre mennesker oppfatter og møter de berørte ele-

vene. De som avviker fra normen og forventningene til skolen, lærere og medelever, får en 

identitet som «avviker». Eksempelvis dyskalkyliker. 

 

Den tilskrevne identiteten kan også bidra til at elevene får oppfatninger av seg selv og skaper 

forventninger på hva man kan prestere (Hjörne, Sälsjö, 2007:70). Denne identiteten kan be-

kreftes i ulike situasjoner utenfor skolen og bidrar til at man blir møtt på spesielle måter. Å få 

en identitet i skolen innebærer at man blir plassert i visse sosiale kategorier karakterisert av 

spesielle kjennetegn eller egenskaper. Hjörne og Sälsjö (2007) mener at disse sosiale katego-

riene, som for eksempel kan være, «svak», «spesialelev» eller «dyskalkyliker», er et verktøy 

for å organisere skolevirksomheten. De mener at disse kategoriene kan gjøre det enklere for 

skolen å prosessere elevene gjennom skolesystemet og det blir dessuten enklere for personal 

og medelever å møte elevene i utgangspunkt av den tilskrevne identiteten.  Hjörne og Sälsjö 

(2007) mener likevel at kategoriene både har konsekvenser for individet og skolen. For skolen 

har den konsekvenser for hvordan undervisningen skal/bør organiseres, hvem som anses passe 

i en «vanlig» klasse og dessuten for hvordan skolens ressurser skal fordeles. For individet har 

den konsekvenser for utvikling og identitetsformingen (Hjörne, Sälsjö, 2007:153). 

 

Gunilla Hallerstedt (2009) skriver om vitenskapsfilosofen Ian Hacking og sier at han kaller 

diagnoser for interaktive kategorier. På samme måte som Hjörne og Säljö løfter frem katego-

rienes betydningsfulle rolle i identitetskonstruksjonen i skolen, mener Hacking at når katego-

riene blir kjente og begynner å brukes i sosiale rom og institusjonelle sammenheng, forandrer 

elevene sitt syn på seg selv. Det kan dessuten føre til at de utvikler følelser og oppførsel som 



 
13 

Ida Johansen, 870227-3627 
«Læreres perspektiv på dyskalkuli og elevens selvoppfatning» 

har tilknytning til sin kategori. I dyskalkylikers tilfelle kan dette eksempelvis være at de føler 

seg dumme og har dårlig arbeidslyst (Hallerstedt, 2009:39). 

 

Et viktig aspekt til de overnevnte kategoriene er at det finnes en sirkulasjon i våre måter å 

tenke og resonnere på. Dette er noe som er viktig å være oppmerksom på. Lærere eller spe-

sialpedagoger ser ikke barn med dyskalkuli eller andre diagnoser om man ikke er forberedt på 

å se sånne barn. Den måten lærere og spesialpedagoger oppfatter hva vanskelighetene kom-

mer av, er preget av den verden vi lever i og de kategorier som foreslås for oss gjennom eks-

perter, media og av andre aktører. Med dette menes det at vi finner hva vi søker etter (Hjörne, 

Sälsjö, 2007:154). 

4.2.2 Skolen og lærerne som viktige aktører 

 

Elevenes selvoppfatning har mye å si for deres prestasjoner i matematikk. I publikasjonen 

«Nordisk tidskrift for spesialpedagogikk» presenteres det ulike vitenskapelige forskningsar-

tikler fra forskjellige fagpersoner i Norden. Hensikten er å synliggjøre ulike deler av det spe-

sialpedagogiske feltet. I artikkelen til den svenske lektoren i spesialpedagogikk Karin Lin-

nanmäki (2003) som baseres seg på forskningsprosjektet om matematikk og selvoppfatning 

presenteres noen deler av resultatet. Der kommer det frem at elevenes selvoppfatning må set-

tes i sammenheng med undervisning og innlæring. For at elevene skal prestere bra og få best 

mulig ut av undervisning og innlæringssituasjoner, må lærerne påvirke og forbedre elevenes 

selvoppfatning.  Linnanmäki sier at selvoppfatningen hos elever med lærevansker eller dårlige 

prestasjoner har vært formål for mye forskning gjennom tidene. Hun refererer til tidligere 

undersøkelser og sikter deretter til at elever med lærevansker av ulik slag, har lavere selvopp-

fatning enn gjennomsnittseleven. Elever med lærevansker har også en større risiko til å ut-

vikle en negativ selvoppfatning enn sine medelever på grunn av deres tidligere erfaringer fra 

innlæringsproblemene (Linnanmäki, 2003:211). 

 

I Olav Lundes (2003) artikkel i samme tidsskrift, referer Lunde til tidligere forskning og sier 

at elever med matematikkvansker har høyt angstnivå, sterkt redusert selvbilde og en følelse av 

maktesløshet og oppgitthet. Disse konsekvensene er dessuten større for elever med matema-

tikkvansker enn andre lærevansker i følge Lundes tolkning av den tidligere forskningen. 
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Lunde anser likevel at omgivelsene bestemmer hvor belastende eleven med matematikkvans-

ker opplever situasjonen. Opplever eleven at familien, medelever og lærere forstår situasjonen 

og hva som er problemet, kan krefter frigjøres til å mestre vanskene. Dessuten sier Lunde at 

det er viktig at eleven får benytte seg av hjelpemidler for å håndtere situasjonen og sier at det 

er like meningsløst å ta kalkulatoren fra en elev med matematikkvansker som det er å ta bril-

lene fra en svaksynt elev. På denne måten kan angsten, maktesløsheten og oppgittheten redu-

seres og eleven kan få et forbedret selvbilde og selvoppfatning (Lunde, 2003:254). 

 

 

5.0 TEORETISKE UTGANGSPUNKTER 
 

I dette kapitelet vil jeg belyse teorier som er aktuelle for min studie og min analyse av det 

empiriske materialet. 

5.1 SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV 

 

Det sosiokulturelle perspektivet er en læringsteori som bygger på det konstruktivistiske læ-

ringssynet. I det sosiokulturelle perspektivet er hovedfokuset på at læring skjer i en sosial pro-

sess. Mennesker er avhengig av sosialt samvær for å kunne utvikle seg. Videre er det sentralt 

at læringen skjer gjennom språket og i sosial deltakelse. Det er gjennom deltagende i kommu-

nikasjon at individet kan utvikle sin måte å tenke, resonnere og handle (Sälsjö, 2000). Med 

ordet sosiokulturelt betegnes et perspektiv som utgår altså fra at den sosiale og kulturelle 

sammenhengen er viktig for at vi skal forstå interaksjonen, læringen og utviklingen (Nilholm, 

2007:63). 

 

Det sosiokulturelle perspektivet har et tydelig utgangspunkt i den russiske psykologen Lev 

Vygotskij, og han er derfor en viktig teoretiker som bør nevnes i denne sammenheng. Hans 

tanker om innlæring og menneskelig tenkende har hatt stor innflytelse på dagens pedagogikk 

(Kroksmark, 2003:446). 
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I Thomas Kroksmarks (2003) tolkning av Vygotskij, ser Vygotskij på språket som en viktig 

forutsetning for at læring skal skje og et viktig redskap for kognitiv utvikling. Kroksmark 

skriver at Vygotskij mener at tankevirksomheten øker betraktelig så fort elevene begynner å 

prate. Det er derfor viktig at læreren gir rom for at elevene kan føre en dialog både med lære-

ren og medelever. Videre kommer det frem i Kroksmarks tolkning at Vygotskij ikke anser 

fagkunnskapen til læreren som det viktigste, men metoden for læring. Læreren er altså sentral 

i å presentere ulike læringsmetoder samt redskaper for at elevene skal utvikle sitt kunnskaps-

nivå. Den gode pedagogikken og didaktikken er i sentrum i Vygotskijs tenkende og det er 

forutsetningen for all psykologisk utvikling hos eleven. Dette skal i følge Kroksmarks tolk-

ning være gjennomsyret av aktivitet (Kroksmark, 2003:453 og 455). 

En annen vesentlig del av Vygotskijs tanker om kunnskapsutvikling, er hans teorier om verkt-

øyets betydning, eller det som blir omtalt som kunnskapsartefakter. Tanken bak kunnskaps-

artefaktene er å hjelpe mennesket med psykologiske og fysiske utfordringer. Dette kan ek-

sempelvis være en penn, papir, bil, data eller en kalkulator. Samspillet mellom mennesket og 

disse verktøyene er sentralt i det sosiokulturelle perspektivet (Kroksmark, 2003:454).  

En av Vygotskijs mest kjente teorier er den som blir kalt «den nærmeste utviklingssonen». 

Denne teorien betegner to soner, hvor den ene siden beskriver ting som elever ikke klarer 

alene, og den andre siden beskriver det eleven klarer med hjelp av lærerens veiledning og 

oppmuntring. Når læreren hjelper eleven med hjelp av veiledning og oppmuntring skjer det en 

intellektuell vekst hos eleven og sjansen for at eleven klarer oppgaven alene neste gang er 

større (Kroksmark, 2003:451). 

  

5.2 INTEGRERINGSBEGREPET 

 

Integreringsbegrepet er sentralt innom spesialpedagogikken. Begrepet integrering har en rad 

ulike betydninger og det brukes i mange ulike forhold. I denne studien er det viktig å belyse 

begrepet fordi det kan gi en forklaring over hvordan lærere håndterer spesialpedagogiske pro-

blem i sitt klasserom. 

Jeg vil benytte meg av Peder Haugs (1998) to ulike retninger for å tolke begrepet integrering.  
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5.2.1 Segregerende integrering 

 

Spesialpedagogikken har opphav i denne retningen av integrering. I segregerende integrering 

finnes det en norm som de avvikende elevene skal prøve å tilpasse seg til. For å klare dette 

behøver ofte de avvikende elevene spesialundervisning. Målet med denne undervisningen, er 

at eleven så småningom skal inn i klasserommet igjen å fungere som normalt. Det sentrale i 

denne retningen av integrering er at man skal finne det optimale læringsmiljøet for den en-

kelte eleven (Haug, 1998:21-22). 

5.2.2 Inkluderende integrering 

  

I denne retningen av integrering finnes det ingen etablert norm. Det skal finnes en allmenn 

aksept på at alle barn har ulike prestasjonsevner, interesser og forutsetninger for innlæring. 

Skolen skal være en likeverdig institusjon for alle elever og lærere skal ha nok kunnskaper til 

å undervise alle slags elever. Haug (1998) formulerer at det mest rettferdige er at alle elever 

får felles undervisning fra tidlig alder. På denne måten kan det grunnlegges et positivt ut-

gangspunkt for at alle kan fungere sammen i samfunnet (Haug, 1998:21-22). 

Den inkluderende integreringen har vokst frem som en kritikk mot den tradisjonelle spesial-

pedagogikken. I dag prater skolen og samfunnet generelt frem for alt om inkludering. Inklude-

ringsbegrepet uttrykker en demokratisk ide om hvordan skolen og undervisningen bør organi-

seres. Et viktig poeng med begrepet er tanken for at skolen bør utformes ut ifra den naturlige 

variasjonen som finns blant barn, i stedet for å fokusere på at «avvikende» elever skal integre-

res i klassestrukturer som ikke er tilpasset til dem (Nilholm, 2007:97). 

 

5.3 SPESIALPEDAGOGISKE PERSPEKTIV 

 

Som tidligere nevnt i bakgrunnsavsnittet, antyder begrepet spesialpedagogikk at det finns 

situasjoner der den vanlige pedagogikken ikke strekker til. Nilholm (2007) beskriver tre 

perspektiv av spesialpedagogikken (Nilholm, 2007:11). Disse perspektivene står til hverandre 
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og for at analysen av mitt empiriske material skal få en dybde og bli så utførlig som mulig, vil 

alle tre perspektivene bli beskrevet.  

 

Innenfor det spesialpedagogiske feltet har det kompensatoriske perspektivet alltid hatt en do-

minerende posisjon. Perspektivet har en nær kobling til det tidligere nevnte segregerende in-

tegreringsperspektivet. Det kompensatoriske perspektivet har en fremtredende rolle i den spe-

sialpedagogiske hverdagen.  Den grunnleggende ideen om i et kompensatorisk perspektiv er å 

kompensere individer for deres problem. Perspektivet bygger på tanken at man skal gi den 

enkelte eleven muligheter å fungere gjennom å tilby ekstra ressurser for å tilrettelegge under-

visningen slik at elevens svake sider blir passet på.  Dette krever en diagnostisering av eleven 

slik at man kan kartlegge elevens svake og sterke sider. Målet er å løfte opp barnet til det ni-

vået der de jevngamle barna befinner seg (Haug, 1998:15).  

Det kritiske perspektivet har vokst frem i forskningen av spesialpedagogikk. I dette perspekti-

vet lokaliserer man årsakene til problemene utenfor individet. Fokuset innom dette perspekti-

vet er å finne ut hva samfunnet gjør med barn med ulike behov. Man er kritisk til begrepet 

normalitet og synes at spesialpedagogikken er fortrykkene på grunn av dets åpenbare grense 

på normal og unormal. Det kritiske perspektivet har man fremtidsønsker om at spesialpedago-

gikken forsvinner, og at skolen kan møte hvert barn ut i fra deres behov og forutsetninger. 

Dette skal skje uten et segregerende språkbruk eller segregerende institusjonelle løsninger 

(Nilholm, 2007:61).  

Kritikken til denne ønsketenkningen utarter seg til det såkalte dilemmaperspektivet. Kritikken 

baserer seg på at det kritiske perspektivets utopi bare kan oppstå hvis alle skoleproblem opp-

hører, noe som anses som svært besværlig (Nilholm, 2007:61) Dilemmaperspektivet tar ut-

gangspunkt i at man må akseptere og forholde seg til skolenes grunnleggende kompleksitet og 

motsigelser. Man har mange valgmuligheter, men ingen konkrete svar på hvordan man skal 

agere (Nilholm, 2005). 

5.4 IDENTITETSBEGREPET 

 

Identitet er et abstrakt begrep som har en lang og kompleks historie, og kan spores tilbake til 

Aristoteles tid og den buddhistiske religionen. Identitetsbegrepet problematiserer spørsmål om 
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hvordan mennesker er eller hvordan de blir de personene de er. Tilhørighetsrelasjonen blir 

ofte uttrykt i identitetsbegrepet gjennom at mennesker sammenligner seg med andre i sine 

omgivelser. Man finner likheter og forskjeller og kategoriserer, enten av fri vilje eller av 

andre, med andre som oppfattes like som seg selv (Brömssen, 2006:43). 

 

Det har vært mange synspunkter på identitetsbegrepet gjennom tidene. En av oppfatningene er 

den essentialistiske, der mennesket ses på som et upåvirket og autonom individ. Mennesket 

utvikles i sitt eget isolat og det er i menneskets indre kjerne at virkelighetsoppfatningen konst-

rueres gjennom personens eget tenkende. Med hjelp av den sosiologiske vitenskapen, og den 

amerikanske filosofen, psykologen og sosiologen George Herbert Mead i spissen, vokste det 

frem et nytt syn på identitet. Denne oppfatningen ble kalt den symbolske interaksjonismen og 

hvilte på tanken på at identiteten er en kulturell konstruksjon der identiteter produseres og 

bygges gjennom kulturell sosialisasjon. Det vil si at vi observerer andres reaksjoner på oss 

selv og ser oss selv fra andres synsvinkel. Denne prosessen kalles også for speilingsteorien 

(Imsen, 1992:164). Imsen (1992) forklarer at en forutsetning for at en sosial speilingsprosess 

kan skje, må individet kunne tolke andres reaksjoner. Det er likevel ikke alles reaksjoner som 

betyr like mye for oss i denne prosessen. For at andres reaksjoner og vurderinger skal kunne 

prege vår selvoppfatning, må «de andre» være en eller flere personer som betyr noe for oss. 

Dette kalles «den signifikante andre», og for skolelever kan læreren være akkurat dette (Im-

sen, 1992:164). 

Synspunktene på identitetsbegrepet har altså vært ulike gjennom tidene. Fra å ha gått til en 

oppfatning om at menneskets identitet er noe stabilt og upåvirket er det grunnleggende synet 

på identitet i dag, at identitet er noe som skapes, forandres, forhandles og aldri er ferdig konst-

ruerte. Kerstin Brömssen (2006) anser at menneskers identitet konstrueres alltid innom en 

kontekst, i relasjon til og i samspill mellom individer, grupper og samfunn, over tid og rom. 

Det er ikke et objekt som eies (Brömssen, 2006:45). 

Kjønn, kultur og språk er noen av mange faktorer som har vært noen av de viktigste kategori-

ene som brukes for å analysere en identitet. Å tildele noen en identitet innebærer at man mar-

kerer en tilhørighet eller et utenforskap. Markeringen har en inkluderende og ekskluderende 

effekt, hvor man forteller at; du hører til her, men ikke du (Brömssen, 2006:46). 

 

I min studie har jeg valgt å se på identitet som en kulturell konstruksjon hvor elevenes identi-
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teter er i stadig utvikling gjennom sosialisasjon. Elevenes identitet er noe som skapes, forand-

res, forhandles og er aldri ferdig konstruert. Denne måten å se på identitet oppfatter jeg som 

fruktbar, da skolen er en institusjon hvor elevenes identiteter er dynamiske og foranderlige 

(Hjörne, Sälsjö, 2007). 

 

6.0 METODE 
 

For å kunne samle inn mitt empiriske material har jeg valgt en kvalitativ forskningsmetode. 

Denne metoden har til hensikt å få frem menneskers meninger og vurderinger som ikke lar 

seg tallfeste. Den kvalitative metoden går i dybden og har som formål og få frem sammen-

heng og helhet. Den tar sikte på å formidle forståelse (Larsen, 2009). Den kvalitative metoden 

blir mitt verktøy for å samle inn, systematisere og tolke informasjonen fra informantene. For-

målet med metoden er å innhente en god empiri så at problemstillingene mine kan bli besvart.  

Utgangspunktet i studien baseres på et hermeneutisk kunnskapssyn. I den hermeneutiske 

forskningstradisjonen er det intersubjektive perspektivet sentralt. Det vil si at man skal for-

søke å tolke omverden ut ifra subjektets perspektiv. Subjektets perspektiv er grunnet på sub-

jektets forforståelse. Det vil si deres omgivelser, situasjoner eller sosialt og kulturelt miljø. 

Når subjektet tolker ulike fenomen er disse faktorene sentrale i tolkningen. Selv om tolk-

ningene virker individuelle, så har de bakgrunn i disse faktorene (Thomassen, 2007). 

 

6.1 KVALITATIVE INTERVJUER 

 

Innenfor den kvalitative forskningsmetoden har jeg valgt å utføre semistrukturerte kvalitative 

intervjuer, for å samle inn mitt empiriske material. Denne type intervjuer bygger på tanken av 

at samtalen er rettet mot bestemte temaer som forskeren har valgt ut på forhånd. Likevel er jeg 

som intervjuer åpen for andre svar (Dalen, 2007:31). Jeg valgte dessuten å ha forberedt en 

intervjuguide som et hjelpemiddel til å få utdypende svar på hvert tema (Vedlegg 1). Intervju-

guiden ble brukt i varierende grad fra intervju til intervju. Dette grunnet seg på hvor mye in-

formantene pratet om hvert tema. De kvalitative intervjuene har til hensikt å forstå verden fra 
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informantenes ståsted, samt belyse hvordan informantene håndterer eller resonnerer rundt den 

situasjonen de befinner seg i (Dalen, 2007:11).  

For at jeg med en større nøyaktighet skulle kunne gjengi informantenes meninger, valgte jeg å 

spille inn intervjuene på båndspiller. Intervjumaterialet ble transkribert kort tid etter intervju-

tilfellet, noe som gjorde at mine notater fra intervjutilfellet fortsatt var friskt i minnet og no-

tatene ble derfor et nyttig supplement.  

 

6.2 UTVALG 

 

Utvalget av enheter til denne studien ble gjort gjennom et strategisk utvalg. Ettersom mitt mål 

for studien blant annet var å få frem hvilket syn ulike grunnskolelære har på dyskalkulidia-

gnosen, ville jeg få en sikker representasjon av ulike syn som finnes på området. Derfor ble to 

personer kontaktet etter tips om at de hadde ulike oppfatninger om dyskalkulidiagnosen. De to 

resterende informantene ble tilfeldig valgt etter at jeg hadde sendt ut mail til tilfeldige lærere 

på tilfeldige skoler (Vedlegg 2).  

Materialet hadde kanskje blitt rikere og det hadde muligvis kommet frem fler perspektiv om 

fler lærere hadde blitt intervjuet. På grunn av oppgavens begrensede omfang samt tidsbe-

grensninger, valgte jeg å ta utgangspunkt i å intervjue fire lærere. 

 

De fire intervjuene ble utført i oktober og november måned i 2011. Alle intervjuene ble gjort 

på informantenes arbeidsplass og varte i ca. 30 minutter.  For å bevare lærernes anonymitet, 

vil alle bli beskrevet med fiktive navn. Deres arbeidsplass vil ikke bli nevnt med navn.  

 

Den ene informanten hadde avsluttet sin jobb som grunnskolelærer og intervjuet med ved-

kommende ble derfor utført på vedkommendes nye arbeidsplass. Læreren tok sin lærereksa-

men i 1968 og har mye erfaring innenfor matematikkfaget fra 6-10 klasse. I min analyse vil 

denne personen bli kalt Claes.  

Lærer nummer to har jobbet på samme skole siden hun ble ferdig med sine lærerstudier for  

12 år siden. Hun har erfaring fra 1-6 klasse, men dette året arbeider hun i en førsteklasse. 

Skolen hun arbeider på er en F-6 skole med 440 elever. Skolens mål er blant annet at alle ele-

ver skal trives og kjenne arbeidsglede samt at hver elev skal få støtte fra skole og hjem til å 
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lære å arbeide etter egne forutsetninger. Skolen og hjemmet skal også støtte elevene til og 

aktivt ta ansvar for indre og ytre miljø. Denne personen vil i min oppgave bli kalt Mari.  

Lærer nummer tre fikk sin lærereksamen i juni 2011. Siden dette har denne læreren jobbet på 

en 1-3 skole som har en verdigrunn som blant annet sier at barn og voksne skal møte hver-

andre med gjensidig respekt. Et annet punkt i verdigrunnen er at et hvert barn er et individ 

med egen personlighet og ulike erfaringer som skolen skal møte på best mulig måte gjennom 

å være lydhørt og nærværende. Læreren har bare erfaring fra tredjeklasse. Læreren vil videre i 

min analyse bli kalt Sara.  

Lærer nummer fire er utdannet både lærer og spesialpedagog, og har arbeidet som dette siden 

hun tok sin lærereksamen i 1978. Hun har mye erfaring fra alle klasser i grundskolen. Skolen 

hun arbeider på nå er en F-6 skole med 470 elever. Barnets læring står i sentrum for lærernes 

arbeid i skolen og i visjonen deres står det blant annet at alle skal bære med seg en positiv 

opplevelse fra tiden i skolen. Denne personen vil i forsetningen kalt Lena.   

6.3 METODEKRITIKK 

 

En fordel med de kvalitative intervjuene er de åpne spørsmålene. Med hjelp av mine åpne 

spørsmål fikk lærerne som jeg intervjuet prate fritt om hvert tema. Dette gjorde det lettere å 

senere analysere materialet på grunn av et bredere helhetsbilde av mitt undersøkningsområde. 

En annen fordel var oppfølgingsspørsmål. Under samtlige intervjuer opplevde jeg at jeg gikk 

bort fra intervjuguiden og stilte spørsmål om lærernes spesifikke situasjoner på respektive 

skoler. Larsen (2009) anser at oppfølgingsspørsmål er en fordel på grunn av at svarene blir 

kompletterende og dypgående samt at sjansen for misforståelser blir minimal (Larsen, 

2009:27).  

En ulempe med de kvalitative intervjuene er at de bare forklarer hva intervjuobjektene sier, 

men ikke hva de gjør. En annen ulempe er at jeg som intervjuer kan påvirke intervjuresultatet. 

Intervjuobjektet kan unngå å svare ærlig om vedkommende vet hva intervjueren vil ha som 

som svar eller hvilket svar som er allment akseptert (a.a, 2009: 27).  

At jeg som intervjuer kunne påvirke resultatet var noe jeg tenkte ofte på. Mange ganger følte 

jeg for å ytre mine meninger om temaet og føre en dialog. Jeg var oppmerksom på hvilken 

innvirkning det kunne ha, og lot det derfor være.  
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Kirsti Malterud (1996) anser at forskeren er delaktig og aktiv i forskningsprosessen og sier at 

at man ikke må være oppmerksom på om forskeren påvirker prosessen, men snarere hvordan. 

Når forskeren senere skal analysere det empiriske materialet ser forskeren materialet gjennom 

egne erfaringer, antagelser, forforståelse og faglig perspektiv (Malterud, 1996). 

6.4 ETISKE PRINSIPPER 

 

De etiske retningslinjer som oppgaven hviler på er godkjennelseskravet, informasjonskravet, 

konfidensialitetskravet og utnyttelseskravet. Jeg har tatt hensyn til disse kravene dels gjennom 

en kort briefing på mail til de respektive lærerne og dels gjennom personlig kontakt på in-

tervjutilfellet.  

Godkjennelseskravet innebærer et «ja» fra informanten uten påvirkninger fra forskeren. In-

formanten skal få beskjed om oppgavens mål og opplegg samt hvilken rolle de har i 

forskningsstudiet. I tillegg til dette skal informantene gjennom informasjonskravet få beskjed 

om oppgavens metoder samt at deltagende i oppgaven er frivillig og at de når som helst kan 

trekke seg. Konfidensialitetskravet handler om at intervjupersonen blir bevisst på at all 

informasjon som de kommer med behandles med taushetsplikt av forskeren. Informanten 

samt informantens arbeidsplass vil også bli anonymisert (Vetenskapsrådet). Det siste kravet er 

utnyttelseskravet og handler om at informanten tydelig skal bli informert om at materialet kun 

skal brukes til det som informanten har godkjent (Stukàt, 2005). 

6.5 BEARBEIDING OG ANALYSE AV EMPIRISKT MATERIAL 

 

Synspunkter og oppfatninger om empiriske studier er mange. Tidligere nevnte jeg risikoen for 

at forskeren har mulighet til å påvirke det empiriske materialet med blant annet erfaringer og 

forforståelse. I følge Thomassens (2007) tolkning var dette nøyaktig den kritikken Karl Pop-

per rettet mot empiriske studier. Han mente at det ikke finnes noe nøytralt data, da all under-

søkning som gjøres er preget av forskerens eget perspektiv. Det vil si at forskeren ser det den 

ser ut i fra egne forventninger, og sjansen for at forskeren overser noe er stor (Thomassen, 

2007:86-87). Den tysk-østeriske filosofen Edmund Husserl hadde en annen oppfatning. Ifølge 

Thomassens (2007) tolkning, anså Husserl at hvordan verden oppleves og erfares ut ifra sub-

jektets perspektiv er meningsfullt og et utgangspunkt for kunnskap (Thomassen, 2007:91). 

For å unngå en påvirkning av forskerens eget perspektiv i analysen av det empiriske mate-
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railet, velger man som forsker ut aktuelle teoretiske perspektiv som man bruker for å belyse 

sin empiri (Thomassen, 2007) 

 

Jeg har valgt å gjøre en innholdsanalyse av materialet jeg har samlet. Innholdsanalyse har som 

hensikt å identifisere mønster, samband, fellestrekk og forskjeller. Denne typen av analyse er 

et vanlig analyseverktøy og en vanlig fremgangsmåte er at man gjør om det empiriske mate-

rialet til tekst. Deretter kategoriserer man teksten i temaer som er relevant for problemstilling-

ene. Tilslutt gransker man teksten etter meningsfulle mønstre eller prosesser og vurderes der-

etter mot tidligere forskning og teoretiske utgangspunkter (Larsen, 2009:101-102). 

Et viktig mål med innholdsanalysen er å validere eller utvide betydning og omfanget av en 

teori (Hsieh, Shannon, 2005:1281). 

Jeg har tatt utgangspunkt i temaene i intervjuguiden når jeg har gjort en innholdsanalyse av 

det empiriske materialet. Deretter har jeg beskrevet og diskutert det empiriske materialet ut i 

fra ulike teorier, så som det sosiokulturelle perspektivet, integreringsbegrepet, spesialpedago-

giske perspektiv og identitetsbegrepet. Jeg har dessuten diskutert det empiriske materialet opp 

mot tidligere forskning for å reflektere rundt hvilke synspunkter lærerne har og hvordan de 

resonnerer omkring disse temaene.  

7.0 ANALYSE OG RESULTAT 
 

I dette kapitelet vil min analyse og resultatet av mitt empiriske material bli fremstilt.  

7.1 DELTE OPPFATNINGER OM DYSKALKULIDIAGNOSEN BLANT LÆRERNE  

 

Jeg har tidligere påpekt at det finnes ulike syn på dyskalkulibegrepet og hvorvidt det er et 

passende begrep som kan karakterisere matematikkvansker hos elever. Denne ulike oppfat-

ningen ble gjenspeilet i mine intervjuer.  

Mange av forskerne som er nevnt i studien anser dyskalkuli som en uavgrenset fenomen eller 

et fenomen som er vanskelig å definere (Butterworth, 2010, Lunde, 2005, Sjöberg, 2006, 

Lundberg, Sterner, 2009). Dette er en oppfatning som samtlige av mine informanter er enige i. 

Likevel var det en markant forskjell på deres syn på dyskalkulidiagnosen.  
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Sara påpekte vanskeligheten for å diagnostisere en elev med diagnosen, men har likevel tro på 

diagnosen. Hun synes det er viktig at elever med store vanskeligheter i matematikk blir utre-

det om det finns tvil. Dette ikke bare på grunn av at eleven skal få rett hjelp, men for at de 

som arbeider med eleven ikke skal bruke unødvendige ressurser på å innøve matematikk med 

metoder og måter som eleven uansett ikke kan klare som en konsekvens av vanskelighetene. 

Mari er i likhet med Sara oppmerksom på vanskeligheten ved å diagnostisere en elev med 

dyskalkuli og vet også at dyskalkuli er en omstridt diagnose. Likevel mener Mari at det er en 

diagnose som bør finnes. 

 

«Många diskuterar om diagnosen ska finnas eller inte, men jag tycker det. Jag tycker absolut 

att den ska finnas» (Mari). 

 

Hun mener at diagnosen er viktig for at eleven skal få hjelpemidler og strategier til å håndtere 

matematikken, men mener samtidig at diagnostiseringen ikke skal skje før 4-6 klasse. Dette 

på grunn av at det er først da et økt press på elevenes prestasjoner oppstår og i tiden før dette 

kan lærere prøve å gi eleven egne hjelpemidler og annerledes behandling. 

 

Lærerens egen behandling av elever og hjelpemidler er det Claes anser som svaret på hvorfor 

eleven i det hele tatt har matematikkvansker. Claes har ingen tro på at elevenes matematikk-

vansker kan grunnes i diagnosen dyskalkuli. Han mener det er katastrofalt både for elever og 

lærere at elever får denne diagnosen. I likhet med den tidligere nevnte forskeren Gunnar Sjö-

berg (2006), anser Claes at det ikke finnes noe vitenskapelig bevis for at denne diagnosen kan 

være reel. Claes påpeker at dyskalkuli diagnosen karakteriserer elever som er normalt begavet 

i alt bortsett fra matematikk, men mener at det ikke finnes noen bevis eller eksempler på at det 

kan fungere sånn i praksis.  

 

«Tänk dig att du har en elev som kan all ting, men just geografi kan han inte. Kan det då vara 

dysgeografi? Det är like dumt som att diagnostisera elever med dyskalkyli» (Claes). 

 

Claes mener også at mye og seriøse videreutdanninger blir satt til side på det han kaller «me-

ningsløsheter». Han hentyder at det er mye penger å hente på dyskalkulidiagnostiseringen og 
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sier det er tragisk at diagnosen blir brukt for å tjene penger. Skolene fokuserer på feil saker og 

bruker penger på feil saker. Claes mener at såkalte spesialister på feltet, ikke kan mye om 

matematikk. 

 

«De som håller på med dyskalkyli, kan oerhört lite matematik! De kan till exempel inte skilja 

på räkning och matematik. Det har förekommit att man har diagnostiserat barn i räkning för 

att de är dårliga på räkning, så säger man att de är dårliga på matematik. Det vet de ingen-

ting om. Räkna kan miniräknaren» (Claes). 

 

Claes vet at det finnes mange lærere som tror på dyskalkuli, men Claes har heller ingen tro på 

deres matematikk kunnskaper. Han mener de ikke kan noe om matematikk og kaller de «sko-

jare». Forskeren Gunnar Sjöberg (2006) mener heller ikke at pedagoger og spesialpedagoger 

kan søke svar på elevenes matematikkvansker i dyskalkulidiagnosen. Dette på grunn av en 

stor kompleksitet i faktorer som kan være årsaken til vanskelighetene.  

 

 

Lenas tanker om dyskalkulidiagnosen følger Sjöbergs (2006) resonnement. Hun mener at man 

ikke behøver denne diagnosen for å forstå og hjelpe elever med matematikkvansker. Lena vil 

ikke under intervjuet mene at diagnosen ikke finnes, men hun er svært skeptisk til diagnosen. 

Hun forstår ikke helt hva diagnosen kan tilføre. Med et godt arbeid hos lærer og spesialpeda-

gog, anser Lena at man kan finne elevens svake og sterke sider og hjelpe dem deretter, uansett 

om eleven har diagnosen eller ikke. Lena mener at når man leser allment om dyskalkuli, så 

kan det se ut som om alle elever med matematikkvansker har dyskalkuli. Selv om det finns 

elever med like symptomer, behøver man ikke kalle det for dyskalkuli. Om man har litt kunn-

skap om matematikkvansker behøver man ikke støtte seg på diagnosen, mener Lena.   

I likhet med Claes nevner Lena penge-elementet. Hun tror det er mange som skor seg på dia-

gnosen og tjener mye penger på det hun kaller «svindyre» kurser og material.  

Den erfarne læreren og spesialpedagogen mener at det aller viktigste er at elevene med vans-

keligheter får hjelp, uavhengig om man blir diagnostisert eller ikke.  
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«Fel är det väl inte att eleverna får diagnosen, huvudsaken är vel att de får hjälp. Får de mer 

hjälp ut av det är det ju väldigt bra. Men det tror jag inte»  (Lena). 

 

7.2 LÆRERNES SYNSPUNKTER PÅ UNDERVISNINGSMETODER FOR ELEVER MED 

DYSKALKULI OG MATEMATIKKVANSKER 

 

Å undervise i matematikk mener Claes er en profesjonell sysselsetting. Alle mennesker kan 

regne litt, men alle kan ikke undervise. Derfor kan man heller ikke overlate undervisningen til 

hvem som helst, mener Claes. I følge den erfarne læreren er det nettopp feil undervisning som 

kan være en årsak til elevenes matematikkvansker. At undervisningen har en viktig rolle både 

for forebygging av matematikkvansker og hos elever med allerede etablerte matematikkvans-

ker, er noe samtlige av de tidligere nevnte forskere i denne oppgaven sier seg enige i. En 

sammenfatning av deres tanker er at undervisningen skal starte tidlig, et stort fokus skal være 

på hva eleven allerede kan, undervisningen skal være strukturert, nøye planlagt og varierende. 

Ved å oppmuntre og motivere elevene, får elevene den såkalte matematiske «startutrust-

ningen» som er avgjørende for videre utvikling i matematikk (Olav, 2008) 

 

Undervisningens betydning for elevenes matematikkvansker var også noe Sara, Lena og Mari 

påpekte som viktig. Sara mente at mye og konkret undervisning på elevens nivå er svært be-

tydningsfullt. Læreren må hele tiden bekrefte at eleven henger med og dessuten passe på at 

undervisningen blir utført langsomt og gjentatte ganger om det er behov.  

Lena mener at undervisningen er viktig for at elevene skal lykkes i matematikk.  

 

«Undervisingen måste vara verklighetsförankrat. Laborativt, eleverna måste få hålla i, ta, 

känna, göra. Det måsta vara väldigt väldigt verklighetsnära» (Lena). 

 

På denne måten kan matematikken komme på et konkret nivå hvor elevene kan forstå hva de 

gjør, mener Lena. Gjennom 33 års erfaring som lærer og spesialpedagog har hun opplevd 

viktigheten av at elevene får en god undervisning fra en kompetent lærer. Hun har sett store 

forskjeller på prestasjonsnivået til elever som har hatt gode lærere og undervisningsmetoder 

og til de som ikke har hatt det.   
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Mari mener at det er viktig å lete etter undervisningsmetoder som passer elever med matema-

tikkvansker best. Hun foreslår data med ulike pedagogiske programmer, men påpeker likevel 

viktigheten av at eleven må pugge og drille matte på lik nivå som andre. Mari påpeker at det 

er viktig å variere undervisningen så at elever med matematikkvansker får motivasjon og lyst 

til å arbeide med matematikk. 

 

«Variera undervisningen är alfa omega för att de ska tycka att det är roligt» (Mari). 

 

For å øke motivasjonen og lysten til elevene bruker Mari også å inkludere elevene i undervis-

ningsplanleggingen. Da får elevene frem sine ønsker og undervisningen blir derfor mer verdi-

full, mener Mari. 

7.3 ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN  

 

Som tidligere nevnt mente Claes at undervisningsskader er mye av årsaken til elevenes mate-

matikkvansker og at riktig undervisning er alfa omega for at matematikkvansker skal utebli. 

 

«Det är inte matematik eleverna inte förstår, det är undervisningen» (Claes). 

 

Claes mener at de må finnes en undervisning som er verdt dette sitatet. Hans måte for å takle 

elever med matematikkvansker er å dele elevene inn i nivågrupper, basert på elvenes presta-

sjonsnivåer. Hensikten med disse gruppene er i følge Claes at alle skal få mulighet til lære seg 

så mye som mulig uansett om de har lærevansker eller ikke. Claes mener at man ikke kan ha 

de som har ekstreme problem i samme gruppe som de som er flinke. Ingen lærere, inklusive 

han selv, har aldri klart og bevist at det går an å undervise alle på en gang. Han sier at det 

heller ikke finnes eksempler på at det går an å undervise en heterogengruppe på en måte hvor 

alle lærer seg.  

Claes resonnement om organisering av undervisningen for elever med matematikkvansker 

kan kobles til det kompensatoriske perspektivet, innenfor spesialpedagogikk. Claes nivågrup-

per tilpasser undervisningen slik at elevenes svake sider blir ivaretatt. Gjennom kartlegging av 

elevene kan Claes gi en undervisning som gjør det mulig for elevene å fungere. Dette er me-

toder som karakteriserer det kompensatoriske perspektivet. Målet med det kompensatoriske 

perspektivet er likevel å løfte de svake elevene til det nivået til der de jevngamle barna befin-
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ner seg og til de standardiserte forventningene knyttet til elevenes alder. Denne holdningen 

oppfattet jeg ikke ut i fra hvordan Claes forklarte hvordan han praktiserte nivågruppene. 

Holdningen jeg derimot bemerket var at elevene skulle utvikle sin matematiske forståelse på 

sitt nivå i sin takt, uten et direkte mål om og fortest mulig flytte elevene til neste nivå. Denne 

holdningen til elevenes læring tolker jeg mot det kritiske perspektivet innenfor spesialpedago-

gikk. Grunntanken i dette perspektivet er å møte hvert barn ut ifra deres behov og forutset-

ninger. Man er kritisk til den åpenbare forskjellen mellom det normale og unormale (Nil-

holm,2007) 

 

Nivågrupper som undervisningsform kan likevel ikke tolkes mot et rendyrket kritisk perspek-

tiv. Om man ser på hvordan nivågrupper foregår rent praktisk, kan det også ses som en segre-

gerende løsning for læring. Elevene blir separert fra hverandre og plassert i en gruppe som 

skal tilsvare deres prestasjoner i matematikk. Et av målene for segregerende integrering er å 

finne det optimale læringsmiljøet for den enkelte eleven (Haug, 1998). Claes anser at denne 

typen for undervisning er det optimale for alle elever. Han forklarer at med denne undervis-

ningsmetoden lærer alle elevene seg og alle synes det er gøy. Hvordan man legger opp under-

visningen er forskjellige i de ulike gruppene. I følge Claes behøver man ikke laborativt mate-

riale like mye og dypgående hos elever som kan matematikk i forhold til de som ikke kan 

matematikk. I nivågruppen Claes har hovedansvaret for, er den han som leder virksomheten, 

stiller spørsmål og lager oppgaver. Likevel påpeker han viktigheten av at alle er aktive og 

delaktige. Alle elevene skal komme til tale i løpet av timen og alle skal være aktive i lærings-

prosessen. Claes tanke om at elevenes aktivitet er nøkkelen til læring, har sine røtter i Vygots-

kijs tanker om elevenes kunnskapsutvikling. I Kroksmarks (2003) tolkning av Vygotskij, an-

ser den russiske psykologen at elevenes tankevirksomhet øker betraktelig når elevene begyn-

ner å prate. Han anser også at språket er en viktig forutsetning for læring, og derfor er det 

viktig at lærere tar hensyn til dette og gir elevene rom for å konversere med både medelever 

og lærer (Kroksmark, 2003:453 og 455). 

 

Dialogen mellom lærer og medelever er også noe Sara anser viktig. Sara mener dialog og dis-

kusjon er betydningsfullt for alle elevers kunnskapsutvikling, men ikke minst hos elever med 

vanskeligheter. Sara arbeider som klassestyrer i en tredjeklasse. Hver morgen har Sara en 

halvtimes matematikkleksjon med to svake elever i denne klassen. Denne stunden anser Sara 
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som svært verdifull da hun ser at begge elevene opplever at de lykkes med matematikken. 

Elevene får føre en dialog og diskutere matematiske problem med hverandre på sitt nivå.  

Den formaliserte interaksjonen, altså dialogen, anser Vygotskij i Kroksmarks (2003) tolkning, 

er det viktigste drivmiddelet i elevenes utvikling. I tillegg til dette anser Vygotskij at elevens 

aktive rolle er sentral. Som en konsekvens av elevens aktive rolle i læringsprosessen blir ele-

venes begrep tydelige og personlig formulert (Kroksmark, 2003:452).  

Viktigheten av å diskutere matematiske problem, er noe forskerne Ingvar Lundberg og Görel 

Sterner (2009) påpeker. De mener at elever skal få mulighet til å tenke høyt mens de arbeider 

med problem, og prøve ut ulike strategier. Sammen med læreren skal de diskutere strategiene 

og løsningenes fordeler og ulemper og få en større forståelse for problemene (Lundberg, 

Sterner, 2009) 

 

Sara forteller at elevene med matematikkvanskene også får hjelp med problemene utenfor 

klasserommet. Uavhengig om resten av klassen har matematikk i klasserommet eller ikke, 

kommer spesialpedagogen og henter ut elevene med matematikkvanskene. Sara anser denne 

formen for spesialundervisning som veldig bra. Der får elevene repetert og øvd på ting som de 

ikke forstår med spesialpedagogens spesifikke og inngående forklaringer. Det kommer tydelig 

frem i Saras forklaringer at elevene med matematikkvansker er hos spesialpedagogen for å 

prøve å komme nærmere normen som finnes i klasserommet. Denne måten for læringsløs-

ninger kan derfor kobles til både det kompensatoriske perspektivet og segregerende inklude-

ring.  

 

Ettersom elevene med matematikkvansker blir tatt ut av klasserommet uavhengig om de reste-

rende elevene har matematikk i klasserommet eller ikke, finnes det dager hvor elevene er i 

klasserommet under matematikkundervisningen. Sara forklarer at hun prøver å inkludere de i 

undervisningen så godt som mulig, men på grunn av dere manglende forståelse får de jobbe i 

egen mattebok fra førsteklasse. Sara forklarer at elevene ikke får så mye utbytte av denne 

tiden. Likevel er det en bevisst grunn til at hun lar de være i klasserommet. Sara mener at det 

er viktig at de svake elevene får være sosiale med resten av klassen og ikke alltid plukke de 

bort og behandle de annerledes. 

 

«Det är ju en social grej också att få vara med… Det stöttar och hjälper eleverna att de får 



 
30 

Ida Johansen, 870227-3627 
«Læreres perspektiv på dyskalkuli og elevens selvoppfatning» 

vara med» (Sara). 

 

Gjennom sosialt samvær kan elevene utvikle seg, mener Sara. Dette er i tråd med hva det so-

siokulturelle perspektivet bygger på. Nemlig at mennesker er avhengig av sosialt samvær for 

å kunne utvikle seg. Det sosiokulturelle perspektivet innebærer at språket og sosial deltagelse 

er nøkkelen til menneskers kunnskapsutvikling. Sara påpeker viktigheten av at elevene skal 

benytte seg av hverandre for å utvikle seg. Ved hjelp av «mattekompiser» kan elevene bruket 

språket til å diskutere matematiske problem. Sara merker at barn forklarer annerledes enn 

voksne, og dette kan de svake elevene dra nytte av.  

Mari har erfaring som klassestyrer fra 1-6 klasse. I år har hun hovedansvaret for en første-

klasse. Mari belyser også viktigheten av å la elever arbeide i par eller i grupper.  

 

«Att man jobbar mycket i hop eller i par är bra. Då kan man sätta i hop någon som man vet 

har lite svårt, med någon som är lite bättre, så att man kan hjälpas åt» (Mari). 

 

Maris resonnement om å la en svak elev benytte seg av en sterk elev, er noe jeg tolker til 

Vygotskijs mest kjente teori. Nemlig teorien om den nærmeste utviklingssonen. I Kroksmarks 

(2003) tolkning av Vygotskijs teori, handler teorien om to soner hvor den ene sonen karakteri-

serer det eleven ikke klarer alene og den andre sonen karakteriserer det eleven klarer med litt 

hjelp. Den sterke eleven kan i Maris tilfelle veilede den svake eleven til riktig løsning. Mari 

mener oppmuntring og annerkjennelse er viktig. Gjennom medelevens veiledning og Maris 

oppmuntring og annerkjennelse, kan det skje en intellektuell vekst hos eleven. I følge Vygots-

kijs nærmeste utviklingssone skal dette føre til at eleven får en bedre forståelse og sjansen for 

å klare å løse oppgaven alene neste gang, er derfor større. 

 

I tillegg til den nærmeste utviklingssonen er kunnskapsartefakter en vesentlig del av Vygots-

kijs filosofi. Kunnskapsartefakter er fysiske og psykiske verktøy, som har til hensikt å hånd-

tere virkeligheten for mennesket. På den måten kan flyttes menneskelig funksjoner ut i kunn-

skapsartefaktene (Kroksmark,2003:454). 

Mari forteller at hun benytter seg mye av matematiske hjelpemidler i sin undervisning. Hun 

synes det er viktig at elever lærer seg å bruke hjelpemidlene som en nøkkel til å forstå mate-

matikk. Ikke minst er det viktig for elever med matematikkvansker, mener Mari. Om elevene 
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står fast i utregningene av matematikkoppgavene, kan en kalkulator være betydningsfull. Det 

er derfor viktig at man som lærer gir elevene de verktøyene de behøver for å lykkes, sier Mari. 

Samtidig sier hun at elevene på denne måten kan få oppleve et større spekter av matematikken 

og ikke bare erfare de kjedelige elementene.   

Mari er positivt innstilt til å inkludere elever med matematikkvansker i den vanlige klasse-

romsundervisningen. For å gjøre det må selvsagt undervisningen individualiseres, noe som 

både er Maris og læreplanens ønske. Dette påpeker Mari er vanskelig når hun har 28 elever 

som alle skal utfordres på sitt nivå.  

 

Maris tanke om at elever skal bli inkludert i undervisningen kan kobles til Peder Haug (1998) 

begrep «inkluderende integrering». I dette forholdningsettet skal det finnes en aksept på at 

alle elever har ulike prestasjonsevner, interesser og forutsetninger for innlæring. Samtidig 

synes Mari at det er nyttig at elevene benytter seg av det spesialpedagogiske tilbudet skolen 

gir. Tre ganger i uken får elevene med matematikkvansker gå ut fra klasserommet og arbeide 

med spesialpedagog med de problemene som Mari observerer at de har i klasserommet. I lik-

het med Claes og Sara, kan også denne type av organisering av undervisning for elever med 

vanskeligheter, kobles til den segregerende inkluderingen.  

 

Lena anser at den segregerende inkluderingen er en gammeldagsmåte å se på spesialpedago-

gikk. Likevel er den erfarne læreren og spesialpedagogen negativ til hvordan elevene skal dra 

nytte av den tilrettelagte undervisningen når de er i klasserommet. 

 

«Jag tycker inte att man kan ge ett kvalificerat stöd till elever med matematiksvårigheter 

genom att vara i klassen. Det tycker jag faktiskt inte. Jag vet att det är gammalmodigt» 

(Lena). 

For å kunne organisere sin undervisning for elever med matematikkvansker og gi dem riktig 

hjelp, mener Lena at man først og fremst må vite hvordan type matematikkvansker elevene 

har. Lena skisserer to typer av matematikkvansker. Den ene gruppen har i følge Lena proble-

mer med matematikken på grunn av arbeidsminne. Disse elevene kan ha problemer med å 

lære tabeller og skalaer utenat, men kan være dyktige på problemløsning og forstå matema-

tikken ellers veldig bra. Denne gruppen av vanskeligheter, mener Lena er enkelt å håndtere. 
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Dette på grunn av det finnes hjelpemidler, som kan gjøre problemene lettere. Elevene forstår 

matematikk, men forstår ikke håndtverket rundt det, sier Lena.  Den andre gruppen Lena be-

skriver er elever som ikke har forståelse for matematikk. Disse elevene kan lære seg tabeller 

og lignende utenat, men har ingen forståelse for hva de gjør. Matematikkoperasjonene blir 

derfor ofte feil, da de ikke vet hvilken utregningsstrategi de skal benytte. Denne gruppen an-

ser Lena for mer problematisk å arbeide med.  

 

Uansett hvilke matematikkvansker som finns i klasserommet, er det viktig som lærer å intro-

dusere hjelpemidler og laborativt materiale til elevene. Denne tanken deler Lena med Sara og 

Vygotskijs tanker om kunnskapsartefakter (Kroksmark,2003:454). 

Videre løfter Lena opp betydningen av at alle elevene skal arbeide med samme tema samtidig. 

Det er viktig at ikke elevene jobber selvstendig og ulike steder i bøkene. Når man arbeider 

med brøk i klassen, skal alle arbeide med brøk, mener Lena.   

Selv om det står i læreplanen (Lgr11) at undervisningen skal tilpasses alle elevers ulike behov 

og forventningen, mener Lena i likhet med Mari at det er vanskelig å utføre dette i praksis. 

Det høres fint ut på papiret, men i praksis må man legge undervisningen på et nivå der majo-

riteten av elevene befinner seg, sier Lena. Ut i fra det må man prøve å komplettere med ut-

fordrende oppgaver til de sterke elevene og komplettere med enklere oppgaver samt spesial-

pedagogisk hjelp til de svake elevene. 

Som tidligere nevnt mener Lena at undervisningen skal være konkret og virkelighetsbasert 

samt basert på mye laborativt materiale. Undervisningen skal i følge Lena åpne for elevenes 

tanker og læreren skal ha en nøye og tydelig forklaring på matematiske problem. Dette reson-

nementet kan kobles til Lundberg og Sterners (2009) forskningsartikkel der de skriver at ele-

ver med matematikkvanskers undervisning skal være systematisk og direkte, med gode for-

klaringer og støtte fra visuelle representasjoner (Lundberg, Sterner, 2009).  

 

7.4 IDENTITET I SAMSPILL OG FORHANDLING 

 

Som tidligere nevnt har jeg valgt å ta utgangspunkt at identitet er noe som skapes, forandres 

og forhandles, og ikke et objekt som eies (Brömssen i Bergstedt & Lorentz, 2006:45).  

Samtlige lærere anser at skolen har en rolle i elevenes selvoppfatning og det finnes elementer 
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i elevenes skolehverdag som har stor påvirkningskraft på elevenes selvbilde.  

 

Claes påpeker viktigheten av at elevene skal kjenne at de lykkes med det de gjør i skolen. 

Dette er spesielt viktig for elever med matematikkvansker. Om disse elevene får kjenne at de 

duger og får merke en mestring, vil det påvirke elevenes selvbilde og de får oppleve at 

matematikk er gøy, mener Claes. For at elevene skal føle at de lykkes i matematikk, mener 

Claes det er viktig at læreren er faglig tilstede. 

 

«Läraren är helt avgörande om eleverna skal lyckas eller inte. Och undervisning i matematik 

är en sällsynt företeelse så jag ser det. Man sitter för sig själv i sina böcker och det är ett 

oerhört effektivt sätt att inte lära sig och känna att man inte lyckas» (Claes). 

 

Claes anser altså at både læreren og undervisningen er viktig for elever med matematikkvans-

kers kunnskapsutvikling og selvoppfatning. Han mener videre at det øves for mye og prates 

for lite i skolens matematikkundervisning i dag. Claes synspunkter på elevenes aktive rolle i 

undervisningen er tidligere blitt nevnt. I tillegg til elevenes aktive rolle, anser han at også at 

læreren må være aktiv og tilstedeværende i matematikkundervisningen. På denne måten 

unngår elevene å jobbe individuelt i bøkene. Det er også viktig at læreren anerkjenner eleve-

nes arbeid. Positiv bekreftelse er bra for elevenes selvbilde, mener Claes.  

I Karin Linnanmäkis (2003) forskningsprosjekt som baserer seg på matematikk og selvopp-

fatning, kommer det frem at elevenes selvoppfatning må settes i sammenheng med undervis-

ning og innlæring. For at elevene skal prestere bra og få best mulig ut av undervisning og 

innlæringssituasjoner, må lærerne påvirke og forbedre elevenes selvoppfatning.  

 

Undervisningens avgjørende betydning for elevenes selvbilde og selvoppfatning, er også noe 

Mari løfter frem. Mari anser at gjennom en variert undervisning, får elevene møte ulike vari-

anter av matematikken. På denne måten kan alle elever få en arena hvor de presterer bra. 

Dette er spesielt viktig for elever med vansker, sier Mari. Mari mener at læreren må ha en 

tydelig presentasjon og avslutning på undervisningen, men fraråder samtidig en ensformig 

undervisning. 

 

«Om man bara låter de jobba tyst i boken, då tror jag inte att man hjälper de utveckla sin 
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självbild… Så jag tror undervisningen har jättestor betydelse» (Mari).  

 

I tillegg til en variert undervisning, sier Mari at læreren må hjelpe elevene til å oppleve mest-

ring. Gjennom mestring kan elevene føle at de lykkes og forbedre sitt selvbilde, mener Mari. 

Det finnes mange måter å gjøre dette på, men en av tingene Mari nevner er at elevene skal få 

mulighet til å fortelle og forklare hva de har gjort og klart i matematikkundervisningen. En 

annen måte er å sette frem hva elevene har produsert i klasserommet. Eksempelvis regnefort-

ellinger og lignende. Elevene kan med dette føle en stolthet, noe som er spesielt viktig for de 

svake elevene. Mari mener at læreren alt i alt, må være engasjert og ha interesse for at elever 

med matematikkvansker skal få en variert undervisning og få muligheten til å føle mestring. 

Lærerens interesse og engasjement i elevenes tenkende, er noe Olav Lunde (2005) mener er 

en forutsetning for læring i skolen (Lunde, 2005). 

Et tredje aspekt Mari nevner for elevenes mestringsfølelse er at alle elever, men mest av alt 

elever med vanskeligheter, kan få benytte seg av hjelpemidler. Tidligere har jeg nevnt at Mari 

synes matematiske hjelpemidler kan ses på som en nøkkel til å forstå matematikk. I tillegg til 

dette mener Mari at de matematiske hjelpemidlene kan også være en nøkkel til å hjelpe ele-

vene til å oppleve mestring og en økt motivasjon for matematikkfaget. 

 

«Det är viktigt att man ger de hjälmedelen de faktiskt behöver för att lyckas. Att man låter de 

få en miniräknare om man ser de har traglat med 48 + 52 i två timmar. De får ju ingen bra 

självbild av» (Mari). 

 

Mari påpeker også viktigheten av som lærer å løfte frem det faktum at alle elevene er gode på 

ulike ting. Elever med vanskeligheter kan være bra på noe andre ikke er bra på. Gjennom å 

gjøre dette, kan det skapes et klasseromsklima hvor det finnes en akseptants at alle elever er 

ulike og har ulike prestasjonsnivå, noe Mari poengterer som viktig. Lunde (2005) mener at det 

er omgivelsene som bestemmer hvor belastende vanskene oppleves hos elevene. Merker ele-

ven at eksempelvis medelever forstår situasjonen, kan elevenes krefter frigjøres til å arbeide 

med vanskene (Lunde, 2005). 

 

Lena og Sara er enige med Claes og Maris resonnement omkring undervisningens betydning 

for elevenes positive og negative utvikling av selvbilde og selvoppfatning. De har i midlerti-
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dig en annen oppfatning av lærerens avgjørende rolle.   

Sara mener læreren har en rolle i elevenes identitetsutvikling, men ikke en avgjørende rolle. 

Hun mener det finnes mye annet i klasserommet som kan påvirke elevenes selvbilde og selv-

oppfatning.  

 

«När de jämför sine prestationer med andra, det tror jag kan ha negativ effekt på elevernas 

självbild, på just barn som är svaga» (Sara). 

 

I identitetsbegrepet blir ofte tilhørighetsrelasjonen omtalt. Dette innebærer at man som men-

nesker sammenligner seg med andre i sine omgivelser. I dette tilfellet finner elevene likheter 

og forskjeller og deretter kategoriserer seg, enten av fri vilje eller av andre, med andre som 

oppfattes like som seg selv (Brömssen i Bergstedt & Lorentz, 2006:43).  

Saras refleksjoner om elevenes sammenligninger med andre, er i tråd med hva som anses å 

være med på å påvirke menneskets identitet. Hjörne og Sälsjö (2007) fastlår i sitt forsknings-

prosjekt at skolen er med på å skape identiteter. Det skapes sosiale kategorier i skolen som får 

konsekvenser for elevenes identiteter (Hjörne, Sälsjö, 2007).  

Sara mener at læreren påvirker elevenes selvbilde gjennom sitt møte med elevene. Dette er 

noe også Lena påpeker som en faktor for påvirkning av elevenes selvbilde. I følge Lena skal 

møtet med elevene være fylt av respekt. Om man møter elevene med et feil forholdningssett, 

mener Lena at læreren kan ødelegge elevenes selvbilde på null tid. Likevel er Lena usikker på 

om læreren har en avgjørende rolle for elevenes selvbilde og selvfølelse.  

 

«Jag vet inte. De har varit någon annan stans i 6 år innan de kom till skolan. Om de kommer 

till skolan med dålig självkänsla, så är det inte lika lätt att bygga upp den. Men man kan 

rasera den fullständig genom att ha ett tokigt förhållningssätt til eleverna» (Lena). 

 

I følge Lena er lærerens møte med elevene viktig. Hvordan læreren forholder seg til elevene 

har noe å si for elevenes selvbilde, mener Lena. Sentrale elementer i identitetsbegrepet er 

speilingsprosessen og den signifikante andre. Speilingsprosessen handler om at mennesket 

observerer andres reaksjoner på seg selv og ser seg selv fra andres synsvinkel. For at andres 

reaksjoner og vurderinger skal kunne prege vår selvoppfatning og selvbilde, må «de andre» 

være en eller flere personer som betyr noe for oss. Den eller de personene kalles på fagspråket 



 
36 

Ida Johansen, 870227-3627 
«Læreres perspektiv på dyskalkuli og elevens selvoppfatning» 

«den signifikante andre» (Imsen, 1992:164). I skolesammenheng er læreren en typisk person 

som har høy status hos elevene. Lenas resonnement om at lærerens møte med elevene er vik-

tig, samt at møtet skal være fylt med respekt, kan derfor settes i sammenheng med hvordan 

elevenes selvoppfatning kan påvirkes av «den signifikante andre».  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Læreren, undervisningen og medelever er i følge de intervjuede lærerne sentrale faktorer som 

har påvirkning på elevenes selvbilde og selvoppfatning i skolen. Dette anser de er viktig for 

alle elever, men spesielt viktig for svake elever som for eksempel elever med matematikk-

vansker eller dyskalkuli.  

I avsnittet om tidligere forskning står det at det er spesielt elever med matematikkvansker som 

har høyt angstnivå, sterkt redusert selvbilde og kan oppleve en følelse av maktesløshet og 

oppgitthet (Lunde, 2003).  

 

Samtlige av lærerne anser at også matematikkfaget har en stor betydning for elevenes selv-

oppfatning i skolen. Lena tror at det er høy status blant elevene å være god på matematikk. 

Når man ikke er det, kan man bli oppfattet som dum av andre og det har selvfølgelig innvirk-

ning på elevene, mener Lena. Sara sier at matematikk er et kjernefag i skolen og at det er klart 

at elevenes selvfølelse og selvbilde er avhengig at de lykkes i faget. 

Claes mener at matematikken har betydning for elevenes selvfølelse, og det derfor viktig at 

læreren ser til at elevene lykkes, slik at deres selvfølelse påvirkes positivt. Mari mener at det 

er lærerens oppgave å avdramatisere matematikken og slå hull på oppfatningene om at mate-

matikk er et vanskelig fag. På den måten behøver ikke matematikken ha like stor betydning 

for elevenes selvoppfatning som den har i dag, sier Mari. 

 

8.0 SLUTTDISKUSJON OG SAMMENFATNING 
 

Målet med denne studien var å kartlegge hvilket syn grunnskolelærere har på diagnosen 

dyskalkuli samt hvilke læringsmetoder de anser som viktige for både elever med matematikk-

vansker og elever med dyskalkuli. Ideen var også å belyse hvordan grunnskolelærere resonne-

rer omkring elevenes identitetsutvikling i skolen. Alt skulle undersøkes ut i fra lærerens per-
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spektiv. 

 

Jeg skrev om ulike syn på dyskalkulidiagnosen i avsnittet om tidligere forskning. Butterworth 

(2010) og Lunde (2005, 2008) er forskere som anser at dyskalkuli er et begrep som bør 

benyttes for å hjelpe elever med spesifikke matematikkvansker. Sjöberg (2006) samt 

Lundberg og Sterner (2009) er deretter kritiske og anser at dyskalkulidiagnosen er uavgrenset 

og udefinert fenomen som lærere ikke bør støtte seg til. Det at det finns en vitenskapelig 

uenighet om hvorvidt menneskers spesifikke matematikkvansker kan grunnes i dyskalkuli, ble 

gjenspeilet hos de intervjuede lærerne. Jeg opplevde at lærerne hadde delte syn på om dyskal-

kuli var en diagnose som burde praktiseres eller ikke. To av lærerne var positive til diagnosen, 

mens to av lærerne var skeptisk, respektive kritisk til diagnosen. Det var interessant å se at 

den omstridte diagnosen også er omstridt blant skolens lærere i dag. Det var også interessant å 

høre og at lærerne hadde reflektert over diagnosens tilstedeværelse i dagens skolesamfunn.  

 

I analysen av det empiriske materialet kom jeg frem til at alle informantene anså at riktig un-

dervisningen er viktig for elever med matematikkvansker og dyskalkuli. Dialogen mellom 

elever og lærere, samspill mellom elevene, elevenes egne tanker og laborativt materialet var 

noe av det som lærerne løftet frem. Jeg så likevel at lærerne hadde ulike tanker om hvordan 

undervisningen skulle organiseres. 

Ulike spesialpedagogiske perspektiv har tidligere blitt beskrevet. Det kritiske perspektivet 

tolker jeg som et moderne og aktuelt perspektiv til spesialpedagogikken, da hovedtanken er 

utslette grensen mellom normal og unormal samt møte hvert barn ut i fra deres behov og 

forutsetninger i klasserommet (Nilholm, 2007:61). I analysen skriver jeg at tre av fire lærere 

organiserer undervisningen for elever med matematikkvansker og eventuell dyskalkuli, ut i 

fra et kompensatorisk perspektiv. Dette perspektivet er som tidligere nevnt alltid hatt en 

dominerende posisjon i det spesialpedagogiske feltet og grunntanken er at man skal løfte opp 

barnet til det nivået der de jevngamle barna befinner seg (Haug, 1998:15).  

På den ene siden tolker jeg det som at det kritiske perspektivet er det perspektivet som er mest 

pedagogisk riktig, i hensyn til hva det inneholder. På den andre siden kan jeg forstå at lærerne 

støtter seg til det kompensatoriske perspektivet. Det som høres best ut i teorien ikke er like lett 

i praksis, noe som en av informantene også påpekte.   
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I bakgrunnsavsnittet ble det formulert at identitetsbegrepet defineres og diskuteres veldig lite i 

læreplanen og av den grunn fremstår begrepet som uproblematisk og enkelt å forstå. Det er et 

faktum at dagens skole utfordres mer og mer til å håndtere forskjeller, kompleksiteter og nye 

identiteter (Brömssen i Bergstedt & Lorentz, 2006:52). Jeg opplevde at alle de intervjuede 

lærerne var reflektert og oppmerksomme over at skolen har en rolle i å håndtere forskjeller og 

ulikheter blant elevene. De var også bevisste på at skolen har en rolle i elevenes selvoppfat-

ning. 

I analysen kommer jeg frem til at samtlige av de intervjuede lærerne så på elevenes identitet i 

skolen som noe som skapes, forandres og forhandles. Dette kom frem gjennom at ulike lærere 

løftet frem blant annet undervisningen, læreren, medelever og matematikkfaget som viktige 

påvirkningsfaktorer for elevenes selvoppfatning. 

Selv om lærerne var enige om at skolen har en rolle i elevenes selvoppfatning, erfarte jeg li-

kevel at lærerne hadde delte oppfatninger om at eksempelvis læreren og undervisningen har 

en avgjørende rolle. Likevel merket jeg et oppriktig engasjement omkring elevenes selvopp-

fatning i skolen. Samtlige lærere viste iver etter å ivareta elevenes selvoppfatning på en bra 

måte, noe jeg synes var betryggende å høre. 

 

Resultatet av min undersøkning har ført til en økt kunnskap og bredere forståelse om læreres 

tanker og resonnementer omkring dyskalkuli, matematikkvansker, undervisningsmetoder og 

elevenes selvoppfatning i skolen. Jeg har også blitt mer reflektert over mine egne 

oppfatninger vedrørende dette. 

8.1 VIDERE FORSKNING 

 

Denne studien har tatt utgangspunkt i å gjøre undersøkelsen ut i fra lærerens perspektiv.  I en 

videre forskning på samme området, kunne det vært interessant og givende å gjøre studien ut i 

fra elevens perspektiv. Det er muligvis problematisk å undersøke elevenes syn på dyskalkuli, 

om elevene er i ung alder. Å høre elevenes egne tanker og resonnementer omkring hva i un-

dervisningen de synes fungerer best, hadde derimot vært svært interessant. Det hadde også 

vært spennende å høre deres tanker om hva som er med på påvirke dere selvoppfatning. 

Denne studien kunne også vært en kvalitativ intervjustudie, med intervjuspørsmål tilpasset 

elevenes alder.  
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Jeg er av den oppfatning at det forskes stadig mer rundt dyskalkulidiagnosen. Forskningsma-

terialet kan derfor anses være i vekst. Forskningen om identitet har alltid vært aktuell og 

derfor finnes det mye material om dette. Mitt inntrykk er det likevel finnes lite forskning om 

dyskalkuli og identitet sammen. Jeg ser derfor dette som et interessant område å forske videre 

rundt. 
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Øvrigte trykte kilder 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-

ning. Elanders Gotab. 

Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

 

Utrykte kilder, intervjuer 

17.10.11, Claes, ca. 30 min. 

18.10.11, Mari, ca. 27 min. 

28.10.11, Sara, ca. 36 min. 

14.10.11, Lena, ca. 31 min. 
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10. VEDLEGG 
 

10.1 VEDLEGG 1, INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrunnsinformasjon: 

Hvor og når tok du din lærereksamen? 

Hvor lenge har du jobbet som lærer? 

Hvilke årskull har du jobbet i? 

 

-Hvilke erfaringer har du hatt med elever med matematikksvårigheter? 

Tema: Hvordan organiserer læreren undervisningen for elever med matematikksvårigheter 

-Hva synes du er viktig å tenke på med elever med matematikksvårigheter? 

-Har du noen positive erfaringer med undervisningsopplegg til elever med matematikksvårig-

heter? (Er det noe i din undervisning som du har sett har fungert bra?) 

-Har du noen negative erfaringer med undervisningsopplegg til elever med matema-

tikksvårigheter? (Er det noe i din undervisning som du har sett fungert dårlig?) 

-Har du endret undervisningsmetoden din pga elever med matematikksvårigheter? 

- Hva tenker du om å inkludere elever med matematikksvårigheter i undervisningen? 

- Hva tenker du om å gi elevene ekstra støtte utenfor klasserommet? 

 

Tema: Upptäckt av elever med matematikksvårigheter 

-Hvilken alder har du mistenkt at eleven har hatt matematikksvårigheter? 

-Hvilke tiltak ble gjort? 

- Så du noe progresjon hos eleven? 

 

Tema: Elevenes selvbild 

-Hva tror du er med på å påvirke elevenes selvbild i skolen/klasserommet? 

(Hvordan skal elevene oppleve mestring i skolen?) 

Hva tror du om matematikkens betydelse for elevenes selvkänsla? 

Hva tenker du om undervisningsmetodens betydning for elevenes selvkänsla? 
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Er det viktig at elevene får standig/regelmessig bekreftelse/annerkjennelse på sine prestasjo-

ner i matematikken? Hvorfor det? Hvorfor ikke? 

Hvordan klarer du som lærer å bygge opp elevenes motivasjon og selvtillit? 

Har læreren en avgjørende rolle for elevenes selvkänsla i skolen? 

 

 

Tema: Diagnosen dyskalkuli 

-Dyskalkuli er jo en diagnose som blir mer og mer kjent, hva er dine tanker omkring denne 

diagnosen?  

-Har du hatt elever med denne diagnosen? 

-Er det viktig at elevene får denne diagnosen så som du ser det? 

-Hvilke læringsmetoder tenker du er bra for elever med dyskalkuli? (Hvis ikke personen har 

svart på dette før). 

 

 

 

10.2 VEDLEGG 2, MAIL TIL LÆRERE 

   

Hei! 

  

Jeg heter Ida Johansen og går min siste termin på lærerutbildningen på Södertörns Högskola. 

Jeg skal nå skrive mitt eksamensarbete om dyskalkuli og elevenes selvoppfatning, og læreres 

forholdningssett til dette. 

Av denne grunn kontakter jeg deg for å høre du kunne tenke deg å stille opp på et intervju? 

Du og skole vil selvsagt bli anonymisert. Det er dine tanker som er interessante! 

  

Håper på positiv tilbakemelding! 

  

Med vennlig hilsen  

Ida Johansen 
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