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Sammanfattning 

Med ”En skola för alla”, menas att det är skolans ansvar att anpassa sig, då alla barn skall ges 

rätt till inlärning och känna delaktighet oavsett svårigheter. De senaste åren har de låga 

resultaten i matematik i PISA undersökningarna larmat om att det är något i 

matematikundervisningen som måste göras. Matematiska kunskaper ses som avgörande för en 

individs liv, men även för hela samhällets utveckling. Skolverket har 2014 gett ut exempel på 

extra anpassningar och särskilt stöd, som hjälp till speciallärare och lärare. Jag har genom 

intervjuer undersökt hur speciallärare och matematiklärare beskriver att de arbetar med elever 

i matematiksvårigheter och vilka anpassningar speciallärarna och matematiklärarna vidtar i 

individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. De specialpedagogiska perspektiven, det 

relationella och kategoriska, används för att analysera data. Mitt resultat visar att det finns ett 

stort behov av att utveckla det förebyggande arbetet och screening, för att sätta in rätt 

anpassningar. För att utveckla en naturlig taluppfattning behöver behoven uppmärksammas 

tidigt hos eleven och rätt stöd sättas in. 

 

Nyckelord: extra anpassningar, matematiksvårigheter, relationellt perspektiv, 

representationsfaser, specialpedagogiska förklaringsnivåer, taluppfattning.  
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1. Inledning 

                                                                                             

Med ”En skola för alla”, lyfter man i Salamancadeklarationen (2006) skolans ansvar av att 

alla barn skall ges rätt till inlärning oavsett svårigheter. Därmed är det alla elevers rättighet att 

erbjudas möjligheten att införskaffa en i tiden adekvat matematisk kunskapsutbildning i 

grundskolan och för att växa upp till demokratiska och värderande medborgare. Matematiska 

kunskaper ses som avgörande för en individs liv, men även för hela samhällets utveckling 

(Butterworth, 2012). Upprättandet av en individualiserad undervisning har kommit att framstå 

som en stor utmaning som vi pedagoger står inför, där behovet av anpassade strategier och 

tillgång till resurser är önskvärt. I skollagen står det skrivet att undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Men det finns också olika sätt 

att nå målen och därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011).  

Denna studie riktar sig mot elever som är i matematiksvårigheter. Skolverket påvisade 

sjunkande resultat i matematik efter PISA undersökningen 2009 (Skolverket, 2010) och de 

nationella proven (Skolverket, 2010). Dock har matematikresultatet 2015 förbättrats något i 

PISA undersökningen (Skolverket, 2016). Orsakerna som nämns till de sjunkande resultaten 

var att matematikundervisningen är alldeles för inriktad på procedurkunskaper, med 

konsekvensen att elever brister i begreppsförståelse. Ett ökat fokus på eget arbete de senaste 

åren ses som möjlig förklaring till de försämrade resultaten som uppmärksammats. Några 

andra förklaringar är differentiering i form av nivågrupperingar och individualisering. Redan i 

tidig ålder är utvecklingen av det matematiska språket viktigt för den vidare 

matematikutvecklingen (Rudd, 2008). Kommunikationen i klassrummet är viktig i 

matematikundervisningen, då inlärning inte bara äger rum vid samtal utan även vid 

samlyssnande. Även heterogena grupper, där individer befinner sig på olika nivåer, ger rätt 

sammansättning mellan elev och elev. Elever lyssnar på läraren, elever lär av elever och 

läraren lyssnar aktivt på eleverna i de matematiska diskussionerna, för att nå ett optimalt 

klassklimat för lärande. Läraren får på så sätt reda på var eleverna befinner sig i sin utveckling 

och förståelse (Sjöberg, 2006). 

Man kan se på matematiksvårigheter ifrån två olika specialpedagogiska perspektiv. Utifrån 

det kategoriska perspektivet ser man på matematikproblem på ett medicinskt och psykologiskt 

sätt. Medan det relationella perspektivet kan man se på matematikproblem utifrån ett 
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sociologiskt och pedagogiskt sätt. Med det relationella perspektivet betonar man 

miljöaspekten mer och ser problemet ligga på samhälls-, organisation-, grupp- och individnivå 

(Lundberg & Sterner, 2009). Där läggs ursprungsproblemen till matematiksvårigheter bl.a. i 

pedagogiska brister. Det handlar om hur skolan organiserar matematikundervisningen. De 

sjunkande resultaten beror på pedagogiken och den avgörande inlärningsmiljön. Miljön i 

skolan är avgörande om elever ska hamna i matematiksvårigheter eller inte (Sjöberg, 2006). 

Flertalet forskare (t.ex. Sjöberg, 2006; Savage, 2006), kan inte finna någon medicinsk 

dysfunktion till matematiksvårigheter i sina studier. Men på senare år har forskning ifrån ett 

kategoriskt perspektiv, såsom genetisk, neurobiologisk och neuropsykologisk forskning, 

alltmer intresserat sig för räknesvårigheter. Hur de neurobiologiska svårigheterna utvecklas, 

hur vanligt förekommande de är och hur dessa samspelar med sociala och pedagogiska 

faktorer behöver ytterligare utredas. Med det kategoriska perspektivet fokuserar man på 

individen och ser bristande förmågor och funktionen hos denna. Eleven är bärare av 

problemet och diagnoser och kategoriseringar är vanligt förekommande. Lösningarna är 

specifika och erbjuder riktade åtgärder mot individen (Björck-Åkesson & Nilholm, 2007). 

Hjärnforskningens nya tekniker har kunnat klarlägga mycket av den neurobiologiska grunden 

för inlärning, minnen, språk, matematisk problemlösning och andra kognitiva processer 

(Lundberg & Sterner, 2009). Med den här kunskapen har bl.a. Klingberg (2013) utvecklat 

dataprogram för att träna upp kognitiva processer, delar av matematiska förmågor. Han tar 

upp att man kan förbättra arbetsminnet genom att använda sig av individuell träning med 

dataprogram, program utvecklade för att träna upp just arbetsminnet.  

Jag har under många år arbetat med elever i matematikundervisning. Ibland träffar jag elever 

som av olika anledningar har svårigheter med att nå nivån för ett betyg. I de flesta fall kan 

man lösa svårigheterna genom att anpassa pedagogiken och miljön efter de förutsättningar 

man har i skolan, men ibland stöter man på elever som har svårare att svara på 

anpassningarna. Jag har funderat över vilka tankar och idéer en skola egentligen ska ha då de 

skapar en organisation för dessa elever. Skolor måste utvecklas organisatoriskt och 

pedagogiskt, för att klara så många elever som möjligt till ett betyg i matematik. Det handlar 

även om vilka förutsättningar som pedagoger får, t.ex. vilka ramar för de olika anpassningar 

som vi har möjlighet att genomföra.  

Genom en kvalitativ ansats och med fokus på de specialpedagogiska perspektiven, främst på 

det relationella – det pedagogiska sättet, för att förklara matematiksvårigheter, vill jag ge en 

bild av arbetet med elever i matematiksvårigheter. Visa vilka tankar och idéer en skola har då 
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det skapas en organisation för dessa elever. Studiens huvudintresse riktas mot hur 

speciallärare och matematiklärare arbetar med elever i matematiksvårigheter, samt även 

synliggör speciallärarnas och matematiklärarnas anpassningar i matematikundervisningen.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att ge en bild av hur speciallärare och matematiklärare arbetar med 

elever i matematiksvårigheter och undersöka vilka anpassningar som används.  

För att studera detta, så tar jag bl.a. hjälp av två frågeställningar:  

1. Hur beskriver speciallärare och matematiklärare att de arbetar med elever i 

matematiksvårigheter? 

2. Vilka anpassningar i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner, vidtar speciallärare 

och matematiklärare i arbetet med elever i matematiksvårigheter?  

Frågeställning 1, en mer allmän fråga om det direkta arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. Svaren till frågeställning 1 kommer ifrån intervjuer. Frågeställning 2, 

en styrd frågeställning med anpassningar kopplade till problemförklaringar. Svaren till 

frågeställning 2 kommer ifrån både intervjuer och dokument (pedagogiska kartläggningar, 

individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram).  

 

1.2. Disposition 

För att få en tydlig struktur på arbetet har jag valt att skriva efter en linjär disposition. 

Inledningen tar upp samhällets, forskningens och mitt perspektiv, som därefter följs av 

studiens syfte och frågeställningar. I bakgrunden benar jag ut centrala begrepp om vad som 

menas med matematiksvårigheter, pedagogernas verktyg och skoldokument. Sedan fortsätter 

jag med en forskningsgenomgång som jag har delat in efter mina två frågeställningar i två 

genomgående områden: arbetet med elever i matematiksvårigheter och problemförklaringar 

kopplat till anpassningar. Mellan forskningsgenomgången och resultatet ligger teori och 

metod delen. I teoridelen behandlar jag den teoretiska referensram som utgjort uppsatsens 

analysverktyg. Efter teoridelen övergår jag till att noggrant belysa mitt val av metod, där 

inleder jag med ansatsen, sedan en kort beskrivning av mitt val av forskningsstrategi, där jag 

lyfter val av metod. Därefter beskriver jag urval och urvalsgrupp och övergår till hur jag 

genomfört och bearbetat det insamlade materialet. Avslutningsvis lyfter jag studiens 
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tillförlitlighet och etiska aspekter. Även presentationen av resultat är indelad efter mina 

frågeställningar som avslutas med en resultatsammanställning. Därefter följer diskussion och 

metoddiskussion, samt avslutar med förslag på vidare forskning. Sist i arbetet finns referenser 

och bilagor.  

2. Bakgrund 

Här i bakgrunden benar jag ut centrala begrepp om vad som menas med matematiksvårigheter 

och förklarar vilka verktyg som i denna studie räknas som pedagogernas, samt lite kort om 

aktuella skoldokument. 

2.1. Matematiksvårigheter 
 

Svag matematisk förmåga är ett större handikapp än svag läsförmåga och medför större 

konsekvenser för människors livschanser menar Butterworth (2012). Vad han menar med 

detta är att det leder till högre risk för människor med svag matematisk förmåga gällande t.ex. 

lägre inkomst, kriminalitet, arbetslöshet och sjukdom. Det är därför viktigt som undervisande 

matematiklärare att kunna analysera vad det är för problemförklaring och åtgärda med rätt 

strategi när eleven hamnar i matematiksvårigheter (Adler, 2007; Östergren, 2013).  

Matematiksvårigheter kan finnas i många olika former och de kan dessutom ha helt olika 

förklaringsgrunder, t.ex. brister i undervisningen, känslomässiga blockeringar, familje- och 

kulturell tradition, allmänna eller specifika kognitiva svårigheter (Adler, 2007). Många menar 

att miljön i skolan är avgörande om elever ska hamna i matematiksvårigheter eller inte och att 

eleverna inte är det ursprungliga problemet (Lundberg & Sterner, 2009; Rudd, 2008; Savage, 

2006; Sjöberg, 2006). Det handlar om hur skolan organiserar matematikundervisningen. 

Forskare med det relationella perspektivet, t.ex. Sjöberg (2006), kan inte finna någon 

medicinsk dysfunktion till matematiksvårigheter i sin studie. Bland annat så har begreppet 

dyskalkyli ifrågasatts, och många gånger på samma grunder som man kritiserar dyslexi - att 

begreppen inte egentligen finns. Det handlade mer om pedagogiska brister där den största 

anledningen till matematiksvårigheter beror på brister i undervisningen.  

Lundberg och Sterner (2009) har gjort en forskningsöversikt på räknesvårigheter, baserad på 

empirisk forskning och på forskningsbaserade utvecklingsarbeten. Den visade att omkring 20 

procent av variationen i räkneförmåga kunde förklaras av variationen i förmågan att 

diskriminera antal, även sedan man kontrollerat för en lång rad kognitiva faktorer. En orsak 
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till denna stora variation i utveckling när barnen börjar förskolan kan vara att en del barn har 

en genetisk medfödd förmåga att diskriminera antal. Man kan tänka sig att det behövs ett antal 

grundläggande förmågor som gör att barn kan lära sig att räkna. Förmågor som att uppskatta 

antal, koppling mellan grundläggande antalsuppfattning och symboler som räkneord och 

siffror eller om en nedsättning i mer generella förmågor som arbetsminnet. Man kan ha 

svårigheter i enskilda förmågor som antalsuppfattning eller flera förmågor, även nedsatt 

arbetsminne. Dessa förmågor kan även kompensera för varandra (Östergren & Andersson, 

2012). Men det kan också vara bristfällig stimulans under förskoleåldern. Studier har visat att 

förskolebarns matematiska kunnande har starkt samband med senare färdigheter i skolan. Det 

är därför viktigt redan i tidig ålder att barnet får rätt stimulans och miljö för att utveckla de 

grundläggande matematiska förmågorna. Att genomföra exakta beräkningar är resultatet av 

planmässig undervisning (Lundberg & Sterner, 2009). Geary (2004) beskriver 

matematiksvårigheter genom att dela upp matematiksvårigheter i två grupper: elever med 

allmänna matematiksvårigheter och de med specifika matematiksvårigheter. Vi kommer nu 

nedan att titta mer på respektive grupp. 

2.1.1. Specifika matematiksvårigheter 

Specifika matematiksvårigheter är när eleverna har fullt normal intelligens, men kan ändå ha 

t.ex. koncentration – och minnessvårigheter, som gör att man får svårt att hantera sitt lärande. 

Eleverna behöver inte ha problem med hela matematiken. Om barnet trots hög 

intelligenspoäng har presterat dåligt på färdighetstestet i matematik, så måste det föreligga en 

specifik problematik som inte har med intelligensen att göra. Vissa forskare använder sig av 

begreppet dyskalkyli, andra vill inte göra det. För då skulle man enkelt kunna hävda att 

räknesvårigheter är av dyskalkyli-natur, men verkligheten är inte så renodlad och enkel. Det 

handlar om ett samspel mellan arv och miljö. ”Dyskalkyli-natur” handlar om bristfällig 

taluppfattning som ger sig tillkänna i svårigheter i mycket grundläggande och enkla 

numeriska färdigheter som att jämföra antal punkter i två avgränsade mängder. Taluppfattning 

skulle också kunna röra sig om en förmåga att hantera och manipulera tal eller storheter på en 

tallinje, som man ”har i huvudet” (Lundberg & Sterner, 2009).  Elever som har svårigheter 

med aritmetik har svårigheter med längder, taluppfattning och antal som representeras av tal. 

Den logiska förmågan kan dock vara väl utvecklad. Det här beror på att när man räknar 

aktiveras olika delar av hjärnan (Butterworth, 2012). På många håll kräver man en formell 

diagnos, dyskalkyli, för att en elev ska få särskilda hjälpinsatser. Detta betyder inte 
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nödvändigtvis att det är ett berättigat krav. Varje elev har rätt att få den pedagogiska hjälp han 

eller hon behöver alldeles oberoende av formell diagnos (Lundberg & Sterner, 2009). 

Specifika matematiksvårigheter förklaras med att det brukar vara fråga om att få problem med 

delar, inte allt, av det som brukar kallas för kognitiva processer. Delarna kan vara t.ex. 

perception, minne, tankeprocesser och språk. Vid minnes- eller koncentrationssvårigheter kan 

man ha full normal intelligens. Man tappar tråden eller säger saker i fel ordning. Ofta finns 

det komplicerade blandade orsaker till matematiksvårigheter, för alla har en unik kognitiv och 

genetisk profil (Adler, 2007). Adler menar att undersökning av dyskalkyli ska omfatta 

bedömning av elevens utvecklingsnivå och kognitiva mognad. Denna del görs av psykolog 

och inte före tio års ålder. Undersökning ska även omfatta undersökning av de specifika 

kognitiva processer som är nödvändiga vid arbetet med matematik. Det handlar om tal och 

siffror, talbegrepp, antalsuppfattning, schema för antal, arbetsminne och uppmärksamhet, 

perception och spatial förmåga, förmåga att planera, tidsuppfattning, samt förmåga att lösa 

problem. Även läsning, skrivning och stavning ska undersökas. Konkreta exempel på 

strategier och hur man kan arbeta med kognitiv träning i matematik för att utveckla 

förmågorna arbetsminne, uppmärksamhet, perception och spatial förmåga hos eleverna är 

t.ex. kompensatoriska hjälpmedel, laborativt material och mer anpassat specialpedagogiskt 

arbete. Elever med specifika matematiksvårigheter har större behov av individuell och 

specialpedagogisk insats. När man tränar elevernas svagheter så är det mest effektivt i mindre 

grupper eller en till en undervisning (Adler, 2007; Butterworth, 2012; Dowkers, 2009; 

Gersten, 2005).  

2.1.2. Allmänna matematiksvårigheter                                                                         

Den andra gruppen av barn med matematiksvårigheter enligt Geary (2004) är de som bedöms 

att ha allmänna inlärningssvårigheter. Dessa barn uppvisar låga prestationer både gällande 

matematik och läsning (Geary, 2004). Adler (2007) talar om allmänna kognitiva svårigheter 

när man har gjort ett intelligenstest hos psykolog och eleven där presterar jämnt men lågt på 

det mesta (spatial förmåga, perception och språk). Vid allmänna kognitiva svårigheter, låg 

begåvningsnivå, har eleverna jämna låga prestationer från dag till dag. Hjälpen ligger oftast i 

att ge mer tid till lärandet, repetition och förenklat undervisningsmaterial, att arbeta med det 

här i klass är möjligt. Eleven kan få allmänna matematiksvårigheter av andra anledningar. Om 

elever har svårt med inlärning, så kan inlärningsproblemen domineras av sociala och 

emotionella problem, så som ängslan, depression, ångest, aggressivitet, bräcklig självbild, 
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bristfällig uppgiftsorientering eller oförmåga till självreglerad inlärning. Det behöver alltså 

inte vara allmänna kognitiva svårigheter, låg begåvning. Pedagogerna och elevvårdsteamet 

måste då lösa elevens situation, för att sedan kunna nå eleven i matematikundervisningen 

(Lundberg & Sterner, 2009). 

 

2.2. Pedagogernas verktyg 

I denna studie är pedagogernas verktyg i skolan: kartläggningar, individuella 

utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Dessa dokument är offentliga handlingar om de inte är 

sekretessbelagda (Skollagen, 2011).  

2.2.1. Kartläggningar 

Att uppmärksamma matematiksvårigheterna tidigt och göra en pedagogisk kartläggning av 

eleven är av stor vikt. När man gör den pedagogiska kartläggningen är det viktigt att få hela 

bilden av elevens situation och miljö. Kartläggningen görs på organisations-, grupp- och 

individnivå. Det är ett samarbete mellan lärare, elev, vårdnadshavare och eventuellt 

elevhälsoteamet (Skolverket, 2014). Informationen kan man få genom samtal och intervjuer i 

inventeringen och kartläggningen. När specialläraren/matematikläraren vill kartlägga om det 

finns eventuella luckor inom matematiken, så brukar det kallas för att man gör en screening 

av ämnet. När man kartlägger matematiken så tittar man speciellt på om eleverna har en god 

taluppfattning, antalsuppfattning, arbetsminne, visuell och rumsmässig förmåga, läsning och 

språkförståelse, de fyra räknesätten och enkel problemlösning (Lundberg & Sterner, 2009). 

Speciallärare/matematiklärare observerar även elevens arbete under lektioner. Man 

undersöker hur elevens uppmärksamhet, koncentration, mentala uthållighet fungerar. Allt det 

här sammanfattas i den pedagogiska kartläggningen. God kartläggning går ut på att identifiera 

dominerande faktorer av styrkor och problemprofiler i syfte av att få direktiv för 

utformningen av de pedagogiska insatserna, dvs. anpassningarna. Resultatet efter den 

pedagogiska kartläggningen kopplas och leder till de extra anpassningarna eller särskilt stöd i 

den individuella utvecklingsplanen eller åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2014).  
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2.2.2. Individuell utvecklingsplan 

Skolverket (2014) menar att skolan ska skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen eller mot att inte nå kunskapskraven. I den individuella 

utvecklingsplanen (IUP) skriver matematikläraren vid behov in extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan t.ex. vara anpassningar för att hjälpa eleven 

att planera och strukturera sina studier. Det kan också handla om att eleven får stöd genom 

att schemat kan beskrivas med bilder och med korta och tydligt avgränsade uppgifter som 

prickas av när de blir färdiga. Området eller begrepp kan behöva förklaras med visuellt stöd, 

praktiskt eller med konkreta material. Området kan också behöva förklaras på elevens 

modersmål. Vid ett av utvecklingssamtalen, en gång per läsår, ska läraren ta fram en skriftlig 

individuell utvecklingsplan om det finns svårigheter för eleven att uppnå ett betyg. Annars är 

det frivilligt med att skriva en IUP. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller 

både omdömen och framåtsyftande planering.  I den framåtsyftande planeringen 

sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser, extra anpassningar, som ska göras av 

skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt 

som möjligt (Skolverket, 2014). 

2.2.3. Åtgärdsprogram 

Enligt skollagen (2011) ska ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev som ska ges särskilt 

stöd. Rektor beslutar om det finns behov av särskilt stöd. Skolverket (2014) har gett ut 

exempel på extra anpassningar och särskilt stöd, som hjälp vid utformning av 

anpassningarna. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, större anpassningar, 

som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Det kan handla om att elevens behov av stöd är mer omfattande och 

varaktigt. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, 

t.ex. psykologer för psykologutredningar. Åtgärdsprogrammet, ÅP, är ett nödvändigt 

pedagogiskt instrument för planering och samarbete mellan lärare, annan personal t.ex. i 

elevhälsan, eleven och vårdnadshavare. Åtgärdsprocessen kan beskrivas i lera steg: 

inventering, pedagogisk kartläggning, målformulering, planering och genomförande av 

åtgärder (Björk-Åkesson & Granlund, 2002).  Givetvis måste kontakter under utredningen 

ske med beaktande av gällande sekretessbestämmelser. För att speciallärarstöd, stöd av 
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elevassistent eller skolhälsan ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av sådan 

ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, där insatsernas omfattning och varaktighet har betydelse 

(Skolverket, 2014). Ett åtgärdsprogram ska kontinuerligt utvärderas och anpassas efter 

tidsintervaller på vanligtvis 6 - 8 veckor eller bedömas att det ska avslutas (Skollagen, 2011). 

 

2.3. Skolverkets exempel på extra anpassningar 

Skolverket (2014) har gett ut exempel på extra anpassningar, som läraren kan använda sig av i 

skolan. De beskriver de extra anpassningarna inom ramen för den ordinarie undervisningen, 

som matematikläraren eller specialläraren skriver in i den individuella utvecklingsplanen, 

IUP. Extra anpassningar syftar till att göra undervisningen mer tillgänglig för eleven. Det kan 

t.ex. vara att: Uppgifter förklaras med visuellt stöd, praktiskt eller med konkreta begrepp ifall 

eleven behöver få kortfattade instruktioner med bekanta ord via flera sinnen. Genomgångar 

och redovisningar kan göras mer flexibla genom att använda interaktiva tavlor. Bärbara 

datorer, lärplattor och smartphones, för att öka de visuella inslagen. Elever kan också behöva 

träna vissa moment oftare, under längre tid eller på andra sätt.  

 

3. Tidigare forskning  

 

Jag har delat in tidigare forskning i mina frågeställningar: att arbeta med elever i 

matematiksvårigheter och vilka anpassningar som vidtas, för att på så sätt tydligt koppla 

litteraturen till studiens syfte.   

 

3.1. Arbetet med elever i matematiksvårigheter 

Vid en genomgång av tidigare forskning inom matematiksvårigheter finner jag förklaringar på 

samhälls-, organisation-, grupp- och individnivå. Därför kommer jag att presentera 

litteraturgenomgången via dessa nivåer. Jag kommer här att även ha matematiklärande som en 

egen rubrik för att synliggöra eleverna och matematikämnet i litteraturgenomgången. Detta 

för att få svar på min första frågeställning dvs. att ge en bild av hur speciallärare och 

matematiklärare arbetar med elever som är i matematiksvårigheter. 
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Matematiklärande 

Två brittiska forskare, Gray och Tall (1994), har studerat elevers räkning och identifierat olika 

strategier i huvudräkning av subtraktion och addition. Eleverna använde sig av strategierna 

”räkna vidare”, ”kända fakta” och ”talfakta”. Det visade sig att de högpresterande eleverna 

hade mer kunskap om hur man bemöter räkneoperationerna och jobbar på ett annat sätt än de 

svagpresterande. De använder sig av ett mer flexibelt tänkande när de arbetar med tal genom 

att dela upp och sätta ihop dem. Elever kan ha olika uppfattningar redan innan undervisningen 

börjar eller fått missuppfattningar gällande matematik genom bristande undervisning. 

McIntosh ger förslag på undervisning som förebygger eller kommer tillrätta med 

missuppfattningar. Han har bedrivit utvecklingsarbete och forskning i Australien kring tal, 

taluppfattning och räkning. Genom att intervjua ett flertal elever efter att de har löst en 

uppgift, så har han fått ta del av elevers missuppfattningar och svårigheter vid 

matematikinlärningen (McIntosh, 2008). Så som: 

 Vid bråk så är ett vanligt misstag att eleverna inte tänker på att delarna måste vara lika 

stora när elever ska dela in ett område. Elever kan säga att de vill ha den största halvan. 

Förslag på undervisning är att använda visuellt laborativt material, t.ex. vika papper. 

 Vid decimaltal så är det lätt för elever att jämföra heltalssystemet med decimalsystemet. 

Missuppfattningen kan då leda till att de tror att 3,15 är större än 3,9, eftersom 15 är 

större än 9. Förslag på undervisning är att skriva talföljder. Arbeta med tallinjer. 

 Vid introduktion av begrepp kan man visa begrepp i 4 olika representationer: konkret 

(laborativt material), representativt (bilder och ord), abstrakt (siffersymboler) och 

återkoppling, genom en tanketavla. Dela in ett papper i fyra områden och skriv in i 

respektive område: ord, bild, symboler och räknesaga (se tanketavla, bilaga 2). De kan 

även lägga dit konkret material. Det hjälper eleverna att få inre bilder, sätta ord och 

matematiska begrepp till en och samma uppgift. 

 

Elever i matematiksvårigheters väg in i det formella arbetet med tal och räkning måste vara 

mer systematisk, mer strukturerad och mer genomtänkt än vad som behövs för andra elever. 

Det är lovande för framtiden med metoder som innefattar utveckling av teknik för lärande och 

program som kan anpassas till individuella behov (Butterworth, 2012). Eleverna i 

matematiksvårigheter måste få resonera om begrepp på ett matematiskt sätt och få visade 

strategier om hur man kan använda siffror och tal på ett flexibelt sätt. De måste få möjlighet 
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att leka med siffror och tal, se strukturer och system, för att utveckla sin taluppfattning. 

Exempel på hur lärare kan organisera sin undervisning och uppgifter att jobba med t.ex. när 

det gäller arbetsminnessvårigheter eller räknesvårigheter är mer konkret och direkta strategier 

i undervisningen när det gäller antal och räkneoperationer. Konkreta och visuella material är 

fördelaktigt att använda (Gray & Tall, 1994; Lundberg och Sterner, 2009).  

Gersten (2005, 2009) har undersökt övningar som ökar de matematiska kunskaperna i 

undervisningen av elever med inlärningssvårigheter:  

 För att utveckla elevers taluppfattning, som en helklassaktivitet, kan man arbeta med 

att: öva på att “räkna upp”, lyssna och räkna mynt som tappas ner i en burk, räkna 

baklänges, sammankoppla att räkna fram- och baklängesräkning, länka addition och 

subtraktion till objekt. Olika taluppfattningsspel kan få barn att inse hur man pratar om 

nummer och relationer. De passar bäst som smågruppsaktivitet.  

 För att lära sig det matematiska språket och begrepp är det är viktigt att tidigt börja med 

att barnen får uttrycka sina idéer genom olika uttryckssätt, t.ex. muntligt, laborativt och 

visuellt. Dessa övningar fungerar bäst i små barngrupper (Gersten, 2005; 2009).  

 För att utveckla problemlösning och barns taluppfattning kan vara att lära barn strategier 

för att kunna lösa ett problem. Genom att eleverna får se på modeller och bli försedd 

med olika steg för att kunna lösa problemet. 

Man kan som speciallärare/matematiklärare arbeta med matematik på många olika sätt t.ex. 

genom att använda sig av problemlösning för att på så sätt få eleverna att utveckla sitt 

tänkande och därigenom få djupare förståelse för matematiska begrepp. De flesta barn 

kommer till skolan med stora informella matematiska kunskaper och 

speciallärarna/matematiklärarna kan använda sig av att sammankoppla det informella till mer 

formell förståelse. Problemlösning är en utmanande och utvecklande tankeverksamhet, som 

tydliggör kognitiva processer. Med problemlösning kan man se samband mellan matematik 

och verklighet. Genom att lösa matematiska problem kan eleven få en allmän kompetens i att 

lösa andra typer av problem i vardagen (Moscardini, 2010). En av de viktigaste aspekterna i 

problemlösning är att öva det matematiska resonemanget när eleverna arbetar i grupp eller 

redovisar olika lösningar (se problemlösningsuppgift, bilaga 3). Denna matematiska dialog är 

en väsentlig del för att utveckla det matematiska lärandet (Taflin, 2007).  

Det forskas bl.a. om hur intensivträning kan förbättra den matematiska förmågan, som 

påverkas av arbetsminnet och koncentrationen (Klingberg, 2013; Truedsson & Strohmayer, 
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2013). Om intensivträning ska vara framgångsrik som anpassning, så måste eleven träna på en 

specifik del, ca 30 minuter/dag, minst 5 dagar i veckan under en 5 veckors period. Det går att 

utveckla elevers matematiska förmåga och läsförmåga med intensivträning.  Truedsson och 

Strohmayer (2013) har utvecklat dataprogram som tränar taluppfattning och arbetsminne, 

Mattelek Flex och Minneslek Flex. Klingberg (2013) har utvecklat specialriktade dataprogram 

för att utveckla den kognitiva förmågan. Förr trodde man att förmågan var konstant genom 

livet. Klingberg menar att forskning idag har visat på att hjärnans möjligheter inte är statiska, 

så han har utvecklat träningsprogram. Hans forskning visar att när arbetsminnet förbättrades, 

så förbättrades även uppmärksamheten hos barn med även dessa problem. Dessutom visade 

det sig att negativa förväntningar och stress sänker prestationerna. Slutsatsen vid Klingbergs 

studie blev att uppmärksamheten och arbetsminnet kan tränas upp genom datoriserade 

program och hjälpande strategier i undervisningen.  

Samhällsnivå 

Samhället och den specialpedagogiska forskningen har förändrat synsättet på svårigheter 

under historiens gång. Den första synen var det kompensatoriska/kategoriska perspektivet, 

med psykologiskt/medicinskt synsätt, som gav lösningarna till specialpedagogik och 

forskningen inom området. Man såg svagheter hos individen och lösningarna var specifika 

och riktade åtgärder mot individen. Om eleven inte hängde med i den ordinarie 

undervisningen och var i matematiksvårigheter, som kanske berodde på andra orsaker, 

exkluderades eleven ur gruppen till en till en undervisning eller till små grupper (Björck-

Åkesson & Nilholm, 2007). Man anpassade inte undervisningen individuellt utan såg det som 

att den ”ordinarie undervisningen” var den rätta. Det senare framväxande relationella 

perspektivet är ett mer socialt och pedagogiskt synsätt, där man betonar miljöaspekten. Man 

lägger vikt på elevers delaktighet på ett fysiskt, pedagogiskt och socialt plan, därför är 

inkludering ett viktigt begrepp (Lundberg & Sterner, 2009; Nilholm, 2006; Sjöberg, 2006).  

Gersten (2005) har gjort en övergripande metaanalys av undervisnings komponenter från 42 

internationella studier av matematikundervisningen för elever med inlärningssvårigheter. 

Studien fokuserade på vilka undervisnings strategier som ökar matematikkunskaperna hos 

elever med inlärningssvårigheter. Hur kursplaner och metoder utformas har stor betydelse för 

att öka matematikkunskaperna. Det är även viktigt att förskolemiljön stimulerar 

matematikutvecklingen hos barnen. Det är viktigt att börja tidigt i barnets vardag med 

matematiska begrepp. Redan på förskolan bör pedagogerna naturligt i vardagssituationer 
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använda sig av matematiska begrepp för att minska risken för matematiksvårigheter 

(Lundberg & Sterner, 2009; Rudd, 2008).  

Barn från ekonomiskt och utbildningsmässigt mer gynnsamma hemmiljöer får mer numerisk 

stimulans än barn som växer upp i mindre privilegierade familjer. Hemmiljön är av stor 

betydelse för vilken stimulans och vilka förkunskaper eleverna har fått inom matematik. 

Några andra viktiga faktorer ifrån hemmen som man bör tänka på är att kost, sömn, motion 

och stress, påverkar koncentration och arbetsminnesförmåga, som i sin tur påverkar 

matematikinlärningen. Ett gott samarbete med hemmet är alltså en god strategi (Butterworth, 

2012; Klingberg, 2005; Truedsson & Strohmayer, 2010). 

Alla som kommer i kontakt med elever i svårigheter, t.ex. utbildare (pedagoger i skolan och 

vid lärarutbildningar), beslutsfattare (rektorer och politiker) och andra professionella 

yrkesgrupper (t.ex. skolhälsan och socialarbetare), måste arbeta tillsammans för att finna en 

gemensam grund för att vi ska förbättra livet för barn med inlärningssvårigheter. Eleverna 

måste tidigt få hjälp genom att identifiera deras styrkor och svårigheter, för att sätta in rätt 

stöd och anpassningar (Fletcher, 2007).  

Organisationsnivå 

Löwing (2006) lyfter orsakerna till matematikproblem på organisationsnivå i skolorna genom 

sina studier. Hon menar att man inte har tagit hänsyn till den komplexitet som råder i ett 

klassrum och inte heller tagit lärarnas perspektiv när det gäller att förstå och förklara problem. 

Eftersom lärarna fokuserade på arbetet med nya arbetsformer och nya styrdokument, blev 

innehållet lidande. Skolorna styrs av övergripande ramar som resurser, styrdokument, lokaler, 

utrustning, lärare, timplaner och resurstilldelning. Detta både för att få en likvärdig skola, 

samt som det begränsar vad man kan göra. 

Många forskare (t.ex. Butterworth, 2012; Gersten, 2005; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 

2011; Östergren, 2013) tror på ett fortsatt arbete med att utveckla screening för att utveckla 

identifiering och definitionen av taluppfattning. För att utveckla en naturlig taluppfattning 

behöver behoven uppmärksammas tidigt hos eleven, för att sätta in rätt anpassningar. Vi 

behöver på djupet förstå de specifika kompetenser, strategier, och förståelse som är 

förutsägbara att senare ge eleven problem i sin utveckling av matematisk förmåga. 

Matematiklärare behöver höja framförallt sin formella kompetens och därmed även teoretiska 

kunskap om matematiksvårigheter för att uppfylla kunskapsbehovet om inlärningssvårigheter 

i skolan och stärka förebyggandet av matematiksvårigheter.  
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Skolor kan organisera det särskilda stödet i matematik på flera sätt. För att speciallärarstöd, 

stöd av elevassistent eller skolhälsan ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av sådan 

ingripande karaktär, som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den 

ordinarie undervisningen.  Insatsernas omfattning och varaktighet är av betydelse (Skolverket, 

2014). Stödet ligger oftast i att få mer tid med speciallärare till lärandet, repetition och 

förenklat undervisningsmaterial. Det är fullt möjligt att arbeta med det här i klass. Ett annat 

sätt är enskilt arbete, en till en undervisning. Korta pass några gånger i veckan med en till en 

undervisning av speciallärare där man arbetar med områden där eleven visar stora svårigheter 

(Adler, 2007). Elever med specifika matematiksvårigheter har större behov av individuell och 

specialpedagogisk insats. När man tränar dessa svagheter, så är det mest effektivt i mindre 

grupper eller en till en undervisning (Adler, 2007; Butterworth, 2012; Gersten, 2005). 

Dowkers (2009) hävdar att i de här fallen är den enskilda träningen mer effektiv, eleven går 

mer framåt i en till en undervisning några kortare pass i veckan, jämförelsevis med arbetet i 

små grupper eller i helklass.  

 

Gruppnivå  

Lärarens bemötande av eleverna färgar klassklimatet i gruppen. En lärare som trots adekvat 

uppläggning av undervisning, kan ändå ha en negativ inverkan på den enskilda eleven och 

gruppen. En kall och avvisande hållning och brist på engagemang kan ödelägga det bästa 

undervisningsupplägg för gruppen. Elevernas självförtroende och inre motivation för 

matematik påverkas av framgång eller misslyckanden. På längre sikt inverkar lågt 

självförtroende och låg inre motivation hämmande på matematikprestationerna. Läraren 

behöver ha en kritisk hållning till den egna undervisningen och kontinuerligt göra tillhörande 

uppföljning och utvärdering av den (Lundberg & Sterner, 2009). Lärare måste även inse 

vikten av språket som ett verktyg för undervisning i matematik. Kommunikationen i 

klassrummet är viktig att lyfta fram och att lärare måste planera upplevelser och aktiviteter till 

att ansluta nya matematiska termer och fraser för idéer som barn redan vet (Sjöberg, 2006). 

Arbetsinsats och arbetsro är två viktiga komponenter för att få bukt med 

matematiksvårigheter. Stora undervisningsgrupper kan vara en huvudorsak till att eleverna får 

så lite gjort, då arbetsron och därmed möjligheterna att koncentrera sig blir begränsad. Elever 

med koncentrations, uppmärksamhets och arbetsminnessvårigheter får det extra svårt i en 

sådan miljö. Även elevernas attityder, motivation och inställning till skolan påverkar 

arbetsinsatsen i gruppen (Sjöberg, 2006).  
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Individnivå 

I skolan bör man möta varje elev på elevens funktionsnivå. Stödet måste utformas 

individuellt, då alla har olika profiler av svårigheter och styrkor. För att utveckla en bra 

taluppfattning hos barn, så ska man jobba med de svåra bitarna och testa hur det går och prova 

olika anpassningar. När de svagpresterande eleverna misslyckas med metoder ändrade de inte 

på dem, utan räknade bara på mer på samma sätt. Det är då viktigt att det finns ett vuxenstöd, 

en lärare som direkt fångar upp eleven. Då behöver eleven få hjälp genom ett arbete med 

någon som kan förändra deras bild av matematiken (Gray & Tall, 1994). Läraren måste få 

dem att lämna de icke framgångsrika räknestrategierna, till att övergå till nya framgångsrika 

strategier. Eleverna fastnar lätt i förvirrande hypoteser om hur talsystemet fungerar och 

används. Eleven behöver snabb återkoppling och korrigering av lyhörd lärare (Lundberg & 

Sterner, 2009). Matematiksvårigheterna är inte är konstanta över tid hos en elev. 

Matematikläraren ska göra kontinuerliga analyser av undervisningen och förändra 

anpassningarna över tid (Gersten, 2005). Därför ska ett åtgärdsprogram kontinuerligt 

utvärderas och anpassas efter tidsintervaller på vanligtvis 6 - 8 veckor eller bedömas att det 

ska avslutas (Skollagen, 2011). 

Östergren (2013) tillhör grundforskningen inom psykologi och har studerat vad specifika 

inlärningssvårigheter i matematik kan bero på. Han tycker att man ska vara försiktig med att 

använda diagnoser, framför allt på yngre barn. Att uppmärksamma matematiksvårigheterna 

tidigt och göra kartläggning av eleven är viktigt. Det är viktigt att få hela bilden av elevens 

situation och miljö. Den informationen kan man få genom samtal och intervjuer i 

inventeringen och kartläggningen. T.ex. kan elever med lässvårigheter även få svårigheter i 

matematik. En komponent som lässvårigheter har visat sig vara relaterade till långsamma 

processer i matematik (Gersten, 2005).  Om elever är i matematiksvårigheter, så kan 

inlärningsproblemen domineras av sociala och emotionella problem, så som ängslan, 

depression, ångest, aggressivitet, bräcklig självbild. Det behöver alltså inte vara 

matematiksvårigheter, då måste pedagogerna och elevvårdsteam lösa elevens situation, för att 

sedan kunna nå eleven i matematikundervisningen. Speciallärarna/matematiklärarna ska vara 

lyhörd och göra kontinuerliga bedömningar av vilken effekt undervisningen har på eleven. 

God kartläggning går ut på att identifiera dominerande faktorer av styrkor och 

problemprofiler i syfte att få direktiv för utformningen av de pedagogiska insatserna 

(Lundberg & Sterner, 2009). 
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3.2. Anpassningar kopplat till problemförklaringar 

Vid en genomgång av tidigare forskning inom matematiksvårigheter finner jag hur man kan 

använda sig av anpassningar som kopplas till problemförklaringar. För att få svar på min 

andra frågeställning och visa vilka anpassningar som tas upp i litteraturen, berättar jag här 

vilka anpassningar speciallärare och matematiklärare vidtar i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter enligt tidigare forskning.   

I Amerika har man kommit rätt långt och utvecklat en vad de kallar för en multi-strategi för 

att tidigt identifiera problemförklaringar och sätta in rätt anpassningar till studenter med olika 

inlärningssvårigheter. Strategin heter Respons To Intervention – RTI och är ett helt program 

att arbeta efter. RTI processen börjar med höga kvalitativa instruktioner i undervisningen i 

klassrummet. Med kvalitativa instruktioner menas genomgångar, strategier och uppgifter som 

det finns evidensbaserad forskning bakom. Sedan fortsätter man med en stor universell 

screening, kartläggning i matematik, av alla elever, för att uppmärksamma om det är någon 

elev som inte har svarat på undervisningen eller en viss del av undervisningen. Kopplat till 

luckor i screeningen, kartläggningen, sätter man in olika anpassningar efter individuella behov 

och nivåer. RTI programmet kan användas både i det generella klassrummet och i 

specialundervisningen (Fletcher, 2007).  

Anderssons (2010) studie visar på att elever i matematiksvårigheter har svårigheter 

(problemförklaringar) då det gäller: faktiska-, konceptuella-, procedur-, och problem-lösnings 

kompetenser. Brister i dessa kunskaper och färdigheter kan ge svårigheter för eleverna med 

aritmetisk problemlösning. Det beror på att problemlösning är en komplex uppgift och kräver 

inblandning av både konceptuell och procedurella färdighetskomponenter. Andersson ger 

exempel på anpassningar:  

 Avlasta arbetsminnet kan anpassningen vara att man ger korta och enkla instruktioner 

och att man delar upp arbetsområden. 

  Bygga upp taluppfattning kan anpassningen vara att använda konkret konkreta 

material för att representera magnituder eller enkla aritmetiska problem, när man i 

tidig ålder börjar att jobba med sambandet mellan numeriska och matematiska 

symboler. 

Med specifika kognitiva svårigheter brukar det vara fråga om att få problem med delar av det 

som brukar kallas för kognitiva processer t.ex. perception, minne, tankeprocesser och språk. 

Eleverna brukar då ha problem att automatisera sifferfakta, förmågan att se mängd och med 
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arbetsminnet. Då har eleverna större behov av individuella och specialpedagogiska insatser. 

Olika anpassningar för eleverna är t.ex. att lindra svårigheterna, reducera problem genom 

enskilt arbete, kompensera svårigheterna och färdighetsträning (Adler, 2007): 

 Lindra svårigheterna. Regelbundna, planerade samtal med eleven om styrkor och 

även för att bättre förstå sina svagheter. Tala om möjligheter att lyckas och vilka 

åtgärder/stöd som sätts in. Eleven behöver bli sedd och bekräftad. Prata om 

delmål. 

 Reducera problemen genom enskilt arbete, en till en undervisning. Korta pass 

några gånger i veckan där man arbetar med områden där eleven visar stora 

svårigheter. Träna på de kognitiva byggstenarna i matematik. 

 Kompensera svårigheterna. De elever som har stora automatiseringssvårigheter 

behöver tekniska- och pedagogiska hjälpmedel för att lyckas. 

4. Teoretisk referensram 

 

Här presenteras den teoretiska referensram som är en utgångspunkt, vilket jag kopplat till, när 

jag gjort min analys.  Jag tolkade och analyserade text ifrån intervjuer och dokument, där 

syftet var att skapa en allmän bild och få en förståelse hur speciallärare och matematiklärare 

arbetar med elever i matematiksvårigheter. För att nå min teoretiska referensram och skapa 

förståelse, kommer jag att använda mig av de båda perspektiven, det relationella perspektivet 

och det kategoriska perspektivet, när jag ser på svaren i intervjuerna och sammanställningen 

av anpassningarna. Jag vill få en förståelse för hur speciallärare och matematiklärare kan 

arbeta med matematiksvårigheter på olika sätt, beroende på vilket perspektiv man intar när 

man ser på problemen.  

4.1. Specialpedagogiska forskningsperspektiv 

Specialpedagogisk forskning utgår ifrån teoretiska perspektiv och metodiska sätt att gå 

tillväga. Det kan man se i resultatdiskussionen, då knyter jag ihop teorin i litteratur med 

speciallärarnas/matematiklärarnas metoder, arbetssätt och anpassningar. Dagens 

specialpedagogiska forskningsperspektiv handlar om villkor för delaktighet och lärande ur ett 

mer relationellt perspektiv (Specialpedagogiska institutionen, 2017). Det finns två 

dominerande teorier, den kategoriska och den relationella. Det val av perspektiv man intar ger 

två skilda sätt att bemöta eleverna. Båda perspektiven, det relationella perspektivet och det 

kategoriska perspektivet måste parallellt få råda i skolan (Björk-Åkesson & Nilholm, 2007).  
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Det relationella perspektivet är ett socialt/pedagogiskt, där man betonar miljöaspekten mer 

och ser problemet ligga på samhälls-, organisation-, grupp- och individnivå. Man lägger vikt 

på elevers delaktighet på ett fysiskt, pedagogiskt och socialt plan, därför är inkludering ett 

viktigt begrepp. Det är miljön som påverkar elevens situation, det är elever som hamnar i 

svårigheter. Med det menas att det är skolan som ska anpassas till eleven, inte att eleven ska 

anpassa sig efter skolan. De olika organisatoriska eller pedagogiska problem som uppstår är 

inte individuella utan problemen ligger i omgivningen, i miljön. (Lundberg & Sterner, 2009; 

Nilholm, 2006; Sjöberg, 2006). Forskningen inom matematiksvårigheter med ett relationellt, 

pedagogiskt perspektiv, fokuserar forskarna på vad som gäller i skolan och inlärningsmiljön 

(Lundberg & Sterner, 2009; Rudd, 2008; Savage, 2006; Sjöberg, 2006).  

Den kategoriska teorin härstammar ifrån ett medicinskt – psykologiskt paradigm. Från det 

psyko-medicinska fältet kommer det ett kompensatoriskt och kategoriskt perspektiv. Man 

fokuserar på individen och ser bristande förmågor och funktionen hos denna. Eleven är 

bäraren av problemet och diagnoser och kategoriseringar är vanligt förekommande. 

Lösningarna är specifika och riktade åtgärder mot individen. Ofta förekommer 

kompensatoriska lösningar och hjälpmedel. Historiskt sett var det kompensatoriska 

perspektivet den första synen som lösningarna kom ifrån inom specialpedagogik och 

forskning (Björck-Åkesson & Nilholm, 2007). Det är vanligt att forskning inom psykologi, 

neuropsykologi, kognitiv neurovetenskap innehar ett kategoriskt perspektiv, ett psykologiskt 

sätt att se på matematiksvårigheter, fokuserar mer på ärftlighetens betydelse och ser brister 

hos individen (Adler, 2007; Butterworth, 2012; Klingberg, 2013; Truedsson & Strohmayer, 

2010; Östergren, 2013).  

Med hjälp av de kategoriska och relationella perspektiven, har jag för avsikt att få en 

förståelse hur speciallärare och matematiklärare arbetar med elever i matematiksvårigheter. 

Man kan se på matematiksvårigheter ifrån två olika specialpedagogiska perspektiv. Det val av 

perspektiv man intar ger olika sätt att bemöta eleverna och där konsekvenserna därför blir 

mycket varierande. Med det kategoriska perspektivet ser man på matematikproblem på ett 

medicinskt och psykologiskt sätt. Med det relationella perspektivet ser man på 

matematikproblemen på ett sociologiskt och pedagogiskt sätt. Jag kommer alltså att använda 

mig av två perspektiv, det kategoriska och det relationella, men fokuserar mest på det 

relationella perspektivet. Den neurobiologiska forskningen är på allvar på väg att göra 

inbrytningar i pedagogikens domäner (Lundberg & Sterner, 2010). Bland annat Klingberg 

menar att vi behöver mer tvärvetenskapligt samarbete där neurovetenskap, kognitiv 
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psykologi, pedagogik och didaktik, kanske även IT och konst och skapa ett nytt 

forskningsområde för lärande (Klingberg, 2013).                                                                                                              

 

5. Metod 

I metoddelen har jag upprättat en detaljerad redovisning av studiens tillvägagångssätt, för att 

på så sätt möjliggöra för andra att upprätta en liknande studie. Jag har tydliggjort metoddelen 

med flertal underrubriker (jfr. Backman, 1998). Jag börjar med studiens kvalitativa ansats. 

Därpå presenteras studiens fallstudie, urval och urvalsgrupp, intervjuer, dokument, 

tillförlitlighet och etiska aspekter, samt dataanalys.  

 

 5.1. Kvalitativ ansats  

Kvalitativ forskning syftar till att beskriva ett enskilt fenomens kvaliteter och karaktär. 

Kvalitativ ansats är en forskningsansats med tolkning som analysredskap. Man försöker tolka, 

förstå och förmedla allt som rör människan och världen runt omkring henne (Kvale & 

Brinkman, 2009).  Min studie handlar om att tolka och förstå arbetet hos en begränsad grupp 

av kommunalt anställda speciallärares och matematiklärares arbete på en skola, med fokus på 

elever i matematiksvårigheter. Metoden försöker komma åt varje människas subjektiva värld, 

som kan förstås först då man sätter sig in i människors situation (Backman, 2008). Jag har 

gjort tolkningar av samtal. Jag har analyserat texter av intervjuer och dokument. I en intervju 

är intervjupersonens egen förståelse av sin samtalsverklighet den första ordningens 

hermeneutik. Den andra ordningens hermeneutik är när forskningsintervjuaren gör tolkning av 

den första ordningen, som de kommer i uttryck i intervjusamtalen. Det kallas för dubbel 

hermeneutik, dubbla tolkningar av verkligheten i en kvalitativ intervju. Metoden innebär att 

det är just genom tolkning, meningsskapande och förståelse som man når kunskap. En 

forskares förkunskaper får en stor betydelse eftersom när en uppfattning bildas, så är man inte 

helt neutral, då man bär med sig idéer om vad som utmärker det man studerar. Jag har arbetat 

i många år som matematiklärare och är behörig lärare i matematik ifrån årskurs 1 upp till och 

med gymnasiet. Jag har störst erfarenhet ifrån arbetet med elever i årskurserna 7 - 9. Mina 

studier till senarelärare i matematik var vid Uppsala universitet. Det är med den erfarenheten 

jag har tolkat och skapat en förståelse i intervjuer och dokument. En tolkning ger en ny 

förförståelse som i sin tur leder till ny kunskap. Tolkningen leder till meningsskapande som i 
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sin tur ger förförståelse som är grunden inom den hermeneutiska traditionen, (Kvale & 

Brinkman, 2009). 

5.2. Fallstudie  

Kvalitativ forskning är en situerad aktivitet som lokaliserar observatören i världen. Inom 

dessa världsbilder och genom dessa linser är fallstudie en av metoderna för kvalitativ 

undersökning (Creswell, 2007). Jag valde fallstudie för att få en ram, kunna avgränsa studien 

och på djupet förstå en grupp människor och deras aktivitet för att mer djupgående få reda på 

hur intervjupersonerna arbetar med elever med matematiksvårigheter och vilket stöd de har 

erbjudit eleverna. Fallet kan vara ett program, en händelse, en aktivitet eller människor 

(Augustsson, 2007). Man använder flera datainsamlingar för att få en fördjupad bild av 

”fallet” (Backman, 2008).  

5.2.1. Urval och urvalsgrupp 

Med det kvalitativa arbetssättet är forskaren inte bunden till slumpmässiga urval, för att få 

representativa informanter eller stora urval (Brinkman & Kvale, 2009). Därför har jag inte 

använt mig av slumpmässigt urval eller ett stort urval. Jag valde fallstudie för att få en ram, 

kunna avgränsa studien till en hanterbar storlek på grupp av människor och deras aktiviteter. 

Jag valde ett rektorsområde med ca 1500 stycken elever. I årskurserna 7 - 9 går ca 400 

stycken elever. I kommunen finns det ett beslut på en systematik i matematikuppföljningen 

för alla elever. Det finns ett påbörjat arbete med att utveckla screening för att identifiera 

luckor av taluppfattningen. Jag valde att träffa kommunens matematikutvecklare, 

speciallärare/specialpedagoger och matematiklärare. Jag valde informanter som är behöriga 

och har jobbat i många år. Totalt har jag genomfört 14 stycken intervjuer och informanterna 

arbetar med elever ifrån årskurserna 1 - 9. Jag har lagt mest tid och tyngd vid 

speciallärarnas/specialpedagogernas intervjuer eftersom de har specialutbildning inom 

området. Det här är en informantundersökning och då används svarspersonerna som 

”sannings ägare”, som bidrar med information om hur verkligheten är beskaffad. 

Informanterna vid en intervju är källor (Brinkman & Kvale, 2009). Urvalet av 

åtgärdsprogram, IUP och pedagogiska kartläggningar är ifrån elever i årskurserna 7 – 9, som 

har svårigheter med att nå betyg i matematik. 
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5.2.2. Intervjuer 

 

För att få svar på mina frågeställningar, så använde jag mig först av intervjuer. Den form av 

forskningsintervju jag har valt är den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, samtalsintervju. 

Det gäller att den som intervjuar har förkunskap och är väl insatt inom området. Intervjuaren 

introducerar ämnet för intervjun och följer upp den intervjuades svar på frågorna (Brinkman 

& Kvale, 2009). Jag genomförde 14 stycken intervjuer med matematikutvecklare, 

speciallärare/speciallärare och matematiklärare, som arbetar med elever ifrån årskurserna 1-9. 

Samtliga är behöriga och har arbetat under många år. Längst tid och mest tyngd har lagts på 

intervjuerna med speciallärare/specialpedagoger. Informanterna blev informerade om min 

studie genom att jag skickade ett informationsmejl med missivbrev och jag hälsade även på 

några informanter på skolorna. Det är viktigt att få kontakt på ett positivt sätt, presentera 

studien hövligt, på ett intressant sätt och skapa förtroende (Esaiasson, 2012). I missivbrevet 

fanns mina frågeställningar, så att informanterna var lite förberedda (se bilaga 1). Jag träffade 

informanterna i personalrum och arbetsrum. Jag antecknade under pågående samtal, samt 

stannade upp för att anteckna stora massor ibland. Samma betydelsefulla ord har antecknats. 

Jag renskrev anteckningarna direkt efter intervjuerna, så att minnet var färskt. Vid 

renskrivningen kan små ord utan större betydelse ha blivit något annorlunda använt. Vid 

samtalsintervju finns en uppsättning färdiga frågor eller teman som varje svarsperson får. Jag 

använde mig av mina två stora frågeställningar i studien. Men beroende på hur dialogen 

utvecklade sig kommer intervjulängd, frågornas ordningsföljd, följdfrågor och formuleringar 

att variera mellan intervjuerna (Esaiasson, 2012). Därför har intervjutiden och insamlad 

datamängd ifrån informanterna blivit varierande. Speciallärarna/specialpedagogerna har en 

specialutbildning inom området, så de beskrev och visade mycket. Under samtalet kring 

frågeställningarna, försökte jag leda samtalet vidare genom att ställa korta frågor spontant 

efter hur informanten berättade om sina erfarenheter.  Inom intervju har jag valt formen som 

kallas för samtalsintervju, för att svara mot det ena syftet i studien, att ge en bild av hur 

speciallärare och matematiklärare arbetar för att bemöta och hjälpa elever som är i 

matematiksvårigheter. Samtalsintervjuer kan genomföras med såväl enskilda respondenter 

eller i en fokusgrupp. Jag valde enskilda respondenter. Samtalsintervjuer är ett professionellt 

samtal, strukturerat som ett vardagens samtal och äger rum mellan två parter som reagerar på 

varandras samspel. Där förs ett interaktivt samtal mellan forskaren och intervjupersonerna 

(Kvale, 1997). 
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5.2.3. Dokument 

Den andra metoden jag har valt är att analysera dokument genom att koppla ihop och 

anteckna anpassning och problemförklaring ifrån åtgärdsprogram och pedagogiska 

kartläggningar. Jag har sammanställt resultatet i en matris ”Problemförklaringar kopplat till 

extra anpassningar och särskilt stöd” (tabell 1) för att få svar på frågeställning 2. Jag har även 

fått ut en sammanställning ur ett dataprogram ifrån elevernas IUP, där enbart 

speciallärarnas/matematiklärarnas extra anpassningar i ämnet matematik står. Därefter 

sammanställde jag utifrån Skolverkets skrift (Skolverket, 2014) vilka exempel de ger på extra 

anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014) i en matris ”Skolverkets exempel till extra 

anpassningar och särskilt stöd” (tabell 2), för att få svar på frågeställning 2. 

 

 5.3. Tillförlitlighet och etiska aspekter 

Intern logik hör till ett kvalitetskriterium. Det måste finnas harmoni mellan forskningsfrågor, 

datainsamling och analysteknik i arbetet. Arbetet ska vara en väl sammanfogad konstruktion, 

med en röd tråd. Dessutom bör man tänka på att inte dra förhastade slutsatser som kan drabba 

oskyldiga (Larsson, 2005).  

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet. Forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i studien. Jag skickade ut ett informationsbrev, missivbrev. Jag träffade även 

informanterna och informerade dem. Uppgifter om alla i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och får endast nyttjas för forskningsändamål. Då jag presenterar 

resultatet av intervjuerna, använder jag mig av avidentifiering av informanterna genom att 

matematiklärarna kallas t.ex. L, speciallärarna SP och matematikutvecklarna för MU. 

Vetenskapsrådet (2011), tar även upp om tystnadsplikt och sekretess. Det är viktigt att tänka 

på tystnadsplikt och att inte lämna vidare känsliga uppgifter. Tystnadsplikten är nära 

besläktad med sekretess. Med sekretess följer tystnadsplikt på det sättet att om en uppgift är 

sekretessbelagd, så gäller även tystnadsplikt beträffande denna uppgift. Tystnadsplikt har man 

på uppgifter även om de inte är sekretessbelagda. Informanterna är helt anonyma och det är 

inte av vikt att presentera vem eller hur många som svarade vad. Studien är anonym och namn 

på elever och lärare tas inte med. I intervjuerna namngavs inga elever, utan generella exempel 

togs upp. När jag samlar in data ifrån dokumenten, så tittar jag enbart på extra anpassning och 

problemförklaring i matematik. Jag ser inte namn eller antecknar namn, klass eller kön. De 

extra anpassningarna i IUP har dragits ut i sammanställningslistor ifrån ett dataprogram. 
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Sammanställningens sökurval är inställt på ämnet matematik och lärares svar på extra 

anpassningar. Namn på elever finns inte med. Studien är helt avkodad ifrån personuppgifter. 

Namn, klass, ålder och kön är helt oväsentliga i den här studien. Det finns inga 

personuppgifter i datainsamlingen, men all insamlad data kommer ändå att förstöras efter 

studiens godkännande. 

5.4. Dataanalys 

I denna studie tolkar jag och analyserar data ifrån intervjuer och dokument. Jag använder mig 

av den kvalitativa analysen som bakgrund för att tolka data. Först försökte jag få fram en 

övergripande bild och förståelse om vad intervjuerna handlade om. Fältanteckningarna vid 

intervjuerna renskrevs och sattes ihop till en gemensam text. Likt den hermeneutiska ansatsen, 

har jag gått emellan delarna och helheten när de tolkades, där syftet var att skapa en allmän 

bild och få en förståelse av textens undermening. Sedan försökte jag finna betydelsefulla delar 

i texten, jag kategoriserade teman. Jag upptäckte vanligt förekommande teman och uttryck ur 

den renskrivna texten och lyfte fram dem. För att presentera uttryck, så valde jag ut citat. 

Metoden innebär att det är just genom tolkning, meningsskapande och förståelse som man når 

kunskap. Mina förkunskaper och erfarenhet får en stor betydelse när jag har tolkat och skapat 

en förståelse i intervjuer och dokument. Tolkningen leder till meningsskapande, som i sin tur 

ger förförståelse som är grunden för den kvalitativa ansatsen (Kvale & Brinkman, 2009). Det 

mest centrala i resultatet är att välja ut relevant data och att presentera dem på ett kortfattat 

sätt. Jag använde mig av kategorisering, citat och matriser. Resultatet delade jag upp i mina 

två frågeställningar. Den första frågeställningen, hur lärare arbetar med elever i 

matematiksvårigheter, delade jag upp i kategorier. Jag kunde urskilja 5 olika 

kategorier/teman, ur texten: matematiklärande, samhällsnivå, organisationsnivå, gruppnivå 

och individnivå. För att få svar på min första frågeställning och ge en strukturerad bild av 

praktiken hur speciallärare och matematiklärare arbetar med elever som är i svårigheter i 

ämnet matematik, har jag delat upp resultatet efter det specialpedagogiska 

forskningsperspektivets fyra förklaringsnivåer: samhällsnivå, organisationsnivå, gruppnivå 

och individnivå. Jag lyfter även fram temat matematiklärande till en kategori, för att nå 

matematikämnet. För att sedan sätta in det jag har fått fram i antingen det kategoriska eller det 

relationella perspektivet, har jag visat resultaten utifrån de två olika specialpedagogiska 

perspektiven, det relativa och kategoriska perspektivet. Med det relationella perspektivet kan 

man se på matematikproblemen på ett sociologiskt och pedagogiskt sätt. Med det kategoriska 

perspektivet ser man på matematikproblem på ett medicinskt och psykologiskt sätt. Jag vill 
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förstå hur speciallärare/matematiklärare arbetar med matematiksvårigheter på olika sätt, det 

beror på vilket perspektiv specialläraren/matematikläraren intar.   

För att få svar på min andra frågeställning, vilka anpassningar lärarna vidtar, passade 

dataanalysen att identifiera och sortera problemförklaringar och koppla dem till anpassningar i 

fallet (Creswells, 2007). Jag presenterar resultatet i en matris, ”Problemförklaringar kopplat 

till extra anpassningar och särskilt stöd” (tabell 1). Vid sammanställningen av resultatet till 

frågeställning två gällde det att systematisera innehållet, anpassningar kopplat till 

problemförklaringar för att få svar. Inte kritiskt granska innehållet av data i resultatet 

(Esaiasson, 2012). Den insamlade data om anpassningarna i matematik är ifrån individuella 

utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och intervjuer. Data om Skolverkets exempel på extra 

anpassningar kommer ifrån, Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra 

anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014). Till sist gör jag en innehållsanalys, tittar på 

vilka anpassningar som har gjorts och jämföra anpassningarna jag finner med Skolverkets 

anpassningar (Skolverket, 2014). Resultatet sammanställs i en matris ”Skolverkets exempel 

till extra anpassningar och särskilt stöd” (tabell 2).  

6. Resultat 

Syftet med studien är att ge en bild av hur speciallärare och matematiklärare arbetar med 

elever i matematiksvårigheter och undersöka vilka anpassningar som används. För att studera 

detta, så tar jag bl.a. hjälp av två frågeställningar:  

1. Hur beskriver speciallärare och matematiklärare att de arbetar med elever i 

matematiksvårigheter? 

2. Vilka anpassningar i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner, vidtar speciallärare 

och matematiklärare i arbetet med elever i matematiksvårigheter?  

Den första frågeställningen besvaras utifrån intervjuer och har fått underrubrikerna baserade 

på funna kategorier i data: matematiklärande, samhällsnivå, organisationsnivå, gruppnivå och 

individnivå. I resultatet av detta kommer jag att lyfta de faktorer som lyftes i intervjuerna. 

Dessa faktorer växte fram ur dataanalysen och de redovisas som underrubriker under 

kategorierna där bl.a. kategorin matematiklärande har tre underrubriker: Representationsfaser 

har betydelse för utvecklande av taluppfattningen; Elever lär sig genom olika inlärningsstilar 

och Intensivträning är faktor för inlärning och för att befästa.  
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För att få svar på min andra frågeställning kopplade jag de faktiskt gjorda åtgärderna, 

anpassningarna till problemförklaringar och besvaras via dokumentanalysen. Det visas i 

matrisen ”Extra anpassningar och särskilt stöd i åtgärdsprogram” (tabell 1).  Dessa 

anpassningar jämfördes med Skolverket exempel i skriften ” Stödinsatser i utbildningen – om 

ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.” (2014). Dessa exempel är 

synliga i matrisen ”Skolverkets exempel på extra anpassningar och särskilt stöd” (tabell 2).  

6.1. Arbetet med elever i matematiksvårigheter  

Matematiklärande 

 Representationsfaser har betydelse för utvecklande av taluppfattningen 

Elever och i synnerhet elever i matematiksvårigheter kan ha lättare att lära sig matematik och 

speciellt att utveckla taluppfattning om de får stöd i att använda olika representationsfaser. 

Detta har matematikutvecklare och matematiklärare pratat om i generella termer.  

Vi arbetar med tanketavlor, med de 4 olika representationsfaserna, som har hjälpt 

eleverna att få inre bilder till taluppfattningen. De utvecklar även att sätta ord, begrepp 

och lärande inom matematiken. (MU, ht13)  

 

I citatet ovan ser vi att matematikutvecklaren pekar på betydelsen av de fyra olika 

representationsfaserna (konkret med laborativt material, representativt med bilder och ord, 

abstrakt med siffersymboler och återkoppling), vilket visar att de är medveten om dem och att 

de har en betydelse för elevers lärande. Elever kan presentera en matematikuppgift på fyra 

olika sätt, med hjälp av de fyra olika representationsfaserna. Eleverna visar 

matematikuppgiften genom att använda dessa representationsfaser i en tanketavla. Det som 

också framkom i samtalen är att man talar om detta i termer av att kunna förebygga 

matematiksvårigheter.  Det är ett arbete sett ur ett relationellt perspektiv med ett pedagogiskt 

sätt, eftersom pedagogiska problem som uppstår ligger i omgivningen, man visar på olika 

pedagogiska sätt för inlärning. 
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Elever lär sig genom olika inlärningsstilar 

Samtliga informanter har i generella drag berättat om olika inlärningsstilar och arbetssätt, då 

framförallt att man ska arbeta mer visuellt och med laborativt material. Nedan visas citat ifrån 

två speciallärare som pratar om detta ut två olika aspekter, ur elevernas och ur lärarnas. 

Vissa elever behöver det konkreta och visuella materialet för att få bilder i huvudet och 

nå matematisk förståelse. Andra elever lär sig matematik genom att ta in matematik 

muntligt. Elever i matematiksvårigheter lär sig genom olika sinnen. (SP, vt14) 

och 

Visa eleverna att det finns olika inlärningsstilar, att vi alla människor fungerar olika. 

Var och en måste hitta sitt inlärningssätt. (SP, ht13) 

Alla speciallärare berättar att konkreta och visuella material är fördelaktigt att använda för 

elever i matematiksvårigheter. Specialläraren berättar att elever lär sig genom olika 

pedagogiska arbetssätt: visuellt, muntligt, konkret, praktiskt och laborativt. Den andre 

specialläraren lyfter detta ur lärarhåll och kommer indirekt också in på lärarens sätt att arbeta. 

Det har framkommit i samtal med matematiklärarna att även de är medvetna om att de olika 

pedagogiska inlärningssätten påverkar inlärningen. Det här är ett arbete sett ur ett relationellt 

perspektiv med ett pedagogiskt sätt. Det behövs flera pedagogiska arbetssätt och eleven måste 

finna sin inlärningsstil. De pedagogiska problemen kan lösas i inlärningsmiljön. 

 

Intensivträning faktor för inlärning och för att befästa 

Intensivträning lyfts av matematikutvecklare och speciallärare. Elever kan behöva 

intensivträning inom något område i matematik för att lära sig och att sedan för att befästa det. 

Repetition, överinlärning och intensivträning är metoder som speciallärarna pratade lite olika 

om att de använde sig av. Här kommer exempel på två citat om intensivträning. 

En del elever får intensivträning inom något område i matematik med dataprogram. 

Forskarna Truedsson och Strohmayers (2010) studier har visat att det ger bäst resultat 

efter 5 veckors intensivträning av t.ex. taluppfattning. (SP, ht13)  

och 
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Speciallärarna har börjat med att använda IKT program i kommunen. Programmet 

Mattelek är intensivträning i matematik, som man har startat upp att arbeta med elever 

som har behov av att bygga upp taluppfattning och reparera luckor. (MU, ht13)  

Det går att utveckla elevers matematiska förmåga med intensivträning menar informanter. 

Däremot antyder citaten på både kategoriska och kompensatoriska perspektiv som är gällande 

för informanterna och deras arbetsplatser. Det kategoriska perspektivet visar sig när forskning 

om intensivträning kommer ifrån forskning inom psykologi, så om intensivträning med 

dataprogram sätts in som en specifik åtgärd för en brist hos eleven, t.ex. svårigheter med 

arbetsminne eller antalsuppfattning. Det är en kompensatorisk lösning. Det relationella 

perspektivet ser jag när intensivträning används som ett pedagogiskt sätt av många andra i 

gruppen.  

Samhällsnivå 

En utmaning med inkludering 

Speciallärare beskriver utmaningar de har i vardagen. Matematiksvårigheter kan vara kopplat 

till problemförklaringarna koncentration, uppmärksamhet och arbetsminne. 

  

Vi måste börja prata om hur man gör en lyckad inkludering av t.ex. elever med stora 

svårigheter när det gäller koncentration, uppmärksamhet och arbetsminne. De som 

tappar tråden till och med i en till en undervisning, bara de lyfter handen med pennan 

till en annan bok eller blicken mellan tavlan och boken. (SP, ht13) 

och  

Hur ska vi arbeta för att alla elever ska klara av miljön i helkass? Svagheter i 

arbetsminnet hör ofta även hör ihop med koncentrationssvårigheter. Vissa elever har 

t.ex. jättesvårt att titta på tavlan och anteckna i liten grupp och i en till en undervisning. 

Arbete i helklass utgör ett ännu större störningsmoment. (SP, vt14) 

Speciallärarna vill visa på att med dagens samhällssyn är det skolans ansvar att alla barn 

känner delaktighet och ges rätt till inlärning oavsett svårigheter. De tänker på elevers 

delaktighet, inkludering i helklass. Tankesättet visar på det relationella perspektivet, där man 

lägger vikt på elevers delaktighet på ett fysiskt, pedagogiskt och socialt plan, därför är 

inkludering ett viktigt begrepp. Speciallärarna styrs av lokaler, resurser, organisation och 

styrdokument. Stora undervisningsgrupper kan vara en orsak till att elever med 

koncentrations, uppmärksamhets och arbetsminnessvårigheter har svårt med inlärning, om 

arbetsron och därmed möjligheterna att koncentrera sig blir begränsade. Dessa elever får det 
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extra svårt i en sådan miljö. Jag kan även se ett kategoriskt perspektiv i detta, då 

koncentrations, uppmärksamhets och arbetsminnessvårigheter kan vara svårigheter som ingår 

i neuropsykologiska diagnoser.  Med ett kategoriskt perspektiv ser man svagheter hos 

individen och lösningarna på svårigheterna är specifika och riktade åtgärder. En tidigare 

samhällssyn var att elever som inte hängde med i den ordinarie undervisningen exkluderades 

ur helklassen till en till en undervisning eller till små grupper. Ett litet behov av dessa små 

grupper verkar dock fortfarande behövas. 

Organisationsnivå 

Övergripande beslut om matematikuppföljning 

Matematikutvecklarna berättar om arbetet med att uppmärksamma matematiksvårigheter i 

kommunen. Det finns ett övergripande beslut på en systematik i matematikuppföljningen av 

alla elever. 

Matematikutvecklarna i kommunen träffar speciallärare i rektorsområdena och berättar 

om den systematik som centralt föreslås. Matematikutvecklarna stöttar speciallärarna i 

den beslutade systematiken. Speciallärarna kan få stöd med screening och kartläggning 

av elever med specifika matematiksvårigheter och vilka insatser som kan göras. (MU, 

ht13) 

Båda matematikutvecklarna beskriver ett påbörjat arbete med screening för att identifiera 

luckor inom taluppfattningen. Även matematiklärarna och speciallärarna berättar om denna 

matematikuppföljning, hur de använder sig av den i verksamheten på skolorna. 

 

Matematiklärare i klasserna använder sig alltid av en diagnos efter böckernas kapitel. 

Vi gör även tester vid olika årskurser eller vid behov av kartläggning. (L, vt14) 

 och 

Tester och diagnoser som används till screening är McIntosh, ALP - matte, Mattecirkeln 

och Diamant. Detta material och elevintervjuer används som underlag vid behov av en 

pedagogisk kartläggning av elev. (SP, vt14) 

 

Arbetet startar med ett relationellt perspektiv, pedagogiska sättet anpassas efter kartläggning. 

Vid större behov ansöker skolan om psykologutredning. Då över går synen mot ett mer 

kategoriskt perspektiv, psykologiskt/medicinskt sätt, ofta förekommer diagnoser och specifika 

riktade anpassningar mot individen. Men vissa rekommendationer och anpassningar ifrån 

psykolog kan även till viss del vara riktade mot gruppen. 
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Särskilt stöd på flera sätt 

Speciallärarna förklarar att det särskilda stödet i matematik kan se ut på olika sätt, t.ex. att   

eleven får stöd i gruppen, i liten grupp eller i en till en undervisning. En speciallärare 

poängterar att en lösning kan vara att eleven är i gruppen i kombination av liten grupp hos 

speciallärare. Det andra citatet förklarar hur stödet i gruppen kan organiseras. 

 

Eleverna är så långt det är möjligt i klassen med klassläraren och om det är möjligt med 

en extra resurs. Speciallärarna samarbetar med klassläraren och gör ofta individuella 

scheman åt eleven när de ska komma till speciallärarens rum eller vara i klassen. (SP, 

ht13) 

och 

Extra stöd i klassrummet kan vissa elever få av resurspersonal, fritidspedagog eller 

lärare, vissa lektioner eller mer sällsynt heltid i form av personlig elevassistent. 

Speciallärarna handleder även assistenter och andra resurspersoner kring eleven. (SP, 

vt14) 

Det här visar att arbetet startar med ett relationellt perspektiv, det pedagogiska sättet, eftersom 

inlärningsmiljön anpassas efter elevens behov och eleverna är inkluderade så långt det är 

möjligt. Vid större behov över går synen mot ett mer kategoriskt perspektiv, 

psykologiskt/medicinskt sätt, ofta förekommer diagnoser och specifika riktade anpassningar 

mot individen som t.ex. elevassistent eller exkludering ifrån klassen i små grupper. 

Gruppnivå 

Arbetsro i gruppen är viktigt för inlärning 

Speciallärarna förklarar att det är viktigt hur gruppen fungerar och arbetsron för lärande. En 

speciallärare poängterar vikten av elevernas placering för arbetsron. En åtgärd kan vara att 

avgränsa rummet med skärmar för att skapa arbetsro. 

 

Det är viktigt att planera hur eleverna är placerade i rummet för att skapa arbetsro. Det 

kan bli en utpekande faktor i gruppen mot en elev om eleven inte finner arbetsro på 

lektionerna och stör andra elever. Om det inte räcker med att tänka på placeringen för 

att skapa arbetsro, så använder man sig av skärmar för att skapa koncentration. (SP, 

ht13) 

För att öka inkluderingen och måluppfyllelsen i klasserna försöker speciallärarna och 

matematiklärarna påverka arbetssätt, miljön och klimatet i gruppen. Det här är verkligen ett 

arbete sett ur ett relationellt perspektiv, eftersom rummet anpassas efter elever med känsliga 
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sinnen. Rummet till att inte ha för mycket eller starka intryck eller störningar. Rummet bör 

vara mer strukturerat. De pedagogiska problemen ligger i omgivningen, man tänker på 

inlärningsmiljön och påverkar den t.ex. med skärmar för att få mer avskildhet i klassrummet. 

Eliminera den utmärkande faktorn 

För att undvika den utmärkande faktorn, normaliserar speciallärarna och matematiklärarna det 

specialpedagogiska arbetssättet för hela gruppen eller döljer faktorn som är utpekande genom 

att försöka på in de kompensatoriska hjälpmedlen i den ordinarie undervisningen.  

 

Eleverna har egna anpassade böcker vad gäller nivå och text. Backa i 

matematikböckerna något år efter att ha testat var elevens nivå ligger på. Det kan vara 

utmärkande att ha en bok som det står stort att det är åk 2 när man går i 4an, så tänk på 

att försöka dölja det på något sätt. Ämnesläraren följer läromedlet, men improviserar 

och försöker arbeta praktiskt så mycket som möjligt i klassen. (L, vt14) 

 

Den utpekande faktorn är när en elev utmärker sig, står ut ifrån gruppen på något sätt. Det kan 

t.ex. vara att jobba i en annan bok, som är på en lägre nivå. Det kan även vara att skriva sitt 

arbete på dator, när resten av klassen skriver i skrivboken med penna eller tvärt om. Med det 

relativa perspektivet, på ett socialt/pedagogiskt sätt arbetar man för att alla elever ska känna 

delaktighet i gruppen. Man arbetar specialpedagogiskt på både gruppnivå och individuell 

nivå, genom att hela gruppen har tillgång till det kompensatoriska lösningarna (datorer, 

tabeller och olika böcker). De kompensatoriska lösningarna är i sig lösningar med ett 

kategoriskt perspektiv, men när speciallärarna och lärarna arbetar med att göra dem till 

normala verktyg i inlärningsmiljön för hela gruppen, så är synen ifrån ett relationellt 

perspektiv. 

Individnivå  

Större vuxenstöd för att lära                                                                                   

Speciallärarna berättar om att vissa elever i matematiksvårigheter behöver mer vuxenstöd för 

att lära sig matematik. Vissa elever behöver lässtöd och muntliga förklaringar av uppgifterna 

för att förstå matematiken. Andra elever i matematiksvårigheter fastnar lätt i förvirrande 

system. Då behöver eleverna snabbt få hjälp genom ett arbete med någon som kan visa rätt 

bild av matematiken.  
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En del elever behöver en vuxen vid sin sida för att få hjälp att förklara. Stödpersonen 

måste läsa kortare texter i problemlösningsuppgifter och återberätta med följdfrågor. 

(SP, vt14)  

och 

Några elever får arbeta i en till en undervisning eller liten grupp med konkret material i 

matematik. (SP, vt14) 

 

Ett vuxenstöd visar på större stöd och förändringar i inlärningsmiljön. Vilket kan visa på ett 

relationellt perspektiv om de större förändringarna i miljön är under begränsade perioder och 

att det finns en delaktighet med klassen under lektion, det finns en inkludering. Men det kan 

även visa på ett mer kategoriskt perspektiv om det förekommer diagnoser som t.ex. dyslexi 

och lässtödet är en specifik riktad åtgärd. Vid ett kategoriskt perspektiv, med ett 

psykologiskt/medicinskt sätt, ser man brister hos individen och lösningarna är specifika och 

riktade åtgärder.                                            

Självförtroende 

Speciallärare och lärare talar om att självförtroendet är av vikt i matematikinlärningen. Vissa 

elever behöver hela tiden uppmuntras till arbete, för att tro på sin förmåga. Bygg upp elevens 

självförtroende.  

Om man har dåligt självförtroende och svag tillit till sina egna förmågor i 

matematikarbetet, så får man inte jobba själv i klassen. För att förhindra misslyckanden, 

måste eleven ha stöd av vuxen med uppgifter och organisering. (SP, vt14) 

 

Specialläraren och matematikläraren beskriver hur de jobbar med en bakomliggande faktor till 

matematiksvårigheter, t.ex. brister i självförtroendet, som gör att matematiken låser sig.  Elever 

får inte känna att de misslyckas, läraren måste kontinuerligt utvärdera sin undervisning. Elever 

får inte sitta i förvirrande uppfattningar på egen hand. Läraren måste stämma av hur det går och 

ha regelbundna, samtal med eleven om strategier och styrkor. Eleven behöver bli sedd och 

bekräftad. Det här är ett relationellt perspektiv, med det sociala och pedagogiska sättet. 

Kompensatoriska hjälpmedel för att avlasta 

Informanterna berättar allmänt om att man använder sig av kompensatoriska hjälpmedel.  

För att få hjälp att minnas det man lär in t.ex. multiplikationstabellerna, så 

används kompensatoriska hjälpmedel, miniräknaren och tabeller. (Samtliga) 
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Elever får använda kompensatoriska hjälpmedel, t.ex. vid svårigheter med att lära sig, 

automatisera och minnas multiplikationstabellerna. Det kompensatoriska perspektivet var det 

första inom specialpedagogik. Vid ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv, med ett 

psykologiskt/medicinskt sätt, ser man brister hos individen och lösningarna är ofta 

kompensatoriska åtgärder.  

6.2. Extra anpassningar och särskilt stöd i åtgärdsprogram 

Här redovisas de extra anpassningar och särskilt stöd som återfinns i åtgärdsprogram och 

intervjuer för åk 4-9 som ingått i studien. Tabellen visar på de anpassningar och stöd med 

problemförklaringar som framkommit i relation till matematik.  

Problemförklaringar Extra anpassningar och särskilt stöd 

Stor skolfrånvaro och luckor i 

matematik. 

Speciallärare, liten grupp. 

Uppmärksamhet, koncentration Speciallärare i matematik i liten grupp. Mer tid i ämnet, 

lathundar, miniräknare. Hjälp att starta och avsluta 

arbetet. 

Koncentration, överaktivitet Miljön runt om måste vara lugn och strukturerad, annars 

gå iväg till ett lugnt ställe. Placering i rummet är långt 

fram. Små steg med tydliga mål i matematiken. Utveckla 

starka sidor. Uppmuntran för att stärka självbild. Pauser, 

tydlig och strukturerad information. Bildstöd och träna 

matematiska begrepp.  

Läs och skriv Assistent läser högt talen i matematiken, medan 

specialläraren jobbar med läsinlärningen. Egen dator, 

talsyntes och provstöd.   

Specifika matematiksvårigheter. 

Auditiv(perception) reception. 

Begrepp och ord. 

En till en undervisning hos speciallärare. Tid till 

överinlärning, repetition, korta delmål, kompensatoriskt 

material miniräknare, intensivkurser, konkreta 

matematiska material.  

Visuell perception och problem 

med antalsuppfattning i 

matematik. 

En till en undervisning hos speciallärare. Personlig 

dator, iPad, och jobbar i olika matematiska 

dataprogram. Programmet tränar antalsuppfattning och 

visualiserar. Antalsuppfattning tränas även laborativt. 

Man gömmer och tar bort föremål. Specialläraren 

visualiserar alla matematikuppgifter och arbetar med 

konkret material. Arbeta i korta steg. Mycket tid vid 

inlärning och repetition. 

Svårt att lösa abstrakta uppgifter. Använd konkret, laborativt material i matematik.  

Tabell 1.  Problemförklaringar kopplade till extra anpassningar och särskilt stöd. 

Många extra anpassningar handlar om att anpassa miljön, t.ex. placering i rummet är långt 

fram, handlar om ett relationellt perspektiv. Men synen är mot ett mer kategoriskt perspektiv, 

psykologiskt/medicinskt sätt, då många problemförklaringar är direkt kopplat till individen 
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och anpassningarna är ofta kompensatoriska, t.ex. kompensatoriskt material. Lösningarna är 

specifikt riktade mot individen och exkludering till en till en undervisning och liten grupp 

förekommer. Den kategoriska synen dominerar mer i åtgärdsprogrammen. 

 

6.3. Skolverkets extra anpassningar och särskilt stöd 

Här i tabellen redovisas Skolverkets (utifrån skriften Stödinsatser i utbildningen – om ledning och 

stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, 2014) exempel på extra anpassningar och särskilt 

stöd under rubriken ”Skolverkets extra anpassningar och särskilt stöd”.  Tabellen visar även 

vilka av anpassningarna och stöd som återfinns i de undersökta IUP för åk 7-9 och som är 

kopplade till ämnet matematik under rubriken ”Används i matematik”. 

Extra anpassningar inom den 

ordinarie undervisningen: 

Skolverkets rekommendationer Används i 

matematik 
Särskilt schema över dagen Individuella scheman  

 Schema helklass  

 Bildstöd  

 Korta tydliga uppgifter – som kan prickas av ja 

 Tydlig början och slut på lektion och dag.  

Ett undervisningsområde förklarat 

på annat sätt 

Visuellt stöd ja 

 Konkreta begrepp ja 

 Koppling till elevnära situationer ja 

 Jobba praktiskt ja 

 Film  

 Förklaring på modersmål ja 

 Tecken som stöd  

 Förståelse om området innan arbetet börjar.  

Extra tydliga instruktioner Kortfattade ja 

 Muntliga ja 

 Skriftliga i numrerade punkter ja 

 Bildstöd ja 

 Individuellt/mindre grupp, anpassad hastighet ja 

 Förklara svåra, obekanta ord och begrepp ja 

Stöd att sätta igång arbetet Förvissa sig om att eleven vet vad som 

förväntas av honom. 

ja 

 Hjälp eleven att sätta upp realistiska mål. ja 

 Kontrollera att eleven kommer igång. ja 

 Tidshjälpmedel  

 Återkoppla  

Hjälp att förstå texter Text förklarad på modersmål, ordlista. ja 

 Eleven får texter uppläst via talsyntes. ja 

 Förstå texter via bilder och tankekarta.  

 Digitalt synonymlexikon  

 Förklaring av ord och begrepp, konkretisera 

dem. 

ja 

 Samtala med eleven om textinnehåll. ja 
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IKT stöd Bärbara datorer, lärplattor och smartphones. ja 

 Inlästa böcker ja 

 Muntliga och skriftliga minnesstödfunktioner  

 Kalender  

 Talsyntes  

 Översättning- och rättstavningsprogram  

 Kamerafunktion till att fota eller filma 

genomgångar, instruktioner och anteckningar. 

ja 

Anpassade läromedel Tydligare och mer strukturerad layout  

 Inlästa läromedel  

 Begränsad information ja 

 Lätt svenska  

 Fler bilder  

 Kunskapsmässigt lättare nivå. ja 

 Allt samlat på bärbar dator, lärplatta ja 

Kognitivt stöd Timglas eller digital timstock  

 Klocka på lärplattan  

 Minnesfunktioner på smartphones, plattor  

Extra färdighetsträning Språk- och matematikverkstäder  

 Utomhusmatematik  

Enstaka specialpedagogiska insatser Intensiv läsning, skrivning  

 Intensivräkning  ja 

 Minnesträning  

 Tal- och språkstöd  

 Strategier för att fokusera  

 Särskild studieteknik  

Prov Instuderingsfrågor till prov  

 Muntligt prov ja 

 Extra tid  

 Lättläst, tekniskt stöd.  

 Flervalsfrågor  

Särskilt stöd:   

 Placering i en särskild undervisningsgrupp. ja 

 Enskild undervisning ja 

 Anpassad studiegång  ja 

 Studiehandledning på modersmålet  ja 

 Elevassistent  ja 

 Undervisning av speciallärare ja 

Tabell 2: Skolverkets exempel till extra anpassningar och särskilt stöd 

 

Det är många av Skolverkets exempel på extra anpassningar och särskilt stöd som används, den 

mest vanligt förekommande anpassningen var anpassat material på en för eleven lättare nivå 

kunskapsmässigt. Extra färdighetsträning med matematikverkstäder och utomhusmatematik, 

som då är kopplade till ämnet matematik, var det ingen som skrev något om i IUPena. De flesta 

extra anpassningarna kommer ifrån IUPena och visar mestadels på ett relationellt perspektiv 

t.ex. att matematikläraren anpassar undervisningen genom att ge extra tydliga instruktioner, 

korta, muntliga eller med bildstöd. Det kognitiva stödet med t.ex. minnesfunktioner med IKT 
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plattor är ett kompensatoriskt stöd. Där kan man se ett kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv 

när man ser att elevens brister i minnet, kompenserar med IKT minnesstöd. Men den relationella 

synen dominerar mer i IUP. 

 

6.4 Resultatsammanställning  

Resultatet ger många exempel på arbetet i skolan och synliggör en bild av hur speciallärare 

och matematiklärare arbetar med elever i matematiksvårigheter med ett relationellt perspektiv, 

det pedagogiska sättet. Både intervjuerna och dokumenten tar upp olika arbetssätt och 

anpassningar som görs i undervisningsmiljön. Den mest vanligt förekommande anpassningen 

var anpassade läromedel. Speciellt vanligt är att anpassa materialet på en kunskapsmässigt 

lättare nivå, t.ex. att i åk 7 så jobbar eleven i matematikboken för åk 6. Både i intervjuerna 

och Skolverkets exempel på extra anpassningar, handlade det mest om hur lärare kan ge de 

bästa förutsättningarna i inlärningsmiljön. Det är ett arbete sett ur ett relationellt perspektiv 

med ett pedagogiskt sätt, eftersom pedagogiska problem som uppstår är inte individuella utan 

problemen ligger i omgivningen, man visar på olika pedagogiska arbetssätt, inlärningsstilar 

och anpassningar. Det är svårt att komma in på den direkta kärnan i matematiken. Den ömma 

punkten, varför matematiktänket kan bli svårt för vissa elever och vilka direkta matematiska 

anpassningar man då kan göra. Matematiken som berörs är även på en grundläggande nivå för 

de tidigare åldrarna. 

Resultatet ifrån intervjuerna och de extra anpassningarna i IUP visar att det är vanligt 

förekommande med ett relationellt perspektiv. Åtgärdsprogrammen visar däremot att det finns 

problemförklaringar som är mer riktad mot brister hos individen. Där diagnoser och de 

anpassningarna som synliggörs har karaktären av mer kategoriska, kompensatoriska karaktär. 

Så som kompensatoriska hjälpmedel, elevassistent och speciallärare. Intervjuerna visar att det 

finns strategier kring arbetet med elever i/med matematiksvårigheter på samtliga nivåer: 

samhällsnivå, organisationsnivå, gruppnivå och individuell nivå. Anpassningarna i 

dokumenten och Skolverkets rekommenderade anpassningar hamnar oftast på individnivå.  

7. Diskussion 

 

I diskussionskapitlet presenteras resultatdiskussionen utefter syfte och frågeställningar som 

grundar studien. Resultatet sätts i relation till tidigare forskning, relevant litteratur och till den 



40 
 

teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen, det specialpedagogiska perspektivet 

flätas in i diskussionen. Därefter resoneras det om de metoder som användes vid 

genomförandet av studien och till slut förslag på vidare forskning.  

Syftet med studien är att ge en bild av hur speciallärare och matematiklärare arbetar med 

elever i matematiksvårigheter och undersöka vilka anpassningar som används. Jag har valt att 

inrikta mig mot elever med svårigheter att nå ett betyg i matematik, där IUP och 

åtgärdsprogram visar hur undervisningen har anpassats. Frågeställningar som studien avsåg 

att besvara och som redovisas i resultatdelen var: 

1.   Hur beskriver speciallärare och matematiklärare att de arbetar med elever i 

matematiksvårigheter? 

2.  Vilka anpassningar i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner, vidtar 

speciallärare och matematiklärare i arbetet med elever i matematiksvårigheter?  

 

7.1. Resultatdiskussion  

Hur beskriver speciallärare och matematiklärare att de arbetar med elever i 

matematiksvårigheter?  

Matematiklärande 

Få empiriska studier handlade om hur speciallärare/matematiklärare direkt jobbar i 

matematikuppgifterna när de stöter på matematiksvårigheter. Det är svårt att komma in till 

kärnan hur speciallärare/matematiklärare jobbar direkt i matematiken när de stöter på 

matematiksvårigheter. Matematiken som berörs i tidigare forskning är mest på en 

grundläggande nivå för de tidigare åldrarna. Men både litteratur (Adler, 2007; Lundberg & 

Sterner, 2009; McIntosh, 2008) och speciallärarna/matematiklärarna i denna studie tar upp att 

det handlar om känslan för tal, taluppfattningen. Det handlar om att hjälpa eleverna att få inre 

bilder och strategier genom att t.ex. presentera matematikuppgifterna med 

representationsfaserna. Det har betydelse för utvecklande av taluppfattningen. Eleverna kan 

rita tallinjer till en representationsfas i tanketavlan, t.ex. bild. Det gäller att eleverna utvecklar 

inre bilder av den mentala tallinjen och det bör särskilt uppmärksammas hos barn med 

räknesvårigheter. Forskning indikerar att det generellt ges för lite undervisning kopplad till 

tallinjen så är detta ett område som matematiklärare i grundskolan bör arbeta mer med (Adler, 

2007; Lundberg & Sterner, 2009; McIntosh, 2008).  
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Lärarna i studien kommer in på hur de jobbar med matematiksvårigheter då de berättar att de 

jobbar med representationsfaserna. Det handlar om barns förmåga att förstå och operera med 

kvantiteter och att konstruera ett rikt nätverk av relationer mellan tre matematikvärldar, 

verkliga kvantiteter, räkneord och formella symboler (Lundberg & Sterner, 2009; Adler, 

2007). Så som forskarna tar upp mer om att elever i matematiksvårigheters väg in i arbetet 

med tal och räkning måste vara mer systematisk, mer strukturerad och mer genomtänkt än vad 

som behövs för andra elever. Elever kan ha olika uppfattningar redan innan undervisningen 

börjar eller fått missuppfattningar gällande matematik genom bristande undervisning. 

Eleverna måste få undervisning som förebygger eller kommer tillrätta med missuppfattningar, 

genom snabb återkoppling och korrigering av lärare och få hjälp att förändra deras bild av 

matematiken.  (Gray & Tall, 1994; Lundberg och Sterner, 2009, McIntosh, 2008). 

Speciallärarna och matematiklärarna i studien arbetar med ett relationellt perspektiv på 

gruppnivå, när de kommer in på att elever lär sig genom olika inlärningsstilar: visuellt, 

muntligt, konkret, praktiskt och laborativt. Speciallärarna och matematiklärarna inser att 

undervisningsmiljön är avgörande och att elever i matematiksvårigheter har olika 

inlärningsstilar. Speciallärarna och matematiklärarna använde sig av problemlösning och 

representationsfaser i gruppdiskussioner, matematiska samtal, för att eleverna ska utveckla sitt 

tänkande och få djupare förståelse för matematiska begrepp. Konkreta och visuella material är 

fördelaktigt att använda (Gray & Tall, 1994; Lundberg och Sterner, 2009). En av de viktigaste 

aspekterna i problemlösning är att öva det matematiska resonemanget när eleverna arbetar i 

grupp eller redovisar olika lösningar. Denna matematiska dialog är en väsentlig del för att 

utveckla det matematiska lärandet (Moscardini, 2010; Lundberg & Sterner, 2009, Sjöberg, 

2006; Taflin, 2007).  

Samhällsnivå 

Med dagens samhällssyn ”En skola för alla” är det skolans ansvar att alla barn skall ges rätt 

till inlärning oavsett svårigheter för att växa upp till demokratiska och värderande medborgare 

(Salamancadeklarationen och Salamanca + 10, 2006). Arbetsinsats och arbetsro är två viktiga 

komponenter för att få bukt med matematiksvårigheter. Stora undervisningsgrupper kan göra 

att elever med koncentrations, uppmärksamhets och arbetsminnessvårigheter får det extra 

svårt i en mer störande miljö (Sjöberg, 2006). Även informanter i studien har upptäckt att det 

kan vara en stor utmaning för vissa elever i helklass, de elever som tappar tråden till och med 

i liten grupp eller i en till en undervisning. Informanterna i studien menar att 

matematiksvårigheter kan handla om svagheter i arbetsminnet och hänger ofta även ihop med 
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uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. En till en undervisning eller liten grupp är en 

vinnande strategi menar forskarna i fallen, då elever med specifika matematiksvårigheter 

behöver träna på områden där eleven visar stora svårigheter (jmr. Adler, 2007; Dowkers, 

2009; Gersten, 2005). Klassrumsundervisning i kombination med en - till - en undervisning 

för elever med specifika räknesvårigheter visar mycket goda resultat enligt brittiska studier 

(Dowkers, 2009; Butterworth & Yeo, 2004). Samhället och den specialpedagogiska 

forskningen har förändrat synsättet på svagheter och svårigheter under historiens gång (Evans, 

2001). Historiskt sett var det kategoriska perspektivet den tidiga synen som lösningarna kom 

ifrån inom specialpedagogik och forskning. Man såg svagheter hos individen och lösningarna 

var specifika och riktade åtgärder mot individen. Elever som inte hängde med i den ordinarie 

undervisningen och hade matematiksvårigheter, som berodde på olika orsaker, exkluderades 

ofta ur gruppen till en till en undervisning eller till små grupper (Björck-Åkesson & Nilholm, 

2007).  

Det senare framväxande relationella perspektivet är ett socialt/pedagogiskt, där man betonar 

miljöaspekten mer. Speciallärarna berättade att de idag använde sig av elevers placering i 

rummet och även skärmar, för att alla elever ska finna koncentration och arbetsro i 

klassrummet. Man lägger vikt på elevers delaktighet på ett fysiskt, pedagogiskt och socialt 

plan, därför är inkludering ett viktigt begrepp. Det är miljön som påverkar elevens situation, 

det är elever som hamnar i svårigheter. Med det menas att det är skolan som ska anpassas till 

eleven, inte att eleven ska anpassa sig efter skolan (Lundberg & Sterner, 2009; Nilholm, 2006; 

Sjöberg, 2006). De olika organisatoriska eller pedagogiska problem som uppstår är inte 

individuella, utan problemen ligger i omgivningen, i miljön. Båda perspektiven måste få råda 

i skolan (Björck-Åkesson & Nilholm, 2007), t.ex. för att en elev kan behöva en dator som 

kompenserar, samtidigt som läraren även kan behöva tänka på elevens placering i rummet. 

Ökad inkludering och högre måluppfyllelse är det inte bara lärarna som kan lösa genom 

individuella anpassningar. Lärarna kan göra det bästa utifrån sina förutsättningar. Lärarna 

styrs av styrdokument, organisation, timplaner, lokaler, resurser, organisation och material 

(Taflin, 2007). Vi måste tänka framåt, hur vi skapar nya skolor ifrån grunden och tänker på 

miljön och skollokalers utformande. För att öka måluppfyllelsen och inkluderingen ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv, på det pedagogiska sättet, kan man först utveckla skolornas 

organisation med lokaler och miljö. För att inkludera så många elever som möjligt i 

klassrummet kan man skapa lugna arbetsområden, oaser, eller grupprum, som ändå hör till 

gemenskapen för att minska på störningar omkring eleverna. En miljö med större gemenskap 
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kan ge mer störande miljö, än en till en undervisning i speciallärarens rum. Samtidigt som mer 

enskild undervisning är utmärkande och avsaknad av den gemensamma drivkraften och 

diskussioner som eleverna kan få i större grupp.   

Organisationsnivå 

Matematikutvecklarna i studien arbetar för en systematisk matematikuppföljning för alla 

elever och sprider den till speciallärare och matematiklärare. Det finns ett påbörjat arbete i 

kommunen med att utveckla screening för att identifiera luckor av taluppfattningen och sätta 

in rätt anpassningar. Detta visar på ett arbete efter det relationella perspektivet, om det 

pedagogiska sättet anpassas efter kartläggningen. Det finns bestämda tester under bestämda 

årgångar, som man gemensamt har beslutat om i kommunen för att fånga upp elever med 

problem med taluppfattningen. Speciallärarna kan få stöd med screening och kartläggning av 

elever i matematiksvårigheter och vilka insatser som kan göras centralt i kommunen. Många 

forskare (Butterworth, 2012; Gersten; 2005; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; 

Östergren, 2013) tror på ett fortsatt arbete med att utveckla screening för att utveckla 

identifiering och definitionen av taluppfattning. För att utveckla en naturlig taluppfattning 

behöver behoven uppmärksammas tidigt hos eleven, för att sätta in rätt anpassningar. 

Gruppnivå 

Resultatet ger en bild av hur matematiklärare och speciallärare arbetar med elever i 

matematiksvårigheter och det vanligaste sättet som speciallärarna/matematiklärarna ser på 

matematiksvårigheter är ur ett relationellt perspektiv. Min studie visade på att oftast är det 

faktorer runt om, inlärningsmiljön, utanför det egentliga matematiktänket, som leder till 

svårigheter i matematik. Speciallärarna/matematiklärarna betonar att det första att tänka på är 

på ett pedagogiskt sätt, dvs att anpassa miljön, rummet, arbetsron, placeringen i gruppen och 

boken. Det menar att det är viktigt att skapa trygghet, tolerans och arbetsro i klassrummen, för 

att så många som möjligt ska kunna inkluderas, pedagogiskt, socialt och fysiskt. Även 

forskarna hävdar att man bör fokusera på inlärningsmiljön i gruppen t.ex. elevernas placering 

och arbetsron, attityder och motivation hos elever och lärare, lärarens kompetens och struktur, 

visuella genomgångar och konkret material, olika arbetsmaterial och lokalen (Lundberg & 

Sterner, 2009; Rudd, 2008; Sjöberg, 2006; Savage, 2006).  Ett annat exempel på arbetssätt 

utifrån det relationella perspektivet är att speciallärarna i studien försöker påverka lärarnas 

arbetssätt för hela gruppen för att inkluderingen ska kunna bli bra. Speciallärare tränar 

eleverna i att var och en måste hitta sitt inlärningssätt. Speciallärare och matematiklärare 

försöker att eliminera den utpekande faktorn i klassrummet, för att elever i 
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matematiksvårigheter inte ska sticka ut. Informanterna pratade om att vi måste prata med och 

visa eleverna att det finns olika inlärningsstilar i gruppen, att vi alla människor fungerar olika, 

men har samma människovärde och rättigheter i skolan och samhället.  

Individnivå 

Studien visar att individuella pedagogiska kartläggningar är av vikt. På individnivå innebär 

det att en kartläggning av elevens starka och svaga sidor görs, att kartläggningen analyseras 

och att matematiklärare tillsammans med speciallärare eller specialpedagog ger förslag på 

lämpliga åtgärder som också diskuteras med elev och vårdnadshavare (Lundberg & Sterner, 

2009). Den pedagogiska kartläggningen börjar med intervjuer av lärarna i arbetslaget, eleven 

och hemmet för att se över elevens hela situation. Problemförklaringarna kan t.ex. vara 

bristfällig undervisning eller känslomässiga blockeringar. Vilket var en problemförklaring i 

intervjuerna. Matematiksvårigheter kan vara brister i självförtroendet, som gör att 

matematiken låser sig (Adler, 2007).  Elever måste få känna att de lyckas och läraren måste 

lägga undervisningen individuellt på elevens nivå. Annars kan elever bli sittande i förvirrande 

uppfattningar på egen hand.  Speciallärarna/matematiklärarna tänkte även på att om eleven 

har dåligt självförtroende och svag tillit till sina egna förmågor i matematikarbetet, så får 

eleven inte jobba på själv i klassen för att förhindra misslyckanden. Eleven måste få stöd av 

läraren eller annan vuxen med uppgifter och organisering. Det här synsättet visar på ett 

relationellt perspektiv, det sociala och pedagogiska sättet att se på situationen. Det kan vara 

bakomliggande sociala, psykologiska och pedagogiska orsaker som gör att eleven inte lyckas i 

matematikundervisningen.  

 

Vilka anpassningar i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner, vidtar 

speciallärare och matematiklärare i arbetet med elever i matematiksvårigheter?  

Många av Skolverkets exempel på extra anpassningar återfanns i dokumenten och användes 

av informanterna i studien, men i nästa steg kan man utvärdera vilka extra anpassningar som 

är framgångsrika och om det finns nya framtida extra anpassningar som Skolverket behöver 

lägga till. Speciallärare/matematiklärare i studien och forskare (Butterworth, 2012; Gersten; 

2005; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Östergren, 2013) är överens om, att ett 

förberedande arbete, samt kartläggningar och anpassningar är av stor vikt. Vi måste komma 

ihåg att det finns många olika orsaker till matematiksvårigheter i skolan, därför är det så 

viktigt med kartläggningar. I Amerika finns det ett utarbetat program, RTI programmet, för 

det här och jag ser att det behöver utvecklas något liknande i Sverige. Alla som kommer i 
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kontakt med elever i matematiksvårigheter, utbildare, beslutsfattare och professionella 

aktörer, måste arbeta tillsammans för att förbättra livet för barn med inlärningssvårigheter. Vi 

kan hjälpa eleverna genom att tidigt identifiera styrkor och svårigheter, för att sätta in rätt stöd 

och anpassningar (Fletcher, 2007). 

När svårigheterna inte svarar på enkla anpassningar av miljön, övergår åtgärderna mot särskilt 

stöd i åtgärdsprogrammen. Lösningarna är mer riktad mot brister hos individen, t.ex. 

elevassistent. Kategoriseringar förekommer. Se matris ”Problemförklaringar kopplat till extra 

anpassningar och särskilt stöd” (tabell 1). Det visar att det i studien finns till viss del ett 

kategoriskt perspektiv. Man riktar in sig på problemförklaringar ifrån pedagogiska 

kartläggningar, som många gånger kommer ifrån ett medicinskt - psykologiskt paradigm, 

diagnoser ifrån ITPA-tester och neuropsykologiska utredningar. Därav följer anpassningarna 

mer ett kategoriskt, kompensatoriskt sätt, eftersom problemförklaringarna är kategoriserande 

och anpassningarna kompensatoriska hjälpmedel. Placeringen av problemet förläggs mer hos 

individen och t.ex. får eleven gå till en liten grupp. Man fokuserar mer på individen och ser 

bristande förmågor och funktionen hos denna. Med ett kategoriskt perspektiv är diagnoser och 

kategorisering är vanligt förekommande och lösningarna är specifika och riktade åtgärder (jfr. 

Björck-Åkesson & Nilholm, 2007).  

  

7.2. Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ ansats och tolkningarna i resultatet, samt resultatdiskussionen har 

satts in i ett specialpedagogiskt perspektiv, vilket utgör studiens referensram. Som 

utgångspunkter i studien är det viktigt att vara konsekvent i tillämpningen av perspektivet, 

ansats och teori (Larsson, 2005), vilket jag haft i tanken under hela processen. Intervjuerna 

och analysen av dokumenten gav en bra bild av speciallärarna/matematiklärarnas arbete med 

elever i matematiksvårigheter.  

Vid intervjuerna har jag lagt ner mest tid och tyngd vid speciallärarna/specialpedagogernas 

intervjuer eftersom de har specialutbildning inom området. Jag valde att föra anteckningar vid 

intervjuerna, eftersom jag känner mig säker på den metoden och har använt mig av den när 

jag lyssnat på föreläsningar och samtidigt antecknat. Jag sparar även mer tid med denna 

metod när jag inte lyssnar om flera gånger, så jag har hunnit med fler intervjuer. Jag hade 

även kunnat spelat in intervjuerna. Då hade jag kunnat lyssnat igenom intervjuerna flera 

gånger och varit mer ordagrant exakt. Om jag hade arbetat med forskning och gjort en stor 

forskningsstudie, så hade jag valt att spela in intervjuerna. I den kvalitativa tolkningen, så har 
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tolkarens erfarenhet betydelse för hur tolkningen blir. Jag har tolkat intervjuer och dokument 

genom min erfarenhet. Intervjuer hade kanske tolkats och analyserats på ett annorlunda sätt 

om någon annan person, med en annan erfarenhet hade gjort tolkningen och analysen. 

Forskningsstrategin var fallstudie med insamling av data genom intervju och dokument har 

gett mig svar på frågeställningarna, så syftet har uppnåtts. Kategoriseringen, indelningen i 

temat matematiklärande och de specialpedagogiska nivåerna samhälls-, organisation-, grup- 

och individnivå, samt matriserna tydliggjorde resultatet och presentationen av resultatet fick 

en struktur. Som en röd tråd i studien finns arbetet uppdelat i mina två frågeställningar.  

Jag hade kunnat göra ett annat urval för studien och då troligt få att något annorlunda resultat 

eftersom fokus förskjuts något. Det skulle även vara intressant att studera om arbetet med 

elever i matematiksvårigheter ser olika ut för de olika åldersgrupperna. Intervjuerna var nu 

ifrån årskurs 1 - 9, men jag hade kunnat sorterat upp svaren för årskurserna 1 - 3, 4 - 6 och 7 - 

9. Jag hade även kunnat tagit ett annat urval, t.ex. enbart studera matematikundervisningen i 

årskurserna 7 - 9, men med ett ökat antal 7 - 9 skolor i flera rektorsområden. Jag hade kunnat 

rikta in mig mer på matematiken genom att använda mig av mer riktade frågor för att nå 

kärnan i de direkta matematiksituationerna. Tanken med två stora frågor som stöd i 

intervjuerna var att informanterna själva fick visa mig vad som var av vikt för dem. Jag 

begränsade dem inte, eftersom frågorna var öppna. Med två öppna och stora frågor, så blev 

intervjutiderna varierande. För att komma djupare in i matematiken, så skulle jag även ha 

kunnat använt mig av observationer och intervjuer i klassrummet, direkt där 

matematiktänkandet sker.  

7.3. Framtida forskning 

Forskning om orsaker till räknesvårigheter och utveckling av forskningsbaserade 

undervisningsmetoder för arbetet med elever i matematiksvårigheter har varit begränsad. Men 

de senaste åren har ett växande intresse bland forskare visats, att försöka utreda orsaker till 

räknesvårigheter och att utveckla empiriskt prövade undervisningsmetoder (Lundberg & 

Sterner, 2009).  Den forskning jag har funnit har främst varit riktad mot matematik i de 

tidigare åldrarna, så det finns ett behov av att utveckla metoder och anpassningar till elever i 

matematiksvårigheter för de senare åren, när matematiken blir mer avancerad.  

Jag är övertygad om att forskning och praktik behöver samarbeta för att utveckla en mer 

evidensbaserad praktik i matematikundervisningen. Till exempel genom att utveckla det 

förebyggande arbetet med höga kvalitativa metoder, som innefattar utveckling av teknik för 
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lärande och program med anpassningar efter individuella behov. Men även genom ett fortsatt 

forskningsarbete med att utveckla screening för att utveckla identifiering och definitionen av 

taluppfattning. Alltså, vi behöver på djupet förstå funktionen av de specifika kompetenser, 

strategier, och förståelse i matematik, för om detta brister kan det ge elever problem i sin 

utveckling av matematisk förmåga.  

Ett intressant område och därtill forskningsområde är hur framtida skolor ska utformas på bästa 

sätt. Min studie visade på att oftast är det faktorer runt om, miljön utanför det egentliga 

matematiktänket, som leder till svårigheter i matematik. Tankar och idéer bör utvecklas för att 

skapa en framtida organisation, där så få elever som möjligt hamnar i svårigheter, både på 

samhällsnivå, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Det finns t.ex. behov av lokaler 

både för storgrupp, grupprum och enskilda oaser att gå undan till. Vi måste se till att utveckla 

skolbyggnader med lokaler där eleverna kan finna trygghet och arbetsro. Där eleverna ska 

känna sig inkluderade, delaktiga och utan att vara utpekande, samtidigt som eleverna har olika 

behov som behöver tillgodoses.  
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Bilagor 

 

Missivbrev                                                                                                                 Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Susanna Ödgren och är student på Mälardalens högskola. Jag läser till speciallärare i 

matematik. Under vårterminen 2014 arbetar jag med programmets avslutande examensarbete, 

varvid området jag berör är hur speciallärare och matematiklärare arbetar med elever i 

matematiksvårigheter. Syftet med studien är att ge en bild av hur speciallärare och 

matematiklärare arbetar med elever i matematiksvårigheter och undersöka vilka anpassningar 

som används. För att studera detta, så tar jag bl.a. hjälp av två frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver speciallärare och matematiklärare att de arbetar med elever i 

matematiksvårigheter? 

2. Vilka anpassningar i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner, vidtar 

speciallärare och matematiklärare i arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

 

Min önskan och förhoppning är därmed att jag kan få möjlighet att intervjua dig, där din 

medverkan i mitt examensarbete är helt frivillig och där du när som helst kan avbryta ditt 

deltagande. Jag använder mig av metoden samtalsintervju där jag för 

anteckningar. Materialet kommer att bearbetas och i efterhand analyseras. Intervjun kommer 

att bearbetas av mig och endast i samband med detta arbete. Din medverkan är avidentifierad, 

vilket betyder att du tillsammans med andra respondenter är anonym i min uppsats. Det finns 

möjlighet att ta del av anteckningarna, innan fortsatt bearbetning av analysarbetet. 

Jag skulle vara mycket tacksam om du som speciallärare ville dela med dig av både 

erfarenheter och kunskaper, för att jag i min undersökning tillsammans med dig skall 

kunna belysa användbara strategier för att hjälpa elever med svårigheter i matematik. 

Om du undrar över något eller vill veta mera om arbetet, är du välkommen att kontakta mig 

på mejl: susanna.odgren@gavle.se 
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Tanketavla                                                                                  Bilaga 2 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWwdyruabUAhUIIJoKHX9FBn4QjRwIBw&url=http://raknestugan.blogspot.com/2015/10/v-43-multiplikation.html&psig=AFQjCNGBQUQqeIaydgA0r2Xxhfv_tKL74g&ust=1496742831095828


53 
 

Problemlösning                                                                           Bilaga 3 
 

 
 

 

TORNET 

 

a) Hur många kuber behövs för att bygga tornet? 

b) Hur många kuber behövs det för att bygga ett liknande torn som är 14st 

kuber högt? 

c) Hur många kuber behövs för att bygga ett liknande torn som är n stycken 

kuber högt? 

d) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. 
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