
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
 
 

 

 

 

 

När elever uppfattas ha hinder i matematiklärande 
Ett lärarperspektiv på hur elever med särskilt utbildningsbehov i matematik 

identifieras, bedöms och förstås 
 
 
 
 
 

Elisabet Engberg och Therése Lööf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare      Handledare: 
Avancerad nivå                                                                           Tina Hellblom-Thibblin 
15 högskolepoäng 
 
 
 
Vårterminen 2017                                                                    Examinator:  
                                                                                                     Anders Garpelin 
 

 



1 

 

Mälardalens Högskola 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

SQA112 Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling, 15 hp 

Elisabet Engberg och Therése Lööf 

När elever uppfattas ha hinder i matematiklärande – Ett lärarperspektiv på hur elever med 

särskilt utbildningsbehov i matematik identifieras, bedöms och förstås 

Vårterminen 2017                                              52 sidor 

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om hur elever med särskilt 

utbildningsbehov i matematik kan identifieras, bedömas och förstås utifrån ett 

lärarperspektiv. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metodansats med 

semistrukturerade intervjuer. Femton lärare med specialpedagogiskt uppdrag intervjuades 

för att ge svar på frågeställningarna och synliggöra lärares uppfattningar kring 

bedömningsprocessen. Resultatet visar att det är många faktorer som karaktäriserar elever 

med särskilt utbildningsbehov i matematik och det är andra aspekter än de matematiska 

färdigheterna som lyfts som centrala. Att identifiera hinder i elevers matematiklärande med 

hjälp av samtalet och dialogen som verktyg vid utförligare bedömningar är i fokus. Det 

framkommer många förklaringar till hinder i matematiklärande såsom lärmiljö, arbetsminne 

och koncentration samt språkliga förmågor. Bedömningens konsekvenser kan vara både 

positiva och negativa för elever med särskilt utbildningsbehov i matematik, men vikten av 

motivation, självkänsla och en inkluderande undervisning lyfts fram. Lärarens roll och 

kompetens genomsyrar studien. I det sociokulturella perspektivet är samtalet och dialogen 

centralt och lärarens kompetens står i centrum för att göra bedömningssituationen 

tillgänglig och rättvisande. Lärare med specialpedagogiskt uppdrag har en komplex och viktig 

uppgift att identifiera hinder och bedöma elevens styrkor och svagheter för att förebygga 

matematiksvårigheter och undanröja hinder i elevers matematiklärande. 

 

Nyckelord: bedömningsprocessen, hinder, inkludering, lärares kompetens, 

matematiklärande 
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Inledning 

Elevers sjunkande resultat i matematik leder till ett ökat behov av specialpedagogisk 

kompetens i matematik och behov av vidare forskning kring identifiering och bedömning av 

elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter.  Utifrån senaste PISA-rapporten 

(Skolverket, 2016) framkommer det dock att trenden har vänt och elevers resultat i matematik 

har blivit bättre för de högpresterande eleverna men kunskapsklyftorna i svensk skola har 

ökat. "Gapet mellan hög- och lågpresterande elever och mellan elever med olika 

socioekonomisk bakgrund är nu större än OECD-snittet" (Lindgren, 2016).  

Specialpedagogiken kännetecknas av komplexitet och har många ansikten vilket gör att 

specialpedagogiken beskrivs och diskuteras med stor variation (Ahlberg, 2013). 

”Matematiksvårigheter är ett sammansatt specialpedagogiskt område, eftersom olika 

yrkesgrupper och forskarmiljöer kan ta varierande utgångspunkter för att studera skilda 

fenomen” (Lunde, 2011, s. 5).  

Bedömning är en viktig del i arbetet med att försöka finna rimliga strategier för elever i behov 

av stöd på olika sätt. 

Bedömning kan ses om en process där lärare samlar in information och värderar elevers 

kunskaper och färdigheter. Informationen kan sedan ligga till grund för olika typer av beslut. 

Vad som ligger till grund för värderingen av elevernas kunskaper kan variera mellan en mängd 

olika former, det kan exempelvis handla om klassrumsaktivitet, en slöjdprodukt, en uppsats eller 

ett prov (Grönlund, 2017). 

Enligt forskning (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2006; Malmer, 2002; 

McIntosh, 2008; Wernberg, 2009) framkommer att utifrån en bra bedömning kan man 

identifiera de elever vars färdigheter behöver utredas noggrannare och bedömningen ska ligga 

till grund för planering, förverkligande och revidering av stödformer och undervisning. Detta 

för att möta eleven där den befinner sig i sin kunskapsutveckling och möjliggör att adekvata 

åtgärder sätts in. Dessa poängterar även vikten av lärarens kompetens, undervisningens 

kvalitet och struktur samt att lärare ska ha förmåga att hitta kritiska aspekter i inlärningen.  

Björklund Boistrup (2010, 2013) beskriver i sin forskning att det går att utskilja många 

uttrycksformer i matematikklassrummets bedömningar så väl muntliga som skriftliga. Hon 

menar också att det finns risk för att alla elever inte bedöms likvärdigt och frågar sig också 

hur elevers olika språkliga och kulturella bakgrund påverkar de bedömningar som sker. 
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Enligt Skolverket (2011a) handlar bedömning av elevens kunskaper primärt om att samla in 

olika typer av information om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa.  

Beroende på bedömningens syfte används sedan den insamlade informationen på olika sätt. Ur 

ett undervisningsperspektiv är de mest framträdande syftena med bedömningar att de används 

för att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska 

kunskaper och utvärdera undervisning (Skolverket, 2011a, s. 7). 

De menar också att rådande bedömningskultur har stor betydelse för den enskilde elevens 

förhållningssätt till lärande som kan påverka motivation och självbild på både ett negativt och 

positivt sätt.   

Styrdokumenten (Skolverket, 2011) säger att skolan ska vara en målstyrd skola och förväntas 

arbeta för inkludering. Utifrån Mälardalens högskolas lokala examensordning för 

speciallärarexamen (MDH, 2017) förväntas speciallärare arbeta med att förebygga och tidigt 

identifiera elever som är i riskzonen för att utveckla svårigheter i matematik och 

målsättningen är att elever med särskilt utbildningsbehov i matematik, SUM-elever, ges 

möjlighet till en positiv självbild och god kunskapsutveckling genom tidiga 

specialpedagogiska insatser.   

I våra yrkesroller som lärare i grundskolan upplever vi att bedömningssituationer kan vara 

komplexa särskilt när eleverna är i behov av särskilt stöd. Vi anser därför att det är viktigt och 

intressant att få fördjupad kunskap om och synliggöra uppfattningar som lärare med 

specialpedagogiskt uppdrag har om hinder i elevers matematiklärande samt deras syn på 

bedömning av elever med särskilt utbildningsbehov i matematik.  

Disposition 

Rapportens inledning följs av en inblick i styrdokumenten och en genomgång av områdets 

forskningsfält. Efter det presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som följs av studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter följer metodavsnittet som synliggör forskningsansats och 

undersökningsmetod, urval, genomförande, tillförlitlighet, de etiska övervägande som tagits i 

beaktande i studien samt dataanalys. Vidare följer resultatet och hur detta kan ses utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter som efterföljs av metoddiskussion och resultatdiskussion, 

innan uppsatsen avslutas med slutsatser och tankar kring fortsatt forskning. 
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Bakgrund 

I bakgrunden redovisas vad styrdokument och aktuell forskning säger om hinder i elevers 

matematiklärande med särskilt fokus på hur elever med särskilt utbildningsbehov i matematik 

identifieras och bedöms samt hur bedömningsprocessen kan medverka i matematiklärandet. 

Vad säger styrdokumenten? 

Styrdokumenten och Skolverkets allmänna råd reglerar och beskriver bland annat hur skolan 

förväntas arbeta kring bedömning.  

Skollagen (SFS, 2010:800), Läroplanen (Skolverket, 2011) och FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds, 2008:23) skriver om elevers personliga 

utveckling samt behov och förutsättningar i sitt lärande. ”Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Även skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap. 3§) uttrycker 

detta på ett liknande sätt och poängterar vikten av att eleven ska ges ledning och stimulans för 

att utvecklas så långt som möjligt.  

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds, 2008:23) 

betonas rätten till utbildning på lika villkor samt att nödvändigt stöd ska ges inom ramen för 

det allmänna utbildningssystemet.   

I SFS:s Skolförordning (2011:185) finns bestämmelser för hur skolan ska arbeta med 

kunskapsbedömning och vilken skyldighet huvudman har att använda sig av bedömningsstöd 

och nationella ämnesprov för att bedöma elevers kunskaper i förhållande till kunskapskraven. 

I Skolverkets allmänna råd (2011b) poängteras att ”Lärare bör vid planering av undervisning 

identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella 

arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper” (s. 12). Bedömningen ska 

integreras i undervisningen, eleven ska få kontinuerlig återkoppling kring sitt lärande och vad 

som behöver utvecklas för att nå kunskapskraven. Det lyfts att lärare med specialpedagogiskt 

uppdrag ska arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande kring matematiklärande hos 

elever i behov av särskilt stöd och de förväntas göra utförligare bedömningar för att 

identifiera stödbehov, synliggöra hinder, skapa lärtillfällen och ökad möjlighet till lärande.  

 



7 

 

Utifrån styrdokumentens skrivningar och de allmänna råden anser vi att bedömningsprocessen 

kan sammanfattas på följande sätt:  

Identifiering           bedömning                  revidering av stödformer och undervisning. 

När en elev inte uppnår eller riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska rektor se till att 

elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. ”Om en utredning visar att en elev är i behov 

av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd ” (SFS, Skollag, 2010:800,3 kap. 8§). 

Tidigare forskning 

Nedan redogör vi för forskningsområden som anknyter till bedömning i matematik ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Björklund Boistrup (2010, 2013) beskriver bedömningen som 

en viktig faktor i matematiklärandet. Här belyses områden som berör hinder i elevers 

matematiklärande samt bedömnings- och kartläggningsprocessen vid matematiklärandet. 

Bedömningsprocessen i matematik 

Vi har anammat Petterssons (2017) synsätt på bedömning av elevers matematikkunskaper. 

Hon menar bland annat att bedömning som används på rätt sätt stimulerar lärande och att 

lärandet ska resultera i kunskap och kompetens. Hon menar att bedömningen får positiva 

konsekvenser om medvetenhet kring varför, vad, hur, vem och när finns med då bedömning 

sker samt att bedömning sker i ett samspel och är tydlig och transparent. Medvetenhet om 

bedömningens styrkor och svagheter lyfts. Pettersson (2010) menar för att bedömning ska 

kunna vara ett kraftfullt verktyg för lärande måste bedömning av kunskap också resultera i 

bedömning för lärande och undervisning och ses i ett sammanhang. Det kan illustreras med 

figur 1 nedan.  

 

 

 

  

Figur 1: Modell för hur bedömning, lärande, kunskap och lärtillfällen har kopplingar till varandra (Pettersson, 

2010, 2017). 

Figurens syfte är att beskriva ”bedömningens samband med lärande, kunskap och lärtillfällen. 

Men bedömningen kan också sättas in i ett mer formellt sammanhang, i relation till skolans 
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styrdokument” (Pettersson, 2010, s. 13-14). Pettersson (2010, 2017) beskriver 

bedömningsprocessen som en ständigt pågående process i skolan.  Detta beskrivs även av 

Björklund Boistrup (2010, 2013).  

Faktorer i bedömnings-och kartläggningsprocessen 

Hodgen och Wiliam (2011) beskriver principer för lärande. De betonar vikten av att börja där 

eleven befinner sig och göra dem aktiva i processen. Det är av vikt att skapa tillfällen för 

eleverna att samtala om sina uppfattningar i matematik och synliggöra syftet med det som ska 

läras. Feedback ska visa eleverna hur de kan förbättra sig. Malmer (2002) framhäver att det är 

viktigt att anta ett helhetsperspektiv vid kartläggning av elevers matematikkunskaper och ”ta 

reda på vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och använder, hur eleven tänker, 

handlar och kan uttrycka sig så väl med hjälp av material som med hjälp av språket, vilken 

inställning eleven har till matematik och hur han/hon uppfattar sin egen roll” (2002, s. 215). 

Wernberg (2009) och McIntosh (2008) poängterar att lärare ska ha förmåga att hitta kritiska 

aspekter i matematikinlärningen och sätta sig in i elevens tankesätt för att bygga hållbara 

strategier som stödjer matematiklärandet. De poängterar även vikten av att läraren utgår från 

elevernas faktiska förkunskaper, för att lärare och elever inte ska prata förbi varandra, och att 

lärare frågar sig vad som görs möjligt för eleverna att lära sig.  

Malmer (2002) påminner om att tester är ett slags mätinstrument som bara mäter det som är 

mätbart och att det också finns kvalitativa tillgångar som är viktiga att väga in i en helhetsbild. 

Vid komplicerade inlärningshinder anser hon att en neuropsykologisk utredning bör göras för 

att med denna som utgångspunkt upprätta ett åtgärdsprogram. Mitchell (2015) menar att vid 

bedömning av elever i behov av särskilt stöd bör det tas hänsyn till individens speciella 

funktionsnedsättningar och beskriver olika metoder. Vidare menar han att bedömning som 

görs bör resultera i individuella utvecklingsplaner som följs upp regelbundet tillsammans med 

föräldrar, pedagoger och specialister. Löwing (2008) anser att kunskapsdiagnoser i matematik 

kan vara informella, formella, skriftliga och muntliga och att de måste bygga på en hållbar 

didaktisk ämnesteori. Valet av diagnosmaterial beror på vad som ska diagnostiseras. Hon 

poängterar att kunskapsuppföljning av en elevs lärande ställer krav på läraren och dess 

förmåga att kunna avgöra om en elev når målen och att utvärderingen sker kontinuerligt med 

hjälp av olika kunskapsdiagnoser av hög kvalité. För att få adekvata resultat vid informella 

bedömningar i samband med att lärare går runt i klassrummet krävs att läraren är så 

systematisk att denne verkligen får besked utifrån det som avses samt att läraren har en teori 

att utgå ifrån menar Löwing. Lundberg och Sterner (2006) beskriver en annan 
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perspektivförändring i skolan som har gått från att se kunskap som något som förmedlas till 

att se det som en social process. De beskriver traditionell testning som görs med 

standardiserade test som garanteras att resultaten går att jämföras över individer och 

testtillfällen. I bästa fall ger resultatet vägledning i det pedagogiska arbetet och i sämsta fall 

kan det leda till en kategorisering menar de. Lundberg och Sterner anser att det är viktigt att 

lärare har en god relationskompetens och arbetar utifrån relationellt perspektiv. Wadlington 

och Wadlington (2008) menar att det behövs olika typer av bedömningssätt, att bedömningen 

leder till insatser och att den sker i en avslappnad och stressfri miljö för att kunna hjälpa 

elever med matematiska svårigheter att lyckas. De poängterar att bedömningssituationen kan 

behöva anpassas så att eleven exempelvis kan uttrycka sig muntligt istället för att skriva eller 

få hjälp med att skriva. Att dela upp testet och läsa högt för eleven är andra sätt att anpassa på.  

Wettergren (2013) beskriver hur bedömning i grundskolan i dag inte enbart förväntas vara ett 

underlag för urvalsprocessen till högre utbildning som det tidigare varit utifrån ett historiskt 

perspektiv. Bedömning ska även motivera eleverna till att prestera så goda resultat som 

möjligt och informera om elevernas kunskaper i förhållande till olika kunskapsnivåer. 

Becevics (2011) studie belyser hur lärare resonerar kring bedömning i matematik och menar 

att bedömning i matematik har stor betydelse för elevers lärande. Han beskriver hur en 

förändring skett i Lgr11 från produkter som finns givna i kursmålen till processer som finns i 

betygskriterierna vilket kan skapa en lucka i bedömningen, och benämner den som en 

pedagogisk paradox. Även Bergqvist, m.fl. (2009) diskuterar den svenska 

utbildningsreformen och läroplanens revidering från en målstyrd skola till en skola med 

kunskapskrav som kompetensmål. Det påverkar hela skolsystemet och kräver tid och 

planering för implementering på skolorna för att lärarkåren ska kunna tolka budskapet i 

kursplanerna. 

Identifiering och bedömning 

Bedömningen har samband med lärande, kunskap och lärtillfälle (Pettersson, 2010). Här vill 

vi återkoppla till vår sammanfattning av styrdokumentens och de allmänna råden beskrivning 

av bedömningsprocessen: 

Identifiering           bedömning                revidering av stödformer och undervisning. 

Elever med särskilt utbildningsbehov i matematik  

Det är viktigt att identifiera vad som hindrar elevers matematiklärande och vilka kunskaper 

som efterfrågas hos elever med särskilt utbildningsbehov i matematik. Elever som får 
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specialundervisning i matematik definieras på många olika sätt enligt forskningen. Elever 

sägs ha dyskalkyli (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2006), specifika 

matematiksvårigheter (Engström, 2003) räknesvårigheter (Lundberg & Sterner, 2006), elever 

sägs vara med eller i matematiksvårigheter eller elever med särskilt undervisningsbehov i 

matematik d.v.s. SUM elever (Albertsson, Lindholm, & Sjöberg; 2016; Engström, 2003; 

Karagiannakis, 2014). Det finns många benämningar och inte ens dyskalkylibegreppet är 

tydligt definierat. Vi anser att SUM-begreppet är sympatiskt eftersom det i första hand lägger 

fokus på behovet av att utveckla undervisningen och inte kategoriserar eleven. Butterworth 

och Yeo (2010) menar att dyskalkyli utmärks av grundläggande svårigheter att förstå antal, 

lära sig och minnas talfakta samt utföra matematiska operationer och troligtvis har en 

bristande förmåga att representera och processa storheter och att det kan finnas medicinska 

orsaker till dyskalkyli. 

…ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig aritmetiska färdigheter. 

Dyskalkylektiker kan ha svårigheter med att förstå enkla talbegrepp, inte kunna ”greppa” tal 

samt ha svårighet med antalsuppfattning och olika matematiska procedurer. Även om de kan 

svara korrekt, eller använda korrekta strategier, gör de det mekaniskt och utan självförtroende 

(Butterworth & Yeo, 2010, s. 8). 

Butterworth och Yeo (2010) tror som Lundberg och Sterner (2006) att det finns 

beröringspunkter mellan dyslexi och dyskalkyli. De nämner även ADHD och ångest som 

faktorer som påverkar och kan störa matematikinlärningen. Engström (2003) menar att elever 

med stora matematiksvårigheter är få. Han poängterar också att elever med specifika 

matematiksvårigheter inte tycks behöva någon särskild undervisningsmetod eller särskilt 

undervisningsmaterial och att eleverna oavsett stödbehov eller inte, följer samma matematiska 

utveckling. Han menar därför att vi inte behöver skilja på allmänna och specifika 

matematiksvårigheter utan ska tala om matematiksvårigheter eller SUM-elever. ”Det handlar 

då om elever som av olika orsaker misslyckats med skolmatematiken, som ej får godkänt …” 

(s.39). En SUM-elev är enligt Lunde (2011) en elev med särskilt utbildningsbehov i 

matematik. Denna beteckning lägger fokus på behovet av pedagogiska insatser och tonar ner 

att det skulle vara en defekt hos eleven. Han beskriver vidare några centrala kännetecken hos 

elever med särskilt utbildningsbehov i matematik. Dessa är minnesfunktion, språkfunktion, 

kunskapslagring, strategianvändning, uppfattning av rum och form samt begåvningsprofil. 

Andra forskare (Häggblom, 2000; Riesbeck, 2008; Vukovic & Lesaux, 2013) har också tagit 

fasta på språkets funktion som kännetecken för elever med särskilt utbildningsbehov i 

matematik. Malmer (2002) menar att elever med matematiksvårigheter ofta har svag 
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abstraktionsförmåga och oklara föreställningar, ofta på grund av att de har ett begränsat 

ordförråd. Primära faktorer som hon anser kan vara orsaker till matematiksvårigheter är sen 

kognitiv utveckling, brist på språklig kompetens, neuropsykiatriska problem och dyskalkyli. 

Sekundära faktorer kan vara elever med dyslektiska besvär, svårigheter att skriva, svårigheter 

att läsa och olämplig pedagogik som gör att eleverna inte förstår och riskerar få dåligt 

självförtroende och att bli omotiverade menar hon. Även Lunde (2011) beskriver liknande 

faktorer som kan ligga till grund för svårigheter i matematiklärandet och nämner också 

understimulering hos eleven vid skolstart. Hannula (2010) och Rudd (2008) menar att det är 

viktigt att uppmärksamma små barns matematiska förmåga då det påverkar barnets fortsatta 

matematiska lärande och utveckling särskilt under de tidiga skolåren och poängterar vikten av 

att lärarna redan i förskolan använder ett matematiskt språk. Lundberg och Sterner (2006) 

jämför matematiksvårigheter med dyslexi och menar att "bristfällig förmåga att prägla in 

talfakta är, som vi konstaterat, ett kärnproblem i räknesvårigheter, kanske en motsvarighet till 

de avkodningssvårigheter vid läsning som utmärker dyslexi" (s. 74).  

Wadlington och Wadlington (2008) poängterar att i stället för att sätta etiketter på elevernas 

matematiksvårigheter ska fokus vara på de specifika områden där svårigheterna finns och 

upprätta en plan för insatserna kring dessa. Karlsudd (2012) beskriver diagnostisering, 

inkludering och ett normativt synsätt. Det finns en ökad tolerans i samhället för 

kategoriseringar som uppmuntrar diagnostisering, kategorisering och nivågruppering och 

kategoriseringen av elever har ökat. Trots kritiska röster finns en växande acceptans för en 

diagnostisk kultur och utsortering av elever. Boyd och Bargerhuff (2009) menar att färre 

elever skulle behöva specialundervisning om undervisningen höll en högre kvalitet.  

Bedömningsmetoder 

Formativ-, summativ- och dynamisk bedömning är metoder som ses i forskningen. Pettersson 

(2011) resonerar kring formativ och summativ bedömning i matematik och beskriver 

summativ bedömning som när man utvärderar elevernas prestationer i slutet av en kurs eller 

ett moment. Hodgen och Wiliam (2011) menar att formativ bedömning består av tre typer, 

elev till lärare, lärare till elev och mellan elever. Ett verktyg i den formativa bedömningen är 

självbedömning. I Björklund Boistrups (2010, 2013) forskning kring självbedömning lyfts 

elevens ansvar för att reflektera över sin inlärningsprocess i matematik. Björklund Boistrups 

(2010, 2013) och Hodgen och Wiliam (2011) beskriver formativ bedömning och återkoppling 

som en kombinerad strategi som går ut på att läraren söker efter elevers matematikkunskap 

under matematiklektionerna, ger frekvent återkoppling till eleven och anpassar sin 
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undervisning för att förbättra elevens prestationer. Lunde (2011) belyser 

matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv och lyfter dynamisk kartläggning 

som han förknippar med Vygotskij då det fokuserar på lärandets potential. Genom att 

kartlägga den närmaste utvecklingszonen kan man komma fram till hur undervisningen ska 

planeras. ”Dynamic assessment is an interactive approach to conducting assessments within 

the domains of psychology, speech/language, or education that focuses on the ability of the 

learner to respond to intervention” (Lunde, 2011, s. 159).  Lunde anser att kartläggning av 

elever i matematiksvårigheter ofta upplevs som ett komplicerat och sammansatt problem.  

Sammanfattningsvis konstateras att det är många faktorer som påverkar elevers 

matematikinlärning och det är av stor vikt att lärare är medvetna om vad de bedömer och gör 

målen synliga för eleverna (Becevic,2011; Björklund Boistrup, 2010, 2013; Hodgen och 

Wiliam, 2011; Schoenfeld, 2014).  

Hinder i matematiklärande 

Wettergren (2013) Schoenfeld (2014) betonar vikten av att lärares bedömningsinformation 

ligger till grund för planering och undanröjer eventuella hinder så att den ger en undervisning 

och lärmiljö där eleverna får möjlighet att utveckla sitt matematiklärande. Petersen (2012) 

menar att det finns kopplingar mellan elevers självbild och skolprestationer i ämnet 

matematik. Dweck (2015) och Häggblom (2000) lyfter elevens inställning till lärande som en 

främjande eller hindrande faktor. Forskare (Boyd & Bagerhuff, 2009; Butterworth & Yeo, 

2010; Lundberg & Sterner, 2006; Malmer, 2002; McIntosh, 2008, Olteanu 2013) framhäver 

lärarens kompetens, undervisningens kvalitet och struktur som hindrande eller främjande 

faktorer. Wernberg (2009) och McIntosh (2008) poängterar att lärare ska ha förmåga att hitta 

kritiska aspekter i matematikinlärningen.  

Personer med svårigheter att läsa, skriva och räkna har kanske procentuellt inte blivit fler än 

förut, men konsekvenserna av deras handikapp medför i dagens högteknologiska samhälle en 

svårare situation (Malmer, 2002, s. 7).  

Det finns många sätt att se på hinder i elevers matematiklärande. 

Lärarens kompetens och undervisningens kvalitet 

Malmer (2002) beskriver hindrande och främjande faktorer i elevers matematiklärande. Hon 

menar att speciallärare ska kunna fånga upp signaler från elever och arbeta förebyggande och 

poängterar vikten av tidiga insatser. Hon framhåller att många elever får svårigheter i 

samband med undervisning och betonar vikten av att lärare har gedigna matematikkunskaper 
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gällandes elementära moment och inlärningsbetingelser samt förmåga att kunna tydliggöra 

och visualisera de matematiska processerna. Flera forskare (Boyd & Bargerhuff, 2009; Roos, 

2013, 2015, 2016; Olteanu 2013; Schoenfeld, 2014) poängterar vikten av en kvalitativ 

undervisning som hjälper eleverna att undanröja hinder i matematiklärandet och framhåller 

lärarens roll som central i denna process. Lundberg och Sterner (2006) resonerar kring 

specialundervisning i matematik och menar att den måste vara mer systematisk, gå mer 

stegvis framåt och vara mer genomtänkt. Undervisningens innehåll, i vilka sociala och fysiska 

miljöer undervisningen äger rum och hur kommunikationsprocessen ser ut är andra viktiga 

faktorer. De betonar också lärandes sociala sida och vikten av bland annat tillit, respekt och 

bekräftelse. 

Riesbeck (2008) och Ingestad (2009) framhåller att en av de viktigaste funktionerna i 

lärarrollen är att knyta pedagogiken till det sociala sammanhanget. ”Om vi ser eleverna som 

medskapare i en gemensam verksamhet istället för objekt för vår bedömning och föremål för 

sortering blir också kunskap om hur barn kan få hjälp och stöd i skolarbetet en del av 

verksamheten i stort och inte knuten till särskilda elevgrupper” (Ingestad, 2009, s. 100). 

Albertsson, Lindholm och Sjöberg (2016) betonar vikten av att ha höga men realistiska 

förväntningar på eleven. Berry och Kim (2008) resonerar kring att elever i 

matematiksvårigheter kan möta lärare med olika syn på matematik och med olika lärstilar i 

klassrumsundervisningen. Tidsaspekten, klassrumsklimatet samt lärares känsla av att inte 

hinna med lyfts fram som avgörande faktorer för hinder i elevers matematiklärande.     

Inkludering och exkludering  

Bedömning kan leda till inkludering eller exkludering för elever med särskilt 

utbildningsbehov i matematik (Lunde, 2011). Roos (2016) menar att inkludering i matematik 

är ett komplext och svårdefinierat begrepp. ”Inkludering kan sägas handla om att människor 

och samhället värdesätter olikheter och vill övervinna barriärer” (Roos, 2016, s. 18). I studien 

används i första hand denna definition. Idén om en inkluderande skola för alla är erkänd 

världen över och inskriven i såväl internationella som nationella styrdokument. Huvudtanken 

är att skolan ska ha plats för alla barn oavsett deras fysiska-, intellektuella-, sociala-, 

emotionella eller språkliga förmågor. ”Målet är skolor som respekterar och värdesätter 

mångfald och som har beredskap att möta individuella pedagogiska behov” (Ström & 

Lahtinen, 2012, s. 106).  Inkludering innebär enligt Nilholm och Göransson (2013) att 

skolsystemet är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper. Inkluderingen 

kan vara, gemenskaps-, individ- och/eller placeringsorienterad. Segregerande och särskiljande 
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lösningar förs också fram för att individuella behov ska tillgodoses och förebygga att hinder i 

matematiklärandet uppstår. Karlsudd (2012) beskriver inkludering i ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Han menar att specialpedagogik med differentiering som modell påverkar 

elevernas resultat och självuppfattning negativt. Han definierar specialpedagogik som: ”En 

speciell undervisning för speciella elever genomförd av speciella lärare i speciella miljöer” 

(s.178). Specialläraren och specialpedagogen har då utvecklats till exkluderingspedagoger. 

Specialläraren kan fungera som inkluderingspedagoger om bl.a. möjligheter och likheter blir 

centrala och arbetet engagerar all skolans personal menar han. Roos (2013, 2016) beskriver att 

många elever i behov av särskilt stöd i matematik är exkluderade från 

matematikundervisningen i sin klass trots att de är närvarande i klassrummet. 

Matematiklärarna vet inte hur de ska hjälpa dessa elever och om kritiska faktorer identifieras i 

inlärningen kan det bli möjligt för lärare att stötta eleverna mer framgångsrikt menar hon.  

Björklund Boistrup (2010, 2013) anser att det finns risk för att elevers matematikprestationer 

inte bedöms likvärdigt. Det kan handla om att språklig och kulturell bakgrund påvekar eller 

hur elever med olika socioekonomisk bakgrund bemöts i samband  med bedömningar. 

Hanssons (2012) avhandling visar att det kommunikativa klassrummet har betydelse för 

flerspråkiga elevers matematiklärande och kunskapsbildning och menar att särskiljande 

lösningar och nivågrupperingar inte gynnar flerspråkiga elevers matematiklärande. 

Elevers inställning till matematiklärandet 

Läraren har en viktig roll för elevers inställning till matematik (Engström, 2003; Petersen, 

2012). Språket är en viktig faktor för lärare att förhålla sig till i lärmiljön (Häggblom, 2000; 

Malmer, 2002; Morin & Franks, 2010; Riesbeck, 2008; Rudd, 2008; Vukovic & Lesaux, 

2013) och medverkar i elevers matematiklärande. En central pedagogisk uppgift är att försöka 

få med och stimulera elever med bristande engagemang och motivation. Petersen (2012) och 

Häggblom (2000) lyfter att elevers motivation betyder mycket för hur elever lär sig 

matematik. Lågt självförtroende och låg inre motivation verkar hämmande på 

matematikinlärningen anser de. Björklund Boistrup (2010, 2013) beskriver bedömning i 

matematik och anser att elevers motivation för det mesta ökar när återkopplingar fokuserar på 

det positiva, uttryckt som vilket kunnande eleven har visat. Lundberg och Sterner (2006) och 

Petersen (2012) lyfter att elever med hinder i matematiklärande, mer än andra, tidigt behöver 

få erfara att de utvecklas för att få tillit till sin egen förmåga. Magne (1998) anser att elevernas 

inställning till matematik är avgörande för hur lärare når fram oavsett vilken metod eller 

vilket material man väljer att arbeta med och menar att det är viktigt att kartlägga andra delar 
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än de rent matematiska om hinder i matematiklärandet ska identifieras. Han menar att det är 

vanligt att elever med särskilt utbildningsbehov i matematik hindras av att de har svårt för att 

kämpa och anstränga sig. Klingberg (2017) beskriver hur man bör tänka i en 

inlärningssituation i matematik och menar att hjärnan måste tränas under lång tid för att vi ska 

få en förståelse för matematik. Dweck (2015) beskriver hur hon ser på självuppfattning, 

mindset, som styr stora delar av våra liv. Hon menar att när vi förstår vad vi har för mindset, 

hur vi tänker om oss själva, först då går det att förändra. Lundberg och Sterner (2006) och 

Petersen (2012) framhåller motivation och positiv självbild som viktiga ingredienser för 

matematiklärandet.  

Olteanu (2013) och Runesson (2011) beskriver båda Learning study som ett sätt att öka 

lärares kompetens och kvaliteten på undervisningen. Olteanu (2013) betonar att när lärare 

reflekterar över undervisningen byter de fokus från arbetsformer och miljö till hur 

ämnesinnehållet presenteras för eleverna. Alla elever utvecklas när detta sker och de som 

utvecklas mest är elever som haft hinder i matematiklärandet och som varit i behov av tydliga 

förklaringar. Petersen (2012) belyser lärarens ledarskap som en viktig del för att skapa ett 

positivt klassrumsklimat som leder till att lärande kan uppstå i samarbete med andra och 

poängterar att elevens självbild står i relation till omgivningen. 

Bedömningens konsekvenser  

Bedömningens konsekvenser rör såväl elevens individuella uppfattningar om sig själv som 

organisatoriska förändringar där pedagogiska stödåtgärder blir primära. Figuren nedan 

illustrerar effekter som bedömning av elevers kunskaper kan få och visar att bedömningen är 

en central påverkansfaktor i inlärningen. ”Konsekvenserna kan bli stora både för 

undervisningen och för den enskilde individen”  (Pettersson, 2010, s. 17). 

 

Figur 2: Effekter av bedömning (Pettersson, 2010, s. 17) 
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Boaler (2011) skriver om lustfyllt lärande i matematik och menar att ”Forskning där man har 

undersökt effekterna av standardiserade prov har visat att de nästan uteslutande är negativa” 

(s. 82-83). Mitchell (2015) menar att formativ bedömning och återkoppling gynnar 

”lågpresterande elever” och att omedelbar återkoppling bör användas när de lär sig nya 

uppgifter. Han beskriver också risker med formativ bedömning. Han menar att bedömningen 

inte anpassas till avsedda studieresultat, det förekommer för lite bedömning då vissa syften 

inte utvärderas, det förekommer för mycket bedömning på bekostnad av faktisk undervisning, 

att bedömningen är bristfokuserad och att allt för mycket uppmärksamhet läggs på att leta 

efter problem hos eleverna, snarare än på undervisningsstrategierna. Björklund Boistrup 

(2010, 2013) poängterar att genom självbedömning blir eleverna mer involverade. När 

eleverna är delaktiga i bedömningarna ökar också deras möjlighet till inflytande över 

undervisningen och hon menar att ”bedömningarna är med och formar elevernas möjligheter 

till engagemang och lärande i matematik” (Björklund Boistrup, 2013, s. 17). 

Lunde (2011) frågar sig om testning och kartläggning hjälper eller stjälper elever i 

matematiksvårigheter. Han beskriver hur de nordiska länderna har ett ökat fokus på 

standardiserade tester och nationella prov. Det finns teorier i forskningen som pekar mot att 

testning av det slaget inte ger elever i matematiksvårigheter möjlighet att visa sina kunskaper, 

istället leder det ofta till ångest och stress vilket gör att etiketter sätts på elever. Ahlberg 

(2013) för ett liknande resonemang men menar att det ibland behövs en kategorisering av 

eleven och att det finns en risk för att ”skolans uppdrag i alltför hög grad inriktas mot att 

kartlägga och dokumentera olikheter” (s. 91). För specialpedagogiken är det ett dilemma att 

kategoriseringen ställs mot behovet av att hitta rätt stöd och kompensatoriska åtgärder. Hon 

poängterar att den ökande bedömningen och kartläggningen kan ha ”negativ påverkan på 

undervisningen, elevernas prestationer och specialpedagogikens arbete i riktning mot en skola 

för alla” (Ahlberg, 2013, s. 91). Lunde (2011) förordar dynamisk testning som görs i 

elevernas dagliga arbete och som inte tycks ha ovanstående negativa effekter även om de är 

mer tidskrävande. Han belyser behovet av att skolor utvecklar kompetens i kvalitativ 

kartläggning av alla elevers matematiska lärande såväl pedagogiskt som didaktiskt främst i 

syfte att förebygga och stödja elever i matematiksvårigheter. Malmer (2002) menar att läraren 

ska identifiera var eleven befinner sig i sin matematikutveckling för att utifrån detta upprätta 

ett åtgärdsprogram. Dowker (2005) beskriver behovet av att utveckla kartläggningsmetoder 

och förebyggande arbete för elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter och anser 

att vidare forskning på området är nödvädig. Lundberg och Sterner (2006) menar att all 
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undervisning är diagnostisk. Björklund Boistrup (2010, 2013) trycker på att bedömningens 

fokus är avgörande för elevers matematiklärande. Hodgen och Wiliam (2011) beskriver ”När 

feedback fokuserar på eleven som bra eller dålig och den allmänna bedömningen betonar 

antal rätt, betyg eller rangordning så ligger fokus på den enskilde personen … studier visade 

att denna form av feedback faktiskt sänkte prestationerna” (s. 13).  

Bedömningen bör få effekter på undervisningen. Mitchell (2015) beskriver 

undervisningsstrategier för inkludering av elever i behov av särskilt stöd och strategier som 

formativ bedömning och återkoppling. Han menar att en inkluderande undervisning ska bestå 

av vision, placering, anpassad läroplan, anpassad bedömning, anpassad undervisning, 

acceptans, access, support, resurser och ledarskap. Han menar att om bedömning används för 

urval eller rangordning får det negativa effekter för elever i behov av särskilt stöd, de 

stigmatiseras som misslyckade och riskerar att tappa motivationen som en följd av detta. Han 

beskriver också positiva effekter som bedömningen kan ge. Bedömningen bör ”ses som ett 

sätt att främja utbildningsmålen genom att stötta lärande och vägleda undervisningen” (s. 

304). Han poängterar också att ”en noggrann och systematisk planering är speciellt viktig för 

de svagare eleverna. Här behöver läraren mer målmedvetet leda barnen fram till uppgifter, 

som de har förutsättningar att klara av” (s. 16). Schoenfeld (2014) framhåller fem dimensioner 

för ”Mathematically Powerful Classrooms” (s. 407) och lyfter bedömningen som ett verktyg. 

Genomgångar som möter eleven där den är, argumentation och en klassrumsstruktur där alla 

får ta plats lyfts också som centrala. Lundberg och Sterner (2006) beskriver fördelar vid en-

till-en undervisning. Då kan läraren ge direkta instruktioner, effektiv återkoppling och ge 

eleven tillräckligt med tid. En-till-en undervisning skapar möjlighet till mer Time On Task 

och eleven får större möjlighet att hålla koncentrationen på uppgiften och utveckla 

uppmärksamheten. Boyd och Bargerhuff (2009) menar att alla elever i så stor utsträckning 

som möjligt bör undervisas tillsammans och att de elever som behöver får tillgång till 

anpassningar som möjliggör detta. De betonar vikten av lärarens kompetens och att mentor 

och speciallärare ska ha ett nära samarbete. 

Teoretiska utgångspunkter 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Specialpedagogik är tvärvetenskaplig vilket innebär att den har förankringar inom flera olika 

vetenskaper som medicin, psykologi, pedagogik och sociologi (Ahlberg, 2013; Lunde, 2011). 

Lunde (2011) menar att specialpedagogiken hämtar teorier och forskning från dessa 
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vetenskaper, t ex vid matematiksvårigheter. Enligt Ahlberg (2013) är kunskapsintresset en 

stor del av forskningen i specialpedagogik och riktas mot att studera olika aspekter av 

normalitet, avvikelse och differentiering vilka är svårfångade begrepp då de förklaringar och 

beskrivningar som forskningen ger uppfattas som långt ifrån entydiga och ofta som 

motsägelsefulla. ”Synen på vad som är normalt och vad som är avvikande förändras och är 

beroende av kultur, tradition och samhällspolitiska ställningstaganden. De skiftar från 

samhälle, från tid till annan och från situation till situation” (Ahlberg, 2013, s. 38) då 

skolsystemet idag står inför dilemman som t ex i debatten om en inkluderande skola med 

anpassad undervisning. Engström (2003) beskriver hur specialpedagogiken har två 

huvudsakliga funktioner i skolan, förebyggande och åtgärdande. Barns lärandesituationer är 

olika och specialpedagogiken framhäver det kompensatoriska, det relationella och 

dilemmaperspektivet. 

Det kompensatoriska perspektivet anser Nilholm (2005) är det traditionella och dominerande 

perspektivet där de processer studeras som ligger till grund för avvikelser genom att objektivt 

diagnostisera och kategorisera elevens svårigheter och problem för att därefter sätta in 

åtgärder som kompenserar svagheterna hos individen. Ahlberg (2013) menar att i det 

relationella perspektivet söks förklaringar till skolproblem i mötet mellan eleven och den 

omgivande miljön som kan delas upp i fyra nivåer; individ, grupp, skola och samhälle. 

Orsakerna söks utanför individen i skolsystemet även Nilholm (2005) resonerar kring detta. 

Han beskriver även hur dilemmaperspektivet har växt fram utifrån ovan nämnda perspektiv. 

Utbildningsystemet står inför dilemman som egentligen inte går att lösa men måste hanteras 

och det krävs ställningstaganden i olika avseenden, ofta etiska. Han resonerar kring hur skolan 

kan anpassa undervisningen till elevers olikheter och samtidigt erbjuda alla samma utbildning. 

Dilemman som ofta ställs mot varandra i specialundervisningen menar han är  

individ – kategori, brist – olikhet och kompensation – deltagande.  

Syftet med vårt specialpedagogiska perspektiv är att synliggöra vilka perspektiv på hinder i 

matematiklärande som framträder för att förstå studiens resultat utifrån ett kompensatoriskt-, 

relationellt- och dilemmaperspektiv. 

Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) beskriver hur det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Vygotskijs 

teorier (Parker & Vygotsky, 1979) om lärande i samspelet. Människan anses ”födas in i och 

utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra 
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erfarenheter tillsammans med andra” (Säljö, 2000, s. 66). Det är med hjälp av andra vi förstår 

hur världen fungerar och ska förstås. Vi lär oss att ”uppmärksamma, beskriva och agera i 

verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar” (s. 66) menar han. En 

viktig artefakt inom det sociokulturella perspektivet är språket och hur det används.  

Kommunikationen och språkanvändningen står i centrum och anses vara länken mellan barnet 

och omgivningen. ”Kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig 

att tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” (s. 67). Lärandet 

och utveckling sker genom kommunikation med omgivningen. Vi formas av vår 

sociokulturella omgivning. ”I ett sociokulturellt perspektiv har människor förmåga att lära och 

att utvecklas - såväl kollektivt som individuellt - ingen bestämd gräns. Vi skapar hela tiden 

redskap med vars hjälp vi kan lösa fysiska och intellektuella problem” (s. 73). Det finns inte 

heller något neutral kontext. Säljö och Vygotskij beskriver också begreppet den proximala 

utvecklingszonen som har sin grund i Vygotskijs utvecklingsteori. Det är i den proximala 

utvecklingszonen eleven utvecklas och är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer 

kompetent person. ”Det krävs en anpassning till de intellektuella redskap och färdigheter som 

barnet behärskar för att den lärande skall kunna ta till sig kunskaper och insikter” (Säljö, s. 

123). Vygotskij poängterar vikten av att det inte bara är intressant att se vilken kompetens 

barnet redan visar utan också se och ta tillvara på potentialen i hans/hennes förståelse och 

agerande. Utifrån detta perspektiv har läraren en viktig roll för att främja elevens lärande.  

Vår teoretiska utgångspunkt är att försöka förstå resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv 

utifrån lärarens roll i elevens lärande och hur detta påverkas av förhållanden i vår tid. 

Syfte     

Syftet med vår studie är att få fördjupad kunskap om hur elever med särskilt utbildningsbehov 

i matematik kan identifieras, bedömas och förstås utifrån ett lärarperspektiv.  

Frågeställningar 

• Vad karakteriserar elever med hinder i matematiklärande? 

• Hur identifieras och bedöms elever som anses ha hinder i matematiklärande? 

• Hur förstås hinder i matematiklärande utifrån utförligare bedömningar och vad får 

detta för konsekvenser? 
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Metod 

Forskningsansats och undersökningsmetod  

Denna studie genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsansats för att söka svar på 

forskningsfrågorna genom semistrukturerade intervjuer och därmed nå en fördjupad förståelse 

för området. Den kvalitativa ansatsen är lämplig då den ger möjlighet att ta del av 

respondenternas uppfattningar då intresset för det subjektiva lyfts fram, samt för att därefter 

analysera och tolka dem utifrån studiens teoretiska perspektiv (Backman, 2016; Creswell, 

2013; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014) och litteratur. Vidare framhålls 

att resultaten kan anses vara alltför påverkade av förutfattade meningar och åsikter utifrån 

forskarens egna tankar vilket även Göransson och Nilholm, (2009) och Larsson (2005) 

diskuterar när det gäller smygrepresentativitet och kvalitetskriterier i kvalitativa studier. 

I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för datainsamling då vi ville ta 

reda på hur den intervjuade tänker, resonerar, agerar och nå djupare i intervjupersonens 

uppfattningar. Detta för att få syn på utfallsrummet och de variationer som finns bland 

respondenternas uppfattningar. Vi hade också för avsikt att inrikta oss på att beskriva och 

analysera deras tankar om olika fenomen i sin omvärld för att bidra till en fördjupad förståelse 

för hur lärandet konstrueras i förhållande till omvärlden (Fejes & Thornberg, 2015). Creswell 

(2013) poängterar vikten av ett bra intervjuförfarande genom att hitta en avskild plats, ge tid 

till varje fråga, avsluta intervjun inom avtalad tid, vara respektfull och nyfiken, ställa få frågor 

och ge få råd samt menar att det viktigaste är att vara en god lyssnare. Fejes och Thornberg 

(2015) anser att det är viktigt att vi som ”intervjuar får ett så rikhaltigt och uttömmande svar 

som möjligt” (s. 166). Vi har därför konstruerat en intervjumall (bilaga 2). Intervjumallen bör 

testas i en pilotintervju för att analyseras och utvecklas ytterligare (Creswell, 2013).  

Urval 

Ramen för urvalet i undersökningen var informanter med ett specialpedagogiskt uppdrag i 

matematik som i första hand var verksamma i årskurserna 1–6 och arbetade med bedömning 

och kartläggning av elever som uppfattas vara i matematiksvårigheter. Vi valde informanter 

från låg- och mellanstadiet för att det är verksamheter som vi har erfarenhet av och kan 

relatera till och för att kartläggning av elever i svårigheter bör ske tidigt för att generera tidiga 

insatser. Vi ansåg att enbart lågstadiet som verksamhet skulle begränsa vår grupp av 

tillgängliga informanter. Det skulle då kunnat bli svårt att få tillräckligt många lärare med 
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specialpedagogiskt uppdrag till att medverka i vår studie samt att vi troligtvis fått ett annat 

resultat om vi enbart intervjuat denna verksamhetsgrupp.  

Vi kan dock aldrig vara säkra på att i en undersökning upptäcka alla tänkbara sätt att uppfatta 

något. Om vi utökar antalet försökspersoner eller väljer en helt annan undersökningsgrupp än i 

det första fallet kan antalet upptäckta uppfattningar mycket väl utökas. (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 163) 

Vi har tidigare erfarit att det kan vara svårt att få informanter som uppfyller dessa krav. Vår 

utgångspunkt har därför varit att utnyttja kontakter vi har då det är ont om speciallärare i 

matematik. Vi såg även en fördel med att få informanter från verksamheter med olika 

inriktningar och förutsättningar. Vi har genomfört 15 intervjuer, på 15 olika skolor, i fyra 

olika kommuner på stora och små skolor, på landsbygd och i storstad. Dessa skolors elever 

kan antas ha olika förutsättningar och komma från olika sociokulturella och socioekonomiska 

bakgrunder. 

Genomförande  

Nedan redogör vi för hur vi genomfört vår studie. Informanter i vår undersökning var lärare 

med ett specialpedagogiskt uppdrag som arbetar med de elever som bedöms vara i behov av 

särskilt stöd i matematik. Informanter och rektorer tillfrågades om intresse att delta i studien 

via mail och informerades om studien utifrån vårt missivbrev (bilaga1). Samtycke samlades in 

från deltagande lärare och respektive rektor. God forskningssed beaktas i hela processen 

enligt Vetenskapsrådet (2011) och tydliggjordes för informanterna. 

Vi har konstruerat en intervjumall utifrån de teman som vi avsåg beröra med syfte att få 

”rikhaltiga och uttömmande svar” enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 166). Intervjuguiden 

utvärderades efter att varsin provintervju hade utförts. Under våra intervjuer strävade vi efter 

att ställa följdfrågor som exempelvis: ” Hur menar du då? eller ”Kan du utveckla ditt svar lite 

mer? ”.  Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vi fördelade intervjuerna mellan oss 

utifrån geografiskt läge och var och en transkriberade sina intervjuer. Sedan tolkade vi 

resultatet tillsammans genom att läsa och analysera intervjuerna. Materialet organiserades 

därefter genom att sorteras i teman med fokus på att kunna beskriva och se likheter och 

skillnader i hur lärare med specialpedagogiskt uppdrag arbetar med och deras syn på det vi 

avsåg undersöka. Vi har författat arbetet tillsammans och har träffats eller haft kontakt via 

internet. 
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Tillförlitlighet  

Vi anser att vi har fått ett tillförlitligt resultat. Två provintervjuer har genomförts och har lett 

till att vi har utvärderat b.la intervjufrågorna i början av vår process. Vi har sedan använt 

intervjuguiden under intervjuerna. Att vi är ovana intervjuare skulle kunna leda till att vi fått 

en något sämre tillförlitlighet jämfört med om vi haft större vana. Vi har transkriberat våra 

intervjuer och analyserat resultaten tillsammans. Risker med transkribering och kvalitativ 

analys är att våra egna uppfattningar påverkar. Detta har vi varit uppmärksamma på för att 

minimera riskerna. Det har varit en kvalitetshöjande faktor att skriva tillsammans då det har 

lett till att vi har diskuterat och resonerat kring arbetet och sett det från fler perspektiv.  

Etiska överväganden  

Etiska överväganden ska göras under hela arbetsprocessen och Vetenskapsrådets (2011) åtta 

allmänna regler om god forskningssed ska genomsyra arbetet. Dessa är som följer:  

”Du ska tala sanning om din forskning, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 

dina studier, öppet redovisa metoder och resultat, öppet redovisa kommersiella intressen och 

andra bindningar, hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering, 

sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö, vara rättvis i din 

bedömning av andras forskning och du ska inte stjäla forskningsresultat från andra” 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 12).  

Vi har följt dessa råd och principer i detta forskningsprojekt samt informerat alla deltagare i 

missivbrevet (bilaga1) och i samband med intervjun om syfte och utförande, frivilligt 

deltagande och anonymitet. För att garantera anonymitet avslöjas inte var informanterna är 

verksamma, deras ålder eller namn. Deras svar kommer enbart att användas i detta projekt. Vi 

har i sammanställningen av arbetet beaktat att det inte får smygas in några felaktiga 

generaliseringar i texten som Göransson och Nilholm (2009) kallar smygrepresentativitet. 

Även Larsson (2005) framhåller kvalitéer i vetenskapliga arbeten och vikten av vetenskaplig 

hederlighet. Vidare menar han att ett kontinuerligt reflekterande förhållningssätt till studien 

och resultaten är viktigt samt att utgångspunkterna är tydliga för alla som ska ta del av 

forskningsstudien för tillförlitlighetens skull. De etiska aspekterna har beaktats under arbetets 

gång och vi har inte upplevt några etiska dilemman. 

Dataanalys 

Analysarbetet genomfördes med en kvalitativ ansats då syftet var att få fram de uppfattningar 

och variationer som fanns hos de intervjuade lärarna med specialpedagogiskt uppdrag. 
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Intervjuerna transkriberades för att kunna analyseras på ett tillförlitligt och grundligt sätt 

(Fejes & Thornberg, 2015). Sedan analyserades varje enskild intervju och efter 

sammanställning söktes efter variationer och mönster i informanternas uppfattningar och 

resonemang. Kategoriseringarna i datainsamlingen ställdes mot innehållet i den teoretiska 

bakgrunden och de teoretiska utgångspunkterna för att ge svar på våra frågeställningar och 

redovisa resultatet utifrån syftet. Målet med intervjuerna var att i första hand vara det Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver som malmletare. Kunskapen uppfattas då enligt dem ”som 

en begravd metall och intervjuaren som malmletare som bringar den värdefulla metallen i 

dagen” (s. 71). De resonerar även kring för- och nackdelar med utskrift, transkriberingar är 

tidsödande menar de. De belyser också komplexiteten i att analysera en intervju. ”En intervju 

är en levande social interaktion där tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart 

tillgängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot ansikte, men inte för den som läser 

utskriften” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). De beskriver att syftet med utskriften är att 

strukturera intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys där utskriften i sig 

blir inledningen till den analytiska processen, de framhåller också att långa intervjuer är 

tidsödande att transkribera och vi frågar oss om hela intervjun måste transkriberas. 

Analysen av materialet har gjorts utifrån en analysmodell som beskrivs av Fejes och 

Thornberg (2015). De beskriver en arbetsgång enligt följande: Man ska först läsa och sätt sig 

in i materialet exempelvis transkriberade intervjuer. Sedan skiljs de mest betydelsefulla 

uttalandena ut så att de kan grupperas. Målet är att se variationer och skillnader i olika 

uttalanden, för att det ska bli tydligt behöver även likheter synliggöras. Efter det grupperas de 

funna likheterna och skillnaderna och relateras till varandra. Detta steg kan behöva upprepas 

så att kategorier framträder. Här står likheterna i fokus och det beslutas vart gränsen ska dras 

mellan olika kategorier, även detta steg kan behöva upprepas. Efter det namnges kategorierna 

med relativt korta namn och till sist granskas alla passager för att se om de passar under flera 

kategorier. Kontrollera om några kategorier kan föras samman. Kategorierna blir resultatet.  

Resultat 

Syftet med vår studie är att få fördjupad kunskap om hur elever med särskilt utbildningsbehov 

i matematik kan identifieras, bedömas och förstås utifrån ett lärarperspektiv. I vår analys utgår 

vi från syftet och våra tre frågeställningar. Intervjuerna har analyserats utifrån dessa för att 

synliggöra de teman som framkommer. Nedan följer en redovisning av vårt resultat utifrån 
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frågeställningarna och vi kommer att använda begreppet mentor för den läraren som har 

huvudansvaret för eleven i klassen. Lärare med specialpedagogiskt uppdrag är speciallärare 

eller specialpedagog. Med lärare menar vi alla lärare. 

Vad karakteriserar elever med hinder i matematiklärande? 

Resultatet visar vad lärare anser karakterisera en elev som kan ha särskilt utbildningsbehov i 

matematik och det framkommer att det inte enbart är rent matematiska hinder. De teman som 

framkommit i resultatet är: matematiska färdigheter, koncentration och arbetsminne, språkliga 

och kommunikativa förmågor samt elevers självkänsla och självförtroende.  

Matematiska färdigheter  

De flesta informanterna är överens om vad som karakteriserar en elev med särskilt 

utbildningsbehov i matematik och beskriver en rad bristande matematikfärdigheter som anses 

vara viktiga signaler för elevers stödbehov i matematik. Dessa är grundläggande 

antalsuppfattning, subtraktion, talområdet 0–20, tabellkunskaper, likhetstecknet, att se 

sambanden mellan de fyra räknesätten och problemlösning.  

En del kan inte uppfatta antal heller … en del kanske också inte räkna noga hur många saker det 

är….  De chansar lite kanske, det kanske inte är så viktigt för dem? … de som har svårt med 

talraden både framlänges och baklänges det syns ju tydligt… och taluppfattning (lärare 9). 

Några väljer att benämna det som specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli. En 

indikator som framkom som karakteriserar en elev med stödbehov är att eleven riskerar att 

eller inte uppfyller kunskapskraven i ämnet matematik utifrån gällande styrdokument. 

Koncentration och arbetsminne 

Alla informanter lyfter bristande koncentration och arbetsminne som karakteristiska för elever 

med särskilt utbildningsbehov i matematik.  

Jag tänker att… det borde påverka alla ämnen naturligtvis men just matten för att den, jag 

tror att matten ställer krav på … nu tvistar ju forskarna Hur mycket arbetsminne eller 

koncentration… Men att koncentration eller avledbarhet påverka matten det tycker jag är 

någonting jag ser hela tiden. Händer det mycket saker i ett klassrum då, så blir de här eleverna 

avledda hela tiden. Det är mycket svårare att få tillgång till sina förmågor helt enkelt. Och så 

tappar dom och då tappar de sammanhanget och så blir de ännu mer okoncentrerade och så blir 

det någon sorts ruljans av det (lärare 12). 

Andra tecken som kopplas till bristande koncentration och arbetsminne är ojämna 

matematikkunskaper samt extra behov av tid och enskild instruktion.  
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Språkliga och kommunikativa förmågor 

Andra hinder som framkommer är kopplade till språkliga förmågor som t ex 

begreppsförståelse, muntlig och skriftlig kommunikation samt elever med annat modersmål 

än svenska.  

…de går in i varandra…det går ihop med svenskan, att svenskan påverkar en matteuppgift 

mycket…man kan inte bara se svenskan för sig och matten för sig utan de går in i varandra 

(lärare 11). 

Självkänsla och självförtroende  

En gemensam uppfattning hos alla informanter är att elevers självkänsla och självförtroende 

är oerhört viktiga i matematiklärandet. Det framkommer att när elever inte tror sig kunna, inte 

vill jobba med matematik eller tycker att matematik är tråkigt så är det ett tydligt tecken på 

stödbehov.  

Självbilden som en styrka eller svaghet, är det så att de inte tror på sig själva så är det ju där vi 

måste börja oavsett matematiksvårigheterna ... men många är ju också väldigt, väldigt villiga, 

ambitiösa och taggade … där är det mycket lättare … då är det ju där vi kan sätta in … väldigt 

mycket Vygotskijs utvecklingszoon där, tänker jag, där vi hela tiden jobbar med att försöka få 

dom att fatta vad dom kan, och du kan lite till, kolla här… (lärare 3) 

Hur identifieras och bedöms elever som anses ha hinder i 

matematiklärande? 

Resultatet visar att mentorerna är de som oftast identifierar elever som behöver särskilda 

bedömningar av sitt matematiklärande. Det framkommer utifrån det, olika tillfällen när 

utförligare bedömningar görs med syfte att synliggöra eventuella hinder. Det kan vara när 

eleven har haft anpassningar och behöver mer stöd, nationella prov blir underkänt, eleven är 

ny på skolan, vid tveksamma screeningresultat, när mentor eller föräldrar ber om det eller när 

speciallärare observerar eleven i klassrummet. Några anser också att skolan fortfarande inte 

lyckas identifiera de elever som behöver särskilt stöd. Resultatet visar att stödbehovet 

upptäcks för sent och att lärarens kompetens är viktig. Det visar också att när elever anses 

vara i behov av utförligare bedömningar i sitt matematiklärande görs dessa bedömningar av 

lärare med specialpedagogiskt uppdrag. Ytterligare bedömningar görs av andra än lärare med 

specialpedagogiskt uppdrag vid behov, såsom logopedutredningar (dyslexi och dyskalkyli) 

och psykologiska test (basutredning, neuropsykologisk utredning). De teman som framträder i 

resultatet som aspekter i bedömningsprocessen av elever med särskilt utbildningsbehov i 
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matematik är identifiering, bedömningsmetoder och material, samtalet samt 

bedömningssituationen. 

Identifiering 

Resultatet visar att mentorerna identifierar elever som behöver särskilda bedömningar på olika 

sätt. Det framkommer att mentorer uppfattar att eleverna misstänks vara i behov av särskilt 

stöd utifrån resultat på skriftliga prov och diagnoser, när eleven kommer efter i matteboken/i 

det dagliga arbetet, vid avstämning i slutet av ett arbetsområde, utifrån screeningmaterial, 

bedömningsstöd och nationella prov. Resultatet visar att mentorer och lärare med 

specialpedagogiskt uppdrag i samråd gör bedömningar av hela grupper. Syftet är att få en 

överblick över klassens och skolans resultat för att hitta elever som är i riskzonen och få en 

helhetsbild för att identifiera elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Ibland 

analyseras resultaten av skolans mentorer och ibland av lärare med specialpedagogiskt 

uppdrag. Det framkommer också att svårigheter uppmärksammas i samtal med t ex 

vårdnadshavare eller som enkätsvar. Det förekommer också att specialläraren observerar 

behovet av utförligare bedömning i dagligt arbete i klassrummet.  

Klasslärare är i regel väldigt duktiga på att se om en elev har svårt i matte. Det är inte svårt att se 

det. Det svåra är att se varför eleven har det … Nationella proven i åk 3 gör det tydligt. Ibland 

klarar elever NP fast de sägs ha svårt. Är undervisningen för svår då (lärare 13)? 

Någon menar att mentorerna har bra förmåga att upptäcka vilka elever som behöver stöd, 

någon annan anser att den mentor som skriker högst oftast får mer stöd till sina elever.   

Bedömningsmetoder och material 

Resultatet visar att det förekommer olika typer av bedömningar. De olika 

bedömningsmetoderna benämns inte alltid av informanterna men exempel på formativ-, 

summativ- och dynamisk bedömning ges. Resultatet visar också att lärare kartlägger elevens 

utveckling kontinuerligt när de arbetar och att sammanhanget är viktigt. 

…dynamisk kartläggning, samtidigt som man kartlägger arbetet. Då får man syn på deras 

strategier. Har det tokiga strategier hör jag det i samtalet … Formativ bedömning kan leda till att 

undervisningen blir på rätt nivå. Summativ bedömning leder till att skolan kan utvärdera sitt 

arbete och screena för att upptäcka elever som behöver anpassningar eller stöd (lärare 11).  

Olika typer av bedömningsmaterial har framkommit såsom Skolverkets bedömningsmaterial, 

andra färdiggjorda material för kartläggning av matematikkunskaper, digitalt material, 

egengjorda material och läsförståelsetest. Informanterna gör egna material som är anpassade 
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för eleven i stunden. Många nämner också att Skolverkets olika material för bedömning bör 

användas. Några tycker att Skolverkets material fungerar bra, andra inte. 

Min fördjupade bedömning: Steg 1: Utgår från materialet i vår screeningplan där Diamant, 

kompletterar bedömningsstödet. Steg 2: Förstå och använda tal. Bedömer mest i arbetet med 

eleven. Skriver loggbok efter varje arbetspass (lärare 14). 

Samtalet  

Resultatet visar att samtalet och dialogen är något som alla våra informanter använder vid 

utförligare bedömning av elevers matematikkunskaper. Vikten av att prata och resonera med 

eleven betonas. Dialogen ses som ett viktigt verktyg som ger eleven möjlighet att uttrycka sig 

på olika sätt. Att se kunskaperna i vardagliga arbetsmaterial lyfts som ett vanligt sätt. Det 

framkommer ett behov av att hitta alternativa sätt för eleven att uttryckas sig på när muntlig 

kommunikation är ett hinder. Bildstöd och digitala hjälpmedel framkommer som verktyg för 

att ta sig runt dessa hinder. 

… det kan va språkliga hinder som att eleven inte kan sätta ord på något eller att vi inte riktigt 

förstår varandra och hur eleven tänker (lärare 7). 

Samtalet för att höra vilka ord o begrepp de använder och om de förstått innebörden av talen och 

dess värde mm samt att få arbeta praktiskt, att hitta elevens strategier och utmana dem till nästa 

nivå, utmana eleven till att hitta nya lösningar, visa att det går att tänka på olika sätt och 

generalisera strategier för utveckling (lärare 7). 

Bedömningssituationen 

Resultatet visar att en bra bedömningssituation kan ses ur många olika perspektiv. Det ges 

flera exempel på hur en bedömningssituation kan se ut när lärare med specialpedagogiskt 

uppdrag genomför utförligare bedömningar och kartläggningar av en elev i behov av särskilt 

stöd. En-till-en eller mycket små grupper är framgångsfaktorer i bedömningssituationer av 

elever med hinder i matematiklärande. En bra relation och förhållningssätt till eleven är ofta 

avgörande och att ha roligt betonas. Det ska inte upplevas som en bedömningssituation utan 

ingår i det dagliga arbetet. Att utgå från konkret material och bildstöd till uppgifterna, prata 

matematik och göra muntliga diagnoser, för att synliggöra hur eleverna tänker betonas också. 

Digitala hjälpmedel som verktyg och motivationshöjare nämns.  

I resultatet framkommer faktorer som informanterna anser kan försvåra bedömningen är brist 

på tid, att eleven inte har lust, inte vågar eller känner sig trygg, eleven har svårigheter att 

uttrycka sig och kommunicera muntligt och/eller skriftligt. En annan utmaning kan vara att 
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hitta elevens motivation. Lärarens förhållningssätt till eleven och relationen mellan lärare och 

elev anses viktigt för att göra det möjligt att exempelvis se svårigheter som beror på att eleven 

inte förstått läraren. 

Bra bedömning för mig är om eleven fått möjlighet att visa vad den kan för det är viktigt men 

även visat vad den behöver träna mer på och samtala efteråt för att ge hopp om att det här 

kommer vi fixa tillsammans, att identifiera och veta vad eleven behöver träna och på vilket sätt 

(lärare 4).  

Det framkommer också att styrdokumenten är en faktor att förhålla sig till och lärare bör fråga 

sig om det är tydligt vad eleven ska kunna och att lärare med specialpedagogiskt uppdrag bör 

analysera nationella prov och andra redan gjorda arbeten ytterligare.  Det lyfts att betygen är 

en form av bedömning som kan hindra elevers utveckling.  

…inte alltid eleven förstår formativ bedömning, det behövs undervisning i det också så att 

eleven vet vad det är dom ska titta på för att gå vidare i sitt lärande (lärare 2). 

Hur förstås hinder i matematiklärande? 

I resultatet synliggörs lärares beskrivningar av hur hinder i matematiklärande kan förstås 

utifrån utförligare bedömningar. Det framkommer många förklaringar till vad som kan vara 

hindrande och främjande faktorer i elevers matematikutveckling och därmed viktiga 

matematiska färdigheter att identifiera, bedöma och förstå. Teman som framkommer är 

bedömningens syfte och kvalitet, lärmiljö, matematiska färdigheter, språk, koncentration och 

arbetsminne samt elevers inställning till matematik. 

 

Bedömningens syfte och kvalitet  

I resultatet framkommer det att prov, tester och diagnoser som görs kan hindra eller främja 

elevers matematiklärande beroende på hur de används, i viket syfte och sammanhang samt att 

bedömning som inte görs tillräckligt kontinuerligt och systematiskt hindrar elevers 

matematiklärande.  

Det viktigaste är att hitta rätt nivå för eleven, så att det blir lagom svårt … Det ska inte vara för 

lätt och då blir det tråkigt, sitta och skriva samma sak hela tiden som man redan kan och det ska 

inte vara för svårt utan det ska vara lite lagom svårt (lärare 13).  

Informanterna anser att det ofta är stora klasser som leder till brist på kontinuerlig bedömning 

samt att det finns en stor spridning på kunskaperna hos eleverna. 
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Lärmiljö och styrdokumentens betydelse  

Det framkommer i resultatet att lärmiljön påverkas av lärarens kompetens, undervisningens 

kvalitet, organisatoriska förutsättningar och styrdokument.  

Informanterna framhåller lärarens kompetens som central. Vikten av att läraren ger eleven 

återkoppling under arbetets gång betonas. Det framkommer att elever med särskilt 

utbildningsbehov i matematik upptäcks för sent men ett fåtal av informanterna menar att de 

har kontroll över elevernas matematikkunskaper. Lärares kompetens lyfts som viktig för 

undervisningens kvalitet. Brist på utbildade matematiklärare ses som ett problem. Läraren ska 

ha förmågan att förstå hur eleven tänker matematiskt och skapa en bra klassrumskultur med 

ett tillåtande klimat. Tryggheten är i fokus här. Det ses som viktigt att ha roligt tillsammans 

och få igång bra matteprat. Eleven ska vågar tro på sig själv och uppleva att läraren lyssnar.  

Resultatet pekar på undervisningens betydelse för stödbehov såsom att undervisningen inte 

möter elevens behov utan är på fel nivå eller går för fort fram, styrs av matematikboken i för 

stor utsträckning och inte anpassas efter eleven. För mycket hjälpmedel kan leda till sämre 

automatisering menar någon av informanterna. 

Organisatoriska förutsättningar som beskrivs som hindrande i lärmiljön är för lite resurser, 

stora grupper, avsaknad av specialpedagogisk kompetens, stadieövergångar, kursen fortgår 

(rigid organisation), exkluderande verksamhet, brist på studiehandledning och 

modersmålsundervisning för eleverna. Hindrande faktorer för lärarna är brist på tid för 

fortbildning och planering. Det framkommer att matematikens centrala innehåll i läroplanen 

är för stort och spänner över många områden. 

Om de inte har tränat på att ramsräkna eller har de inte tränat på att skutta och se mönster så är 

det ju egentligen bara OERFARENHET … och det kan vi ju inte kalla matematiksvårigheter … 

utan de måste ju få testa på .. träna .. och så för att ge de en chans först  (lärare 3). 

Lärmiljöns olika aspekter lyfts av många informanter som en hindrande faktor för elevers 

matematiklärande. Vikten av lärarens ämnes, relations och specialpedagogisk kompetens 

framkommer. 

Matematiska färdigheter 

Resultatet visar att viktiga matematiska färdigheter är grundläggande taluppfattning och 

tallinjen. Andra färdigheter som framträder är grundläggande räkneprinciper, 

positionssystemet, talens relation och uppdelning av talen 1–10 samt tiotalsövergångar, 
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matematiska symboler, automatiseringar och mönstertänk. Brist på dessa grundläggande 

matematiska kunskaper skapar hinder i matematiklärandet. Vikten av att ha en 

abstraktionsförmåga, att skapa inre bilder, inre talrad lyfts också. Brist på 

abstraktionsförmågan visar sig ofta genom att elever räknar på fingrarna.  

Det är mycket viktigare att kunna avrunda och addera till exempel, eller avrunda och subtrahera 

därför att det använder du faktiskt på riktigt i din vardag, det är viktigare att kunna läsa en 

tidtabell på bussen och kunna klockan.” (lärare 8). 

… men du måste ha en viss överslagsräkning också, vad är rimligt ... ja, sen e de bara att lösa 

problem och det gör vi för lite … mer sånt… (lärare 5). 

Det framkommer att matematiken är komplex, sträcker sig över många områden och kräver 

många olika typer av förmågor. Flera av informanterna nämner dyskalkyli som ett hinder i 

matematiklärandet. Det sägs också att det kan bero på att eleverna inte har tränat tillräckligt 

mycket. Matematiken var mer konkret förr nu krävs mer abstrakt tänkande. 

Språk, koncentration och arbetsminne  

Koncentrationsförmågan och arbetsminnet framkommer i resultatet som tydliga hinder i 

matematikinlärningen.   

Hur mycket påverkar arbetsminne och hur påverkar det inte, och alla tycker olika hit och dit och 

sådär, men det här med koncentration och uppmärksamheten...  den tror jag påverkar väldigt 

mycket. Och då tänker jag för att hjälpa. Alltså eleverna måste själva, få hjälp å förstå. Lite mera 

metakognition i det när det gäller matten (Lärare12). 

Bristande språkförmåga ses också som en hindrande faktor. Bristande språkförmåga som kan 

hindra matematiklärandet är att inte lyssna i klassrummet, att inte kunna uttrycka sig och 

kommunicera, inte kunna ta instruktioner, att inte minnas begrepp, inte förstå det matematiska 

språket och bristande läsförståelse. Dyslexi lyfts som ett möjligt hinder i matematiklärandet.  

Jag har också upplevelsen att det ofta är kopplat till språkliga svårigheter. Det är sällan någon 

har jättesvårt med matten bara (lärare 9). 

Om en elev kan visa för någon annan vad de precis har lärt sig då vet de verkligen, då har de 

verkligen förstått… och i värsta fall så får dom ju rita då om de har ett begränsat språk men har 

du då styrkan att verbalt kunna sätta ord på hur dom precis har gjort (lärare 4). 

Några lärare beskriver sociokulturella skillnader i språkutvecklingen.  Annat modersmål 

framkommer också som en hindrande faktor och visar sig genom att eleven inte befäst 

begrepp, är osäker på läsriktningen och inte behärskar det matematiska språket då många 
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matematiska begrepp endast används i skolan. Låga ingångsvärden och andra referensramar 

samt svårigheter i att förstå instruktioner lyfts. 

Elevers inställning  

Självbilden och självkänslan framkommer i resultatet som hindrande faktorer och tar sig 

uttryck på olika sätt. Det kan visa sig som matematikångest, ängslan, eleven behöver 

bekräftelse hela tiden, eleverna uttrycker att hen är dålig i matematik och tycker det är tråkigt. 

De har ju ett sånt där psykologiskt motstånd, kan man inte matte så e man lite dum i huvudet 

tycker de ofta så de vill oftast inte visa sin okunskap (lärare 5). 

Matematikämnets status i samhället framkommer som något som påverkar elevers inställning 

till matematik menar lärarna. Elevernas inställning till matematiken påverkas av föräldrars 

inställning till matematik. Det kan finnas en ovilja till att lära sig.  

Det är viktigt att tidigt hitta matematiksvårigheterna för att stötta de eleverna och för att de ska 

slippa känna att de misslyckas, för när jag träffar de i 4:an då har många redan gett upp och 

tycker att de inte kan matematik, och säger att de är dåliga på matte (lärare 8). 

Det framkommer också att eleverna inte vet vad de ska med matematiken till, vilket påverkar 

deras inställning till ämnet. Svag förmåga till metakognition, grit (kämparanda), och att ta 

ansvar samt svag förmåga att se syftet med matematikkunskaperna framkommer som hinder. 

Även bedömning av matematikkunskaperna påverkar självkänslan. Det tar lång tid att 

reparera när en elev fått höra att den är underkänd. 

Klasskulturen om man säger i en Svensson-familj så ingår det att man spelar sällskapsspel … 

men jag tror att många barn som växer upp i det här området, de spelar aldrig sällskapsspel, det 

betyder att de aldrig liksom sett den här tärningsbilden (lärare 2).  

Det framkommer både socioekonomiska och sociokulturella skillnader som lärarna anser kan 

påverka elevers inställning till matematik. 

Vad får bedömning av hinder i elevers matematiklärande för 

konsekvenser? 

Det framkommer i resultatet att bedömning kan få positiva eller negativa konsekvenser för 

elevers matematikinlärning beroende på hur bedömningen används och kan ses som 

hindrande eller främjande. Teman som framträder är specialpedagogiska insatser, elevens 

inställning till matematik och inkludering.  
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Specialpedagogiska insatser 

I resultatet framkommer att bedömningens konsekvenser när hinder i elevers 

matematiklärande har upptäckts visar sig som individanpassad undervisning, 

specialundervisning, intensivträning och vidare utredning för att främja inlärning och 

förebygga att ytterligare hinder uppstår.  

Vid riktigt stora problem beställs en räkneutredning. Tre har gjort det här, en till är beställd. Det 

kan vara dyskalkyli eller räknesvårigheter (lärare 13).  

Undervisningen planeras utifrån en fördjupad bedömning för att kunna ha tydliga 

förväntningar på eleven och ställa rimliga krav.  

Man anpassar sin undervisning till var barnen faktiskt befinner sig. Så att man inte bara följer 

någon lärobok eller så utan att man verkligen har koll på varje barn.  Och det tar ju lite tid att ha 

det men jag tänker att om man tar det lite lugnare, men att man är säker på att man har alla med 

sig så vinner man på det i längden.  … Men också tänk att barn lär sig olika och variera sin 

undervisning så att det inte bara blir att dom sitter och jobbar i sina böcker, mycket diskussioner 

och resonemang kring matte, att de får jobba tillsammans och prata mycket matte och… inte 

bara jobba självständigt (lärare 11). 

Samarbete mellan speciallärare och mentor ökar. Mentorn anpassar sin undervisning och sitt 

arbetssätt för att möta elevens behov bättre. Eleven får tillgång till mer konkret material och 

digitala verktyg. Det förekommer att nivågrupperingar görs. Det framkommer som 

konsekvens att skolan analyserar sönder eleverna, att inte nå godtagbara kunskaper sänker 

dem. En annan konsekvens är att elever kategoriseras. Det framkommer också att brist på tid 

leder till bristfällig bedömning som hindrar lärare med specialpedagogiskt uppdrag från att 

planera en bra vidare undervisning. 

Elevens inställning till matematik 

Detta tema framträder även under förklaringar till hinder i elevers matematiklärande. 

Bedömningen påverkar elevers självbild, självförtroende, motivation och elevens inställning 

till matematik positivt eller negativt.  

Vi måste bygga självförtroende hos elever i matematiksvårigheter och fokusera på vad de kan 

för annars är det svårt för dem att lyckas. För om vi fokuserar på svårigheterna så blir det tråkigt 

och de tycker att de inte förstår något och blir stressade och då kan de kanske inte längre räkna 

det allra enklaste som de kunde tidigare (lärare 7).  
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Bedömningen ska leda till att undervisningen sker på rätt nivå och inte stressar eleven.  

Utmaningen lärare har med att motivera elever i förskoleklass som är duktiga på matematik 

framkommer.  

Tror inte att eleverna blir mer motiverade av bedömningen om det inte är så att du lägger det på 

rätt sätt, men generellt ska jag säga att för elever med svårigheter så tror jag inte det (lärare 3). 

Att elever blir understimulerade påverkar deras inställning till skolan. Det kan misstolkas som 

ett ointresse för matematik.  

Pedagogiska strategier 

I resultatet framkommer att konsekvenser av fördjupad bedömning av elevers 

matematikkunskaper beskrivs leda till särskilda undervisningsinsatser som i sin tur leder till 

inkludering, exkludering, kategorisering och organisationsförändringar. 

Matematikarbetet är en ständig utvecklingsprocess och vi arbetar för att alla elever ska vara 

inkluderande i sina klasser och som speciallärare i matematik kan jag gripa in och arbeta 

förebyggande, … så att eleverna har en förförståelse och kan vara med i sin klass för att känna 

tillhörighet och inte uppleva att vara exkluderad, utan ha känslan och upplevelsen av att jag är 

”en som kan”. Jag har också ett tätt och nära samarbete med klasslärarna där jag observerar, 

handleder dem i arbetet med t ex anpassningar och så är jag också med som stöd under 

lektionerna (lärare 1). 

Det framkommer i resultatet att eleverna som får en etikett slutar träna. Många elever visar 

inte att matematiken är svår då de inte vill bli utpekade och känna sig dåliga och blir tysta i 

helklass.  

..och en svårighet för mig då blir att jag inte kan ha dem i en grupp utan då behöver ´jag jobba 

enskilt med de eleverna (lärare 8). 

I helklass situationen är det svårt för mentorn att se alla elevers behov. Det framkommer i 

resultatet att en elev som får stöd av lärare med specialpedagogiskt uppdrag kan uppleva att 

de hänger med i undervisningen, att de lyckas och kan. 

Resultatsammanfattning 

Pettersson (2010) menar för att bedömning ska kunna vara ett kraftfullt verktyg för lärande 

måste bedömning av kunskap också resultera i bedömning för lärande och undervisning och 

ses i ett sammanhang. Dessa faktorer belyses även i vårt resultat.  
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Det framkommer i resultatet att det som karakteriserar elever med hinder i matematiklärande 

och leder till att utförligare bedömningar och kartläggningar görs är bristande färdigheter av 

olika slag såsom matematikfärdigheter, koncentration och arbetsminne, språkliga och 

kommunikativa förmågor. Elevers självkänsla och självförtroende som påverkansfaktor på 

lärandet i matematik nämns av lärarna med specialpedagogiskt uppdrag. Många andra 

aspekter än de matematiska lyfts som centrala.  

Teman som framträder som aspekter i bedömningsprocessen kring hur elever med särskilt 

utbildningsbehov i matematik bedöms är identifiering, bedömningsmetoder och material, 

samtalet samt bedömningssituationen. Mentor är oftast den som identifierar att utförligare 

bedömningar behöver göras och har mestadels en bra bild av vilka elever som behöver särskilt 

stöd. De har dock svårt att fånga vad som faktiskt hindrar elevens matematiklärande. Här tar 

lärare med specialpedagogiskt uppdrag oftast vid. Trygg och tillåtande lärmiljö är viktiga 

förutsättningar för en rättvis bedömning. En mängd olika bedömningsmaterial framkommer i 

resultatet. Vi uppfattar att lärare med specialpedagogiskt uppdrag har svårt att använda sig av 

endast ett material då de anser att matematiken är komplex och spänner över många olika 

områden. Det förekommer standardiserade bedömningsmaterial i matematik så som 

kvalitativa- och dynamiska som bygger på samtal, som kopplas till språkförmågan och de av 

mer psykologisk karaktär. De olika bedömningsmaterial som används svarar väl mot de som 

används i samband med hinder i matematiklärande som beskrivs som vanligt förekommande.  

Samtliga informanter använde samtalet och dialogen i sina fördjupade bedömningar för att få 

fatt i elevens uppfattningar eller missuppfattningar för att ge en så rättvis bedömning som 

möjligt. Bedömningarna blir tidskrävande. Lärarens roll betonas och samtalet som verktyg för 

lärande likaså. En viktig slutsats utifrån resultatet är att lärarens roll är framträdande och 

betydelsefull på många olika sätt och här ser vi kopplingar till ett sociokulturellt synsätt där 

språkets roll står i centrum. Det framkommer också en del svårigheter såsom att elevens 

språkliga- och kommunikativa förmågor gör det svårare att se vad eleven faktiskt kan i 

matematiken. 

Teman som framkommer som centrala kring hur lärare förstår hinder i matematiklärande är 

bedömningens syfte och kvalitet, lärmiljön och styrdokumentens betydelse, matematiska 

färdigheter, språk, koncentration och arbetsminne samt elevers inställning till matematik.  

Förhållanden i miljön och det sociala samspel lyfts som viktiga faktorer och många hindrande 

faktorer framkommer till exempel brist på tid, lärares kompetens och osynliga mål. En slutsats 
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som vi drar är att läraren behöver en bred kompetens på många områden såsom matematisk 

ämneskompetens men även relationskompetens och specialpedagogisk kompetens för att 

förebygga hinder och främja matematiklärande. Det blir också tydligt att bedömningen, 

undervisningen och lärtillfälle inte bör skiljas åt. Summativ bedömning tenderar att påverka 

elever med särskilt utbildningsbehov i matematik negativt då deras motivation sänks och 

självförtroendet minskar.  

Konsekvenser av bedömningsprocessen för elever med särskilt utbildningsbehov i matematik 

är att specialpedagogiska insatser kan påverka eleven både positivt och negativt beroende på 

hur väl insatsen möter elevens individuella behov. Här lyftes ett dilemma som uppstår när 

målen i kursplanen inte går att nå. Konsekvensen av dynamisk bedömning och kartläggning är 

att den synliggör elevernas förmågor och ger dem större möjligheter att utveckla hållbara 

strategier.  

Utifrån resultatet framträder en komplex bild där såväl ett relationellt perspektiv som ett 

dilemmaperspektiv framträder och lärarens centrala roll för att identifiera, bedöma och förstå 

elever med särskilt utbildningsbehov i matematik blir tydlig. 

Resultatanalys utifrån teoretiska perspektiv  

Resultaten som framkommit kopplas här till våra teoretiska utgångspunkter utifrån ett 

specialpedagogiskt (Engström, 2003) och sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är kommunikationen, samspelet och språket centrala i 

bedömningssituationen menar Säljö (2000). Detta går igen i vårt resultat där samtalet lyfts 

som centralt vid utförligare bedömningar av elever med särskilt utbildningsbehov i 

matematik. Vikten av att läraren hittar var i kunskapsutvecklingen eleven befinner sig och 

utgår ifrån den proximala utvecklingszonen för vidare planering av undervisningen 

framkommer som avgörande så elevens självförtroende och motivation inte påverkas negativt. 

Läraren förväntas skapa ett bra lärtillfälle där eleven utvecklas i sampel med läraren och andra 

elever. Att se bedömningsprocessen ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att lärare har en 

betydelsefull roll vid bedömningssituation Det behövs ett samspel mellan lärare och elev så 

läraren kan identifiera var eleven befinner sig i sitt matematiklärande för att undervisa eleven 

på rätt nivå. 

Det framkommer i vårt resultat att bedömningen i matematiklärande kan hindra och främja 

lärande och stärka eller sänka självförtroendet och motivationen hos elever. Sett utifrån ett 
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specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att inte kategorisera elever. Resultaten visar att 

orsakerna till hinder i matematiklärandet bör sökas i den omgivande miljön för att möta 

elevens behov. Gruppklimatet, lärarens kompetens och organisatoriska förutsättningar lyfts 

som förutsättningar i lärmiljön för elevers lärande vilket Ahlberg (2013) även beskriver 

utifrån ett relationellt perspektiv. Det framkommer även dilemman kring 

bedömningsprocessen i vad som gynnar elevens inlärning mest och vad som ger bästa 

möjlighet till inkludering och på vilket sätt det sker. Det blir tydligt att lärare med 

specialpedagogisk kompetens behövs när elever med särskilt utbildningsbehov i matematik 

ska identifieras, bedömas och förstås om det ska leda till framgångsrika insatser och främjade 

åtgärder vilket även Engström (2003) beskriver.  

Diskussion  

Vi för en diskussion i nedanstående kring vårt metodval kopplat till metodansats samt en 

resultatdiskussion som relateras till studiens syfte och tidigare forskning. 

Metoddiskussion   

Vi har valt en kvalitativ metod med syftet att ta reda på vad lärare med specialpedagogiskt 

uppdrag har för syn på hur elever med särskilt utbildningsbehov i matematik kan identifieras, 

bedömas och förstås. Vi hade för avsikt att genomföra 16 intervjuer. En intervju ställdes in av 

informanten. Det var svårt att hitta informanter som hade specialpedagogiskt uppdrag i 

matematik och var vidareutbildade. En av lärarna i studien är därför gymnasielärare. Vi anser 

trots detta att vi fick ett bra urval av informanter. Det stora antalet intervjuer har varit 

tidskrävande att analysera. Vi har fått ett rikt resultat och en stor variation. Vi har använt en 

intervjuguide som vi provade först och utvärderade. Färre och mer konkreta intervjufrågor 

tror vi hade gett ett ännu tydligare resultat. Några av våra frågor gick in i varandra och gav 

därför liknande svar men i vissa intervjuer gav det dock extra uttömmande svar. Vi anser att 

vårt resultat är tillförlitligt då vi har följt vår planering, fått ett rikhaltigt resultat och inte 

hamnat i några etiska dilemman (Larsson, 2005). Vi är medvetna om att alla informanter inte 

är citerade i lika stor utsträckning, allas röster finns dock med i vår resultatredovisning. 

Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar vi resultaten som framkommit i vår kvalitativa studie där vi har intervjuat 15 

lärare med specialpedagogiskt uppdrag. Vi diskuterar resultatet utifrån våra frågeställningar 
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relaterat till tidigare forskning för att synliggöra uppfattningar informanterna har om hinder i 

elevers matematiklärande utifrån bedömningsprocessens faser med fokus på identifiering, 

bedömning och hur det förstås. Vi vill poängtera att delarna i bedömningsprocessen går i 

varandra och ska göra det om det ska bli en bra bedömning.  

Karakteristiskt för elever med hinder i matematiklärande             

Vilka bristande matematiska färdigheter som beskrivs som karakteristiska för elever med 

hinder i matematiklärande är lite varierande. I tidigare forskning finns många olika 

beskrivningar av vad som kan betraktas som matematiksvårigheter, det finns dock ingen 

entydig definition. Vi tycker SUM-begreppet (Albertsson, Lindholm, & Sjöberg, 2016; 

Engström, 2003; Magne, 1998) är sympatiskt ur ett specialpedagogiskt perspektiv då det 

lägger fokus på att anpassa undervisningen efter elevens behov i stället för att kategorisera 

dem som en elev med stödbehov. Detta anser vi också förenligt med det sociokulturella 

perspektivet då elevens utgångspunkt och lärarens roll står i fokus. Vi ser många likheter i 

tidigare forskning och i vårt resultat kring hur elever som antas ha särskilt utbildningsbehov 

beskrivs och identifieras och det finns en stor variation. Informanternas beskrivningar har 

många likheter med Butterworth och Yeos (2010) definition. Det som dock överraskade oss är 

att vårt resultat visar större fokus på andra faktorer i lärandet än de rent matematiska 

förmågorna. Vi anser att det är en viktig del i bedömningsprocessen att definiera vad som ska 

bedömas och med vilket syfte då detta är en förutsättning för inlärning. Detta lyfts inte tydligt 

i resultatet men anses viktigt i våra styrdokument (Skolverket, 2011; SFS, Skollag, 2010:800; 

Ds, 2008:23; SFS, Skolförordning, 2011:185; Skolverket, 2011b) och i tidigare forskning 

(Wadlington & Wadlington, 2008; Werberg, 2009; Löwing, 2006; McIntosh, 2008; 

Schoenfeld, 2014). Vår bild är att detta inte alltid görs. Enligt Vygotskijs (1979) teorier är det 

för elevens utveckling att definiera den proximala utvecklingszonen.   

Enligt resultatet tycks bristande koncentration och arbetsminne karakterisera elever med 

särskilt utbildningsbehov i matematik. Även kopplingar till brister i språklig och 

kommunikativ förmåga görs (Häggblom, 2000; Riesbeck, 2008; Vukovic & Lesaux, 2013). 

Lundberg och Sterner (2006) och Lunde (2011) beskriver även de att dessa förmågor påverkar 

matematikinlärningen. 

 

Självkänsla och självförtroende anses av alla informanter vara viktigt för matematiklärandet 

och tydliga tecken på svårigheter är om eleven inte tror sig kunna eller vill jobba med 

matematik för att det är tråkigt. Dessa faktorer förekommer tydligt som hindrande i 
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matematiklärande även i forskningen. Vår erfarenhet är att det behövs mer forskning på detta 

område kring hur lärare kan arbeta systematiskt med dessa områden.  

Identifiering och bedömning av elever som anses ha hinder i 

matematiklärande 

Elever med särskilt undervisningsbehov i matematik identifieras på olika sätt. Mentorn har en 

central roll här enligt resultatet. Screeningmaterial och bedömningsstöd lyfts som verktyg i 

identifieringen. I resultatet framkommer också olika uppfattningar kring om elever med 

särskilt utbildningsbehov i matematik upptäcks i tid eller inte. Här har lärare med 

specialpedagogisk kompetens ett viktigt uppdrag anser vi. Vygotskij (1979), Löwing (2006) 

och McIntosh (2008) lyfter vikten av att identifiera var eleven befinner sig och hitta de 

kritiska aspekterna för att planera undervisningen utifrån detta. 

Valet av bedömningsmetoder och material framkommer i resultatet som en aspekt att förhålla 

sig till vid identifiering och bedömning. Formativ (Björklund Boistrup,2010, 2013; Hodgen & 

Wiliam, 2011), summativ (Lundberg & Sterner, 2006) och dynamisk bedömning (Lunde, 

2011) framkommer som metoder både i vårt resultat och i forskningen. Löwing (2008) 

resonerar kring kunskapsdiagnoser i matematik och anser att de kan se olika ut beroende på 

olika syften. Hon poängterar vikten av att bedömningen görs systematiskt utifrån en tydlig 

didaktisk ämnesteori. I resultatet finns också en samstämmighet med ovanstående resonemang 

samt att lärarens ämneskompetens betonas. Vi anser att dynamisk kartläggning generellt sett 

verkar mest gynnsam för elever med särskilt utbildningsbehov i matematik, men anser dock 

att alla tre typerna av bedömning behövs men med olika syften. 

Samtalet framkommer tydligt i resultatet som ett viktigt verktyg vid bedömning av elever med 

särskilt utbildningsbehov i matematik och som ett komplement till att skriva ner sina tankar.  

Denna metod anser vi att det finns grund i att använda utifrån det sociokulturella perspektivet 

då samtal och kommunikation är centrala begrepp. Petterson (2011) lyfter formativ 

bedömning, även kallad bedömning för lärande, som en framgångsfaktor och menar att 

lärande är kopplat till lärtillfälle, bedömning och kunskap. Även här är samtalet centralt. Här 

tycker vi att det finns ett dilemma angående de elever som har hinder i sin kommunikation 

och vi frågar oss om det görs rättvisande bedömningar av dessa elever. 

I resultatet framkommer att ett hinder i bedömningsprocessen för lärare med 

specialpedagogiskt uppdrag är brist på tid. De anser att fördjupade bedömningar är mycket 



39 

 

tidskrävande. Lundberg och Sterner (2006) menar att tester som visar rätt eller fel är lättare att 

administrera och resultaten går att jämföra över tid och individer.  

Vi har i resultatet kategoriserat materialen som standardiserade material, kvalitativa och 

dynamiska material, språkförmåga och psykologisk karaktär. Vi ser en koppling till vad som 

beskrivs som hinder i matematiklärande och till typen av material. Lärarna i studien beskriver 

vikten av att ha tillgång till material med stor variation då det som ska kartläggas innefattar 

många olika områden. Björklund Boistrup (2010, 2013) beskriver matematiken som ett ämne 

med stor spännvidd. Vi anser att denna aspekt gör matematiken mer komplex att bedöma och 

att det också kan leda till att det är svårare att hitta rätt bedömningsmaterial och bra insatser.  

Hur en bra bedömningsituation ska utformas finns inget enkelt svar på men vikten av att 

eleven känner sig trygg och att lärare och elev har en bra kommunikation och relation 

framkommer i resultatet. Även Lundberg och Sterner (2006) och Petersen (2012)  lyfter dessa 

faktorer som viktiga utifrån lärandets sociala sida. Lärares kompetens hamnar i tydligt fokus, 

och Malmer (2002) betonar vikten av lärares gedigna matematikkunskaper och deras förmåga 

att visualisera de matematiska processerna. Wadlington och Wadlington (2008) lyfter också 

vikten av att göra anpassningar av bedömningssituationen, för att få syn på kunskaperna, 

stressfri och trygg miljö. Att anpassning av kunskapskraven inte går att göra då alla elever 

bedöms utifrån samma kunskapskrav i matematik oavsett individuella förutsättningar har lyfts 

som ett dilemma då många elever har anpassningar i undervisningen men inte har utvecklat de 

förmågor som krävs för att få godkända omdömen eller betyg.  

Hur hinder i matematiklärande förstås och vad detta får för konsekvenser 

Elevers hinder i matematiklärande kan förstås på olika sätt utifrån lärares utförligare 

bedömningar och får olika konsekvenser. Bedömningens syfte och kvalitet framträder som 

avgörande för om den hindrar eller främjar elevers matematiklärande. Forskningen visar att 

läraren har en god förmåga att kartlägga elevens kunskaper, skapa en god lärmiljö och 

individanpassad undervisning (Boyd & Bargerhuff, 2009; Hodgen & Wiliam, 2011; Malmer, 

2002; Löwing, 2006; Skolverket, 2017). 

I resultatet framkommer att lärmiljön ska leda till att eleven ska känna sig trygg och våga. 

Relationen mellan lärare och elev är viktig föra att kunna resonera och reflektera tillsammans. 

I resultatet framkommer också att kunskapskraven kan hindra elevers lärande eftersom de 

elever med stort utbildningsbehov i matematik inte uppnår målen och då kategoriseras som en 

elev som inte kan. Vi anser att det då finns risk för att det skapas en ogynnsam 
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inlärningsmiljö. Bedömningen kan ha olika syften och får olika konsekvenser. Vi menar att 

det påverkar graden av inkludering av elever med hinder i matematiklärandet. Detta beskrivs 

även av Lunde (2011) och Roos (2015, 2013, 2016). De menar att lärmiljön påverkas positivt 

eller negativt av bedömning och möjligheten för eleven att utveckla sina matematiska 

färdigheter påverkas i sin tur. 

Informanterna har en samstämmighet kring vad som karaktäriserar elever med särskilt 

utbildningsbehov i matematik. Deras uppfattning av konsekvenser av brister i elevers rent 

matematiska färdigheter har dock inte blivit så centrala i vårt resultat. Andra faktorer och 

förmågor såsom självkänsla, motivation, språk, koncentration och arbetsminne framkommer 

som mer centrala hinder. Denna samsyn tycker vi är intressant att uppmärksamma. Skollagen 

(SFS, Skollag, 2010:800) skriver tydligt att elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven 

ska utredas skyndsamt. Särskilt stöd ska dokumenteras i åtgärdsprogram. Som en konsekvens 

av vidare utredning lyfts vikten av att upprätta åtgärdsprogram (Mitchell, 2015; Malmer, 

2002). Vi anser att det är anmärkningsvärt att åtgärdsprogrammens roll inte framkommer 

tydligt i vårt resultat. Vi frågar oss om informanterna tar upprättandet av åtgärdsprogram för 

givet eller om de inte har det i åtanke i bedömningsprocessen.  

Lundberg och Sterner (2006) beskriver fördelar vid en-till-en undervisning. Då kan läraren ge 

direkta instruktioner, effektiv återkoppling och ge eleven tillräckligt med tid. En-till-en 

undervisning skapar möjlighet till mer ”Time On Task” (s. 85). Eleven får större möjlighet att 

hålla koncentration på uppgiften och utveckla uppmärksamheten. Detta resonemang anser vi 

kan tolkas som att en-till-en undervisning kan leda till inkludering. Detta är intressant då vi 

ofta upplever att det ses som något negativ i dagens skola. Här finns ett specialpedagogiskt 

dilemmaperspektiv. I vårt resultat framkommer att små grupper eller en-till-en undervisning 

skapar möjlighet till en dynamisk kartläggning och undervisning då det blir möjligt att få syn 

på elevens kunskapsnivå och strategier och anpassa undervisningen efter dessa. Samtidigt vill 

eleven känna sig som en del av gruppen. När undervisningen tar hänsyn till elevernas 

utvecklingszon finns goda förutsättningar för att skapa motivation och kämparanda (Dweck, 

2015, Hägggblom, 2000; Klingberg 2017; Petersen, 2012). Återigen hamnar vikten av 

lärarens kompetens i fokus. Resultatet visar också att det ofta tycks finnas ett behov av att 

anpassa bedömningssituationen så att språkliga och kommunikativa hinder och 

koncentrationssvårigheter undanröjs. Vi menar att om bedömningssituationen inte anpassas så 

att eleverna får visa vad de kan leder det ofta till exkluering. 
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Elevers inställning till matematiken är en viktig faktor i matematiklärandet och framkommer 

både som en förklaring till hinder i matematiklärandet och som en konsekvens av bedömning.  

Resultatet visar att lärare med specialpedagogiskt uppdrag måste vara medvetna om att det är 

många faktorer som påverkar elevers inställning till matematik och möta elevens behov på 

alla plan, inte bara rent matematiskt. Lundberg och Sterner (2006) och Petersen (2012) för ett 

liknande resonemang. Resultatet visar också att eleverna behöver få chans att utveckla 

kämparanda och metakognition (Dweck, 2015). Detta område upplever vi som mycket 

utmanade i vårt dagliga arbete och vi önskar att vi hade fler verktyg. 

 

Ökade specialpedagogiska insatser lyfts som en viktig åtgärd i resultatet. Som det 

framkommer i vår bakgrund poängterar Wernberg (2009) och McIntosh (2008) att lärare ska 

ha förmåga att hitta kritiska aspekter i inlärningen och sätta sig in i elevens tankesätt för att 

bygga hållbara strategier som stödjer matematiklärandet. Även i Skolverkets allmänna råd 

(Skolverket, 2011b) poängteras vikten av att läraren utgår från elevernas faktiska 

förkunskaper. Bristande eller felaktig bedömning blir ett tydligt hinder i matematiklärandet. 

Det som framkommer som förklaringar till hinder i elevers matematiklärande utifrån 

forskningen och vårt resultat vill vi se som möjligheter till utveckling och lärande. Vi anser att 

hinder och framgångsfaktorer i matematiklärande kan ses som två sidor av samma mynt.  Det 

som identifieras som hindrande faktorer kan utnyttjas för att hitta de främjande.  

Lunde (2011) menar att bedömning kan leda till inkludering och Roos (2013, 2015) 

framhåller att eleverna är närvarande i klassrummet men ändå inte inkluderade i 

matematikundervisningen. Så vi frågar oss om bedömning leder till inkludering så som vi 

redovisat dess innebörd i det här arbetet. Becevic (2011) menar att om kopplingen mellan 

undervisning och bedömning inte framträder tydligt så uppstår en lucka i 

bedömningsprocessen. Det har vi sett en tendens till i vår studie som en hindrande faktor i 

elevers matematiklärande. Ofta finns en obalans mellan lärares bedömnigar trots att samma 

mål och samma kunskapskrav ligger till grund för de bedömningar som görs. Björklund 

Boistrup (2010, 2013) menar att det finns risk för att elever med annan språklig och kulturell 

bakgrund inte bedöms likvärdigt vilket också framträder i vårt resultat som förklaringar till 

hinder i matematiklärande för elever med annat modersmål än svenska. Ett dilemma i 

bedömningsprocessen som blir tydlig här är frågan om hur lärare kan göra  mer likvärdiga 

bedömningar. Vi frågar oss vidare hur lärare med specialpedagogiskt uppdrag kan bidra till att 

utveckla bedömningsprocessens olika områden i skolan.  
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Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Matematikområdet är komplext att bedöma. Att göra bedömningssituationen rättvis och 

tillgänglig för eleven är avgörande för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

Bedömningens resultat påverkar elevens upplevelse av matematiken och undervisningens 

kvalitet. Lärarens kompetens är avgörande för hur bedömningen och särskilda 

undervisningsinsatser utformas. Lärare med specialpedagogiskt uppdrag har en komplex och 

viktig uppgift att identifiera hinder och bedöma elevens styrkor och svagheter för att 

förebygga matematiksvårigheter och undanröja hinder i elevers matematiklärande. 

Där vi arbetar skulle resultatet av den här studien kunna leda till ett kollegialt lärande i 

matematik med bedömningsprocessen i fokus. Frågor som då skulle kunna diskuteras är hur 

vi tillsammans kan arbeta vidare för att alla elever ska få möjlighet till en så rättvis och 

likvärdig bedömning av sina kunskaper utifrån gällande styrdokument och komplexiteten som 

finns inom matematikämnet.  

Det framkommer en splittrad bild i resultatet. Det undersökta området är därför intressant och 

angeläget för fortsatt forskning och vi frågar oss hur forskningen på detta område ser ut i ett 

elevperspektiv. Vi tycker det vore intressant att vidareutveckla vår studie och få ett vidare 

perspektiv genom att få fatt i elevers inställning till matematik och bedömningsprocessen då 

vi anser att det finns efterfrågan av fler metoder och material att arbeta utifrån.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Missivbrev till informanter   

Hej!   

Vi är två lärare som heter Elisabet Engberg och Therese Lööf. Vi utbildar oss till speciallärare 

och går på speciallärarprogrammet med inriktning matematikutveckling på Mälardalens 

högskola i Västerås. Under vårterminen 2017 kommer vi att skriva vår uppsats och vill med 

detta brev klargöra vad vårt examensarbete går ut på. Syftet med vårt arbete är att få fördjupad 

kunskap om och tydliggöra uppfattningar som lärare med specialpedagogiskt uppdrag har om 

hinder i elevers matematiklärande och hur det kan förstås, samt undersöka deras syn på 

bedömning och bedömningssätt av elever som är i behov av särskilt stöd.  

Vi önskar intervjua speciallärare/specialpedagoger (lärare med specialpedagogiskt uppdrag) 

som arbetar med bedömning av elevers matematikutveckling så vi önskar få möjlighet att 

intervjua dig. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att underlätta det 

efterföljande analysarbetet. Eventuellt för vi minnesanteckningar parallellt under 

intervjutillfället. Materialet kommer att avidentifieras för att garantera anonymitet.   

Vi följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsetik, http://www.vr.se och ni som 

medverkar har rättighet att själv bestämma, på vilka villkor och hur länge ni vill delta i vår 

intervju då ditt deltagande är helt frivilligt. Ca 45–60 minuter är beräknad tidsåtgång för 

intervjun.   

Om du är intresserad av att delta i vår studie så återkom så snart du kan till oss så att vi i 

samråd kan boka tid och plats för intervjun. Det är viktigt att du känner dig trygg och bekväm 

under intervjutillfället.   

Önskar ni ta del av vårt färdiga examensarbete så går det att tillgodose.    

Om ni undrar över något är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon.   

Tack på förhand!   

   

Elisabet Engberg                                          Therese Lööf                                        

xxxx@student.mdh.se                                    xxxxx@student.mdh.se      

070-xxxxxx                                                   070-xxxxxxx   

    

Vår handledare i det här arbetet är Tina Hellblom-Thibblin, universitetslektor i 

specialpedagogik vid Mälardalens Högskola; tina.hellblom-thibblin@mdh.se.  

  

 

http://www.vr.se/
mailto:xxxx@student.mdh.se
mailto:xxxxx@student.mdh.se
mailto:tina.hellblom-thibblin@mdh.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Tidsåtgång 45–60 minuter  

Inledning av intervjun (spelas inte in)   

Kort presentation av oss själva och syftet med vår studie.   

Utrymme ev. frågeställningar från respondenten.  

Vi börjar med några korta frågor om din bakgrund som lärare, därefter följer områden att 

samtala runt. Dessa har även har underfrågor (stödfrågor).   

Datum:  

Namn på intervjun:  

Bakgrund om respondenten (spelas inte in, vi gör anteckningar här)   

Hur länge har du arbetat som lärare och som lärare med specialpedagogiskt uppdrag?   

Berätta kort om din utbildning?   

Vilka åldersgrupper har du arbetat med?  

Vilka åldrar arbetar du med nu?   

Beskriv ditt matematikarbete den här veckan? (härifrån spelas intervjun in)   

  

När uppfattas en elev vara i behov av särskilt stöd i matematik?  

Hur identifieras stödbehovet?  

Vad ser du som förklaringar till hinder i matematiklärandet?  

När uppfattas en elev vara i behov av stöd i matematik?  Av vem? Hur?  

Vad ser du som matematiksvårigheter?  Hur identifieras dessa? Vilka svårigheter anser du är 

vanliga?    

Vilka kunskaper granskar du hos eleverna? (hinder – styrkor) 

Berätta om framgångsrikt arbete som gynnar dina elevers matematikutveckling?   

Berätta om svårigheter i arbetet. Hur hanterar du dessa?  

Hur ser du på bedömning av elevers matematikkunskaper?  

På vilket sätt gör du utförligare bedömningar av elevers matematikfärdigheter och i vilket 

sammanhang?   
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Vilka bedömningsstrategier tycker du är viktiga för att få kunskap om elevers 

matematikutveckling?  

Vad är viktigt vid bedömning av hinder i matematiklärande?  

När upplever du att det blir en bra/optimal bedömning?   

Vilka hinder/komplexa situationer kan uppstå?    

Hur går du till väga – metoder, bedömningsstöd/kartläggningsmaterial eller annat?    

Vad ligger till grund för dina val?   

Vad får bedömningen för konsekvenser? (organisation, undervisning, självkänsla mm)  

Vad leder den till för åtgärder?   

Hur tycker du att bedömning påverkar elevernas matematiklärande?  

Hur ser du som lärare med specialpedagogiskt uppdrag på bedömning som påverkansfaktor   

Anser att det behövs mer kunskap kring området bedömning i matematik?   

Eventuellt utbildningsbehov?   Varför?  

Avrundande fråga   

Finns det något som du vill lägga till som vi inte har berört under intervjun?   

Avslutning av intervjun (spelas inte in)   

Tack för din medverkan.    

  


