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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i 

matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Det är en 

kvalitativ studie där speciallärare, specialpedagoger och klasslärare som alla arbetar med 

elever i matematiksvårigheter intervjuats. I studien har 14 lärare intervjuats för att synliggöra 

deras tankar och få svar på studiens frågeställningar kring matematiksvårigheter, identifiering 

och åtgärder. Resultatet visar att matematiksvårigheter är komplext och svårt att definiera. 

Elevers svårigheter förstås på en mängd olika sätt så som organisation och lärmiljö, 

färdigheter i matematik, koncentration och minnessvårigheter samt motivation. 

Identifieringen av matematiksvårigheter sker löpande i undervisningen men också genom 

tester och i samtal. De åtgärder som sätts in då en elev visar sig ha svårigheter skiftar, men 

vanligtvis sker förändringar i lärmiljön. Specialläraren har en betydelsefull roll som "spindeln 

i nätet" i arbetet kring elever i matematiksvårigheter. Specialläraren beskrivs vara den som ser 

helheten och kan organisera stöd utifrån de behov som finns på skolan, samt ha en stödjande 

funktion för såväl elever, lärare som föräldrar. Arbetet med elever i matematiksvårigheter är 

komplext och specialläraren har i samarbete med övrig personal en viktig uppgift att fylla för 

att identifiera svårigheter, ge stöd i elevers matematiklärande men framför allt förebygga så 

att svårigheter i matematik inte uppstår.  

 

Nyckelord: Identifiering, matematiksvårigheter, specialpedagogiskt arbete, åtgärder.  
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Förord   
 

Det har varit ett hårt men roligt och givande arbete för att komma fram till det arbete vi nu 

har i vår hand. Vårt intresse för hur lärare arbetar med elever i matematiksvårigheter har 

sannerligen stärkts, och vi ser fram emot att få fortsätta lära kring detta i vårt arbete 

som speciallärare.   

Ett stort och varmt tack vill vi rikta till vår handledare Tina Hellblom-Thibblin. Tack för ditt 

engagemang, din vägledning och konstruktiva kritik, men framför allt för din alltid positiva 

uppmuntran.   

Vi vill även rikta ett stort tack till de lärare vi intervjuat. Tack för att ni tog er tid och för att ni 

delade med er av era erfarenheter. Utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig.   

Tack till Samarkand i Ludvika för att vi haft möjligheten att sitta och arbeta i en fin miljö.   

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort, varmt och innerligt tack till våra familjer 

och alla nära och kära runt omkring oss som haft överseende med all tid vi lagt på 

detta arbete. Utan ert stöd, era uppmuntrande ord och hjälp med respons på det vi skrivit hade 

vi inte klarat det.  
 

Ulla Barkman och Malin Hult.   

Samarkand, Ludvika den 11 maj, 2018  
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Inledning 
I Sverige är allas rätt till utbildning en självklarhet. Att kunna läsa, skriva och räkna kan vara 

avgörande för att skapa ett liv som delaktig och ansvarsfull medborgare. Skolverket är den 

statliga myndighet som ansvarar för de läroplaner som styr undervisningen. För att säkerställa 

kunskapsnivån och likvärdig utbildning i Sverige ansvarar Skolverket för nationella 

mätningar. För att även få en jämförelse hur svensk skola står sig gentemot andra länder 

ansvarar de också för svenskt deltagande i olika internationella kunskapsmätningar. I vårt 

samhälle talas det ofta om sjunkande resultat i matematik i den svenska skolan. Vart tredje år 

genomförs den nationella studien i matematik, PISA (Program for International Student 

Assessment), av slumpmässigt utvalda 15-åringar. Resultaten jämförs med de ca 70 länderna 

som deltar i studien. De svenska resultaten i matematik har sedan den första studien år 2000 

och fram till och med 2012 försämrats mest av alla deltagande länder. I den senaste studien 

för 2015 förbättrades resultatet dock något och låg då på OECD genomsnittet. Osäkerhet 

råder kring vad som är orsak till både nedgång och uppgång av resultaten (Skolverket, 2016). 

Vi är två blivande speciallärare med inriktning matematik som har arbetat många år som 

klasslärare för elever i år 1-6. Genom åren har vi mött elever som haft lätt för sig i sin 

kunskapsinhämtning. Vi har även mött de elever där glöden i ögonen slocknat och som 

uttryckt att matematik är tråkigt, de som kämpat hårt men som av olika anledningar kommit 

efter i sitt matematiklärande och till sist tappat intresse, ork och tilltro till sin förmåga. Flera 

forskare, (Lunde, 2011; Lundberg & Sterner, 2009) anser att det är av stor vikt att tidigt 

identifiera elever i matematiksvårigheter. De menar att detta bör ske för att kunna utforma en 

gynnsam lärmiljö med lämpliga åtgärder och för att undvika att svårigheterna blir så stora att 

självförtroendet i matematik dalar. Som blivande speciallärare med inriktning matematik 

anser vi att det är viktigt med den tidiga identifieringen. Utifrån detta är det angeläget att få 

fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i matematiksvårigheter, samt 

speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. 

 

Disposition 
Uppsatsens inledning följs av en genomgång av skolans styrdokument och en beskrivning av 

forskningsfältet kring matematiksvårigheter. Därefter beskrivs uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter vilket följs av syfte och frågeställningar. Fortsättningsvis presenteras 

metodavsnittet som innefattar forskningsansats, urval, undersökningsmetod och 

genomförande, dataanalys och kvalitetskriterier. Sedan kommer resultatdelen som följs av 

diskussionsavsnittet vilket innefattar metoddiskussion och resultatdiskussion. Till sist 

redovisas våra avslutande reflektioner och tankar kring vidare forskning.  
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Bakgrund 
Under den här rubriken lyfts styrdokument som skolan har att förhålla sig till, tidigare 

forskning kring matematiklärande och matematiksvårigheter. Vidare lyfts forskning kring 

identifiering, bedömning, åtgärder och lärarens roll när det gäller elevers matematiklärande. 

 

Vad säger styrdokumenten? 
Skolans uppdrag regleras av bland annat Skollagen, Skolverkets allmänna råd och 

Läroplanen. Skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap. 3§) föreskriver vikten av att alla elever ska ges 

rätt stimulans för att utvecklas så lång som möjligt.  

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen" (Skollagen, SFS, 2010:800, 1kap. 4§, s.2). 

Skolverket (2011a) beskriver att pedagoger i sin undervisningsplanering bör "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).  

I den senaste läroplanen, LGR 11, (Skolverket, 2017) beskrivs att undervisningen ska 

anpassas till alla elever. Den ska gynna elevers fortsatta lärande och utveckling utifrån 

elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolans ansvar är att varje elev 

efter skolgången ska kunna använda ett matematiskt tänkande då de studerar vidare och i det 

vardagliga livet. Vidare står att kunskaper i matematiken, som är problemlösande och 

reflekterande, ger människor möjlighet att fatta beslut som är välgrundade och ger större 

delaktighet i samhället. Det är många kunskaper och förmågor som ska utvecklas och i 

kunskapskraven för åk 3 står det bland annat att eleverna ska klara att välja strategi, resonera 

kring arbetssätt och rimlighet i lösandet av enkla problem. För att ge alla elever 

förutsättningar till lärande ska pedagogen se till de olika behov, erfarenheter och 

förutsättningar eleverna har samt att de har olika sätt att tänka. I riktlinjer kring kunskaper står 

det att alla som arbetar i skolan ska vara uppmärksamma på om elever är i svårigheter och 

stötta dessa elever. Skollagen uppmanar detta på följande sätt:  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 

prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

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

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas 

till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt 

utreds" (SFS: 2010:800, 3 Kap. 8§). 
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Tidigare forskning 
Nedan redovisas tidigare forskning kring matematiklärande och hur eventuella svårigheter 

kan yttra sig. Vidare tas även identifiering, bedömning, åtgärder och lärarens roll upp när det 

gäller elevers matematiklärande. 

 

Lärande i matematik  

Pettersson (2010) beskriver matematiken som en gammal kunskap där behovet gjorde att 

människorna lärde sig räkning och enkel geometri. Skolmatematiken som så småningom kom 

lade betoningen på att vara praktiskt användbar. Pettersson beskriver vidare att i och med 

LPO 94 förändrades fokus något då eleverna efter avslutad skolgång skulle klara av 

grundläggande matematiskt tänkande och kunna använda det i det vardagliga livet. Det blev 

därmed även viktigt att kunna visa och förklara lösningar och resultat på mer än ett sätt. Hon 

beskriver matematiken som att "utforska och lära känna ett landskap" (Pettersson, 2010, s.4) 

och då alla människor är olika med olika behov ser utforskandet olika ut. Det är då viktigt att 

lärmiljöerna anpassas efter elevernas behov och ger möjlighet att ta del av många olika 

matematiksituationer i både undervisning och bedömning (ibid).  

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2017) beskrivs att eleverna ska utveckla sin förmåga 

att kommunicera, argumentera och föra resonemang om matematik i både vardagliga och 

matematiska sammanhang. Flera forskare (Boaler, 2011; Boesen m.fl., 2014; Partanen, 2016) 

menar att för att detta ska lyckas måste skolan ge eleverna möjlighet att öva på sådana 

uppgifter. Att arbeta med problemlösning som har anknytning till vardagen är framgångsrikt 

då eleverna ser en mening och får en känsla av att kunna påverka vilket leder till att de lättare 

kan leva sig in i och ta till sig undervisningen. Matematiken handlar om förståelse och inte 

bara om att lära sig metoder utantill. Känslan av delaktighet är mycket viktig och lärandet 

påverkas positivt då eleverna deltar aktivt i diskussioner. Det aktiva deltagandet gör det lättare 

för eleverna att se sitt eget lärande. Boaler (2011) anser att matematisk sakkunskap kommer 

att vara en av de viktigaste egenskaperna hos dagens unga som är framtidens arbetare. 

Människor behöver klara av att tänka logiskt och träna på att lösa olika problem för att kunna 

använda passande metoder utifrån behovet i situationen.  

Hodgen och Wiliam (2012) beskriver att lärande kommer genom användandet av tre sorters 

feedback, elev - lärare, lärare - elev och elev - elev där de tre olika typerna av feedback 

påverkar varandra. De lyfter även att lärandet sker via fem principer som har betydelse för 

elevernas prestationer. Dessa utgår från eleven och ger denne möjlighet att påverka sitt 

lärande. De fokuserar på styrkor och svagheter och att lära av sina misstag och inte bara på en 

allmän bedömning av eleven, antal rätt eller fel och vilket betyg det genererar.  

Inom matematiken finns det olika sorters ordförråd, ett som man använder i vardagen och ett 

annat som man använder i matematiken (Pettersson, 2010). Att språket kan ställa till problem 

är något även Riesbeck (2008) påtalar. Hon menar att i ett matematikklassrum används både 

ett vardagligt och ett matematiskt språk och att det växlas mellan dessa diskurser. Eleverna är 

inte alltid medvetna om denna växling och lärare och elever befinner sig då i olika diskurser 
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vilket medför att de kan ha svårt att följa undervisningen. Genom att lite oftare frångå den 

tysta räkningen och istället samtala matematik utvecklas språket och förståelsen. 

 

Matematiksvårigheter 

Inom aktuell forskning (Adler, 2005; Lunde, 2011; Sjöberg, 2008) är man överens om att 

matematiksvårigheter är ett omfattande och komplext begrepp. Lunde (2011) beskriver att 

specialpedagogiken hämtar teorier och forskning från olika vetenskapsgrenar. Det kan därför 

upplevas komplext att kartlägga en elev. Han menar att eftersom svårigheter ses från olika 

vetenskapliga håll hittas inte några typiska matematiksvårigheter. Han sammanfattar fyra 

typer av svårigheter hos elever: emotionella faktorer och ångest, understimulering hos eleven 

vid skolstart, didaktiska faktorer och neuropsykologiska faktorer. Även Adler (2005) menar 

att elever i matematiksvårigheter inte är en enhetlig grupp.  Han delar in matematiksvårigheter 

i fyra olika former: Akalkyli, dyskalkyli, allmänna svårigheter och pseudo-dyskalkyli. Han 

anser att elever som är diagnostiserade med dyskalkyli kan nå högre matematisk kapacitet om 

de får möjlighet att använda sig av kompensatoriska hjälpmedel för att underlätta det tekniska 

räknandet. Sjöberg (2006) menar istället att benämningen dyskalkyli inte bör användas då det 

finns tveksamheter kring begreppet och det saknas enhetliga diagnoskriterier. Han anser att 

forskning kring dyskalkyli bör prioriteras och upplyser om att forskning kring dyslexi är mer 

utbrett. Trots det, är 3,6 - 6,5 % av den västerländska befolkningen diagnostiserad med 

dyskalkyli (Björnström, 2012). Sjöberg (2008) anser att mer forskning krävs för att kunna 

stötta pedagoger, vårdnadshavare och de som har svårigheter inom matematikområdet. 

Ljungblad (2014) lyfter att elever i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematik länge varit en 

förbisedd grupp. Hon menar att det finns för lite svensk forskning kring fenomenet och att 

lärare har bristfällig kompetens för att upptäcka och arbeta med dessa elever. Hon skiljer 

mellan primära och sekundära matematiksvårigheter. Primära svårigheter syns genom att 

elever har svårt med att se, förstå och skilja på siffror, tal och antal. De har även svårt med det 

abstrakta tänkandet. Sekundära svårigheter kan grunda sig på andra svårigheter som till 

exempel läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Boaler (2017) lyfter andra 

aspekter som till exempel att elever ofta har en negativ och bestämd inställning till 

matematiken där de tror att det är svart eller vitt, antingen är man bra eller så är man dålig. 

Hon menar att dålig undervisning är en orsak till de negativa tankarna kring matematik. En 

bidragande orsak kan också vara samhällets inställning, att det bara är vissa människor som 

kan vara bra på matematik. Det finns dessutom en tro att matematik och intelligens hänger 

ihop, vilket gör att de som har svårt i matematik även tror att de är ointelligenta och att det 

inte kommer att gå bra för dem. Boaler menar dock att genom ett aktivt arbete i skolor och i 

hemmen med att förändra den grundinställning som varit dominerande, det vill säga att bara 

vissa kan lära matematik, till att alla genom hårt arbete har möjlighet och kan lära, kommer 

elever i framtiden ha större tilltro till sin matematiska förmåga.  

Lunde (2011) menar att matematiksvårigheter bland annat handlar om att kunna plocka fram 

fakta ur minnet och att kunna planera hur man ska nå fram till en lösning på ett problem. Då 

elever har svårigheter med den processen får de också svårt med matematiken. Vid 

svårigheter att hämta svar direkt från minnet löser de problemet genom att alltid göra 
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beräkningar och de använder ofta samma strategi oavsett uppgiftstyp. Då eleven inte kan se 

samband mellan olika uppgifter och inte kan plocka fram och använda kunskap från tidigare 

lösta uppgifter är det en tidsödande och tröttsam arbetsprocess. Elever som kan hämta svar 

direkt ur minnet, utan att behöva räkna får ett försprång både vad gäller tid och hur mycket 

kraft som behöver läggas på en uppgift. 

Boaler (2017) beskriver att nya rön inom hjärnforskningen har visat att hjärnan har plasticitet, 

att den är föränderlig. Detta innebär att alla kan nå framgång i matematik bara de får bra 

undervisning och det stöd de har behov av. Det krävs hårt arbete och förmodligen många 

misstag, som man dock kan lära av, men att jobba hårt och tro på sig själv ger de bästa 

förutsättningarna för lärande, menar hon. 

 …påstår jag faktiskt att det inte går att tala om ”mattehjärna” eller ”matematisk 

begåvning”, som många tror. Ingen föds med kunskaper i matematik och ingen 

föds utan förutsättningar för att tillägna sig kunskap i matematik” (Boaler 2017, 

s. 24). 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskarna ovan är eniga i att matematiklärandet handlar om 

mer än bara räkning. Många delar påverkar förståelsen och ibland kan matematiksvårigheter 

uppstå. Forskningen påvisar att svårigheterna kan ha många orsaker men att alla har möjlighet 

att lära matematik.  

 

Identifiering av och insatser vid matematiksvårigheter  

Inom aktuell forskning är det flera forskare (Dowker, 2004; Engström, 2015; Fishbein, 2009; 

Lunde, 2011; Reikerås, 2013; Savage, 2006) som lyfter aspekten av att tidig identifiering av 

elevers eventuella svårigheter att lära matematik är mycket viktig. Forskningen menar att man 

inte bör sätta tilltro till att det är en mognadsfråga utan istället agera redan i förskoleåldern om 

svårigheter uppmärksammas. Om förskolans pedagoger uppmärksammar barn i svårigheter 

med att till exempel räkna ett litet antal föremål, sortera eller beskriva förhållanden av föremål 

kan lärmiljön förändras och svårigheter förebyggas. Genom att göra dessa förändringar redan 

i tidig ålder kan svårigheter längre upp i åldrarna kanske förhindras och därmed också elevens 

känsla och upplevelse av misslyckande. Lunde (2011) poängterar att det är viktigt att inte bara 

identifiera elevens svårigheter utan även dess styrkor. Glutting, Jordan, Ramineni och 

Watkins (2010) har genomfört studier som visar att tidig kartläggning kan ge signaler om 

vilka barn som kommer att få svårigheter högre upp i klasserna, om inte förebyggande arbete 

görs.  

I den finska skolan har goda resultat nåtts då insatser har satts in tidigt om en elev inte nått 

kunskapskraven (Hagtvet, 2009). Lundberg och Sterner (2009) menar att trots de tidiga 

insatserna kommer flera elever ändå få behov av särskilda stödåtgärder. Då detta uppdagats 

ska ett åtgärdsprogram upprättas, vilket ska baseras på en utredning. Åtgärdsprogrammet ska 

se till faktorer som kan påverka elevens inlärning och skolsituation på organisations-, grupp- 

och individnivå. De menar vidare att elever som har svårigheter med matematiken har behov 

av direkt och konkret undervisning och att ju mer någon övar, desto större chans att klara av 

det. Genom en-till- en undervisning ges möjligheten att fånga elevens uppmärksamhet, ge 

omedelbar återkoppling med bekräftelse eller korrigering. Tidig upptäckt och tidiga insatser 
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till exempel i form av enskild undervisning är även något Dowker (2005) beskriver som 

framgångsrikt. Hon beskriver en studie i Storbritannien där eleverna testades på 

grundläggande taluppfattning och utifrån resultatet arbetade eleverna med områden de visade 

sig ha svårigheter med. De arbetade enskilt med en lärare 30 minuter varje dag under en 

period på 30 veckor och resultaten på de standardiserade tester som genomförts och 

analyserats visade på stora förbättringar medan man kunde se att resultaten för elever i 

kontrollgruppen, vilka arbetat som vanligt i klassen inte förbättrats. Flera forskare (Lunde, 

2011; Löwing, 2006; Magne, 2006; Peng & Nyroos, 2012) är eniga i att alla människor är 

olika och att kartläggning för att se likheter och skillnader kan vara en hjälp i arbetet med att, 

så långt det är möjligt, anpassa undervisningen och forma miljön så att den passar alla. Det 

skapar förutsättningar till ett gott lärande och mående. Om detta inte sker är risken stor att 

elever misslyckas och att deras självkänsla sjunker.  

 

Bedömning  

Lundahl (2016) menar att bedömning ska ha som syfte att kartlägga elevers nuvarande 

kunskaper för att kunna ge återkoppling som stöd till fortsatt lärande. Ett annat viktigt syfte 

med bedömning är att utvärdera undervisningen. 

Genom alla tider har individer bedömts. Ursprungligen var det kyrkan som i samarbete med 

hemmet var ansvariga för individers kunskaper. År 1842 infördes folkskolestadgan där 

utbildningsansvaret lades över på skolan (SFS:1842:19). Under 1940-talet började man 

använda sig av skolmognadsprov, vilka syftade till att bestämma om individer kunde delta i 

skolarbete och i så fall vilken årskurs som skulle passa (Vetenskapsrådet, 2010). Lindberg 

(2011) beskriver att skolan har genomgått flera förändringar, olika läroplaner har legat till 

grund för skolans bedömningsarbete. Under 1990-talet skedde en förändring från ett 

normrelaterat betygssystem till ett nytt system som innebar att eleverna skulle bedömas 

utifrån kriterier och kunskapskrav. Tidigare fanns inget krav på pedagoger att informera om 

bedömningen, men det blev det nu. Det centrala måttet "Mål att uppnå" blev gällande, vilket 

innebar att undervisningen skulle anpassas så att alla elever hade möjlighet att nå målen. 

Pedagoguppdraget förändrades från att ha höga förväntningar till att få alla elever att nå det 

lägsta kriteriet. Dagens läroplan, Lgr 11, har ytterligare förändringar. Det tar tid att bli 

förtrogen en läroplan, det nya betygsystemet och bedömningar. Detta får konsekvenser för en 

likvärdig bedömning av alla elever, menar Lindberg. 

Vid all bedömning är det viktigt att fråga sig vad syftet med bedömningen är. Bedömning av 

kunskap kan ses från olika perspektiv beroende av syftet med den. Formativa och summativa 

bedömningar har olika syften. Den formativa bedömningen vägleder individer, medan den 

summativa används för att kontrollera vad individen lärt sig och har inget framåtsyftande tänk 

(Skolverket, 2011b). Forskning (Boaler, 2011; Lundahl, 2016; Vetenskapsrådet, 2015) visar 

att formativ bedömning är effektivt för att höja elevens prestationer. Resultat visar att alla 

strategier för formativ bedömning har ett positivt samband med elevens prestationer i 

matematik. Studier visar att feedback kan påverka elevens prestationer men att denna effekt är 

beroende av vilken typ av feedbackeleven får. Boaler (2011) lyfter vikten av positiv feedback 

samt elevens möjlighet att få bedöma sina kompisar och sig själv. Medvetenheten om vad de 
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lär sig och vad de förstår ökar, hon menar att kontinuerlig feedback och formativ bedömning 

från pedagogen gynnar elevens kunskapsutveckling. Giota (2006) menar att man måste vara 

medveten om riskerna med bedömning. Det får inte leda till att eleven upplever att den blir 

dömd, syftet med bedömningen måste vara att det leder till en vidare tilltro till sitt eget 

lärande.  

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen ovan påvisar vikten av att tidigt identifiera 

svårigheter i matematiklärandet och att tidiga insatser kan förebygga svårigheter högre upp i 

åldrarna. Bedömning beskrivs ske kontinuerligt inom skolan och den framåtsyftande 

formativa bedömningen lyfts som en positiv påverkansfaktor för matematiklärandet.  

 

Lärarens roll i samband med orsaker till matematiksvårigheter 

Samuelsson och Lawrot (2009) menar att läraren har stor betydelse för hur inlärningen 

fortskrider. Genom att organisera så att undervisning kan ske i lugn miljö där nivån har 

anpassats till elevens tidigare erfarenheter skapas goda förutsättningar till lärande. Genom 

vardagsnära exempel i undervisningen kommer man bort från alltför abstrakt arbete och 

förståelsen hos eleverna underlättas. Lärarens engagemang, positiva förväntningar och 

tålamod spelar roll då matematiklärandet gynnas av en lärare som kan skapa ett tryggt och 

tillåtande klimat och har ett positivt bemötande gentemot eleverna. Gustafsson och Myrberg 

(2002) menar att pedagogens positiva förväntningar är den påverkansfaktor som har störst 

betydelse för att en elev ska lyckas i skolan. Positiva förväntningar i en nära relation 

stimulerar både motivation och självförtroende hos eleven. Brophy (1983) poängterar vikten 

av att pedagogen visar tilltro till eleven. Elevens upptäckter bör uppmärksammas och 

undervisningen bör anpassas efter elevens förmåga. För att alla elever ska ges möjlighet att 

lyckas bör pedagogen ha rimligt höga krav. Hattie (2009) anser att det som har störst 

inflytande på verksamheten är pedagogers attityder och agerande.  

För att utveckla pedagogers arbetssätt kan man arbeta med Learning study. Olteanu (2013) 

beskriver detta arbetssätt som att det ger möjlighet för lärare att förbättra sin undervisning för 

att eleverna ska nå så goda studieresultat som möjligt. Undervisningen planeras gemensamt i 

kollegiet, och utgår från det eleverna visat sig ha svårt med. Lektionen genomförs med en 

grupp för att sedan utvärderas och planeras på nytt för att förbättra och sedan genomförs 

lektionen med en ny grupp. Pedagogerna får fördjupad kunskap om undervisning då de 

tillsammans med kollegor ges möjlighet att diskutera och reflektera över innehåll och 

genomförande. Elevernas lärande är i fokus och genom feedback kring undervisningen och 

dess innehåll utvecklas lektionerna så att så många elever som möjligt ska lära sig så mycket 

som möjligt.  

Engström (2015) menar att det finns en naturlig variation hos människan och att det i en 

årskurs kan finnas en spridning på +/- tre år vad gäller elevers kunskapsnivå. Det kan 

dessutom skilja nästan ett år i ålder på elever i samma klass, beroende på när på året eleverna 

är födda. Om läraren trots dessa olika förutsättningar undervisar som om klassen vore 

homogen kan problem uppstå för många elever. Bergqvist m.fl. (2010) menar att andelen 

svaga elever är större idag än tidigare och att lärare arbetar mer med procedurmål än med 
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kompetensmål. Beaman, Kemp och Wheldall (2007) poängterar att lärarutbildningarna måste 

ge nya lärare kunskap och verktyg att möta dessa utmaningar i klassrummen liksom att redan 

yrkesverksamma lärare måste få fortbildning kring detta.  

Sammanfattningsvis påvisar forskningen ovan att lärarens inställning och bemötande är 

betydelsefullt för elevers lärande och att undervisningen hela tiden måste utvärderas och 

utvecklas för att nå så många elever som möjligt.   

 

Åtgärder 

När en elev på något sätt visar svårigheter i sin kunskapsinhämtning i matematik är det viktigt 

att åtgärder vidtas. I åtgärdsarbetet är det viktigt att se till och använda sig av elevens och 

omgivningens resurser. Vid forskningsgenomgången framträder tre områden som centrala i 

samband med åtgärder för elevers lärandemöjligheter; lärmiljö, relationsarbete och 

specialpedagogiskt arbete.  

Lundberg och Sterner (2009) anser att lärmiljön har stor betydelse för matematiklärandet i 

allmänhet men kanske framför allt för elever i matematiksvårigheter. En duktig lärare som har 

goda kunskaper och är engagerad kan många gånger skapa trygghet och en bra miljö där 

elever ges bra förutsättningar för lärande. Alla elever är olika och lär på olika sätt och vikten 

av individanpassad undervisning är något Engström (2015) lyfter. Problem uppstår då detta 

inte sker och alla elever till exempel ska arbeta med samma stoffmängd på samma tid. 

Löwing (2006) skriver om något som hon kallar hastighets-individualisering, där elever 

jobbar med samma arbetsmaterial men i sin egen takt. De elever som arbetar långsamt och har 

bristande förståelse är inte hjälpta av enbart mer tid, utan har behov av mer stöd och 

förklaringar för att ta till sig kunskap, utveckla sina förmågor och för att undvika känslan av 

misslyckanden. Forskning (Göransson & Nilholm, 2014; Löwing, 2006; Roos, 2013) visar att 

pedagogers syn på individualisering och hur den genomförs i klassrum och på skolor är en 

kritisk faktor i undervisningen. Problem kan uppstå då individualiseringen uppfattas som en 

fråga om gruppering och organisation istället för att planera och genomföra undervisning som 

är anpassad till de olika förmågor och till den förkunskap elever har. Känslan av att vara 

exkluderad infinner sig för många elever då de måste sitta i klassrummet och arbeta utan det 

stöd de egentligen behöver. Det är viktigt att lära mer om hur undervisningen kan göras mer 

inkluderande och hur elevernas svårigheter kan identifieras. Bentley och Bentley (2016) 

menar att bristfällig undervisning till och med kan leda till att elever får 

matematiksvårigheter, som kan innebära en blockering av deras fortsatta lärande.  

I en delstudie (Vetenskapsrådet, 2015) beskrivs att med problemlösning i undervisningen kan 

elevers matematiska förmåga utvecklas på ett positivt sätt, men för att det ska lyckas är det 

mycket viktigt att pedagogen skapar ett tillåtande och bra arbetsklimat med positiva 

förväntningar på eleverna. En bra relation mellan lärare och elev är mycket viktig för ett 

lyckat lärande menar även Ljungblad (2016). Hon lyfter att en god relation byggs av glädje, 

empati, värme och humor. Tryggheten är mycket viktig liksom att ha roligt tillsammans. I 

lärmiljön måste klimatet vara så tillåtande att elever vågar lyfta olika sätt att tänka och att de 

vågar fråga om de inte förstår. I en studie hon genomfört berättar elever om hur viktig de 
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tycker att relationen till sina lärare är. Ämnet matematik nämns speciellt då eleverna upplever 

att det där är särskilt viktigt med en bra och trygg relation till läraren och gruppen, eftersom 

det ofta lyfts och diskuteras kring olika sätt att lösa problem. I studien påtalas vikten av att 

lärarna visar intresse för varje elev, att de tror på deras förmåga att lära sig och visar att det är 

okej att göra misstag. Elever har det ibland jobbigt och det är då viktigt att de känner att de 

arbetar tillsammans med läraren och att läraren känner av vilka behov eleven har och vilket 

stöd som kan behövas (ibid). 

Det specialpedagogiska arbetet ger, genom användandet av olika teorier och strategier, 

möjlighet att skapa förutsättning till ökat lärande för de elever som uppvisar svårigheter eller 

upplever hinder i sin matematikutveckling (Lunde, 2011). Engström (2015) menar att 

specialpedagogisk verksamhet traditionellt har inriktat sig på att diagnostisera och 

kategorisera elever för att utifrån resultatet avgöra vilka specialpedagogiska insatser som ska 

göras. Han menar vidare att ett centralt begrepp inom specialpedagogiken är normalitet och 

att de specialpedagogiska insatserna har utgått ifrån det normala. De som har behov av 

specialpedagogiskt stöd avviker alltså från det som uppfattas som normalt. I Sverige går alla 

grundskoleelever i en obligatorisk grundskola och det är först på gymnasienivå som studierna 

skiljs åt med olika inriktningar, men det har inte alltid varit så. I början på 1960-talet 

sorterades och kategoriserades barn utifrån defekter de hade och sattes i klasser så som 

observationsklass, synklass, hjälpklass, cp-klass och läsklass, för rätt behandling och för att 

kompensera för de svårigheter de hade. En nivågruppering vad gäller allmän och särskild kurs 

i några ämnen på högstadiet infördes också. Trots dessa insatser talades det om en skola för 

alla. I mitten på 1970-talet började det diskuteras om en inkluderande skola och 

specialklasserna avtog mer och mer (ibid). I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) betonas att elever ska inkluderas och att barn med en funktionsnedsättning inte ska gå i 

specialskolor.  

Ingestad (2009) menar att lärare bör vara medvetna om att det stöd som ges kanske inte alltid 

är rätt stöd. Enformigt och tråkigt specialpedagogiskt arbete kan leda till att elever tappar 

motivationen och i värsta fall även självkänslan. En elevs självförtroende ligger inte i att vara 

duktig. Det är känslan av att vara lika delaktig trots att man inte är lika duktig som är av störst 

betydelse, anser Ingestad. Eleven måste känna att det är tillåtet att inte förstå, då först kan man 

jobba med det som är svårt. Enligt Fischbein och Österberg (2004) kan ett specialpedagogiskt 

stöd till elev vara att få ett utökat timantal i ett ämne. Detta stöd kan vara bra för en del, men 

långt ifrån alla, elever. De menar att effekterna av ”more of the same” är en tveksam metod. 

Lunde (2011) anser att ett problem vid kartläggning är att resultaten sällan påverkar insatserna 

och den specialpedagogiska hjälp som eleverna erbjuds, det är därför viktigt att utvärdera 

åtgärder och inte eleven. 

Sjöberg, Bergström och Nyberg (2011) menar att en nyckelfaktor för att elever ska lyckas i 

matematik är att de har insikt om och tror på sin egen förmåga. Pedagogens uppgift är att 

hjälpa eleverna till insikt om att det är möjligt att övervinna svårigheterna. Det är därmed inte 

bara nya arbetssätt, tillgång till laborativa hjälpmedel eller specifika lösningsmodeller som är 

avgörande för elevernas utveckling. En hjälp kan vara att eleverna övar mental träning för att 

övervinna eventuella låsningar i matematik. Ett dilemma, menar Samuelsson och Lawrot 
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(2009), är att låsningar i matematik å ena sidan kan påverkas positivt om eleven får arbeta i en 

homogen grupp, men å andra sidan kan tilltron till den egna förmågan påverkas negativt om 

man placeras i en grupp där man vet att alla är svaga i matematik.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter; det specialpedagogiska perspektivet och 

den didaktiska triangeln.  

 

Specialpedagogiskt perspektiv 

För att alla elever ska ges förutsättningar att lyckas i sin matematikutveckling kan den 

specialpedagogiska kunskapen hjälpa. Specialpedagogik är ett begrepp som kan vara svårt att 

definiera. Flera svenska forskare, bland andra Ahlberg, Engström, Nilholm och Persson, lyfter 

olika perspektiv som ligger till grund för hur pedagogen ser på eleven och dess svårigheter. 

Ahlberg (2007) menar att specialpedagogik som verksamhet i ett snävt sätt att resonera, ofta 

förknippas med specialundervisning och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Hon 

lyfter vikten av att istället se verksamheten i ett vidare perspektiv och inte bara på individnivå. 

Pedagogens syn på elevers inlärning samt dess syn på orsaker till matematiksvårigheter har 

betydelse för bemötande och vilka åtgärder som sätts in för att stötta eleven.  

Vi har valt två specialpedagogiska perspektiv som är centrala i den här studien och kommer 

att ligga till grund vid analysarbetet. Ett perspektiv utgår från att problem som eleven får i 

skolan beror på brister hos eleven. Det är skolans uppgift att kompensera för dessa brister. 

Forskare använder olika benämningar när de beskriver det här perspektivet. Till exempel 

använder Persson (2001) benämningen kategoriskt perspektiv och Nilholm (2007) använder 

begreppet kompensatoriskt perspektiv. Det andra perspektivet utgår från att svårigheterna 

uppstår i elevens möte med skolmiljön. Persson (2001) kallar detta för det relationella 

perspektivet medan Nilholm (2007) benämner det som ett kritiskt perspektiv. Här är miljön i 

skolan och relationerna mellan elever och lärare en viktig aspekt. Perspektivet lägger fokus 

vid att det är skolan som ska undersöka på vilket sätt den kan anpassas för att möta alla elever. 

När vi nämner dessa perspektiv fortsättningsvis väljer vi att använda benämningarna 

kompensatoriskt- och relationellt perspektiv.  

Vi använder oss av dessa specialpedagogiska perspektiv för att försöka förstå vårt resultat. 

Betraktarens synsätt har avgörande betydelse för vilka åtgärder som sätts in för att stötta 

eleven i sitt lärande (Ahlberg, 2007). Vi ser det därför som intressant att försöka koppla våra 

informanters tankar om och åtgärder kring elevers matematiksvårigheter till dessa 

specialpedagogiska perspektiv.  
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Den didaktiska triangeln 

Den didaktiska triangeln är ett begrepp som används inom forskning kring undervisning och 

lärande. Den påvisar relationer mellan undervisningen, pedagogen och eleven (Håkansson & 

Sundberg, 2012).  

 

 

Figur 1: Den didaktiska triangeln enligt Håkansson och Sundberg (2012). 

 

Vi vill försöka få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i 

matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. I vår didaktiska 

triangel har vi valt att använda andra begrepp än de som bland andra Håkansson och Sundberg 

presenterar. Vi använder begreppen Lärarens perspektiv, Identifiering av 

matematiksvårigheter och Åtgärder för att den ska passa vår studie. Vi vill se hur lärarens 

perspektiv kan påverka identifieringen och val av åtgärder.  

Vår modell av den didaktiska triangeln blir därför utformad enligt figur 2 nedan och 

användbar för att försöka förstå vårt resultat. 

 

 

Figur 2: Vår modell av den didaktiska triangeln med de begrepp som vi anser passar vår studie. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i 

matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Vårt beskrivna 

syfte ligger till grund för följande frågeställningar:  

• Hur förstås matematiksvårigheter av lärare i grundskolan? 

• Hur identifieras matematiksvårigheter av lärare i grundskolan? 

• Vilka åtgärder genomför lärare, för elever som är i behov av stöd i sitt 

matematiklärande? 

• Vilken roll har specialläraren i problemlösningsprocessen? 

I studien har 14 lärare intervjuats. Med lärare menas klasslärare, speciallärare och 

specialpedagoger som arbetar med elevers matematiklärande och särskilt elever i 

matematiksvårigheter. Med problemlösningsprocessen menar vi problem, förklaringar och 

åtgärder.   

 

Metod  
Under den här rubriken beskrivs genomförandet av studien utifrån syftet att få fördjupad 

kunskap om och förståelse av arbetet kring elever i matematiksvårigheter, samt 

speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Här beskrivs forskningsansats, urval, 

undersökningsmetod och genomförande, dataanalys och kvalitetskriterier.  

 

Forskningsansats 
Många människor vill gärna strukturera och organisera för att få överblick, ökad kunskap och 

kontroll på sin omgivning. Fejes och Thornberg (2016a) beskriver att inom 

samhällsvetenskaplig forskning görs ofta indelning i kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Inom den kvantitativa forskningen används data i form av siffror, analysen görs med hjälp av 

statistiska metoder och forskningen vill förklara något, skapa förståelse. Den kvalitativa 

forskningen beskrivs som att forskaren istället för sifferdata samlar data bestående av ord. De 

menar då till exempel inspelade intervjuer eller nedskrivna fältanteckningar av olika 

observerade händelser. Det finns olika traditioner inom kvalitativ forskning. Till skillnad från 

den kvantitativa forskningen som fokuserar på statistik har den kvalitativa forskaren ett 

tolkande arbetssätt och en önskan att fördjupa kunskapen kring ett fenomen, att förstå det som 

analyseras.  

Vi har en kvalitativ forskningsansats i vårt arbete. Creswell (2013) liksom Bryman (2011) 

menar att den kvalitativa ansatsen lägger vikten vid individers uppfattningar vilket kan vara 

svårt att fånga vid en kvantitativ ansats.  
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Urval 
Studien är genomförd i flera olika kommuner och i vårt urval av informanter var det naturligt 

att vända oss till lärare med erfarenhet av matematikundervisning. Creswell (2013) skriver om 

undersökningar där deltagarna har erfarenhet av fenomenet som undersöks, vilket vi ville 

försäkra oss om i vårt urval. I de berörda kommunerna valdes slumpmässigt skolor som hade 

några av årskurserna 1-9. Därefter kontaktades skolans rektor för att presentera vårt ärende, få 

godkännande att genomföra studien samt få förslag på lärare som skulle kunna delta. Sedan 

kontaktades lärarna för att berätta om vår studie, vi skickade missivbrev (se bilaga 1) och 

frågade om de ville delta. I några fall där vi efter upprepade försök inte fått kontakt med 

rektor valde vi att kontakta läraren direkt. Via telefon eller e-post kontaktades och bokades tid 

för intervju med sju lärare var för att tillsammans få 14 intervjuer, vilket vi ansåg skulle ge 

vår studie ett tillräckligt bra underlag.  

För att få en nyanserad studie med bredd, som besvarar vårt syfte belyser vi frågeställningarna 

från flera lärarkategorier. Vi valde därför att intervjua speciallärare och specialpedagoger men 

även representanter för klasslärare som arbetar med elevers matematiklärande. Inledningsvis 

tänkte vi enbart intervjua speciallärare och specialpedagoger men då klasslärare är de som 

arbetar tillsammans med eleverna och ser dem större del av skoldagen såg vi det som 

värdefullt att även ta del av deras tankar. Vi intervjuade sju speciallärare, två 

specialpedagoger och fem klasslärare. Vår avsikt är inte att jämföra de olika lärarkategorierna.  

 

Undersökningsmetod och genomförande 
Inom kvalitativ forskning finns det många datainsamlingsmetoder och olika former av 

intervjuer är vanligt förekommande. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att samtalandet är 

en grundläggande form av den mänskliga interaktionen och att vi genom samtal med 

människor lär känna dem och får ta del av deras erfarenheter, åsikter och synpunkter. I vår 

studie avsåg vi till en början att använda oss av fokusgruppsamtal då vi tänkte att deltagarna i 

fokusgrupperna skulle känna stöd i varandra och inspireras att lyfta fram trådar de annars 

kanske hade glömt. Vi tänkte att det skulle bli en interaktion i samtalet där deltagarna 

spontant gav respons på de andras tankar och åsikter och liksom Bryman (2011) menar, att 

samtalen sannolikt skulle bli mer uttömmande än vid enskilda intervjuer. Efter att ha 

genomfört varsin pilotstudie med fokusgruppsamtal kände vi dock att risken att endast ett 

fåtal informanter kommer till tals med mer djupgående tankar är stor och att vid enskilda 

intervjuer ges istället varje lärare mer utrymme att fördjupa sig kring de frågor vi ämnar ställa. 

Även om vi som moderatorer är ledare av samtalen är det som Kvale och Brinkmann (2014) 

menar, svårare att styra intervjun i fokusgrupper än i en-till-en-intervjuer. Vi beslutade oss 

därför att genomföra enskilda intervjuer med de lärare vi tillfrågade och som stöd använde vi 

oss av en intervjuguide (se bilaga 2). Vi har gemensamt ansvarat för och bidragit till studiens 

alla delar.  
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Dataanalys 
Det finns flera olika analysverktyg där några är kopplade till vilken metodansats 

undersökningen har (Fejes & Thornberg, 2016a). Den tematiska kvalitativa analysen är inte 

kopplad till någon speciell metodansats utan är en flexibel form av analysmetod, ett verktyg 

som kan lyfta fram en innehållsrik och fyllig datainsamling. I analysarbetet har vi valt att följa 

stegen i tematisk kvalitativ innehållsanalys som Braun och Clarke (2006) presenterar: lär 

känna materialet vilket initialt sker vid transkriberingen och därefter genom att läsa det 

skrivna flera gånger, skapa koder eller nyckelord som intressanta delar i materialet kopplas 

till, leta efter och skapa teman som nyckelorden samlas i, se över de skapade temana och se 

om de skapar några mönster eller om några av dem kanske inte är starka nog att vara egna 

teman utan istället passar in under ett annat tema, analysera och hitta kärnan i varje tema och 

bestäm på vilket sätt datamaterialet berörs i de olika teman som finns och till sist den slutliga 

analysen och resultatet redovisas. 

Larsson (2005) beskriver att resultaten i kvalitativa studier ofta visar fenomen på ett sätt så att 

de får ny betydelse och mening. I analysarbetet synliggörs de intervjuade lärarnas 

uppfattningar, variationer i dessa och hur de samspelar. Vi följde stegen ovan och efter det 

inledande arbetet med att transkribera fortsatte vi att bekanta oss ytterligare med materialet 

genom att läsa igenom datamaterialet flera gånger. Sedan markerade vi nyckelord eller viktiga 

delar i texten som kunde kopplas till våra frågeställningar, innan vi gav de grupperingar vi 

gjort övergripande temanamn. Dessa teman ställde vi mot vår teoretiska bakgrund för att 

försöka förstå vårt resultat.  

 

Kvalitetskriterier 
Här presenteras studiens tillförlitlighet, trovärdighet och etiska överväganden. 

Termerna validitet och reliabilitet kan tyckas svåra och Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att 

det finns kvalitativa forskare som valt att använda sig av ett mer vardagligt språk i form av 

termerna trovärdighet och tillförlitlighet i sina resultatdiskussioner. Fejes och Thornberg 

(2016b) menar att validitet är att beskriva och redogöra för studiens kvalitet. Även de lyfter 

att trovärdighet är ett begrepp som ibland används istället för validitet i kvalitativa studier och 

att en studie är valid eller trovärdig, om dess metod verkligen undersöker det den påstås 

undersöka. Vad gäller utskrifter av intervjuer menar de att det inte finns en mall för vad som 

är en valid utskrift utan att olika personer skriver på olika sätt och det kan bli olika nedskrivna 

resultat utifrån samma muntliga inspelning. Larsson (2005) menar att förförståelsen påverkar 

vår tolkning av fenomen och att det är viktigt att forskare inte undanhåller sin förförståelse 

och sitt perspektiv för läsaren. Utifrån detta resonemang har vi rannsakat oss för att kunna 

belysa och vara ärliga med risken för påverkan. För att öka trovärdigheten i den här studien 

har vi transkriberat samtalen. Vi har transkriberat ord för ord, men då vi inte avsåg att 

genomföra en språklig analys har vi inte inkluderat pauser, tonlägen och upprepningar. I 

transkriberingen har vi undvikit talspråk då dialekter kan ge en aning om var i Sverige vi 

genomfört våra intervjuer. 



18 
 

Hartman (2004) använder begreppet pålitlighet i samband med reliabilitet och menar att 

samma studie ska kunna genomföras av någon annan på samma sätt. Kvale och Brinkmann 

(2014) använder istället begreppet tillförlitlighet och menar att det handlar om resultatet av en 

studie och om det blir detsamma om någon annan vid ett annat tillfälle genomför samma 

studie. Människan påverkar och påverkas omedvetet i mötet med andra vilket måste beaktas i 

analysen av vår undersökning. Skulle informanterna ge andra svar om samtalet hölls vid att 

annat tillfälle med en annan intervjuare och kan vi som intervjuaren ha påverkat dem med 

ledande frågor? Larsson (2005) menar att det finns en risk att informanter ger svar som de tror 

förväntas av dem och att detta måste beaktas då det gäller forskningsresultatets tillförlitlighet 

och varaktighet. 

Generalisering handlar om att överföra några personers upplevelser till en större grupp. (Fejes 

& Thornberg, 2016b; Göransson & Nilholm, 2009). Larsson (2005) lyfter vikten av 

medvetenhet kring att vi människor tolkar resultat på olika sätt, med detta i åtanke kan vi inte 

generalisera vår studies resultat. Underlaget är specifikt för just den här studien och visar våra 

tolkningar av vad de deltagande lärarna upplever och inte lärare generellt. 

För att säkerställa god forskningsetik har vi använt oss av den skrift om god forskningssed 

som Vetenskapsrådet (2011) gett ut. Den tar upp etiska frågor som kan uppstå i samband med 

forskning och lyfter rekommendationer kring forskningsetiska principer, som forskare bör 

reflektera kring i sitt arbete. Skriften om god forskningssed kan vara en mycket god hjälp 

kring de etiska frågorna, men Kvale och Brinkmann (2014) menar att det i slutändan är 

forskarens integritet, kunskap och erfarenhet samt hederlighet och rättrådighet som är 

avgörande. Som stöd för att säkerställa god forskningsetik i vårt arbete har vi tagit hjälp av 

rekommendationerna från Vetenskapsrådet (2011) och utifrån dessa har vi i första steget 

informerat rektorerna om syftet med studien och givit försäkran om konfidentialitet i form av 

att inga namn på kommuner, skolor eller personer kommer att finnas med i studien. De 

tillfrågade informanterna har skriftligen vid förfrågan om deltagande och muntligen inför 

intervjuerna informerats om de etiska principerna. Enligt informationskravet har de 

informerats om syftet med vår forskning och enligt samtyckesprocessen givits möjlighet till 

sitt samtycke eller att avstå deltagande. Enligt konfidentialitetskravet har lärarna informerats 

om att deras identitet skyddas då platser och personer kommer att avidentifieras samt att det 

insamlade materialet enligt nyttjandekravet kommer att raderas efter genomförd studie.  

  

Resultat 
Resultatet redovisas med utgångspunkt från frågeställningarna och de teman som framträtt vid 

analysen. Alla lärares röster hörs i resultatet, vissa är dock citerade flera gånger än andra. För 

att säkra anonymiteten har vi avidentifierat dem genom att använda fiktiva namn. Då vi inte 

avser att jämföra de olika lärarkategorierna framgår det inte vilken lärarkategori som säger 

vad.  
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Lärares förståelse av matematiksvårigheter 
I studien ser vi att lärarna förstår matematiksvårigheter på en mängd olika sätt. Teman som 

utkristalliseras handlar till stor del om faktorer som rör individen, men även lärmiljön lyfts 

som en viktig faktor. De teman som framkommit och som förstås som orsaker till 

matematiksvårigheter är: organisation och lärmiljö, färdigheter i matematik, koncentration 

och minnessvårigheter samt motivation.  

Många lärare nämner organisation och lärmiljö som viktiga grundpelare för att förstå 

matematiksvårigheter. Med organisation menas bland annat hur resurser har fördelats för att 

gynna elevers utveckling och lärmiljön är all miljö där eleven vistas. Som exempel nämns: 

tid, arbetsro, avsaknad av tidigt stöd, obehörig personal, undervisningen går för fort fram, 

mycket fokus på läs- och skriv och avsaknad av verklighetsanknytning.  

Det kan ju vara bristfällig matematikundervisning, beroende på att det vart täta 

lärarbyten, vikarier, obehöriga, eleverna har helt enkelt missat grunderna och hittat 

strategier för att slingra sig ur. (Karin) 

...för några kanske det är att man inte fått den stöttningen och hjälpen tidigt som 

man behöver. … om man jobbar intensivt och mycket, liksom, så har det ju visat sig 

ha god effekt.  … man måste jobba mycket med baskunskaperna, särskilt i tidiga 

åldrar. …om man missat dom är det svårt att gå vidare sen. (Sandra) 

Något som lyfts som en förklaring till matematiksvårigheter är föräldrars negativa påverkan 

på eleven utifrån sin egen erfarenhet av skolan. Föräldrars utbildningsbakgrund nämns som en 

viktig faktor liksom bristfälligt stöd i elevens skolgång.  

Resultatet visar att lärarna ser bristfälliga färdigheter i matematik som en förklaring till hur 

matematiksvårigheter kan förstås. Taluppfattning, svårigheter att se mönster, ohållbara 

strategier, språket och att eleven inte når kunskapskraven är några exempel som nämns.  

Många, många gånger så tror jag att det är brister i grunderna som leder till att man 

får svårigheter. Främst tänker jag på taluppfattningen. Förståelsen för tal, riktigt 

basic, om du hoppar över steg där så tror jag att det längre fram då, om man går för 

fort fram och liksom inte förstår hur viktigt det är, så tror jag att det kan leda till 

svårigheter. (Sonja) 

En annan förklaring som lyfts är att matematiken upplevs bli svårare vid övergången åk 3 till 

åk 4. Det blir ett alltför stort hopp däremellan. Elevers kunskaper kan ses som svaga men det 

är matematikboken som upplevs som markant mycket svårare. En förändring mellan dessa 

årskurser beskrivs bland annat som att räknehäfte används i åk 4. Detta kan upplevas svårt för 

en del elever då det innebär fler moment att klara av än bara matematik.  

Något som alla lärare är överens om är att elevers koncentrations- och minnessvårigheter är 

en förklaring till matematiksvårigheter.   

Just arbetsminnet märker man ju, det trodde jag inte var så mycket just med 

svårigheter i matte, men där ser man ju att arbetsminnet är en sådan stor del. (Sam) 

...bitar som påminner om en snarlik minnesproblematik. Det är så konstigt att den 

här eleven kan det här ena dagen, och sen är det helt borta till nästa dag. (Kim) 
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Ytterligare förklaringar är att det kan bero på något genetiskt, en medföddhet och att det är 

något bestående.  

Elevers motivation framkommer i studien som en faktor till att förstå matematiksvårigheter. 

Beskrivningar som ges är elevers låga självkänsla, att de inte ser nyttan med matematiken i 

vardagen och deras bekräftelsebehov. 

Det är motivationen. Det kanske inte är matten i sig, men att möta elever som har 

bränt sig år efter år, efter år på matten, det tycker jag är absolut svårast. Försöka 

komma igenom den barriären först när de ligger fullständigt platta på marken och 

tänker att jag är värdelös, jag fixar inte det här. Mitt självförtroende är 0,0. (Alex) 

...sen så måste man backa, å då att försöka få eleven att hålla motivationen uppe, för 

då trillar dom gärna ner i … jag kan ingenting, jag är värdelös. Så det är just det, att 

eleverna får så låg självkänsla. Inte själva matten utan… (Elise) 

Något som nämns av flera lärare är problematiken med att elever lätt tappar lusten. Eleverna 

upplevs som att de lättare ger upp idag än vad de gjorde förr.   

Jag tror att i dagens samhälle, så om du tittar på något som är tråkigt så byter jag. 

Man zappar hit och dit och kollar på olika saker. Och vill jag inte lyssna på den där 

så tar jag något annat och lyssnar på. Och ibland kan man få känslan att de, att 

rösten är som vem som helsts. Jag behöver inte lyssna nu för det här var tråkigt och 

så stänger man av och så är man i någon annan värld ett tag och sedan så har man 

missat. (Sonja) 

 

Lärares identifiering av matematiksvårigheter 
I studien ser vi att identifieringen oftast sker i den dagliga undervisningen, genom samtal och 

i tester. Det lyfts tankar kring vikten av att identifiera elevers matematiksvårigheter på fler sätt 

än enbart genom tester eftersom elever kan ha provskräck eller en dålig dag som kan påverka 

testresultatet.  

När lärarna beskriver hur de identifierar matematiksvårigheter nämns att elever behöver 

mycket hjälp i klassrummet, elever blir sittande, hur elever svarar på frågor, arbete i 

matteboken, arbete med miniwhiteboards, elever gör annat för att slippa arbeta, vid 

spelsituationer och när elever inte hinner göra det som är planerat.  

Dels för att det alltid var andra saker då vi skulle jobba matte, framför allt när vi 

jobbade i boken. Ofta gå på toa, vässa pennan, göra andra saker, kolla på vad 

kompisarna gör, komma och tala om vad kompisarna gör men ser inte vad hen själv 

gör eller inte gör. (Sam) 

…oftast är det att eleven inte hinner med. Att eleven inte jobbar, blir sittande. 

Kommer inte igång. Och att dom inte förstår instruktioner. Där känner jag, även om 

det börjar ske en förändring, att det läggs mycket på eleven. (Mika) 

Något som framkommer som betydelsefullt är att vara två pedagoger i klassrummet, detta för 

att lättare kunna identifiera svårigheter. 

Resultatet visar att samtalet är en betydelsefull del i identifieringsfasen. Dialogen mellan 

eleven – pedagogen -  hemmet ses som ett viktigt verktyg.  
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Man kan börja prata, identifiera. Jag lyssnar med pedagoger, vad har ni sett? Eller 

lyssnar med föräldrar, vad har ni sett? Beroende på ålder kan man självklart höra 

med eleven, berätta hur du tänker. Hur känns det att göra det här? (Kim) 

Det framkommer att information vid stadieöverlämningar är av stor betydelse då eleven byter 

lärare eller skola. De menar att den informationen kan vara av stor betydelse för att omgående 

kunna påbörja arbetet utifrån elevens behov, då det annars kan ta en termin att lära känna en 

elev och få grepp om styrkor och svagheter.  

Resultatet visar att några lärare själva har plockat olika delar av matematiktester för att 

identifiera elevers matematikkunskaper. Det framkommer att det har funnits en avsaknad av 

en gemensam plan och material för att kartlägga elevers kunskaper. Skolverkets 

bedömningsstöd i taluppfattning har av flertalet mottagits positivt. Det upplevs ta mycket tid, 

men det ger en tydlig bild av vad eleven kan och behöver arbeta vidare med. Andra tester som 

används är: Skolverkets Diamant, Att förstå och använda tal - McIntosh, MUS, ALP, 

Läromedelsdiagnoser och NCM:s strävor. 

Jag tycker att man har fått mycket hjälp i matematiken dom senaste åren, speciellt 

med Skolverkets kartläggningsmaterial, det har jag bara haft i två år. Men jag tycker 

att dom är jättebra. … Alla ska ju göra dom här kartläggningsmaterialen och det tar 

mycket tid och resurser, men dom är bra tycker jag. Som lärare ser man ju direkt om 

någon har svårt. (Tintin) 

Något som flera nämner är vikten av att analysera resultaten från de Nationella proven om 

lärarbyte sker. 

 

Åtgärder som förändrar för eleven 
I studien framkommer att lärarna ser förändring i elevens lärmiljö som något viktigt när 

matematiksvårigheter identifierats. Teman som framträder är organisationsförändringar och 

förändringar i undervisningen.  

Lärarna är enade om vikten av att se över hela organisationen för att kunna anpassa 

undervisningen till elevers behov. Det nämns som skolans resursfördelning, flexibla 

grupperingar samt möjligheter för elever att arbeta i liten grupp.  

Jag är i klasserna utefter behov. ... Om en klasslärare tycker att några elever har 

svårt för det de arbetar med, så kan hon säga till mig, så tar jag ut dem och jobbar 

med det i mindre grupp. Och då pratar vi mycket matematik, jag har småtavlor och 

betonar att man tävlar inte mot någon annan än sig själv, vi kan plocka bråk, men 

framför allt att vi samtalar mycket och gör uppgifter gemensamt för det tror jag på. 

(Felicia) 

Resultatet visar att det är vanligt att elever erbjuds möjlighet till extra studier både under 

skoltid och efter skoldagens slut. Lärarna benämner tiden utanför skoldagen som bland annat 

läxhjälp, studiestöd eller extra arbete, vilket sker före eller efter skoldagen. Det framkommer 

att några av grupperna är frivilliga medan för elever som fått eller riskerar att få F kan dom bli 

obligatoriska. Till några av de extra undervisningstillfällena kan vårdnadshavare kontakta 

skolan och önska att barnet får delta, medan det i några grupper enbart går elever där 

pedagogerna kontaktat vårdnadshavarna och rekommenderat att deras barn bör gå. 
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...märker att en elev har lite svårare än andra för matte och då tänker jag att det här 

kan bli ett problem att nå kunskapskraven i trean. Då bestämmer jag vid 

utvecklingssamtalen med föräldrarna att jag vill ge lite extra matteundervisning 

efter skoltid när den eleven går på fritids. Vi gör det direkt efter skoltid. Då sitter vi 

ca 20-25 minuter två dagar i veckan efter dom har slutat... … mer laborativt och 

försöker öva upp talkamrater, ligga lite före med det som jag planerat att vi ska göra 

dagen efter. Så att dom är lite mer förberedda, ja dom behöver lite extra tid helt 

enkelt. (Tintin) 

En nackdel med läxhjälp, som lyfts av flera lärare, är att det finns en risk att vårdnadshavarna 

överlåter ansvaret för färdighetsträning helt till skolan.  

Det vi har märkt med läxhjälpen, någonting jag har tänkt mycket på speciellt när jag 

hade så många på läxhjälp, så försvann det här... Alltså man kunde inte sätta dom 

här tragglingsläxorna, du vet som man brukar göra med multiplikationstabeller eller 

klockan som man behöver göra flera, flera gånger i veckan, för mitt barn går på 

läxhjälp, då har dom ju gjort allting där. Och lika läs, dom som behöver lästräna 

flera gånger i veckan, så där har jag sett en nackdel med just läxhjälpen. (Anna) 

En organisationsfördel som lyfts är fördelen av att vara två undervisande lärare för att 

underlätta identifiering och direkt sätta in stöd. Det kan också ge större möjligheter att vara 

mer flexibel vad gäller grupperingar och att möta elevers olika behov.  

Dom har ju möjligheter, tänker jag till viss del, att modulera i undervisningen 

eftersom vi har fördelen av att vara två undervisande matematiklärare per klass, 

dom har möjlighet att göra flexibla grupperingar och olika svår… ofta en lärare som 

jobbar i en mindre grupp och kanske en annan planering och kanske ett annat 

läromedel, en annan takt. (Karin) 

...att vara två i klassrummet. NN hjälper, alltså hon ser, när jag har en genomgång 

då ser ju hon andra saker än jag ser,… Om det är någon som inte hängt med alls 

eller så, då kan ju hon se vem som behöver en extra genomgång. … … 

problemlösning. Då var det kanske fem som tyckte det var svårt och inte liksom 

kom igång. Då gjorde vi så istället att då tog jag dom fem och vi gick och satt i 

biblioteket varenda mattelektion ett tag, och så var NN kvar med resten. Så det är ju 

sånt man kan göra när man är två, så jag kommer tillbaks till det hela tiden. Vad 

viktigt det är att vara två. (Anna) 

Resultatet visar att förändringar som sker i undervisningen är lugnare arbetstakt, kortare 

genomgångar, kompensatoriska hjälpmedel, mer matematikprat, laborativt material, enskilda 

genomgångar, intensivträning, minnesträning samt betydelsen av att använda kroppen vid 

inlärning. 

..det blir ju att man kanske förändrar med extra anpassningar i klassrummet, att man 

ger vissa barn mer tid, i instruktioner, att man följer upp. Det tror jag alla gör 

gemensamt, automatiskt att man ringar in de elever som har svårigheter. (Alex) 

Mer tid är något som lyfts i dubbel bemärkelse. Dels elevers behov av mer tid för att kunna 

befästa kunskaper men också skolans tidspress att hinna med alla delar inom matematiken.  

Jag tror att tempot kan vara en. En del behöver längre tid på sig än andra ... ...och då 

får man inte den tiden att riktigt befästa saker och ting, utan det finns så mycket 

annat på den här listan som måste gås igenom och då släpper man till slut. Och det 

hör väl ihop med det här med uppföljningen, får man ett F på ett prov, så blir det lite 

elevens eget problem att ta tag i det sedan, för man hinner inte följa upp det, för nu 

kommer vi ju till algebra här. (Alex) 
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Resultatet visar också att en del matematiklärare har svårt att frångå sin planering och göra 

förändringar även om det skulle gynna eleven. 

Jag skulle inte vilja påstå att den gör det. … man har väldigt svårt för att 

differentiera i skolan. … Jag har försökt hjälpa till och försökt föra in vissa saker, 

men det är svårt att komma in med det. Då måste man nästan organisera ett 

förändringsarbete mer ovanifrån, att man har fokus på förändring. Sen när lärarna 

har dragit igång sin termin och man kommer in och försöker förändra, så är det så 

lite man kan förändra egentligen. (Alex) 

 

Speciallärarens roll i problemlösningsprocessen  
I studien ser vi att specialläraren har en bred och betydelsefull roll.  

Jag känner att min roll där är ofta att vara spindeln i nätet. Att ha den överblickande 

kollen … ... Jag ser mig som ett bollplank, jag är deras stöd, som finns att hjälpa. 

Sen tror jag det är viktigt att lärarna är involverade för att en förändring ska kunna 

ske. Då är det inte bra om jag sitter på min kammare och skriver ett ÅP eller gör 

någonting som nån annan ska utföra. Jag tycker att det är jätteviktigt att de är med i 

hela processen och kommer med egna tankar och idéer. (Karin) 

Specialläraren "finns med på resan från identifikation till förändring av undervisningen." 

(Sara) De teman som framkommer är att specialläraren arbetar med organisatoriska frågor, 

relationsarbete, elevarbete samt har en stödjande roll.  

I resultatet ser vi att specialläraren har en funktion vad gäller att ansvara över helheten vad 

gäller allas behov. Det beskrivs som att vara spindeln i nätet, leda interna och externa möten 

samt organisera stöd i samråd med rektor. 

 ..en roll som ser till att vi får ett brett sätt att se på den här 

problemlösningsprocessen. Så att det inte bara förläggs hos individ, eller att det bara 

läggs på att det är för dåligt med resurser. (Kim) 

...det är ju mitt ansvar tycker ju jag, att organisera upp det och samtidigt att man har 

en god relation med hemmet när det gäller stora svårigheter. ...så det är ju mitt 

ansvar och rektorns också förstås ansvar att se till att vi kan få till en 

stödundervisning rent organisatoriskt. … hur vi kan bli mest effektiva. (Felicia) 

Lärarna är överens om att relationsarbetet är av stor betydelse i speciallärarens roll. Relationer 

beskrivs som viktigt då tryggheten möjliggör en god lärmiljö. Det framkommer att 

specialläraren har en roll i relationsarbetet mellan olika parter; lärare-speciallärare, elev-

speciallärare, vårdnadshavare-speciallärare. 

Jag försöker skapa en god relation. Försöker vara en person som visar att jag tycker 

om att var ihop med dem och att nu ska vi fixa det här. Jag förstår att du känner dig 

som skit, men med hjälp av mig kan vi kanske börja göra något åt det. Så det är 

mycket känslor man spelar på ... det handlar nog mycket om timing tror jag, att man 

lyckas fånga den där stunden. När en elev har nått botten liksom, är man där då så 

kan man göra jättestor skillnad. (Alex) 

 ... man måste lära känna eleven, man måste skapa en relation … Det är ju ingen idé 

att bara pang på göra en kartläggning direkt, känner jag, utan jag måste ju ha fått 

sett den här eleven iallafall i några månader innan jag kan göra en kartläggning. 

(Felicia) 

 



24 
 

I resultatet ser vi att speciallärarens roll upptas av elevutredningar, arbete med åtgärdsprogram 

och arbete med elever. Var arbetet sker beror på elevers behov av stöd och hur de känner inför 

stödet. 

Ibland är NN med i förändringen genom att komma och vara med i klassrummet 

och ibland går eleven till NN:s arbetsrum. Det är mycket beroende på elev. Vissa 

elever går gladeligen iväg medans för andra elever är det väldigt viktigt att vara 

kvar i klassrummet och arbeta. (Sara) 

Det är nog tradition också att man ska hämta barn, men man måste känna av för en 

del barn trivs inte med att vara utpekade. Så de grupper där jag jobbar i gruppen 

kanske det är uttalat oss lärare emellan vem jag ska fokusera på. Ibland är det inte 

det, men då blir det oftast inte så bra insatser då om man inte har definierat vad man 

ska göra. (Lowe) 

 

Det framkommer att speciallärarens arbete med elever kan variera. Ibland arbetar elever hos 

specialläraren för att få lugn och ro, men med samma material som övriga klassen. I andra fall 

arbetar elever hos specialläraren med annat material för att kunskapsluckor finns. 

...dom allra flesta elever säger att dom vill jobba ifred och frågar om vi inte kan 

jobba hos mig istället. Det kan se olika ut. Det kan vara så att vi gör lika som dom 

gör i klassen, eller nåt helt annat. (Kim) 

Om vi säger då att vi har upptäckt... ... då kanske jag har fått ägna mig lite mer åt 

den eleven en viss period, tills den fixar det där. … tills man ser att nu förstår den 

det där. … om man upptäcker så måste man ju göra något åt det, inte bara flyta på. 

(Sonja) 

Av resultatet framkommer att den stödjande rollen ses som viktig. Stödet beskrivs som att 

specialläraren observerar och handleder, ger metodtips, kan rådfrågas, bollar tankar och idéer 

med, medverkar på möten och i samtal.  

NN har koll på ramarna, om jag inte vet hur jag ska gå till väga går jag till NN. …är 

en trygghet att bolla sina idéer och bekymmer med. Där kanske jag, i samtalet, 

kommer fram till lösningen, men det gjorde jag genom att bolla med NN. (Sara) 

Sen jobbar jag lite med kartläggningar, både till pedagogiska utredningar men det 

kan också vara till exempel frågeställningar från familjen- ligger mitt barn rätt till 

eller så. Sedan träffar vi arbetslagen var tredje vecka på något som kallas 

pedagogiska samtal, så då bollar vi de elever de behöver hjälp med att tänka ikring. 

Man kollar lite hur man ligger till med sina dokument och att rätt insatser pågår. 

(Lowe) 

Några lärare beskriver att det läggs mycket fokus och tid på läs- och skrivsvårigheter vilket 

medför att matematiken upplevs komma i andra hand. Men en förändring är i sikte, fler 

utbildar sig till speciallärare med inriktningen matematik vilket medför att större fokus 

hamnar på matematiken. 

Det man kan tänka om matematiksvårigheter är att finns det bara en speciallärare, 

jag tänker att lärarnas tänk är främst att man måste kunna läsa och skriva och det är 

det de uppmärksammar, men jag upplever att när jag kom hit så då ser man också 

att nu kommer du och du har matte och då är man mer observant på det, barnens 

svårigheter. Jag tror annars att elever kan få gå ganska länge innan man gör något åt 

det. För man är inte van att det är de som får speciallärarhjälpen.  (Lowe) 
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Resultatet visar att det är vanligt att det finns en plan för kartläggning i svenska på 

skolorna, medan det sällan finns någon kartläggningsplan för matematik. Även 

här lyfter några lärare att en förändring är på gång.  

Vi arbetar i specialpedagoggruppen med att utforma ett årshjul för screening i 

matematik, liknande det som kommunen redan har, sedan flera år, inom läsning. 

Screeningen inom läsningen ger oss speciallärare ett nät så inte någon elev faller 

igenom om en klasslärare missat att uppmärksamma elevens svårigheter. (Dina) 

  

Resultatsammanfattning och anknytning till teoretiska utgångspunkter 
Här kopplas studiens resultat till våra teoretiska utgångspunkter; specialpedagogiskt 

perspektiv och den didaktiska triangeln.  

Lärandet och eventuella svårigheter kan ses ur ett vidare perspektiv där hela organisationen 

lyfts in som påverkansfaktor (Ahlberg, 2007). Det kan också smalnas av till det 

kompensatoriska- och det relationella perspektivet där situationen påverkas antingen av 

eleven och dess brister eller av skolmiljön och relationerna runt eleven. 

I studien reflekterade lärarna kring hur de ser på matematiksvårigheter. I de teman som kunde 

urskiljas; organisation och lärmiljö, färdigheter i matematik, koncentration och 

minnessvårigheter samt motivation, kopplar vi flertalet till det kompensatoriska perspektivet 

där svårigheterna ligger hos eleven. Organisation och lärmiljö är det tema som vi ser kan 

kopplas till det relationella perspektivet och de bakomliggande orsakerna till hur svårigheter 

ser ut ligger alltså på skolans organisation och hos personalen. 

I arbetet med att identifiera matematiksvårigheter framkommer teman som visar att det 

företrädesvis sker i undervisningen, genom samtal och i tester. Här kan vi se att det 

relationella perspektivet är påtagligt då samtal och interaktion mellan lärare, elev och hemmet 

är viktiga för identifieringen. Att använda sig av tester för att se var svårigheterna ligger kan 

ses ur ett kompensatoriskt perspektiv om enbart elevens kunskapsnivå kontrolleras i till 

exempel helklass där det är "lika för alla". Ser man istället testet mer ur ett relationellt 

perspektiv kan eleven ges det stöd i form av anpassningar den behöver för att kunna prestera 

maximalt. Omgivningen ser alltså att svårigheter även kan ligga i och orsakas av miljön runt 

eleven. 

De åtgärder som lärarna uttrycker sig se i elevernas lärmiljö då svårigheter identifierats 

samlas under temana organisationsförändringar och förändringar i undervisningen. Dessa 

teman kan ses ur såväl relationellt- som kompensatoriskt perspektiv. Då åtgärderna görs för 

att eleven har svårigheter menar vi att det ses ur ett kompensatoriskt perspektiv, till exempel 

då eleven får sitta i liten grupp för att den inte kan följa klassens undervisningstakt. Görs 

åtgärderna istället för att läraren ser att elevens svårigheter beror på omgivningen och att 

arbete i stor grupp hämmar eleven kan det sägas vara ett relationellt perspektiv. Lärarna 

betonar att undervisningen ska anpassas till elevernas behov, vilket uttrycker en relationell 

syn på fenomenet. Resultatet visar att det är vanligt att skolan organiserar extra studietid efter 

skoltid och även det kan ses ur de båda perspektiven. Om den extra undervisningen ges för att 

eleven inte har koncentration eller förmåga att följa undervisningen kan det vara ett 
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kompensatoriskt perspektiv. Om den extra undervisningen ges på grund av att lärarna 

upplever att de inte hinner med att ge eleverna det stöd de har behov av inom ordinarie tid, 

kan det ses ur ett relationellt perspektiv då svårigheterna uppstått på grund av brister i 

organisationen eller undervisningen. 

Resultatet visar att specialläraren har en viktig roll i problemlösningsprocessen och de teman 

som framkommit är arbete med organisatoriska frågor, relationsarbete, elevarbete samt en 

stödjande roll. Här ser vi ett tydligt relationellt perspektiv där specialläraren är den som 

samtalar med alla berörda parter för att försöka se elevens situation ur ett vidare, 

specialpedagogiskt perspektiv. Resultatet visar en enighet kring vikten av relationsarbete och 

att specialläraren har en betydelsefull roll i detta arbete dels i samtal med elever och föräldrar 

dels med kollegor som bollplank och handledare. Enighet råder kring att specialläraren också 

arbetar mycket tillsammans med elever som identifierats vara i svårigheter. Denna 

stödfunktion kan ses ur ett relationellt perspektiv då orsaker till elevens svårigheter söks i ett 

större perspektiv än bara hos eleven. Det kan även ses ur ett kompensatoriskt perspektiv där 

svårigheten ligger hos eleven, till exempel att denna inte har lagt tid på skolarbete och därför 

inte har de kunskaper den borde ha. Bristerna ligger då hos eleven och det specialpedagogiska 

stödet anpassas för att kompensera för elevens brister. 

Då vi ser på resultatet utifrån vår didaktiska triangel kan vi konstatera att lärarens perspektiv 

på eleven och dess lärande påverkar identifiering och åtgärder för eleven. Har läraren ett 

relationellt perspektiv uppfattar vi att identifiering av eventuella svårigheter sker men att det 

inte enbart är matematiskt kunnande som styr vilka åtgärder som sätts in. Istället ser man 

bredare på situationen och att det är många delar som kan påverka elevens lärande. Dock 

uppfattar vi att åtgärderna ibland uteblir på grund av organisatoriska aspekter så som 

resursfördelning och ekonomi. Resultatet visar att när lärare ser på eleven ur ett 

kompensatoriskt perspektiv, att problemet ligger hos eleven, kan åtgärder sättas in utan att 

identifiering av eventuella matematiksvårigheter sker. Om identifiering sker görs detta på 

individnivå och åtgärderna kompenserar endast för elevens brister.  

Vi ser att vår didaktiska triangel kan tydliggöra arbetet kring elever i matematiksvårigheter då 

de olika delarna interagerar och påverkar varandra. Specialläraren uppfattas i studien vara 

som "spindeln i nätet" den som bidrar med kunskaper som påverkar såväl identifiering som 

planering och genomförande av åtgärder, vilket får betydelse för elev, lärare och 

undervisningssituation. 

   

Diskussion  
Nedan förs en metoddiskussion samt en resultatdiskussion kring studiens resultat utifrån syfte 

och frågeställningar och aktuell forskning som redovisats i bakgrunden. I metoddiskussionen 

reflekteras kring val av metod och i resultatdiskussionen försöker vi belysa informanternas 

uppfattningar genom att jämföra och diskutera dessa i relation till tidigare presenterad 

forskning. 
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Metoddiskussion  
I en kvalitativ studie är syftet att ta del av människors berättelser om olika fenomen och 

försöka förstå dessa utifrån deras synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns olika 

metoder för datainsamling inom kvalitativa studier och Bryman (2011) menar att 

fokusgrupper är bra dels då många röster hörs vid samma tillfälle, dels för att informanterna 

kan känna stöd och inspiration att utveckla sina tankar. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver fokusgrupperna som en möjlighet att ta del av en grupps samlade synpunkter kring 

fenomenet, men att det kan upplevas som svårare för moderatorn att styra samtalet och att det 

kan vara svårt att avgöra vem som säger vad då utskrifter av samtalet ska göras. 

Vår inledande tanke var att använda oss av fokusgrupper men efter att ha genomfört en 

pilotstudie där vi dels upplevde det som svårt att styra så att alla informanter kom till tals, dels 

kände att informanterna vände sig till oss istället för att samtala i gruppen valde vi att använda 

oss av enskilda intervjuer istället. Vi insåg även att det skulle bli svårt att organisera möten i 

fyra grupper med fyra till fem personer i varje grupp vad gäller tid och logistik. För att få 

tillräcklig mängd empiri bestämde vi oss för att intervjua 14 lärare var. Då en lärare i sista 

stund valde att avstå fick vi söka efter och kontakta en ny, så att vi kunde stå fast vid våra 14 

informanter. 

Våra intervjuer var halvstrukturerade (Kvale & Brinkmann, 2014) då vi utgick från en 

intervjuguide (se bilaga 2) med kärnfrågor baserade på vårt syfte och våra frågeställningar, 

men där informanternas berättande låg till grund för följdfrågor och styrde intervjun vidare. 

Då informanternas berättande var intressant och lätt kunde ha utvecklats åt ett helt annat håll, 

var det en trygghet att ha en intervjuguide med grundfrågor som hjälpte oss att komma 

tillbaka till kärnfrågorna. Att använda oss av enskilda intervjuer gjorde det lättare att ta del av 

varje informants tankar om fenomenet och att denne genom följdfrågor gavs möjlighet att i 

lugn och ro utveckla sitt resonemang. Då det finns en tydlig intervjuguide (se bilaga 2) 

upplever vi att studien skulle kunna genomföras av någon annan och till viss del få samma 

resultat. Dock påverkas tillförlitligheten av att vi som intervjuledare, precis som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver, omedvetet kan ha påverkat informanterna genom vårt sätt att 

ställa följdfrågor.  

Klasslärare möter eleverna under större del av dagen och ser dem i fler situationer än 

speciallärare och specialpedagoger gör. Deras upplevelse av elevers behov kan därför skilja 

sig från speciallärarens och vi tror att valet att ha klasslärare med i studien därför gav ett mer 

nyanserat resultat än om vi enbart skulle intervjuat speciallärare. I resultatet är alla 

informanter representerade.  

 

Resultatdiskussion      
I vår kvalitativa studie har 14 lärare intervjuats för att få fördjupad kunskap om och förståelse 

av arbete kring elever i matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i 

problemlösningsprocessen. Resultatet visar att informanterna förstår matematiksvårigheter på 

en mängd olika sätt och att identifieringen oftast sker direkt i undervisningen, i samtal eller 

genom tester. Resultatet visar att förändringar av lärmiljön ses som viktig då 
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matematiksvårigheter identifierats, men att en förändring av olika anledningar inte alltid sker. 

Det framkommer att specialläraren upplevs ha en betydande roll för att se och stötta elevens 

lärande ur ett vidare perspektiv. Nedan diskuteras resultaten utifrån våra frågeställningar och 

relaterar dessa till tidigare forskning. 

 

Lärares förståelse av matematiksvårigheter 

I studien framkom att det inte finns något enkelt sätt beskriva vad matematiksvårigheter är.  

Detta stämmer med flera forskares syn, att detta är ett komplext område som är svårt att 

definiera (Adler, 2005; Lunde, 2011; Sjöberg, 2008). De tillfrågade lärarna har många tankar 

om vad matematiksvårigheter kan vara och precis som Ljungblad (2014) lyfter man brister i 

matematikkunskaper, så som taluppfattning och ohållbara strategier, som en orsak. Inom 

forskningen lyfter både Adler (2005) och Sjöberg (2008) dyskalkyli i samband med 

matematiksvårigheter, men i vår studie är det inget lärarna nämner som orsak till svårigheter i 

matematiklärandet, vilket förvånar oss lite. Vår uppfattning är att det för några år sedan blev 

vanligare att begreppet dyskalkyli nämndes i matematiska resonemang, men att det finns en 

osäkerhet kring innebörden och att det därför inte fått samma genomslag som 

dyslexibegreppet. Denna osäkerhet kan ligga till grund för att det inte lyftes som orsak till 

matematiksvårigheter, i våra intervjuer. En annan orsak till matematiksvårigheter menar 

Ljungblad (2014) och även Lunde (2011), är koncentrations- och minnessvårigheter som 

innebär att eleven inte klarar att hålla fokus längre stunder och därför tappar kunskap och 

kommer efter klasskamraterna i inlärningen. Koncentrations- och minnessvårigheter 

framkommer även i vårt resultat som en orsak till svårigheter i elevers lärande. Vi upplever att 

koncentrationssvårigheter är det som ofta lyfts i debatten kring skolan och elevers resultat. 

Några lärare i studien menar att samhällets oändliga utbud av information och möjligheten att 

byta när något är tråkigt kan vara en bidragande orsak till att elever har svårt att fokusera. 

Studien visar att lärarna ser elevernas bristande motivation som en orsak till 

matematiksvårigheter. Det nämns att många elever inte ser nyttan med matematiken. De tror 

att matematik bara är ett ämne i skolan och ser inte att det är en stor del av samhället och det 

vardagliga livet. Boaler (2011), Boesen m.fl. (2014) och Partanen (2016) betonar vikten av att 

koppla undervisningen till vardagen för att skapa förståelse och sammanhang. I studien 

framkommer att lärare upplever det som svårt att arbeta med omotiverade elever. De upplevs 

vara svåra att nå och det tar lång tid att bygga upp det förtroende som behövs för att 

möjliggöra ett gott lärande. Lärarnas känsla stämmer väl med Ljungblads (2016) studie där 

hon lyfter bra relationer och elevers självkänsla som avgörande för elevers lärande i 

allmänhet, men framför allt inom matematiken. Många forskare (Brophy, 1983; Gustafsson & 

Myrberg, 2002; Hattie, 2009; Samuelsson & Lawrot, 2009) lyfter lärarens engagemang, 

positiva förväntningar, tilltro till eleven och att de ställer rimliga krav som betydande för att 

skapa goda förutsättningar för lärandet. Vi håller med om detta och tänker att om detta brister 

får vi elever som slutar bry sig och de riskerar också att tappa självförtroendet.  
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Lärares identifiering av matematiksvårigheter 

För att kunna sätta in rätt stöd till eleverna är det viktigt att identifiera styrkor och svagheter. 

Enligt resultatet i vår studie identifieras elevers svårigheter och behov bland annat genom 

samtal mellan elever, lärare och föräldrar och återigen ser vi vikten av bra relationer, vilket 

Ljungblad (2016) beskriver. Vi ser även relationen och tryggheten mellan lärare som viktig då 

överlämning mellan olika stadier sker. Om informationen inte når fram finns risk att eleven 

inte får det stöd den behöver. Å andra sidan kan det vid överlämningar ibland ges för mycket 

information, vilket kan medföra att en elev inte får den chans att börja om på nytt, som den så 

väl kan behöva. Giota (2006) har en poäng i att bedömning inte får ge eleven känslan av att 

vara dömd, utan den ska ge tilltro till elevens egna lärande.  

Mycket av den forskning vi läst menar att tidig identifiering är av största vikt för att 

förebygga matematiksvårigheter (Dowker, 2004; Engström, 2015; Fischbein, 2009; Lunde, 

2011; Reikerås, 2013; Savage, 2006). I studien beskriver lärare att kartläggningen i svenska 

tidigare varit prioriterad och att de saknat ett kartläggningsmaterial i matematiken. De 

beskriver att i och med Skolverkets bedömningsstöd har de fått en god hjälp i den tidiga 

identifieringen. De nämner även andra tester de använt men menar att det är skönt med ett 

material som är enhetligt för hela landet. Den enda nackdelen med bedömningsstödet nämns 

som att det är tidskrävande. Det upplevs svårt att genomföra de muntliga testen med varje 

elev eftersom det många gånger inte finns personal som kan vara behjälplig med klassen. Vår 

erfarenhet är att specialläraren istället har genomfört testerna, men vi ser det som en fördel om 

skolan kan organisera så att matematikläraren kan genomföra de muntliga testen då denne blir 

medveten om hur det ser ut på individ- och gruppnivå. 

I arbetet med elever på lektionerna upplever lärarna i studien att de ofta kan identifiera elevers 

styrkor och svagheter. De ser hur eleven arbetar i böckerna, hur de svarar muntligt på frågor 

men även på hur de agerar under lektionen. Arbete med miniwhiteboards nämns som ett bra 

verktyg för att se och därefter ge feedback. Flera forskare (Boaler, 2011; Lundahl, 2016; 

Vetenskapsrådet, 2015) menar att arbeta med formativ bedömning ger eleven möjlighet att bli 

delaktig i sitt eget lärande. 

 

Åtgärder som förändrar för eleven 

I resultatet framkommer att lärarna ser förändring i elevens lärmiljö som något viktigt om 

matematiksvårigheter identifierats. En vanlig förändring som lyfts är utökat timantal i 

matematik både före och efter ordinarie skoltid. Det framkommer att denna insats kan vara 

frivillig eller obligatorisk. Insatsen beskrivs som obligatorisk när en elev har eller riskerar att 

få betyget F. Vi delar Fischbein och Österbergs (2004) åsikt om att ett sådant stöd kan vara 

bra för en del elever, men långt ifrån alla. Den extra tid som ges kan vara det som behövs för 

att en elev ska övervinna svårigheter, men för en annan elev kan det bidra till att denne känner 

sig misslyckad och tappar motivation.  

I resultatet ser vi att extra anpassningar för elever i matematiksvårigheter många gånger sker 

som en naturlig del i undervisningen. Lärarna visar insikt om vikten av att se varje individs 

behov, vilket Engström (2015) och Löwing (2006) menar är av stor betydelse. Vi kan dock se 
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en tendens till att undervisningen på högstadiet inte gör dessa anpassningar i lika stor 

utsträckning. En anledning kan vara stressen som lärare känner kring att hinna med alla 

moment inför betygssättning. Svårigheter att hinna med alla elevers behov lyfts av flertalet 

lärare. Resultatet visar att ibland sker ingen förändring av lärmiljön för eleven, vilket vi menar 

kan ha olika orsaker. Det kan bero på bristfällig kompetens hos läraren att upptäcka eleven 

(Ljungblad, 2014), på lärarens tidspress som gör att denne inte hinner med att se behoven eller 

på resursbrist. Med resursbrist menar vi att läraren har identifierat ett behov, men resurser 

saknas att möta behovet.  

Speciallärarens arbete med eleven är något som lärarna lyfter som en åtgärd för att möta 

elevers matematiksvårigheter. Detta arbete beskrivs som att det kan se olika ut beroende på 

vilken elev det gäller. Ibland kommer specialläraren in i ordinarie matematikundervisning 

som en extra resurs och ibland arbetar denne tillsammans med elever i mindre grupp eller 

enskilt. Att stödet ser olika ut anser vi måste styras av elevens upplevelse och känsla. Elever 

är olika och en del vill inte arbeta utanför klassen medan andra tycker att det är skönare att få 

sitta lite mer avskilt. Samuelsson och Lawrot (2009) lyfter dilemmat kring att åtgärder 

påverkar elever på olika sätt. Inkludering är ett begrepp som ofta används i diskussioner kring 

arbetet med elever i svårigheter och i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet (2006) 

betonas att elever ska inkluderas.  

I resultatet lyfts fördelen av att vara två undervisande pedagoger då det ger större möjlighet att 

möta elevers olika behov. Det finns inte mycket forskning kring fördelar och nackdelar kring 

detta arbetssätt. Vår övertygelse är att det initialt kan ses som kostsamt med två lärare i varje 

klass men i förlängningen blir det en vinst för individen och samhället.  

 

Speciallärarens roll i problemlösningsprocessen  

Resultatet visar att lärarna förstår matematiksvårigheter på en mängd olika sätt och vi tror att 

specialläraren kan bidra till att svårigheterna ses ur ett vidare specialpedagogiskt perspektiv. 

Specialläraren beskrivs ha en bred och betydelsefull roll, den liknas med spindeln i nätet i 

hela problemlösningsprocessen. Speciallärarens arbete beskrivs som att denne "finns med på 

resan från identifikation till förändring av undervisningen" (Sara). Detta stämmer med det 

Ahlberg (2007) beskriver vikten av, att se verksamheten i ett vidare perspektiv och inte bara 

som specialundervisning med elever. Lunde (2011) menar att speciallärarens arbete är 

komplext då denne hämtar teorier och forskning från olika forskningsgrenar.  

I de teman som framkom kring förståelse, identifiering och åtgärder kring elevers 

matematiksvårigheter lyfter lärarna att specialläraren har en betydelsefull roll då denne finns 

som ett stöd för klasslärarna. Det framkommer som viktigt och en trygghet för klasslärare att 

få resonera med specialläraren för att få råd och stöd kring kartläggning, bemötande och 

undervisning. Det framkommer också att specialläraren är den som många gånger har 

möjlighet att arbeta enskilt med elever och därigenom bygga relationer. Relationer beskrivs 

som viktiga för att nå fram till eleven och få denna att känna sig sedd och trygg. Lärarna är 

eniga i att speciallärarens relationsarbete är en viktig arbetsuppgift då trygghet möjliggör en 

god lärmiljö. En trygg lärmiljö har stor betydelse för matematikinlärningen i allmänhet men 
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framför allt för elever i matematiksvårigheter (Ljungblad, 2016; Lundberg & Sterner, 2009).  

Det framkommer att specialläraren förväntas se helheten och därmed vara delaktig i 

resursfördelningen så att eleverna får det stöd de har behov av. Vi är överens med 

forskningslitteraturen om att det är av stor betydelse att elever får rätt stöd. Ingestad (2009) 

menar att elever till och med kan tappa motivation och självkänsla om fel stöd ges.  

Något som lyfts är att stor del av det specialpedagogiska arbetet i de tidigare årskurserna 

fokuserar på läs- och skrivsvårigheter. Matematiken beskrivs komma i andra hand vilket 

resulterar i att stödet i flera fall kommer först på mellanstadiet. Forskningslitteraturen 

(Dowker, 2004; Engström, 2015; Fishbein, 2009; Lunde, 2011; Ramineni & Watkins, 2010; 

Reikerås, 2013; Savage, 2006) lyfter vikten av tidiga upptäckter och insatser för att förhindra 

svårigheter högre upp i åldrarna. Dock menar Lundberg och Sterner (2009) att trots de 

tidigare insatserna kommer flera elever ändå få behov av särskilda stödåtgärder. Vi håller med 

om att tidiga insatser är av största vikt för att förebygga svårigheter, men vi inser också att 

elever med matematiksvårigheter alltid kommer att finnas. Om svårigheter upptäcks tidigt och 

åtgärder sätts in finns större möjlighet att hjälpa elever i det fortsatta matematiklärandet. 

Då vi ser på resultatet utifrån vår didaktiska triangel framkommer att specialläraren med sitt 

specialpedagogiska perspektiv har en viktig roll såväl i identifieringsfasen som i planering 

och genomförande av åtgärder. Om detta sker tidigt tror vi att elevens känsla och upplevelse 

av misslyckande kanske kan undvikas. 

 

Avslutande reflektion och vidare forskning 
Resultaten i PISA är en bidragande orsak till att matematiklärandet har hamnat mer i fokus de 

senaste åren. Forskningen visar fördelar med tidig identifiering vilket lett till att Skolverket 

kommit ut med det obligatoriska bedömningsstödet. De flesta lärarna i vår studie är positiva 

till bedömningsstödet och tycker att det är en bra hjälp för att tidigt se styrkor och svagheter 

och utifrån det sätta in lämpliga åtgärder för att utveckla matematiklärandet. Då 

bedömningsstödet är obligatoriskt i åk 1 tror vi att en positiv effekt av den tidiga 

kartläggningen kommer att visa sig inom några år. Förhoppningsvis kan det resultera i att 

specialläraren tillsammans med övrig personal på skolan kan fånga upp eleverna tidigt och 

förebygga att elevers självförtroende och motivation dalar. Även de senaste årens fortbildning 

kring matematik via skolverkets Matematiklyft och diskussioner kring formativ och summativ 

bedömning tror vi har lett till en större insikt kring matematiklärande. Vi ser detta som 

positivt och hoppas att dessa kompetensutvecklingsmöjligheter fortsätter så att lärandet och 

diskussionerna kring matematiken hålls levande.  

Lärarna i studien nämner att det finns fördelar med att vara två lärare som arbetar tillsammans 

med klassen då det ger större möjlighet att upptäcka och åtgärda svårigheter tidigt. Vi tror 

också att det finns vinster i att fler vuxna finns runt eleverna och att lärarna samarbetar. Flera 

kompetenser och perspektiv har större möjlighet att möta elevers olika behov, och vi ser 

därför tvålärarsystem som ett intressant område för vidare forskning för att utveckla skolan 

och främja elevers lärande. 
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Syftet med vår studie var att få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i 

matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Vi kan se att det 

finns mycket kunskap kring detta ute på skolorna, men att behovet av samarbete och 

diskussioner mellan olika yrkesgrupper är stort. Vi ser att specialläraren har en viktig roll som 

stöd till både lärare, elever och föräldrar och att det behövs fler utbildade lärare och 

speciallärare generellt, men kanske framförallt inom matematiken för att lägga större fokus på 

matematiklärandet. I studien nämns att fokus på matematiken ökar då speciallärare med 

inriktning och intresse för matematik finns på skolan. Vi ser därför positivt på framtiden då 

fler speciallärare med inriktning matematik utbildas och kommer belysa matematiken på 

skolorna.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Missivbrev till informanter 

Hejsan, 

Vi är två lärare som heter Ulla Barkman och Malin Hult som bor i södra Dalarna. Vi utbildar 

oss till speciallärare med inriktning matematik och läser nu sjätte och sista terminen vid 

Mälardalens Högskola. Vi är i fasen att skriva vårt examensarbete där vi planerar att 

undersöka hur det ser ut med arbetet kring matematiksvårigheter på några skolor.  

Att vara pedagog är inspirerande och mycket givande. Dagligen utmanas vi att hitta vägar för 

att möta elevers olika behov. Inom läs- och skriv finns det mycket forskning och verktyg att 

använda sig av, men inom matematiken saknas denna bredd.  

Genom vårt examensarbete önskar vi få fördjupad kunskap om skolors arbete med elever som 

uppfattats ha särskilda behov i matematik. Vi är därför intresserade av att få intervjua Dig och 

ta del av Dina erfarenheter av arbetet med elever i matematiksvårigheter. 

Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter och vi vill betona att du när som helst har möjlighet att 

avbryta intervjun och din medverkan i vår studie. I vårt arbete kommer alla namn och platser 

att avidentifieras så att du kan känna dig trygg i att ingen som läser kan förstå vem som 

deltagit.  

Vi är tacksamma om Du vill dela med dig av dina erfarenheter.  

Om Du har några funderingar är Du välkommen att kontakta oss på mail eller telefon. 

Vänligen; 

 

Ulla Barkman                                                             Malin Hult 

xxx@student.mdh.se                                           xxx@student.mdh.se 

070-xxx                                                                         070-xxx 

 

Vår handledare är Tina Hellblom-Thibblin, Docent i specialpedagogik vid Mälardalens 

Högskola; xxx@mdh.se 

mailto:@student.mdh.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Datum:_____________________ 

Namn på intervju:________________________ 

  

Vi inleder intervjun med en kort presentation av oss själva. Vi påminner om syftet med vår 

studie och att hen när som helst kan avbryta sin medverkan.  

  

Informantens bakgrund: 

• Antal år i yrket?  

• Ålder?  

• Utbildning? Finns matematik? 

• Huvudsaklig arbetsuppgift i dagsläget? 

  

Inledande fråga: 

• Berätta lite om hur ditt matematikarbete har sett ut den senaste veckan? 

  

Fördjupande frågor:  

• Vad anser du att matematiksvårigheter är? 

• Vilka erfarenheter har du av matematiksvårigheter hos elever? 

• Vilka svårigheter upplever du som svåra att möta/hantera? 

• Vilka tror du är de främsta orsakerna till att en elev hamnar i matematiksvårigheter? 

• Vilka ytterligare orsaker kan finnas?  

• Hur identifierar du matematiksvårigheter?  

• Vilka personer är delaktiga i identifikationsprocessen? 

• Finns det en gemensam plan för detta arbete? (på skolan, i kommunen) 

• Efter identifikationen, förändras undervisningen för eleven på något sätt?  

• Hur? 

• Vilka personer är delaktiga i förändringsprocessen kring eleven? 

• Vilken roll har specialläraren i problemlösningsprocessen? (problem, förklaringar, 

åtgärder) 

  

Avslutande fråga:  

Finns det något du vill tillägga? 

 


