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Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll 

vid identifieringen, uppföljningen och insatser avseende elever i matematiksvårigheter. I denna 

kvalitativa studie har det genomförts 14 semistrukturerade intervjuer med 

speciallärare/specialpedagoger på skolor i tre olika kommuner. Resultatet har analyserats 

utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 2009) samt ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv (Sjöberg, 2006). I resultatet framkom det att vid kartläggning av 

elevers matematikkunskaper har bedömarstödet gett lärarna en bild av vad som bör kartläggas 

för att identifiera grundläggande matematiska kunskaper. Studien visar att respondenterna 

likställer grundläggande matematiska kunskaper med de kunskaper som kartläggs i Skolverkets 

bedömarstöd. Insatser som sker utifrån den identifiering som skett varierade, samt att 

specialläraren hade varierad grad av delaktighet vid uppföljning av resultat. Slutsatsen i denna 

studie var att klassläraren har ett stort ansvar vid identifiering och uppföljning av elevers 

matematiska kunskaper samt en stor del i de insatser som genomförs. Utifrån resultatet 

framkom ett behov av att speciallärare och klasslärare samspelar gällande såväl identifiering 

som uppföljning för att kunna säkerställa att alla elever får det stöd som de behöver för i 

matematik samt att kartläggningsprocessen behöver vara en naturlig del i speciallärarens 

verksamhet.  

 

Nyckelord: bedömning, grundläggande matematikkunskaper, identifiering, insatser, 

kartläggning, matematiksvårigheter  
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Inledning  
Alla elever i skolan har enligt skollagen rätt att få utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina 

förutsättningar (SFS 2010:800). Ett uttalande som ställer stora krav på skolor att leva upp till. 

I skolan finns det elever som behöver mer stöd än andra för att nå så långt som möjligt. 

Tillvägagångssätten för att eleverna ska nå så långt som möjligt är många, men målen och 

kunskapskraven för eleverna är desamma. En del elever behöver träna fler gånger, andra 

behöver få instruktionerna förenklade medan några behöver ha möjlighet att sitta enskilt. 

Läroplanen är tydlig när det gäller skolans uppdrag att vara kompenserande i lärandet, det vill 

säga att skolan måste se till individers förmågor, bakgrund och språk och anpassa 

undervisningen utifrån elevers förutsättningar (Skolverket, 2017a). Skolan behöver vara 

medveten om elevernas kunskaper men också medveten om elevers svårigheter för att kunna 

utgå från eleverna i undervisningen och för att alla elever ska kunna nå så långt det är möjligt 

utifrån sina förutsättningar. Både skollagen (SFS 2010:800) och Salamancadeklarationen 

(2006) är tydliga i sina direktiv att skolan måste vara en plats för alla barn och där alla har 

samma rättigheter till en likvärdig utbildning.  Alla elever har rätt att lära sig läsa, skriva och 

räkna vilket betänkandet av utredning om en läsa-skriva-räkna-garanti behandlar (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2016:59). Där konstaterar man bland annat att en grundläggande 

taluppfattning vid skolstart är av vikt för att eleven ska ha så goda förutsättningar som möjligt 

för sin fortsatta skolgång och för sin framtid som delaktig samhällsmedborgare. Ett sätt att 

förhindra att elever får svårigheter med matematiken är enligt Lunde (2011) att eleverna 

behärskar de grundläggande matematiska färdigheterna så som taluppfattning, kunna 

ramsräkna och koppla siffra till antal. Det som framkommer i flertalet studier är att tidiga 

insatser är avgörande för elevernas fortsatta matematiska utveckling och för att förebygga att 

svårigheter uppstår i ett senare skede (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete, Stock, Schepens, 

Baeyens & Roeyers, 2009; Dowker, 2004; Dyson, Jordan & Glutting, 2011; Gersten, Jordan & 

Flojo, 2005; SOU 2016:59; Sterner, 2015).   

 

Vi som genomfört denna studie har olika erfarenhet av skolvärlden och har arbetat med 

matematikundervisning från förskola till årskurs 9. Vi har under våra år mött ett flertal elever 

i matematiksvårigheter och har vid dessa tillfällen slagits av att elever inte fångats upp tidigare 

och fått det stöd de behöver. Utifrån vår erfarenhet har vi tankar om att en anledning till att 

elever gått igenom flertalet årskurser utan att uppmärksammas har varit bristen på ett 

systematiskt kartläggningsmaterial samt att ämnet svenska varit prioriterat i skolan. Vi har 

arbetat på ett flertal olika skolor och kommuner och har uppmärksammat att kartläggningen av 

matematik varit varierande mellan såväl klassrum, skolor och kommuner.  

 

Sedan våren 2010 är de nationella proven i årskurs 3 obligatoriska då regeringen ansåg att 

elever i behov av stöd inte upptäcktes i tid. Syftet med de nationella proven var att skapa en 

möjlighet att få en likvärdighet i den svenska skolan, samt att uppmärksamma 

matematiklärandet i tidigare åldrar och kunna sätta in stöd så tidigt som möjligt. Materialet ska 
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bidra till ett formativt arbetssätt (Skolverket, 2017b). De senaste åren har vi sett att 

matematiken börjat få allt mer uppmärksamhet och framförallt sedan bedömarstödet i 

matematik (se bilaga 1) introducerades 2016. Det obligatoriska bedömarstödet i år 1 kartlägger 

framförallt elevers grundläggande kunskaper i taluppfattning (Skolverket, 2016). Beslutet om 

det obligatoriska bedömarstödet har drivits på av de negativa resultat Sverige haft på de 

internationella mätningar så som PISA (Programme for International Student Assessment) och 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) rörande elevers 

matematikkunskaper. Förutom det obligatoriska bedömarstödet i år 1 och de nationella proven 

i år 3, 6 och 9 kan lärare, speciallärare eller specialpedagoger använda sig av andra 

kartläggningsmaterial (se bilaga 1) för kartläggning av elevers matematikkunskaper.  

 

Ahlberg (2015) och Engström (2015) menar att det i skolan bedöms och testas en hel del och 

att syftet ofta är för att kunna kategorisera eleverna, om de är normativa eller om de skiljer sig 

från normen, vilket i sin tur sedan inte leder till något för eleverna. Vi är nyfikna på hur 

speciallärare idag arbetar med kartläggning av matematikkunskaper, samt hur man som 

speciallärare kan identifiera elever i svårigheter och hur man kan arbeta systematiskt för att 

säkerställa att ingen elev missas. Allt detta vill vi ta reda på mer om och då särskilt ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv för vår fortsatta yrkesutövning som speciallärare i matematik. 

Vi vill med andra ord finna goda arbetssätt gällande identifiering och uppföljning och insatser 

av elevers matematikkunskaper för vår framtida roll som speciallärare i matematik, på såväl 

individ, grupp och organisationsnivå.   

 

Arbetet består av fem delar. I den första delen, inledningen, beskrivs utgångspunkten till det 

valda problemområde, samt det övergripande syftet med studien. I den andra delen, 

bakgrunden, redovisas först riktlinjer utifrån skolans styrdokument, därefter redogörs delar av 

aktuell forskning som är relevant för det resultat som framkommit i studien. Bakgrunden  

avslutas med de teoretiska utgångspunkter som resultatet analyserats utifrån. Den tredje delen 

i arbete introduceras med studiens syfte och metod. Arbetets fjärde del består av resultatet av 

studien, samt en resultatanalys utifrån teoretiska perspektiv. I den sista delen finns en 

diskussion utifrån forskningsbakgrunden. 

Bakgrund 
I denna del berörs skolans styrdokument, samt de allmänna råden då dessa utgör grunden för 

skolans verksamhet. Därefter belyses den del av forskningsfältet som anses vara relevant för 

arbete utifrån det syfte som valts. Definitioner av grundläggande matematikkunskaper, 

matematiksvårigheter, formativ bedömning och det förebyggande arbetet i matematik, samt 

insatser och åtgärder kommer att lyftas fram. 

 

Skolans styrdokument och allmänna råd 

Skollagen är tydlig med att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var du bor eller vilka 

förutsättningar du har samt alla elevers rätt till likvärdighet oavsett förmåga och att skolan har 
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en kompensatorisk skyldighet. I och med det är skolan skyldig att skyndsamt sätta in 

anpassningar och eller åtgärder då en elev befaras att inte nå de uppsatta målen. Detta innebär 

att skolan måste veta vilka elever som riskerar att inte nå målen för att kunna förebygga och 

sätta in anpassningar och stöd till de som visar svårigheter att nå kunskapskraven i matematik 

(Skollagen 2010:800). 

 

Enligt Lgr 11, reviderad 2017, är syftet med matematiken: 

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik 

och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2017a, s.  56). 

 

Eleven ska enligt läroplanen utveckla ett antal matematiska förmågor såsom, 

problemlösningsförmåga, kommunikationsförmågan, resonemangsförmågan, att se samband 

och att kunna välja rätt metod för uppgiften. Alla dessa förmågor ska utvecklas i största möjliga 

mån för att eleven ska ha rätt förutsättningar i det vardagliga livet samt för att kunna vara 

delaktig i samhället (Engvall, 2013; Ryve, 2006; Skolverket, 2017a). För att kunna göra en 

bedömning bör läraren ha en god systematik i att finna vad eleverna har för förmågor och var 

de befinner sig kunskapsmässigt utifrån ett material som lärarna är förtrogna med (Skolverket, 

2017c). 

 

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer (Skolverket, 2014) rörande arbete med extra 

anpassningar och särskilt stöd och åtgärdsprogram beskriver man två former av stödinsatser 

om en elev behöver ytterligare ledning och stimulans för att utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen. Ett första steg är extra anpassningar, vilket är en stödinsats av mindre karaktär. 

Den andra formen av stödinsats är en mer omfattande åtgärd det vill säga särskilt stöd. Detta 

stöd sker oftast utanför den ordinarie undervisningen. Det särskilda stödet beslutas av rektor 

och ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Det finns en tydlig arbetsgång enligt de allmänna 

råden som handlar om identifiering av behov, extra anpassningar, utvärdering av extra 

anpassningar, eventuellt intensifierade anpassningar och eventuellt behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2014).  
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Figur 1: Systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete från Skolverket 2015, s.25. 

 

I de allmänna råden om det systematiska kvalitetsarbetet i skolan finns en tydlig arbetsprocess 

för huvudmän, förskole- och skolenheter (Skolverket, 2015). Både som huvudman och enhet 

(till exempel skola) behöver man genomföra egna undersökningar, följa upp måluppfyllelsen 

och likvärdigheten inom skolväsendet och en del i detta är att följa upp elevernas 

kunskapsresultat. Vidare behöver huvudmannen följa upp hur resursfördelningen ser ut i 

jämförelse med till exempel resultaten. Det står också att varje huvudman och rektor måste 

hitta sina former för hur detta systematiska arbete ska genomföras, det vill säga hur resultaten 

är i jämförelse med de nationella målen och hur man ska lägga upp en långsiktig plan för att 

utveckla organisationen och måluppfyllelsen. Viktigt är dock att all personal har kunskap om 

hur denna kartläggningsprocess ser ut, vem som gör vad och var skolan befinner sig i 

kvalitetsarbetet, alla inom organisationen måste vara delaktiga (Skolverket, 2015). 

 

Forskningsfältet 

I detta avsnitt redovisas en del av den forskning som är särskilt kopplad till områden som rör 

kartläggningsprocessen, det vill säga främst identifiering, förklaringar och bedömning.  

Som speciallärare finns ett behov av att ha god kunskap om elevers matematikkunskaper för 

att kunna identifiera och anpassa undervisningen utifrån elevers förmågor. Därmed redogörs 

för följande områden; grundläggande kunskaper avseende matematik, matematiksvårigheter 

och bedömning, samt insatser och anpassningar för elever i matematiksvårigheter. 

 

Grundläggande matematikkunskaper  

För att förebygga matematiksvårigheter är grundläggande matematikkunskaper avgörande och 

området taluppfattning är en av de viktigaste byggstenarna däri. När det gäller vad 

grundläggande matematikkunskaper innefattar är flera forskare överens men begreppen 

forskarna använder skiljer sig åt. Aunio och Niemivirta (2010) kommer i sin studie fram till att 

räkneförmågan hos barn är beroende av den tidiga taluppfattningen (early numeracy) som 
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börjar hos de flesta barn att utvecklas redan vid 2 års ålder. Detta innebär att förskolan och 

skolan har en viktig uppgift att hitta de barn/elever som inte utvecklat grundläggande 

taluppfattning tidigt för att kunna ge de det stöd de behöver.  Faktorer som kan påverka enligt 

flera studier är den socioekonomiska statusen, hemförhållanden/erfarenheter hemifrån, 

kulturella, samt elevens språkliga och kognitiva inlärningsförmåga (Dyson, Jordan & Glutting, 

2011; Gersten et al., 2005; Jordan, Glutting, & Ramineni, 2009).  

 

Lunde (2011) menar att det som är avgörande för grundläggande matematiska kunskaper är det 

han benämner som talförståelse, vilken består av sju huvuddelar (se bilaga 2). Sterner (2015) 

och Gersten et al., (2005) och Dyson et al., (2011) tar upp begreppet number sense, Sterner 

(2015) menar att det engelska ordet är mer mångfacetterat än vad svenska begrepp som 

talförståelse och taluppfattning är. Number sense, talförståelse och taluppfattning är alla 

definitioner som går i varandra och som innefattar grundläggande kunskaper i matematik 

(Sterner, 2015). 

 

Taluppfattning är en viktig byggsten och i det betänkande av utredning om en läsa-skriva-

räkna-garanti (Statens offentliga utredningar [SOU], 2016:59) konstaterar man att en god 

taluppfattning och att eleverna lär sig se strukturer i matematikuppgifter är avgörande och 

eftersträvansvärt när de börjar i skolår 1. Vidare anser de att utifrån den forskning de använt 

sig av att det är fem räkneprinciper som eleverna behöver ha kunskap om. Dessa fem 

räkneprinciper lyfter även Gelman och Gallistel (1978), Lunde (2011) och Löwing (2008) som 

utgångspunkt för vad taluppfattning är. De fem räkneprinciperna är; ett-till-ett principen, 

principen om räkneordens stabila ordning, antalsprincipen, abstraktionsprincipen och principen 

om godtycklig ordning. Engvall (2013) hävdar att de skriftliga räknemetoderna är de moment 

som är kritiska för eleven, något som även Engström (2016) framhåller. Engvall (2013) och 

Dowker (2004) hävdar att aritmetiken, utöver taluppfattningen, är det område i matematiken 

som är grundläggande för elevers matematiska kunnande. Aritmetiken visar sig enligt Engvall 

vara ett kritiskt område i flera delar av västvärlden, främst inom talområdet 20-100. Dowker 

(2004) och Engström (2016) lyfter att det inom varje årskurs finns svårigheter som är specifika 

och är återkommande för varje år.  

 

Det ovanstående forskare är överens om är att taluppfattning är en avgörande del i matematiken 

och om eleven har luckor i taluppfattningen så riskerar eleven att hamna i 

matematiksvårigheter.  

 

Matematiksvårigheter 

Det finns många förklaringar till att elever hamnar i matematiksvårigheter och vi har valt att 

lyfta fram ett antal övergripande förklaringsmodeller ur forskningsfältet. När det gäller 

kartläggning av matematiksvårigheter så råder det varken konsensus om vad fenomenet 

matematiksvårigheter är eller hur man på bästa sätt kartlägger matematiksvårigheterna 

(Mazzocco, 2005). Lundberg och Sterner (2009) gör en skillnad på matematiksvårighet och 

räknesvårighet. De menar att begreppet matematiksvårighet är ett mer övergripande begrepp 

som innefattar att elev har svårigheter att nå målen i hela grundskolans kursplan medan 
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räknesvårigheter innefattar att elev har svårigheter med tal och räkning. Ljungblad (2000) och 

Adler (2001) skiljer på allmänna och specifika matematiksvårigheter. Vidare hävdar Adler att 

vissa svårigheter som från början uppstår ofta är specifika men därefter kan utvecklas till 

generella svårigheter om de inte uppmärksammas och tillgodoses. Lunde (2011) diskuterar 

dessa begrepp och menar att uttrycket elev i matematiksvårigheter är ett mer passande begrepp 

oavsett orsak till svårigheterna. Engström (2015) använder sig av uttrycket låga prestationer i 

matematik då han anser att det är neutralt och tillskriver inte eleven egenskaper eller riktning 

om vilken orsak som orsakar de låga prestationerna. Vidare menar Lunde (2011) att man bör 

se svårigheterna ur ett specialpedagogiskt perspektiv och se svårigheterna i förhållande till den 

lärmiljö eleven befinner sig i, vilket samspel som sker mellan undervisningen och den aktuella 

eleven.  

 

Sjöberg (2006) kommer fram till, genom att titta på gemensamma och särskiljande drag mellan 

elever med svårigheter och elever som klarar matematiken i skolan, att det finns ett antal 

förklaringsmodeller för att förstå elever i matematiksvårigheter (Boaler, 2011; Engvall, 2013; 

Lunde, 2011; Löwing & Kilborn, 2008; Sjöberg, 2006; Partanen, 2016). Lunde (2011) 

benämner dessa kategorier som; emotionella faktorer och ångest, sociologiska, didaktiska 

faktorer och neuropsykologiska faktorer.  

 

Inom aktuell forskning framkommer det att matematikångest kan vara en bidragande faktor till 

matematiksvårigheter (Dowker, 2004; Engström, 2016; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). 

Förhållandet lärmiljö och matematikångest tar även Taylor and Fraser (2006) upp i sin studie 

och kommer fram till att ett positivt klassrumsklimat minskar matematikångesten i lärande 

situationen. Engvall (2013) använder sig av begreppet sociomatiska normer, hur eleven 

förhåller sig till matematiken, men som även påverkas av den rådande klassrumskulturen och 

Lundberg och Sterner (2009) menar att ett sätt för eleven att bevara sin självkänsla vid 

svårigheter i matematik är att uttrycka att matematik inte är viktigt och att man inte bryr sig. 

 

Utifrån sociologiska förklaringar lyfter Lunde (2011) problematiken gällande den mångkultur 

som finns och att det i hem där bristen på böcker och utbildning bidrar till bristande kunskaper 

hos dessa elever. Löwing och Kilborn (2008) påtalar likväl vikten av förståelsen för den 

mångkultur som finns och det språk som används i matematiken. Då läraren måste skapa 

förutsättningar för dessa elever att bemästra det matematiska språket. Lunde (2011) ser att de 

sociala faktorer som påverkar även ska ses ur ett större perspektiv och utifrån det sammanhang 

eleven befinner sig i.  

 

Som didaktiska utgångspunkter belyser Boaler (2011), Engvall (2013) och Lunde (2011) 

undervisningen i klassrummet. Exempel på didaktiska faktorer är sådant som vi beskriver under 

avsnittet lärarens kompetens och undervisningens innehåll (se sidan 12). 

 

Utifrån neuropsykologiska förklaringar anser Lunde (2011) att matematik innefattar att tänka 

och därmed krävs det att hjärnan fungerar. Minnesfunktionen är enligt Lunde en av orsakerna 

till att elever har svårt att befästa de grundläggande matematiska kunskaperna. Det innebär att 
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dessa elever har svårt att använda sig av de kunskaper de tidigare gått igenom och därmed 

bidrar det till hög belastning på arbetsminnet. Lundberg och Sterner (2009) diskuterar också 

arbetsminnets roll för lärande i matematik och kopplar svårigheter med minnet till 

uppmärksamhet och att just uppmärksamhet/koncentration kan vara en central faktor när det 

gäller elevers minnesfunktioner. Både Lunde (2011) och Lundberg och Sterner (2009) påvisar 

sambandet mellan språkets betydelse för koncentrationen och arbetsminnet och att dessa tre 

faktorer går hand i hand och är beroende av varandra i lärandet.  För att kunna lagra information 

i arbetsminnet behöver eleven ha ett fungerande språk. Språket har också en viktig roll för att 

eleven ska hålla sin uppmärksamhet kvar i till exempel uppgiften eller under en genomgång.  

  

Kartläggning av matematiksvårigheter och bedömning 

Gersten et al. (2005) och Mazzocco (2005) beskriver vikten av att tidigt upptäcka de elever 

som har matematiksvårigheter genom att kartlägga och undersöka elevernas grundläggande 

kunskaper i talförståelse och aritmetik under deras första skolår på lågstadiet. Dowker (2004) 

håller med om detta och menar vidare att stor vikt måste läggas på själva kartläggningen för att 

urskilja de specifika svårigheter eleven har. Det vill säga att ringa in de komponenter som 

eleven visar svårighet med. Lundberg och Sterner (2009) ringar in skolans uppdrag när det 

gäller kartläggning och konstaterar att kartläggningens huvudsyfte är att ge vägledning för den 

fortsatta undervisningen och ge vägledning för att på bästa sätt kunna stötta eleven och 

förebygga svårigheter. Jordan et al. (2009) utvecklade ett test för att mäta förskolebarns 

kunskaper i number sense, detta mätinstrument var dock inte lämpligt för lärare att använda då 

det är komplicerat och tog mycket tid. Därav utvecklade Jordan et al. ytterligare ett 

kartläggningsmaterial som var mer användarvänligt i vardagen i skolan, NSB- Number sense 

brief för att underlätta och göra kartläggningen mer tillgänglig för lärarna vilket är en 

förutsättning för att kartläggningar ska genomföras. Engström (2016) anser att om du som 

lärare ska upptäcka de elever som är i behov av stöd, bör läraren använda sig av 

kursmomentprov (exempelvis diagnos vid avslut av moment eller kapitel i läromedel). Boaler 

(2011) anser till motsats till Engström (2016) att ett kritiskt moment när lärare använder sig av 

prov vid avslut av moment om läraren ändå inte använder sig av resultatet utan går vidare med 

nästa arbetsområde utan åtgärder. Grigorenko (2009) jämför dynamisk kartläggning (DT/A) 

med RTI (Response To Intervention, utfall av insats (vår översättning)) och menar att etikettera 

barn som lågbegåvade eller lågpresterande är fel och att det istället handlar om att hitta 

pedagogiska verktyg för att hjälpa elever och för att förutspå möjligheterna för eleven vilket 

både dynamisk kartläggning och RTI gör. Idén bakom DT/A är att identifiera och bedöma 

utvecklingsbara förmågor hos eleven och att kartlägga elevens proximala utvecklingszon och 

därefter välja undervisningsmetoder utifrån denna klassificering. Inom RTI I är det graden av 

mottaglighet som kartläggs och man använder sig av "förtester" innan insats och test efter insats 

för att se graden av mottaglighet för lärande. 

 

Björklund Boistrup (2013) hävdar att bedömning ska vara en naturlig del av elevernas lärande. 

Björklund Boistrup, Boaler (2011) och Pettersson (2010) påtalar att bedömningen kan leda till 

olika konsekvenser vilket man som lärare måste vara medveten om då bedömning kan få både 

positiva men även negativa effekter på lärandet. Vilket Petterssons modell tydligt visar.   
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Figur 1: Bedömningens verkan, från Pettersson (2005), s.5. 

 

Lundahl (2015) och Håkansson och Sundberg (2012) utgår ifrån att alla lärare behöver 

strategier i sin bedömning för att kunna utveckla undervisningen. Strategierna innebär att 

läraren utvärderar sin egen undervisning kopplat till elevernas lärande och ser eleverna som 

resurser i lärandet. Forskning anser att feed-backen, som även benämns feed-forward, leder till 

vidare utveckling och anses vara den viktigaste delen av bedömningen då denna del kan öka 

elevernas motivation med respons utifrån det eleven presterat (Björklund Boistrup, 2013; 

Lundahl, 2015; Vetenskapsrådet, 2015; Wettergren, 2013). Nyström (2004) lyfter aspekten 

gällande den bedömningssituation som kan äga rum och att det sker såväl formella som 

informella bedömningar i klassrummet. Nyström benämner utfallet av det omdöme som görs 

på prestationen med inferenser och konsekvenser, vilket kan liknas vid feed-back och feed-

forward. Björklund Boistrup (2013) kritiserar den västerländska forskningen gällande 

bedömning i den bemärkelsen att det ofta fokuserar på vad eleven kan istället för vad 

kunskapen innebär för eleven. Aunio och Niemivirta (2010) diskuterar i sin studie det faktum 

att barn med till exempel koncentrationssvårigheter bedöms hårdare och på så sätt får de mer 

negativ uppmärksamhet vilket i sig kan starta en negativ spiral i lärandet. Pettersson (2005) 

och Wettergren (2013) anser att det är betydande hur man använder sig av dessa summativa 

prov/tester. Att det är viktigt att beakta hur man använder sig av informationen och hur man 

väljer att få eleven att känna tillit till sin egen förmåga och utvecklas utifrån sina 

förutsättningar.  

 

Bagger (2015) anser att det finns för lite forskning gällande hur de nationella provens resultat 

används. Lunde (2011) påtalar liksom Bagger (2015) att det är av vikt att reflektera över vad 

som mäts och hur man använder sig av resultatet. Såväl Bagger som Engström och Magne 

(2008) belyser att lärare har som mål att alla elever ska nå målen i årskurs 3, vilket också kan 

medföra att vissa lärare tillrättalägger undervisningen inför nationella proven. Elevernas 

resultat kan där med bli missvisande och elever som är i behov av stöd riskeras att inte 

upptäckas och därmed inte få det stöd som de behöver. Sivenbring (2016) poängterar i motsats 

till det Bagger (2015) lyfter, att den bedömning och kontroll som görs i skolor, som exempelvis 

de nationella proven, bidrar till att garantera alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Så att 

staten får en möjlighet att se till vart resurser bör fördelas, samt vilka behov som finns. Detta 

ska bidra till ökad måluppfyllelse på nationell nivå.  
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Lärarens kompetens och undervisningens innehåll 
Engvall (2013) tar upp faktorer som kan påverka elevens inlärning och hur läraren förhåller sig 

till dessa. Faktorerna kan vara språket, klassrumsmiljön och den fysiska miljön som exempelvis 

konkret material. Utöver dessa beskriver hon vidare hur klassläraren väljer att organisera sin 

undervisning på olika nivåer, så som helklassundervisning, gruppundervisning och enskilt 

arbete (arbete med läroboken) och där det enskilda arbetet idag är den främsta 

undervisningsformen. Liljekvist (2014), Larsson (2015) och Wettergren (2013) anser liksom 

Engvall (2013) att matematikundervisningen i Sverige fokuserar på det enskilda arbetet i 

klassrummet, vilket Wettergren benämner som ”tyst räkning”. Vidare resonerar Wettergren 

(2013) att detta kan bero på lärarens okunskap inom ämnet och därav resulterar undervisningen 

i det enskilda arbetet med fokus på procedurer. Pettersson (2010) lyfter problematiken gällande 

läromedelsstyrda lektioner och hur innehållet i undervisningen påverkas negativt av detta. 

Engvall (2013) beskriver olika arbetssätt och hur lärare kan välja att styra sin undervisning 

utifrån läromedel. Resultatet av den studie Engvall gjorde var att i de klassrum där 

undervisningen var varierad, samt där klimatet var så pass öppet, utvecklade eleverna fler 

förmågor än i klassrum där eleverna arbetade enskilt med matematikboken. Kallevik Hadland 

(2014) resonerar gällande lärares oförmåga att sätta in läromedlet i en kontext och därav styrs 

av läromedlet. Liljeqvist (2014) anser likväl som Kallevik Hadland (2014) att läromedlet styr 

undervisningen, men att läraren använder materialet i ett annat syfte än det som är avsett och 

att eleverna då inte får möjlighet att resonera. Koljonen (2014) anser liksom Kallevik Hadland 

(2014) och Liljeqvist (2014) att lärare styrs av läromedlet. Koljonen (2014) reflekterar över att 

lärarhandledningar till läromedel i matematik idag kan ge lärarna ett gott stöd i en varierad 

undervisning, samt olika strategier vid utlärning av de olika momenten. Det framkommer dock 

i Koljonens studie att lärare inte använder sig av lärarhandelningen i den utsträckning som det 

är tänkt. Vid arbete med de grundläggande kunskaperna är det viktigt att utgå från konkret 

material för att därefter låta eleverna få träna sig i ett mer abstrakt tänkande via resonemang 

med varandra men också med sig själva (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; 

Dyson et al., 2011; Gersten et al., 2005; SOU 2016:59; Sterner, 2015).  

 

Erfjord, Hundeland och Carlsen (2012) anser att aktiviteter med samspel mellan barn främjar 

deras lärande och därmed deras engagemang i de matematiska uppgifterna. Det blir ett 

meningsfullt lärande för eleverna utifrån elevernas egna erfarenheter. Detta grundar sig i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande som beskrivs kortfattat under teoretiska utgångspunkter 

(s.14). Sjöberg (2006) tar också upp strukturella orsaker såsom gruppstorlek, arbetsro och 

tidstjuvar så som schemabrytande aktiviteter som en förklaring till att elever får svårigheter i 

matematik. Utöver de matematiska aktiviteterna anser Boaler (2011), Erfjord et al. (2012) och 

Wettergren (2013) att lärarens kompetens är avgörande. Kan läraren se vilka utmaningar 

barnen behöver såväl matematiskt som didaktiskt bidrar det till att kunna välja lämpliga 

aktiviteter för barnens lärande eller kunna göra avväganden gällande läromedel i förhållande 

till kunskapskraven. Peng och Nyroos (2012) betonar i sin studie att betydelsen av variationen 

i undervisningen, men också lärarens förklaringar kan vara avgörande för elevernas lärande.  
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Insatser och anpassningar 
Det forskare är överens om är att de tidiga insatserna ger bäst resultat när det gäller att stötta 

elever i matematiksvårigheter eller att förebygga att matematiksvårigheter uppstår eller skapas 

(Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; Dowker, 2004; Dyson et al., 2011; Gersten 

et al., 2005; Lundberg & Sterner, 2009; Sterner, 2015).  Dowker (2004) kommer fram till i sin 

forskningsrapport att insatser som fokuserar på de specifika svårigheter eleven har är de 

insatser som ger bäst resultat. Med det menar Dowker att allmän träning i matematik inte leder 

till att svårigheterna minskar utan att insatserna måste vara riktade på det problemområde 

eleven har. Gersten et al. (2005) lyfter exempelvis vikten av att träna eleverna i tankestrategier. 

Vidare lyfter Dowker (2004) ett antal olika insatser och konstaterar att positiva effekter har 

uppmätts i till exempel studier där elev i matematiksvårighet fått tillgång till en resursperson i 

klassrummet, dock bygger denna insats på ett bra samarbete mellan klasslärare och resurs samt 

att resursen är intresserad och har rätt inställning till uppdraget. En annan insats Dowker 

diskuterar är olika typer av intensivträningsprogram eller matematikprogram, antingen via 

dator eller med till exempel speciallärare. Rapporten visar på positiva resultat i båda fallen men 

att intensivträningsprogram eller särskilt träningsprogram i matematik med lärare har högre 

effekt än ett riktat datorprogram. Något som kan stärkas av det Lundberg och Sterner (2009) 

nämner gällande att det finns ett flertal studier där en-till-en undervisning gett bra resultat för 

elever i behov av stöd/insats. Att arbetet med lärare ger mer effekt än ett datorprogram kan man 

koppla till språkets betydelse vid lärandet. Lunde (2011) och Sterner (2015) påtalar båda vikten 

av kommunikation i lärandet, både mellan elev elev och elev lärare men också inom eleven för 

att utveckla matematikförmågan vilket leder till att insatser för elever i svårigheter måste bejaka 

kommunikationen i klassrummet men också mellan elev lärare för att utveckla förståelsen. 

 

Samuelsson och Lawrot (2009) menar att många elever i matematiksvårigheter har låsningar i 

matematik och för att kunna hjälpa dessa elever krävs det att man löser upp dessa låsningar. 

Insatser som visar resultat i dessa fall är till exempel anpassad undervisning i form av enskilda 

anpassade genomgångar i en takt som är anpassad till eleven utifrån elevens förförståelse och 

inte till läromedlet och på den sidan klassen befinner sig. Vidare att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevens vardag, att göra matematiken konkret. Att ändra undervisningens 

utformning från tyst räkning i boken till ett mer kollaborativt arbetssätt med gemensam 

problemlösning och tydligt uttalade genomgångar från det konkreta till det abstrakta är några 

konkreta förslag som Engström och Magne (2008) och Lundberg och Sterner (2009) lyfter. 

Lunde (2011) påtalar vikten av att insatserna ska vara evidensbaserade och att man vid 

kartläggning av elev i svårighet också måste se till den undervisning som ges och inte bara till 

de brister eleven har. Han menar vidare att insatser för elev i svårighet måste utgå från där 

eleven befinner sig och samspela med den undervisning som sker i klassrummet. Konkreta 

insatser som Lunde lyfter är att eleverna får mer tid till uppgifterna/genomgångarna och mer 

hjälp inom klassrummets ramar. En viktig insats som Lundberg och Sterner (2009) tar upp är 

kompetensutveckling för personal och då specifikt inom ämnesteori och didaktik för lärare som 

undervisar i matematik.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
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Lärandet är komplext och för att förstå hur elever lär används det sociokulturella perspektivet 

i denna studie. Detta perspektiv ser lärandet som en aktiv process mellan människor och i 

interaktion med andra och med kontexter, både kulturella och samhälleliga. Med detta synsätt 

kan man inte isolera lärandet till en individ utan man behöver se på lärandet i ett större 

perspektiv och i vilken kontext eleven befinner sig i. Om man tittar på matematiksvårigheter 

med sociokulturella glasögon menar Säljö (2000) att kommunikationen har en avgörande roll, 

dels den kommunikation som sker i den sociala kontexten dels den kommunikation eleven har 

med sig själv i sitt lärande. Med denna utgångspunkt blir den kontext eleven befinner sig i 

avgörande för elevens lärande. Sjöberg (2006) tar upp svårigheter med att bedöma elevers 

kunskaper i form av diagnoser och prov om man ser det ur ett sociokulturellt perspektiv. Att 

det uppstår en klyfta för eleven när den i bedömningssituationen inte har samma tillgång till 

kommunikation och de stöttor den i ordinarie undervisning har hjälp av vilket också resulterar 

i att läraren inte får tillgång till elevens hela lärande vid provsituationen. Vidare poängterar 

Sjöberg vikten av att lärare är medvetna om att vid en bedömning får man bara reda på det som 

eleven skriver och inte på elevens hela kunskap.   

 

Utgångspunkten i studien tas från en utvecklingsekologisk teori, då förståelse för hur 

speciallärare uppfattar, bedömer och bemöter elever i matematiksvårigheter sökes. Likväl som 

att specialpedagogiken är övergripande så är denna teori ämnesövergripande. Biologiska, 

sociologiska, psykologiska samt omgivningen är faktorer som Bronfenbrenner (2009) anser 

ingår och samspelar i teorin. Tudge, Mokrova, Hatfield och Karnik (2009) utvecklade denna 

teori och lyfter då processens, personens, kontexten och tidens betydelse. I denna studie ligger 

fokus på kontexten gällande Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner, 

2009). Bronfenbrenners ekologiska modell förklaras som en process om de ömsesidiga samspel 

som sker i den kontext som barnet befinner sig i.  Denna process sker enligt honom hela livet. 

Bronfenbrenner har fyra olika nivåer i den ekologiska kartan, se figur 3.  

´ 

 

 

 

 

 

  

      

Figur 3: ekologiska karta utifrån Lagerberg och Sundelin, 2000, s. 19. 

 

Bronfenbrenner (2009) beskriver att dessa fyra nivåer (mikro-, meso-, exo- och makrosystem) 

samspelar med varandra och är beroende av varandra. I denna modell kan man tydligt se att i 

ett mikrosystem infinner sig saker som individen bemöter i sin omedelbara omgivning, det som 
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finns i dess närhet under bestämda tidsperioder. Bronfenbrenner och Tudge et. al (2009) 

poängterar att den viktigaste delen i mikrosystemet är familjen. Mesosystemet består av flera 

delar av mikrosystemet och relationerna mellan dessa. Exosystemet skiljer sig från 

mesosystemet på så sätt att individen inte agerar direkt med de faktorer som finns i dess 

omgivning. Exempelvis på faktorer som finns i exosystemet är myndigheter, massmedia och 

domstolar. Det innefattar exempelvis företag eller myndigheter som vi är i kontakt med vid 

vissa få korta tillfällen. Alla dessa tre system ovan är konkreta och blir påtagliga i individens 

faktiska miljö. Makrosystemet är institutioner och ideologier som existerar i hela samhället, 

dessa är abstrakta för individen och där exempelvis politiska eller kulturella system. Det kan 

ges i uttryck i exempelvis lagar och regler i de andra systemen. Denna teori användes för att 

upptäcka relationer mellan individer, grupper och lärmiljöer, då tanken enligt Bronfenbrenner 

är att upptäcka och förstå hur dessa faktorer påverkar varandra och hur individen påverkas när 

ett system rubbas och ersätts av ett nytt system (Bronfenbrenner, 2009). 

 

I skolan kan speciallärare se på elevers svårigheter utifrån flera olika perspektiv. För att bättre 

förstå hur speciallärare ser på elever i matematiksvårigheter valdes det kategoriska och 

relationella perspektivet som utgångspunkt. Sjöberg (2006) beskriver den komplexitet som 

finns gällande det specialpedagogiska forskningsfältet. Det specialpedagogiska området är 

komplext i den bemärkelsen att det korsar flera forskningsfält, såväl det 

medicinska/psykologiska som det pedagogiska. Sjöberg försöker förklara det 

specialpedagogiska forskningsfältet utifrån två perspektiv. Det kategoriska perspektivet som 

grundar sig i det medicinska/psykologiska och det relationella som lutar sig tillbaka på det 

pedagogiska forskningsfältet. Det kategoriska perspektivet grundar sig i att eleven har 

svårigheter och att problemet ligger hos individen, detta perspektiv kallar Ahlberg (2015) för 

individperspektivet medan Nilholm (2007) kallar perspektivet för kompensatoriskt. Eleven har 

denna svårighet med sig till skolan och utifrån detta perspektiv kan då skolan sätta in 

kompensatoriska åtgärder för att stötta eleven. Till skillnad från det kategoriska perspektivet 

utgår det relationella perspektivet från relationerna runt eleven. Utifrån detta perspektiv ser 

man problemet som något större och i en helhet, man tittar på relationerna mellan fyra nivåer 

individ-, grupp-, skola- och samhällsnivån. Här är inte fokus vad individen bör/ska göra utan 

mer i form av vilka förändringar i lärmiljön kan göras för att eleven ska kunna lära sig (Ahlberg, 

2015). Skolan ser då över vilka strukturella och pedagogiska åtgärder som kan göras i ett 

långsiktigt perspektiv vilket ofta gynnar fler elever än bara den eleven med svårighet. Persson 

(1998) beskriver att det relationella perspektivet är det som sker i förhållandet, samspelet och 

interaktionen mellan flera olika medverkanden. Persson (1998) har delat in de två olika 

perspektiven i sex olika huvudområden, samt reflekterat över konsekvenserna inom de olika 

perspektiven utifrån dessa huvudområden enligt tabell 1.  

 

Tabell 1 

Huvudområden inom relationella och kategoriska perspektivet enligt Persson (1998), s 31. 
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Dessa perspektiv kommer att användas för att analysera resultaten utifrån intervjuerna. Detta 

för att kunna få en djupare förståelse av respondentens svar.  De teoretiska utgångspunkterna 

kommer att användas som grund i analysen av resultaten.  

 

Syfte  

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll vid 

identifieringen, uppföljningen och insatser avseende elever i matematiksvårigheter.  

 

För att kunna besvara detta syfte valdes följande forskningsfrågor: 

- Vad innebär det att vara elev i matematiksvårigheter i de tidiga skolåren enligt några 

speciallärare? 

- Hur identifierar några speciallärare några elever i matematiksvårigheter i de tidiga 

skolåren på några skolor i Sverige?  

- Vilka anpassningar och insatser vidtar några speciallärare avseende några elever i 

matematiksvårigheter i tidiga skolåren på ett antal skolor i Sverige? 

- Hur följer några speciallärare upp arbetet med kartläggning och bedömning av några 

elevers matematikkunskaper? 

Med speciallärare avser vi i detta arbete lärare som tjänstgör som speciallärare eller 

specialpedagoger. 

Metod 

 Relationella perspektivet Kategoriska perspektivet 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna. 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter. 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

utbildningsmiljön.  

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och 

lärandemiljön 

Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, 

Specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 
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I detta avsnitt beskrivs den kvalitativa forskningsansats som valts att utgå ifrån. Därefter följer 

beskrivningar gällande urval och genomförande av intervjuer. Avslutningsvis redogörs för 

etiska överväganden som tagits i beaktande, samt gällande reliabilitet och validitet.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) och Fejes och Thornberg (2015) menar att en kvalitativ studie till 

skillnad från en kvantitativ studie ger möjlighet att studera hur människan tolkar och uppfattar 

sin omgivning, vilket innebär att man som forskare har möjlighet att undersöka hur 

omgivningen tolkar och uppfattar sin omvärld. En kvalitativ forskningsansats är tillämpad i 

denna studie då den har ett begränsat antal respondenter och studien avser att ha intresse av att 

se till det subjektiva. Dessutom kan man i en kvalitativ studie samla in den data som man avsett 

att göra och utifrån detta formulera hypoteser. I detta fall ger studien möjlighet att få inblick i 

hur olika speciallärare arbetar för att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig skolgång 

(Backman, 2016; Creswell, 2013; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Urvalet för denna studie skedde i två steg. Det första steget bestod av att rektorer i flera olika 

kommuner kontaktades för att de i sin tur skulle förmedla lämpliga respondenter. Valet av olika 

kommuner gjordes för att få en variation bland respondenterna. Detta visade sig inte ge ett så 

pass stort urval som behövdes vilket föranledde nästa steg. Steg två i urval av respondenter 

bestod av kontakter med olika nätverk för att komma i kontakt med speciallärare. Ett 

missivbrev med information skickades ut i detta skede (bilaga 3) vilket resulterade i 14 

respondenter. Urvalet resulterade i såväl speciallärare, specialpedagoger och lärare som arbetar 

som speciallärare men inte har någon formell speciallärarexamen vilka alla benämns som 

speciallärare fortsättningsvis. Samtliga av dessa speciallärare arbetade mot de lägre åldrarna. 

Dessa speciallärare arbetade på skolor i tre olika kommuner på såväl små som stora skolor. 

Eleverna på dessa skolor kommer från varierade socioekonomiska och sociokulturella 

förhållanden. 

 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll vid 

identifieringen, uppföljningen och insatser avseende elever i matematiksvårigheter. Utifrån den 

tidsaspekt samt resurser som var avsatt är det därför relevant att välja ut ett fåtal speciallärare 

för att kunna skapa en djupare förståelse för hur man som speciallärare kan lägga upp arbetet 

systematiskt för att möjliggöra en likvärdig utbildning för alla elever.  

 

Risken finns alltid att det blir ett bortfall, samtidigt som materialet kan bli oöverblickbart vid 

ett större antal intervjuer. Därmed prioriterades att de intervjuer som genomfördes blev väl 

genomförda. Utifrån det Kvale och Brinkmann (2014) anser gällande antal intervjuer är det 

relevant att se till studiens syfte, samtidigt att den tilldelade tiden för studien är en viktig faktor 

vid urval av respondenter (Bell, 2000). 

 

Undersökningens metod, genomförande och dataanalys 

För att kunna besvara studiens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var 

semistrukturerade och fördjupas genom probing, det vill säga genom följdfrågor till de öppna 

och halvstrukturerade frågorna (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Utifrån studiens syfte, 
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samt frågeställningar skapades en intervjuguide (bilaga 4) för att säkerställa att studiens syfte 

besvaras. Två pilotstudier genomfördes och frågorna diskuterades med respondenterna i 

pilotstudierna efter genomförandet och förändringar av intervjuguiden utfördes. Intervjuerna 

spelades in och därefter transkriberades de i direkt anslutning till respektive intervju för att 

kunna notera egna reflektioner som dykt upp under intervjun, samt för att få med det som inte 

direkt uttalades under inspelningen. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vikten av att 

klargöra det som är ohörbart under intervjun och att vara uppmärksam under intervjun för att 

förtydliga eventuella tolkningar av svaren. Anteckningar togs ej under intervjun, detta för att 

kunna vara fokuserade och kunna ställa följdfrågor på det informanten delgav. Den data som 

spelades in transkriberades ordagrant med kommentarer i marginalen. Datamaterialet lästes 

därefter igenom ett antal gånger för att lära känna det ordentligt (Braun & Clarke, 2006, 

Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att man bör använda en intervjuguide vid 

semistrukturerade intervjuer, då den undersökande vill få reda på fenomenet på ett beskrivande 

sätt och de specifika beskrivningar utifrån den enskilde personens verklighet. Det innebär att 

intervjuaren genom att visa intresse för den intervjuade kan ställa uppföljningsfrågor eller 

sonderande frågor som förtydligar. Fördelen med denna typ av samtal blir dessutom att 

intervjupersonen ges möjlighet att ha en mer frihet i samtalet och därmed blir samtalet mer 

avslappnat och liknar då en mer vardaglig situation. Den intervjuade kan med fördel då känna 

sig mer jämbördig med intervjuaren och därmed dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper 

och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2016). Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver den kvalitativa intervjun ungefär som ett vardagligt samtal, men att man som skicklig 

intervjuare kan styra mellan styrda frågor och ett öppet samtal. När det gäller intervjuerna 

ämnar de vara doxastiska det vill säga att fånga respondenternas uppfattningar/upplevelser utan 

att ifrågasätta deras ställningstaganden som rätt eller fel (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar att den semistrukturerade intervjun kan leda till 

olika maktrelationer eller att samtalet blir en monolog då den intervjuade känner sig osäker i 

relation till intervjuaren eller att intervjuaren använder sig av begrepp som respondenten inte 

är bekant med. Vidare anser de att intervjuaren kan ha olika positioner och att det är vanligt 

förekommande att intervjuaren och den intervjuade är i samförstånd då den intervjuade 

exempelvis anpassar sina svar utifrån det den tror förväntas vara korrekt. Vidare hävdar Kvale 

och Brinkmann att de första minuterna under en intervju är det som sedan präglar resterande 

intervjun. För att skapa en god kontakt bör man från början visa att man är en uppmärksam 

lyssnare och visa intresse för det den intervjuade delar med sig. 

 

En kvalitativ studie har genomförts, där semistrukturerade intervjuer har använts för att besvara 

studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). I ett första steg vid databearbetningen 

enligt såväl Braun & Clarke (2006) och Szklarski (2015) lästes rådatan det vill säga de 

transkriberade intervjuerna igenom. Därefter kodades varje intervju för sig utifrån 

frågeställningarna. Utifrån de koder som framkommit eftersöktes teman vilka därefter 

kategoriserades i huvudteman, underteman och övriga teman. För att hitta dessa teman 

skapades en tabell utifrån de intervjufrågor vi ställt. Därefter skapades tankekartor utifrån de 
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teman som uppkommit. I arbetet med tankekartorna utkristalliserades mer övergripande teman 

och rådatan analyserades då ytterligare ett varv för att säkerställa att all relevant information 

kommit med vid kodningen. Slutligen definierades och namngavs de teman som ansågs vara 

relevanta för resultatet (Braun & Clarke, 2006; Szklarski, 2015). 

 

Kvalititeskriterier och etiska aspekter 

Larsson (2005) lyfter den viktiga aspekten gällande perspektivmedvetenhet i kvalitativa 

studier. Att som forskare vara medveten om förförståelsen innan första mötet sker och att denna 

förförståelse ändras i och med att studien pågår. Lagerberg och Sundelin (2000) anser liksom 

Larsson (2005) att resultatet måste ses i sitt sammanhang och inte övertolkas, resultatet blir 

därmed ej generaliserbart för samtliga speciallärare i Sverige, vilket är signifikant för mindre 

kvalitativa studier. Ahlberg (2015) diskuterar dilemmat gällande specialpedagogisk forskning 

och att den inte ska vara normativ, samtidigt som det är svårt att inte vara normativ då skolan 

styrs av politiska beslut och ideologiska trender. En fråga man behöver ställa sig oavsett vilken 

typ av skrivelse man läser är hur förhåller sig syftet med forskningsfrågorna, resultatet och 

analysen till varandra vilket Hammar Chiriac och Einarsson (2013) kallar den interna logiken 

i studien. Det vill säga svarar studien på det syfte studien hade, Fejes och Thornberg (2015) 

benämner detta som att vara kritiskt medveten samt att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Göransson och Nilholm (2009) resonerar kring att det är relevant att fundera över den 

syftesformulering som görs vid studien.  

 

I kvalitativa studier används ofta begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. Kvale och 

Brinkmann (2014) samt Fejes och Thornberg (2015) använder sig av begreppet validitet och 

reliabilitet, då validitet motsvarar tillförlitlighet och reliabilitet trovärdighet. Validiteten 

innefattar huruvida studien kommer att mäta det som är avsett att göra. I detta fall ger studien 

en insyn i hur man kan arbeta som speciallärare med identifiering, uppföljning och insatser 

avseende elever i matematiksvårigheter, men utifrån denna studie går det inte att dra några 

generella slutsatser. Utifrån den metodansats som valts blir studiens validitet relativt låg. 

Pilotstudierna som genomfördes ökade validiteten dock minskar validiteten då förförståelsen 

inte är densamma mellan respondenten och intervjuaren. Förförståelsen påverkar resultatet och 

analysen, detta oavsett om det finns en medvetenhet om detta vid intervjutillfällena och att man 

tar detta i beaktande (Kvale & Brinkmann 2014; Fejes & Thornberg, 2015). När det gäller 

reliabiliteten i denna studie är den låg då underlaget är litet och det har varit olika personer vi 

intervjuat, samt att vi varit två personer som genomfört intervjuerna var för sig.  

 

De öppna frågorna i intervjuerna gör att respondenterna inte påverkas i för stor utsträckning av 

vår förförståelse om temat vilket ökar reliabiliteten i studien, dock är reliabiliteten i studien 

begränsad då valet av datainsamlingsmetod är intervjuer och möjligheten att respondenterna 

agerar olika utifrån vem som intervjuar och i vilken miljö intervjun genomförs i (Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013). Följdfrågorna i intervjun leder till att validiteten ökar då 

möjligheten att få svar på det studiens syfte frågar efter (Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014). 
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Metodavsnittet gör det möjligt att utföra studien vid ett annat tillfälle, dock är reliabiliteten i 

studien relativt låg, då det är svårt att skapa samma förutsättningar vid intervjutillfällena om 

studier görs vid ett annat tillfälle, samt av en annan forskare. Oavsett om forskaren i fråga 

använder sig av intervjuguiden och analyserar datan utifrån den tydliga kategoriseringen av 

intervjuerna, så besitter vi alla olika förförståelser och därmed påverkas utfallet (Kvale & 

Brinkmann 2014; Fejes & Thornberg, 2015). 

 

I nedanstående etiska överväganden används Vetenskapsrådets forskningssed (2017) som 

utgångspunkt. Tillförlitlighet innebär att resultatet enbart kommer att visa hur de speciallärare 

som intervjuats arbetar med identifiering och uppföljning av elever i matematiksvårigheter. 

Samtliga deltagare har informerats om syftet med denna studie och detta gjordes innan de valde 

att delta i studien. Detta gjordes för att uppfylla informationskravet. Samtyckeskravet har följts 

genom att deltagarna har fått information om att de när som helst under studien kan avbryta sin 

medverkan och deltagarna har fått skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 4). För att uppfylla 

konfidentialitetskravet har samtliga namn på personer, skolor och kommuner i arbetet bytts ut 

och benämnts med bokstäver och siffror vilket gör att ingenting kan härledas till källan. All 

information hanteras varsamt under och efter skrivandet av arbetet. Nyttjandekravet innebär att 

den information som insamlats enbart kommer användas till detta självständiga arbete. Under 

arbetets gång har informationen hanterats varsamt. Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar 

utifrån de fyra etiska aspekterna att det är relevant att ställa sig andra etiska frågor inför och 

under studien, som exempelvis vilka goda effekter får undersökningen eller hur kommer 

forskarens roll påverka undersökningen. 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar som presenterats för att besvara syftet. Under 

varje frågeställning har teman identifierats utifrån de svar som framkommit i intervjuerna.  I 

resultatredovisningen delges en del citat från de svar som framkommit i intervjuerna. Alla 

respondenter är representerade i den löpande texten, samt genom minst ett kortare citat från 

varje respondent. Därefter sammanfattas resultaten och redovisas med stöd av de teoretiska 

utgångspunkterna som valts. 

 

Förståelse av elever i matematiksvårigheter  

Första frågeställningen är: Vad innebär det att vara elev i matematiksvårigheter i de tidiga 

skolåren enligt några speciallärare? Utifrån den frågeställningen har tre teman framkommit; 

grundläggande matematikkunskaper, lärarens kunskaper och kognitiva förmågor. 

 

Grundläggande matematikkunskaper 

Resultatet på frågeställningen om innebörd av att vara elev i matematiksvårigheter handlar om 

att speciallärare beskriver vad som innefattas i grundläggande matematikkunskaper som ett sätt 

att belysa vad elev i matematiksvårigheter har svårigheter med. I de intervjuer som genomförts 
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framkommer att speciallärarna har olika definitioner på vad grundläggande 

matematikkunskaper är. Flera använder sig av begreppen taluppfattning och antalsuppfattning.  

Att förstå tallinjen, talraden, taluppfattning, antalsuppfattning, enkel 

problemlösning, strategier för problemlösning … ja…(L3) 

 

De begrepp som sedan används för att definiera grundläggande matematikkunskaper är 

positionssystemet, dela upp tal, tallinjen, de fyra räknesätten, samband och mönster. Några 

anser att grundläggande matematikkunskaper innebär att kunna använda sig av begrepp som 

lägesord. Att kunna ramsräkna från 0-100 och kunna röra sig inom detta talområde framåt och 

bakåt med exempelvis hjälp av en tallinje är det några som anser är avgörande för att kunna 

behärska matematiken.  

 

Taluppfattning, att ha någon slags mental tallinje i huvudet. Positionssystemet. 

Kunna se antal, kunna dela upp tal. Övergången, tiotalsövergång. Där brukar det 

kunna ställa till det, men framförallt taluppfattning, att man kan laborera med tal. 

En förståelse mellan 0-20. (L12) 

 

Att räkna med flyt, det vill säga att ha automatiserat addition och subtraktionstabellerna 0-20, 

är något som de flesta anser är de mest grundläggande matematikkunskaperna. Flera påtalar 

också vikten av att kunna se sambandet mellan addition och subtraktion.  

 

Jag tänker att du ska ju behärska de fyra räknesätten och veta när och var du ska 

använda dem. Och sen det här att kunna räkna uppåt och nedåt obehindrat inte 

behöva tänka efter det ska vara automatiserat även ... upp till 10 ska du kunna de 

både addition och subtraktion, du ska kunna de lite som att du kodar av i läsning. 

(L2) 

 

Utöver dessa definitioner anser några av speciallärarna att de grundläggande kunskaperna i 

matematik sker i förskolan och förskoleklass, så som att kunna benämna antal. Att dessa 

kunskaper bör befästas tidigt och att klasslärarna bör arbeta grundläggande och hela tiden 

repetera dessa kunskaper. Vid beskrivning av vad matematiksvårigheter innebär, är flera 

speciallärare överens om att det handlar om elevens självförtroende och inställning till 

matematiken. Det flera sedan definierar som matematiksvårigheter är bristen i de 

grundläggande kunskaperna i matematik som definierats ovan.  

 

Det är inte så lätt att ringa in, men för mig är det ofta de som inte befäst de här 

grundläggande kunskaperna som vi pratade om tidigare. Sen är det…inte så lätt att 

alltid veta vad grundorsaken är men idag tycker inte jag att den biten alltid är så 

viktig att utreda utan jag ser mer idag att det viktiga är att sätta in anpassningar och 

stöd tidigt för att förebygga så att det inte blir svårigheter. (L14) 

 

Lärarens undervisning 

Några speciallärare betonar vikten av klasslärarens undervisning som avgörande för elevernas 

kunskaper och i och med det klasslärarens kompetens och inriktning i sin utbildning.  
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Så tyvärr är nog matematiksvårigheter, svårigheter för att läraren har inte varit på 

tillräckligt. Men jag förstår att för en del så kanske måste det finnas. (L8) 

 

Några få speciallärare lyfter problematiken med att undervisningen baseras på ett läromedel 

och inte utifrån elevernas faktiska kunskaper. Dessa speciallärare uppger att klasslärare påtalar 

att elever får svårt att följa den undervisning som styrs av läromedlet. 

 

Några tyckte att det var ganska svårt för en del elever att ha Favorit, även med den 

enklare boken…(L8) 

 

Kognitiva förmågor  

Några speciallärare anser att begreppet matematiksvårigheter är komplext och att det bör ses i 

ett större sammanhang. Vidare anser några att matematiksvårigheter är kopplade till elevens 

kognitiva förmågor så som elevens logiska tänkande och arbetsminne.   

 

Ja, när någonting ställer till det för eleven, att de inte utvecklas…att deras 

matematikutveckling hakar upp sig...på grund av någonting och det kan ju vara 

väldigt olika saker. (L13) 

 

Ett fåtal av speciallärarna menar att matematiksvårigheter är något som beror på bristande 

koncentrationsförmåga eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning.  

 

Jag tänker väldigt mycket på att det är koncentrationssvårigheter. Och har tänkt så 

i många år har jag tänkt, vad är hönan och vad är ägget har jag tänkt. Jag ser ju det 

att det ofta är så att det är… att det har med koncentrationen att göra. (L1) 

 

Begreppet matematiksvårigheter visade sig vara komplext då flera speciallärare uttryckte sig i 

att det är så pass omfattande och varierande, vilket gör det svårt att definiera kortfattat.  

 

Identifiering av elevers matematikkunskaper 

Den andra frågeställningen är: Hur identifierar några speciallärare några elever i 

matematiksvårigheter i de tidiga skolåren på några skolor i Sverige? De två teman som 

framkom var Skolverkets bedömarstöd samt kartläggning och bedömning. 

 

Skolverkets bedömarstöd 

Vid användningen av bedömarstödet anser några speciallärare att detta kartläggningsmaterial 

ringar in de grundläggande matematiska kunskaperna.1  

 

                                                 
1 I och med införandet av bedömarstödet i matematik 2016 (se bilaga 1) så kan vi se att samtliga vi 
intervjuat genomför bedömarstödet i årskurs 1. Flera speciallärare berättar att de använder sig av 
bedömarstödet även i årskurs 2 och 3 för att kartlägga och följa upp elevers matematikkunskaper. 
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…men egentligen tycker jag att det bedömarstödet man gör på hösten ja men den 

muntliga delen den är ju verkligen basic och jag tycker att där så vore det toppen 

om vi lyckades få alla elever att ligga på minst medel när det görs… ja så i 

förskoleklassen måste man rikta stöd så att de kan klara detta i ettan på hösten men 

sen kan jag tycka att grundläggande är ju också många begrepp ja… (L9)  

 

Den muntliga delen i matematiken tycker jag är jättebra, för den, du ser ju 

verkligen vad de har brister i när du jobbar. Du har ju både material och du pratar, 

jag tycker den delen är absolut den bästa. Då får du verkligen ett grepp om vad de  

kan. Och när du har gjort den, då känner du ungefär, vad är det den här eleven 

behöver. (L6)  

 

När det gäller genomförandet av bedömarstödet visar alla intervjuer när det gäller de skriftliga 

delarna att det är klassläraren som genomför kartläggningen. När det gäller de muntliga delarna 

så uppger flera att det är speciallärarna som utför kartläggningen och anledningen till att 

speciallärarna genomför de muntliga delarna är oftast organisatoriska faktorer eller tidsbrist för 

klassläraren. I ett flertal av intervjuerna framkom det dock att speciallärarna tycker att det är 

klasslärarna själva som bör äga denna kunskap gällande elevernas matematikkunskaper.  

 

…så jag håller på att lämna över det jobbet mer och mer till klasslärarna. Men jag 

har satt mig in i det jobbet. Jag har gjort den muntliga delen med dem, först när de 

kommer i ettan. Nu är det här det andra året som de har. Och sedan så…tittar jag 

på resultatet.  (L6) 

 

Kartläggning och bedömning 

Bedömarstödets innehåll anser flera är omfattande gällande taluppfattning och ger det underlag 

som behövs för att kunna göra vidare bedömningar och som ett grundläggande underlag för 

fortsatt matematikundervisning. Ett fåtal speciallärare anser att detta material bör kompletteras, 

då vissa moment eller delar saknas för att kunna göra en omfattande bedömning. Det som 

framkommit i de flesta intervjuer är att det är svårt att hitta ett material i matematik som är så 

pass omfattande utan att allt för många tester/kartläggningar bör ske, samt att det saknas ett 

material som är vedertaget utöver bedömarstödet.  

 

Ja, för bedömarstödet är inte alltid jättebra det heller. Det är svårt att få med alla 

delar. Diamantmaterialet är ju jättebra, men det är ju så oerhört omfattande. Så det 

orkar ju ingen lärare göra alla delar av. (L5) 

 

Kartläggningsmaterialet Förstå och använda tal (se bilaga 1) är det flera speciallärare som 

använder i flertalet årskurser. Det som några då uttrycker som positivt med just Förstå och 

använda tal är att analysen blir tydlig både på individ- och gruppnivå.  

 

...jag tänker Förstå och använda tal till exempel så när de fyller i den här tabellen 

så kan de tydligt se då att det här är ett område där jättemånga inte … har svårt och 

då jobbar de med det på gruppnivå och då ser de ju också att det kan vara en elev 

som har väldigt många luckor och då måste man kartlägga det lite 

noggrannare...(L3) 
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Vid genomförandet av kartläggning av hela grupper med kartläggningsmaterialet Förstå och 

använda tal (se bilaga 1) var klassläraren den som genomförde kartläggningen, vilket också 

överensstämde gällande kartläggningsmaterialet Diamant (se bilaga 1). Några speciallärare 

uppger att vid fördjupad kartläggning av elevers matematikkunskaper är det de som 

speciallärare som genomför kartläggningen.  

 

Samtliga speciallärare nämner att de gör nationella proven i årskurs 3 på våren och använder 

det som ett kartläggningsverktyg för att bedöma elevernas matematikkunskaper. Ett fåtal av 

speciallärarna beskriver sedan hur resultatet från nationella proven i årskurs 3 används i 

överlämnandet till årskurs 4. Ytterligare kartläggning som genomförs av speciallärarna är 

LukiMat (se bilaga 1). Ett flertal speciallärarna uppger att de använder sig av diagnoser och 

prov kopplade till det läromedel de använder i undervisningen.  

 

Flera speciallärare uppger att identifiering av elever i matematiksvårigheter inte enbart sker 

genom kartläggningsmaterial, utan att observationer av olika slag kan äga rum. Dessa ger en 

möjlighet att se elevens lärmiljö, undervisningens innehåll och vilka anpassningar som görs i 

den befintliga miljön. Observationerna beskriver speciallärarna som en möjlighet att se elevens 

lärmiljö, undervisningens innehåll och vilka anpassningar som görs i den befintliga miljön. 

Observationerna visar sig vara ostrukturerade i många fall och speciallärarna använder sig ofta 

då av observationen för att kartlägga elevens hela skolvardag. Några speciallärare anser att man 

kan göra en mer dynamisk kartläggning med eleverna i form av lärtillfällen och att eleven 

därmed inte känner sig lika utsatt.  

 

Så min tanke är att försöka att göra dynamisk kartläggning så att de tränar under 

tiden och där samtalet, hur de resonerar, vilka strategier de har, så att man tränar 

på det man redan vet är svårt och att man under tiden sitter bredvid och kartlägger 

och skriver efteråt. (L12) 

 

Några speciallärare berättar att klasslärarens bedömning är ett sätt att identifiera elever i 

matematiksvårigheter. Att i undervisningen bedöms eleverna hela tiden av klassläraren. 

 

.. men ändå är det ju viktigt att det är läraren som på nått viss äger den och ser ... ja 

men ser sina elever och ser vad det är för svårigheter som finns och vad är det jag 

som lärare behöver jobba extra med. (L4) 

 

Några speciallärare lyfter de diagnoser och prov som finns integrerade i det läromedel som 

används och att klasslärare använder dessa i den fortlöpande bedömning som görs.  

 

Anpassningar och insatser som vidtas avseende elever i 

matematiksvårigheter  

Den tredje frågeställningen: Vilka anpassningar och insatser vidtar några speciallärare 

avseende några elever i matematiksvårigheter i de tidiga skolåren på några skolor i Sverige? 
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Gällande denna frågeställning framträder två teman; organisatoriska anpassningar och 

speciallärarens insatser. 

 

Organisatoriska anpassningar 

Flertalet speciallärare anser att anpassningar och insatser sker framförallt inom klassrummets 

ram och att klassläraren står för större delen av de åtgärder som vidtas. Det som framkom i de 

flesta intervjuerna är att anpassningar och insatser främst sker på gruppnivå. Detta förklarar 

speciallärarna i flera av intervjuerna som insatser som klassläraren genomför dels i 

klassrummet, dels organiserar mindre grupper med hjälp av resurser i arbetslaget, dels med 

speciallärare som stöd i klassrummet eller undervisning i mindre grupp. Några speciallärare 

stöttar klasslärarna med hjälpmedel, material eller förslag på anpassningar och därefter finns 

det en tydlig arbetsgång hur klassläraren kan gå vidare om dessa åtgärder ej räcker.  

 

För det mesta ligger det på klassläraren att göra en repetition, antingen i grupper 

eller för hela klassen och…jag tycker att det är .. många gånger räcker det och sen 

följer vi upp resultaten och diskuterar. (L1) 

 

Det är vid särskilt stöd som flera av speciallärarna genomför enskild undervisning på 

individnivå.  

 

…om det inte är alldeles upp i tok då kan jag både ta matte och svenska men det 

handlar då om tid och vad vi ska prioritera då ska vi prioritera läsning eller matte 

hos mig...ja det är jättesvårt. (L11) 

 

Speciallärarens insatser 

De flesta speciallärarna berättar att det finns en elevhälsoplan med tydlig arbetsgång gällande 

anpassningar och insatser som klassläraren kan vidta.  

 

…först blir det ju som en extra anpassning. Det kan ju vara att läraren sitter en 

stund efteråt, men bara man ser till att göra någon extra anpassning då, eller under 

en period. Sedan blir det den där vanliga svängen, att det går till den 

specialpedagogiska gruppen att få mer stöd, då kanske jag jobbar med den i en kort 

period och då kan det vara en extra anpassning. Men sedan kan det ju vara att jag 

behöver arbeta under en längre period och då får man göra en utredning om 

särskilt stöd. Och så får det bli särskilt stöd och åtgärdsprogram. (L10) 

 

Några av speciallärarna anser att man bör vara flexibel i de anpassningar och åtgärder som 

genomförs och följer inte alltid den elevhälsoplan som finns på skolan, utan ser till de behov 

som framkommit.  

 

…ja vad ska man säga lite godtyckligt kanske men vi har nog en dialog och 

diskuterar utifrån elevens behov och hur eleven är som person…ja men en del 

elever kan ha svårt att kanske lämna klassrummet och då kan jag vara med i 

klassrummet som extra vuxen och läraren kanske kan lägga lite mer tid på den 

specifika eleven… (L9) 
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I flera av intervjuerna framkommer det att speciallärare önskar att insatser sker tidigt, redan i 

förskoleklass. Speciallärarna förklarade att insatser sker oftast tidigast i årskurs 3 på grund av 

tidsbrist eller oro för att eleverna ej ska nå kunskapskraven i matematik för årskurs 3 samt klara 

de nationella proven. Därmed prioriterar eller tvingas dessa speciallärare att lägga större delen 

av sin tid för att stötta de äldre eleverna. Ett flertal av speciallärarna beskriver att deras 

arbetsuppgifter dessutom främst riktar sig mot svenskan och läsinlärningen och att 

matematiken därmed kommer i skymundan. 

 

Uppföljning av kartläggning och bedömning av elevers 

matematikkunskaper 

Den fjärde frågeställningen: Hur följer några speciallärare upp arbetet med kartläggning och 

bedömning av några elevers matematikkunskaper? Vid analysen av resultatet från intervjuerna 

framkom två teman; uppföljning av kartläggningen och bedömning, systematiskt arbete 

rörande kartläggning.  

 

Uppföljning av kartläggning och bedömning    

Flertalet speciallärare förklarar att det är klassläraren som sammanställer och följer upp 

resultaten av de olika kartläggningar som genomförs. Vidare uttrycker de att det är klasslärarna 

som innehar sammanställningarna och att de som speciallärare litar på klasslärarens bedömning 

och kompetens i ämnet. 

 

Det gör ju varje klasslärare och där är det ju också så här...när du ställer 

frågan...Läraren äger matten och resultaten och analysen. (L11) 

 

…vi försöker göra som en sammanställning. Och ska se under längre tid. Det här 

är ju nytt… Så att vi försöker ju kunna se över tid hur det blir liksom, 

deras….lärande om man säger. Sedan är ju detta en liten del också, det är ju också 

nytt för oss…Nej, det är gruppen som man följer. Så det här är ju t.ex. en 

förskoleklass och sedan fyller vi ju på här… Sedan kan man också gå in på 

individnivå och titta. (L7) 

 

Några av speciallärarna delger att de har uppföljande möten rörande sammanställningarna och 

analys av resultaten. På dessa möten ser de också över anpassningar och stöd både på individ- 

och gruppnivå. Ett fåtal speciallärarna beskriver att de ibland ser över åtgärder på 

organisationsnivå, detta sker när resultatet avviker från normen på skolan. Flertalet av 

speciallärarna berättar att de har en systematik med konferenser rörande elevers lärande, det 

som skiljer dem åt är benämningen. På dessa konferenser ses bland annat elevers kunskaper 

över och extra anpassningar och särskilt stöd följs upp.  

 

Ja det är enskilt, vi kallar det specialpedagogisk konferens, det låter väl bra ... men 

det är bara vi och då tittar vi på de extra anpassningar som görs och analysera 
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resultat på test som vi gjort å... eller om de har några andra … saker de funderar 

på. (L3) 

 

Då flera klasslärare gör sammanställningar av kartläggningarna ansåg några speciallärare att 

de behövde ha återkommande träffar gällande bedömningen som gjorts och därmed följde upp 

vad klassläraren skulle arbeta vidare med. De hjälptes på så vis åt med analysen av 

kartläggningarna och gjorde en bedömning av elevens kunskaper. Vid dessa träffar skedde ett 

kollegialt lärande vid planering av fortsatt undervisning.  

 

...men sen så träffar jag klassläraren en gång i månaden, ett rullande schema och 

då då tittar vi på sånna resultat och analyserar .. de bollar också med mig inför … 

(L3) 

 

Några speciallärare lyfter vikten av att vara delaktiga i undervisningen och på så sätt kan de få 

en helhetsbild av elevernas kunskaper i dess kontext. Det medför att de får ett bredare 

perspektiv och de resultat som redovisas blir på så vis personifierade.  

 

Sen är det ju det kontinuerliga klassrumsarbetet som man kan få veta mycket i man 

ser och upptäcker mycket i…och sen när man arbetar nära tillsammans med 

lärarna så har man ju en ständig dialog om elever och om man är fundersam.. och 

att man kan.. ja men hitta på uppgifter som ligger inom det området som man kan 

göra tillsammans med alla men satt man tittar särskilt utifrån vissa elever. (L13) 

 

Systematiskt arbete rörande kartläggning 

Resultatet visar att de flesta speciallärarna säger att de har ett testårshjul där bedömarstödet i 

matematik ligger för årskurs 1. Därefter skiljer sig testårshjulen åt utifrån det speciallärarna 

delger i intervjuerna. Några speciallärare berättar att de dessutom har Förstå och använda tal 

som obligatorisk kartläggning, medan några speciallärare inte har några fasta kartläggningar 

utöver bedömarstödet. Flera av speciallärarna berättar om att de har påbörjat ett arbete med att 

finna tydlig struktur för vilka kartläggningar som ska genomföras och när, samt att reflektera 

över mängden kartläggningar inom såväl svenska som matematik.   

 

Hålla på och testa och testa, det är ju meningslöst. Det som är intressant är väl vad 

vi gör med det. (L7) 

 

Flera speciallärare har planerade återkommande möten gällande uppföljning av resultat och de 

insatser som verkställts utifrån det resultat som framkommit i kartläggningarna. Det som skiljer 

sig mellan det speciallärarna berättar är hur insatserna genomförs på individ, grupp och 

organisationsnivå. 

 

… så innan det kommer till EHT så ska det ha gått först via arbetslaget och sen 

via… hos mig. Och sen lyfter jag det i EHT om jag tycker att det är nödvändigt. 

Och sen har vi också lagt in tillsammans med rektor förutom klassavstämningar en 

gång per termin ...prognosmöten i årskurs 3 och årskurs 6 inför … ja 

kunskapskraven då... (L3) 
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De flesta speciallärarna uttrycker att de saknat ett systematiskt kartläggningsmaterial i 

matematik och att bedömarstödet skapat en struktur för detta. Dock framkommer det i flera 

intervjuer att det finns en viss osäkerhet kring genomförande och i vilken omfattning 

kartläggningen bör ske. 

 

…vi har gjort ett sånt hjul … men nu vart vi faktiskt osäkra… och vi pratade om 

det förra veckan ... för år 2… äh ... deras matematikdel och att vi vill göra den nu 

under våren också... så vi har bestämt att göra den nu under våren också men då 

blev vi osäkra på vad de rekommenderar där så nu ... om de rekommenderar att 

man gör det i slutet av terminen som en utvärdering mera som i maj då eller om 

man ska göra det nu i början så att man har ett material att jobba med ... åh för år 1 

står det ju men inte för de andra årskurserna (L4). 

 

Speciallärarna beskriver att svenskan har mer omfattande kartläggningar, såväl när 

kartläggningarna ska genomföras som innehåll.  

 

Generellt så är det nog ofta så att matten hamnar lite i skymundan för svenskan. 

Det, så tror jag att det är på många ställen, så tror jag inte att det är bara hos oss. 

(L5) 

 

Det framkom i flera intervjuer att bedömarstödet än så länge inte fått tydliga fasta 

avstämningsperioder i testårshjul utan man prövade sig fram och utvärderade fortfarande dessa 

kartläggningar och därmed reflekterade över vad som bäst passade in i verksamheten. 

 

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom att speciallärarens förståelse av några elever i matematiksvårigheter fanns 

det många olika begrepp gällande vad detta innebär, men att de flesta är eniga om vad det 

innefattar. Det som visade sig i resultatet är att elevers matematiska svårigheter kan bero på 

flera olika faktorer, så som lärandemiljön eleven befinner sig i och undervisningens innehåll 

men också kognitiva förmågor. Resultatet visar att området är komplext då utfallet blev så pass 

varierat.  

 

Vid identifiering av elevers matematiska kunskaper kan konstateras att samtliga speciallärare 

berättade att deras skolor genomför det obligatoriska bedömarstödet i årskurs 1. De flesta 

speciallärarna anser att den muntliga delen i bedömarstödet ger en så pass god förståelse för 

elevens kunskaper i matematik, att speciallärarna därmed anser att klassläraren bör äga denna 

kunskap och därav vara den som genomför denna del. Vid övrig identifiering varierar 

kartläggningens tillvägagångssätt och material. I resultatet visade det sig, för att få en fördjupad 

förståelse av elevens svårigheter, kan en bredare kartläggning genomföras för att identifiera 

vilka svårigheterna är. Det gäller faktorer på såväl individ, grupp eller organisationsnivå. Några 

speciallärare lyfter vikten av tidig identifiering av elevers matematikkunskaper och att de 

grundläggande matematiska kunskaperna är avgörande för elevens fortsatta lärande.  
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De anpassningar som genomförs för några elever i matematiksvårigheter innefattar i stor grad 

åtgärder som klassläraren gör i form av extra anpassningar. Specialläraren kan ingå i dessa 

anpassningar eller en resurs som är kopplad till specialläraren. Specialläraren arbetar i vissa 

fall enskilt med elever, annars sker stor del av insatserna av klassläraren. Några speciallärare 

berättade att det finns en tydlig arbetsgång i elevhälsoplanen som specialläraren har en viktig 

roll i.  

 

Samtliga speciallärare berättar att de har någon typ av uppföljning av kartläggning och 

identifiering av elevers matematiskas kunskaper. Resultatet i studien visar att tillvägagångssätt 

samt vem som genomför uppföljningen och i vilken omfattning det sker varierar mellan 

respondenterna. I resultatet framkom att samtliga speciallärare använder sig av ett testårshjul 

gällande kartläggning, men att detta kunde skilja sig huruvida det var ett levande dokument 

som var implementerat i verksamheten eller något som specialläraren endast hade tillgång till. 

 

Några speciallärare lyfter att det är av stor vikt att ha en systematik i uppföljningen av 

kartläggningen för att identifiera de elever som är i behov av stöd. Detta genom exempelvis 

kontinuerliga analysmöten eller träffar.  Några speciallärare delger att de har återkommande 

träffar rörande uppföljning och de insatser som genomförs i verksamheten. Insatserna kan i sin 

tur variera på individ, grupp och organisationsnivå. Några speciallärare har en tydlig och aktiv 

roll i det systematiska arbetet; kartläggning, bedömning, analys, insats och uppföljning vilket 

framkommer i deras elevhälsoplan. Då syftet med studien var att få fördjupad kunskap om och 

förståelse av speciallärarens roll vid identifieringen, uppföljningen och insatser avseende elever 

i matematiksvårigheter kan vi se att speciallärarens roll skiljer sig åt i de olika delarna. Främst 

gällande uppföljning och insatser som sker.  

 

Resultatanalys utifrån teoretiska perspektiv  

För att få en fördjupad förståelse av det resultat som framkommit i studien redovisas i detta 

avsnitt en analys utifrån de teoretiska perspektiv som presenterats i forskningsbakgrunden. De 

teoretiska perspektiven, Bronfenbrenners ekologiska modell (Bronfenbrenner, 2009) och 

specialpedagogiskt perspektiv (Sjöberg, 2006), hjälper oss att se på vilken nivå identifiering, 

uppföljning och insatser lämpligast bör göras i vår framtida yrkesroll. Utifrån sociokulturellt 

perspektiv ser vi att grundläggande matematikkunskaper varierar både utifrån vilken kontext 

eleven befinner sig i samt speciallärarens syn på vad grundläggande matematikkunskaper är. 

Sjöberg (2006) anser att lärandet är komplext vilket också speciallärarna bekräftar när de 

beskriver vad grundläggande matematikkunskaper är.  

 

Utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell (Bronfenbrenner, 2009) kan matematiksvårigheter 

ses utifrån såväl mikro- som mesosystemnivå. Detta kan tolkas genom att elevens kognitiva 

förmåga samt neuropsykiatriska funktionsnedsättning är kopplade till individen och till 

mikrosystemnivån medan speciallärarens kompetens och utbildning återfinns på 

mesosystemnivån. När det gäller de psykologiska faktorerna som framkommit i resultatet 

tolkar vi att de hör hemma på mesosystemnivå därför att det är faktorer som skolan kan påverka 

genom till exempel lärmiljöer. Om man ser matematiksvårigheter utifrån att eleven har en 
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neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det ses ur ett kategoriskt perspektiv, men de 

speciallärare som uttryckt denna orsak till matematiksvårigheter har också lyft andra faktorer 

som till exempel lärmiljön vilket talar för att speciallärarna tycks ha ett relationellt perspektiv 

då de ser att samspelet och interaktionen har betydelse för lärandet (Persson, 1998). 

Matematiksvårigheter skulle kunna ses genom ett kategoriskt perspektiv när eleven inte har 

förmågan att följa den läromedelsstyrda undervisningen och då anses svårigheten ligga hos 

individen och behöver då kompensatoriska åtgärder (Ahlberg, 2015 och Nilholm, 2007). 

 

De kartläggningsverktyg som används för att identifiera några elever i matematiksvårigheter 

för samtliga speciallärare kan ses ur ett kategoriskt perspektiv då klassläraren genomför dessa 

i hel- eller halvklass. Vilket medför att klassläraren inte har möjlighet att fånga elevens 

förmågor något Persson (1998) menar står för ett kategoriskt perspektivtänkande. Det som 

framkom i resultatet var att de muntliga delarna i bedömarstödet bidrog till en mer dynamisk 

kartläggning. Dynamiska kartläggningar skapar möjlighet för kommunikation och kan därför 

ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett relationellt perspektiv. Resultatet visar också 

att flera speciallärare anser att klassläraren bör vara den som genomför de muntliga delarna i 

bedömningsstödet vilket ur ett ekologiskt mesosystem bidrar till större förståelse av elevens 

kunskaper och klasslärarens vidare undervisning. Utifrån vad speciallärarna uttrycker rörande 

de skriftliga delarna i bedömningsstödet kan kartläggningen tolkas ur ett kategoriskt perspektiv 

då eleverna bedöms vid ett tillfälle och utan möjlighet till stöttande kommunikation. 

Bedömningsstödet i sin helhet kan ses som en faktor på exonivå då detta kartläggningsverktyg 

är beslutat från statligt håll, för att säkerställa att alla elever får en likvärdig utbildning. Detta 

påverkar i sin tur klasslärarna och lärarna på micronivå, gällande deras syn vad grundläggande 

matematikkunskaper bör innefatta. 

 

De observationer som genomförs av flera speciallärare skapar möjlighet att bygga relationer 

med eleverna samt ger möjlighet att se elevens hela sammanhang vilket kan ses ur ett 

relationellt perspektiv. Observationerna möjliggör då att läraren ser eleven i förhållande till två 

av de fyra nivåerna (individ- och gruppnivån) som Ahlberg (2015) diskuterar. Med 

utgångspunkt från den ekologiska modellen skapar specialläraren sig en bild av vad som 

befinner sig i elevens mesosystem. De insatser som görs på de flesta skolorna utifrån 

speciallärarnas berättelser är på mesosystemnivå detta då klassläraren vidtar åtgärder inom 

klassrummets ramar. De individuella insatser som görs sker på mikrosystemnivå då eleven tas 

ur sitt sammanhang och får särskilt stöd vilket också kan ses ur ett kategoriskt perspektiv då 

svårigheten återfinns hos eleven. Enligt några speciallärarna försöker man arbeta förebyggande 

genom att skapa goda lärmiljöer och konkret material vilket kan ses som åtgärder på mesonivå 

genom att förändra miljön och inte individen. Flera speciallärare ville skapa möjlighet till tidiga 

insatser och beroende på utformningen av insatserna kan man se det utifrån olika perspektiv. 

Flera speciallärare berättar att de saknat tydliga kartläggningsverktyg vilket varit en bidragande 

orsak till att flera nu ser över sina testårshjul. Dessa speciallärarna på dessa skolor går från 

mikronivå till mesonivå genom att skapa en tydlig struktur och systematik rörande identifiering 

av elevers matematikkunskaper. Det vill säga, de går från individnivå till gruppnivå för att se 

vilka faktorer som påverkar elevers lärande. 
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Diskussion 
I denna kvalitativa studie har 14 semistrukturerade intervjuer genomförts med 14 speciallärare 

på olika skolor i tre kommuner. I resultatet framkom det att vid kartläggning av elevers 

matematikkunskaper har bedömarstödet gett speciallärarna en bild av vad som bör kartläggas 

för att identifiera grundläggande matematiska kunskaper. Studien visar att respondenterna 

likställer grundläggande matematiska kunskaper med de kunskaper som kartläggs i Skolverkets 

bedömarstöd. Insatser som sker utifrån den identifiering som skett varierade, samt att 

specialläraren hade varierad grad av delaktighet vid uppföljning av resultat. Slutsatsen utifrån 

det resultatet är att speciallärarens roll vid identifiering, uppföljning och insatser för elever i 

matematiksvårigheter skiljer sig, men att det finns ett behov av en tydlig systematik i 

kartläggningsprocessen i speciallärarens arbete med detta. 

 

Metoddiskussion 

Vid en kvalitativ studie är syftet att få reda på ett fenomen och det subjektiva i det 

frågeställningarna berör. Det som är viktigt att ta i beaktande vid denna studie är att vi båda 

har en förförståelse inom området och har vid intervjutillfällena uppfattningar om hur skolan 

idag arbetar med kartläggning av elever. Detta trots att vi båda vid intervjutillfällena valde att 

vara lyhörda och gå in med öppna sinnen. Detta gäller även vid analysen av det resultat som 

framkommit. Det innefattar att det kan ha påverkat tematiseringen av det råmaterial som 

insamlats. (Backman, 2016; Creswell, 2013; Fejes och Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 

2014). Som Kvale och Brinkmann (2014) hävdar vid semistrukturerade intervjuer så ställdes 

klargörande frågor, detta för att se att vi förstått respondenten korrekt, eller om deras svar 

tolkats utifrån vår egen förförståelse. Intervjuerna kan medföra att respondenten känner att det 

innefattar att berätta vilka kunskaper som hen besitter. Därav valdes att ha inledande frågor för 

att bekanta oss med varandra, vilket vi tror bidrog till att intervjuerna kändes avslappnade. 

Vidare eftersträvades ett så jämbördig förhållande som möjligt mellan intervjuare och 

respondent för att få respondenten att dela med sig av erfarenheter, kunskaper och förståelse 

av det som diskuterades (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2016). 

 

Resultatet i denna studie är inte generaliserbart för samtliga speciallärare i dessa kommuner 

(Larsson, 2005). Det resultat som framkommit gäller för de speciallärare som intervjuats. 

Under intervjuerna reflekterade respondenterna själva över den kartläggning som sker på 

respektive skola samtidigt som vi som intervjuare fick med oss mycket nya tankar och 

kunskaper från intervjuerna. Flera speciallärare uttryckte intervjun som ett positivt lärtillfälle.  

 

Genom studiens gång har studiens syfte varit det väsentliga i arbetet, vilket Hammar Chiriac 

och Einarsson (2013) och Fejes Thornberg (2015) tar upp. Det är relevant att stanna upp och 

reflektera över vad syftet med studien är precis som Göransson och Nilholm (2009) anser, så 

att detta blir tydligt för läsaren.  

 

Resultatdiskussion 
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Nedan diskuteras det som framkommit i resultatet utifrån den forskning som presenterats i 

forskningsbakgrunden. Detta diskuteras utifrån studiens syfte och de frågeställningar som 

funnits för att besvara detta syfte.  

 

Att förstå matematiksvårigheter 

Enligt studiens resultat visade sig begreppet grundläggande matematikkunskaper vara ett 

splittrat område, vilket även forskningen visar (Aunio & Niemivirta, 2010; Desoete et al., 2009; 

Dyson et al., 2011; Gersten et al., 2005; SOU 2016:59; Sterner, 2015). Flertalet speciallärare 

förklarar matematiksvårigheter och grundläggande matematikkunskaper med olika begrepp, 

dessa begrepp kan enligt oss kategoriseras inom det Engvall (2013) benämner som aritmetik. 

Speciallärarna är eniga om att addition och subtraktion inom talområdet 0-100 är kunskaper 

som eleverna bör bemästra för vidare matematisk inlärning vilket enligt Engvall är ett område 

inom aritmetiken. I resultatet framkom att alla speciallärare använder sig av det obligatoriska 

bedömarstödet och detta har enligt speciallärarna gjort det tydligt vad som är grundläggande 

matematiska kunskaper och hur man kan identifiera de elever som har bristande kunskaper 

inom detta område. Den muntliga delen i bedömarstödet innefattar att kunna ramsräkna 0-100 

och kan också stärkas i det Engvall benämner som aritmetik. Resultatet visar liksom Gersten 

et al., (2005) och Mazzocco (2005) att tidig identifiering av matematikkunskaper är av stor vikt 

för att ge alla elever möjlighet att få det stöd och den stimulans de behöver för att få en likvärdig 

utbildning. De flesta speciallärare benämnde grundläggande matematiskas kunskaper utifrån 

Lundes sju huvuddelar (Lunde, 2011) och precis som Engvall (2013) förklarade de dessa 

begrepp men använde sig av olika termer.  

 

I studien framkommer förklaringar till att elever har matematiksvårigheter som kan kopplas till 

några av de faktorer som Boaler (2011) Engvall (2013) och Lunde (2011) beskriver som 

orsaker till elevers matematiksvårigheter. Faktorer som framkommer i studien är 

koncentrationssvårigheter som kan kopplas till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, 

eller elevens självkänsla vilket Lunde benämner som emotionella faktorer. Några speciallärare 

påtalade även faktorer som kan kopplas till de didaktiska faktorerna som Boaler (2011), 

Engvall (2013) och Lunde (2011) beskriver gällande exempelvis klasslärarens kompetens eller 

undervisningsform och innehåll. Det några speciallärare lyfter är att undervisningen baseras på 

det läromedel som finns, vilket Kallevik Hadland (2014) och Liljeqvist (2014) påtalar kan vara 

en anledning till att svårigheter kan uppstå. Utifrån resultatet framkommer det som Taylor och 

Fraser (2006) kommer fram till rörande att lärmiljön och matematikångest har en inverkan på 

varandra och därmed innefattar speciallärarens roll inte enbart enskilda elevers lärande, utan 

även att se till organisatoriska faktorer i lärandemiljön. Dessutom poängterar speciallärarna att 

undervisningen till stor del är läromedelsstyrd i många sammanhang och präglas av det Engvall 

(2013) benämner som det enskilda arbetet, eller som Liljekvist (2014), Larsson (2015) och 

Wettergren (2013) förklarar som ”tyst räkning”. Orsaken till den läromedelsstyrda 

undervisningen kan enligt flera forskare (Kallevik Hadland, 2014; Liljekvist, 2014; Larsson, 

2015 & Wettergren, 2013) vara kopplat till lärarens kompetens inom matematiken. Dessutom 

uttrycker några av speciallärarna att eleverna fick svårigheter när läromedlet introducerades i 

undervisningen. Boaler (2011) och Peng & Nyroos (2012) förespråkar varierad undervisning, 
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samt vikten av att förstå det läromedel man valt. Speciallärarens roll kan utifrån detta innefatta 

att ha en dialog med klassläraren/lärarna för att skapas en så pass god undervisning som möjligt. 

 

Resultatet överensstämmer med aktuell forskning (Boaler, 2011; Engvall, 2013; Lunde, 2011; 

Löwing & Kilborn, 2008; Sjöberg, 2006 & Partanen, 2016) att matematiska svårigheter är ett 

komplext begrepp och orsakerna till svårigheterna bör ses i ett större sammanhang. Det innebär 

att som speciallärare bör man fundera över hur man kan stötta på flera nivåer än individnivå 

vilket ofta sker. Det innefattar att exempelvis arbeta med läromedlet tillsammans med 

klasslärarna eller skapa grupper där man som speciallärare är en naturlig resurs. Att klasslärare 

och speciallärare tillsammans kan genomföra den formativa bedömningen utifrån elevernas 

resultat och på så vis skapa den lärmiljö som behövs för att förhindra att elever hamnar i 

matematiksvårigheter.  

 

Identifierar matematiksvårigheter 

Skolverkets bedömarstöd visade sig vara något samtliga speciallärare berättade att skolorna 

använde för att identifiera elevers matematiska kunskaper, detta kan ses utifrån det Lundberg 

och Sterner (2009) poängterar gällande kartläggningens huvudsyfte. Kartläggning ska enligt 

Lundberg och Sterner användas för att stötta elevernas framtida lärande. Då flera speciallärare 

ansåg att bedömarstödet gav en god bild av elevernas grundläggande kunskaper kan det också 

ses till det Jordan et al. (2009) beskriver att ett bedömningsmaterial ska vara lättillgängligt och 

inte för komplicerat för läraren. Det kan dock diskuteras om materialet är tillräckligt enkelt då 

lärarna hävdar att det tar tid att genomföra den muntliga delen, även om det är den del som de 

hävdar ger den mest omfattande kunskapen gällande elevens förmågor. Att den muntliga delen 

är den som ger mest information om var eleven befinner sig i sitt lärande anser vi är för att den 

har en dynamisk karaktär. Eleven får i denna del möjlighet att visa en bredare bild av sitt 

lärande och för att den som genomför bedömarstödet kan pröva var elevens proximala 

utvecklingszon är. Samtidigt kan den information bedömarstödet ger kopplas till RTI då det 

ger en bild av var eleven befann sig kunskapsmässigt när hen började i årkurs 1, vilket sedan 

kan jämföras med individens samt gruppens utveckling (Grigorenko, 2009). 

 

Nyström (2014) påtalar att det ständigt i undervisningen sker såväl formella som informella 

bedömningar av elevernas kunskaper. Dessa formella och informella bedömningar kan ha ett 

samband med det som benämns dynamiska kartläggningar. Denna typ av kartläggning ger den 

mest omfattande bilden av elevens kunskaper. Specialläraren ges då tillfälle i akt att kunna se 

faktorer som påverkar elevens lärande gällande matematik, på såväl individ, grupp och 

organisationsnivå. Klassläraren har en avgörande roll i identifieringen av elever i 

matematiksvårigheter, detta belyser även aktuell forskning (Björklund Boistrup, 2013; 

Lundahl, 2015; Vetenskapsrådet, 2015; Wettergren, 2013). Boaler (2011) Erfjord et al. (2012) 

och Wettergren (2013) poängterar är lärarens kompetens avgörande för att identifiera elever i 

matematiksvårigheter, samt hur klassläraren sedan kan använda sig av resultatet i sin fortsatta 

undervisning. Som speciallärare anser vi att det är av stor vikt att kartläggning och bedömning, 

samt uppföljning sker i dialog med klasslärarna. Enligt Bagger (2015), Pettersson (2005) och 

Wettergren (2013) är det viktigt att reflektera över varför kartläggningen görs, samt vad man 
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gör av resultatet då provet kan påverka elevens tillit till sin egen förmåga. Då flera speciallärare 

såg att matematiksvårigheter kan bero på ett flertal olika faktorer, så som exempelvis 

koncentrationssvårigheter, är det viktigt att beakta det Aunio och Niemivirta (2010) lyfter 

rörande dessa elever, att de kan bedömas hårdare på grund av de individuella svårigheterna.  

 

Resultatet visar att kartläggning av elevers matematikkunskaper sker i större grupp och att det 

i studien inte framkom att den enskilda kartläggningen av elever sker i så stor omfattning. 

Specialläraren får därmed en allt viktigare roll i uppföljningen av de kartläggningarna som görs 

på gruppnivå. Vilket kan kopplas till det Pettersson (2005) och Wettergren (2013) poängterar 

gällande vikten av att följa upp summativa prov. I studien framkom det att de nationella provens 

resultat används till stor del summativt vid överlämning inför årskurs 4. Likväl är det viktigt 

att reflektera över resultatet som framkommer i de nationella proven, vilket också visade sig i 

studien ha en liten betydelse. Som Bagger (2015) påtalar kan man därmed reflektera över vad 

resultatet leder till. Leder det till feed-forward bedömning som forskningen (Björklund 

Boistrup, 2013; Lundahl, 2015; Vetenskapsrådet, 2015; Wettergren, 2013) benämner det eller 

leder den enbart till ett summativt resultat som Lunde (2011) diskuterar.  

 

Anpassningar och insatser 

De anpassningar som framkom i resultatet visade sig i stor omfattning falla inom ramen för 

ordinarie undervisning eller extra anpassningar som klassläraren strukturerar. Enligt Boaler 

(2011), Erfjord et al. (2012) och Wettergren (2013) är lärarens kompetens av stor vikt när det 

gäller insatser vilket föranleder att specialläraren borde vara aktiv tillsammans med 

klassläraren i detta arbete.  

 

Läromedel kan ha en positiv inverkan på undervisningens innehåll utifrån det Koljonen (2014) 

belyser i sin studie, det vill säga att läraren använder sig av lärarhandledningen och läromedlet 

på ett sådant sätt att undervisningen blir varierad vilket även Engvall (2013) anser har en positiv 

inverkan på elevernas lärande. Lärarens kompetens kan inte enskilt grunda sig i 

lärarhandledningen till det läromedel som används. Utan att det förebyggande arbetet i form 

av ett gott samarbete mellan klasslärare och speciallärare bidrar till att utveckla undervisningen 

och förståelsen hos eleverna. I studien påtalar några speciallärare kopplingen av 

matematiksvårigheter i samband med introduktion av läromedel. Utifrån det Samuelsson och 

Lawrot (2009) tar upp gällande den enskilda undervisningen när läromedlet är för svårt kan vi 

se att detta skulle kunna vara en orsak till matematiksvårigheter. Dock kan vi ej dra den 

slutsatsen utifrån det underlag vi har. Lunde (2011) anser liksom Samuelsson och Lawrot 

(2009) att man bör se till undervisningens innehåll och kvalitet, innan elevens svårigheter 

preciseras. Lunde (2011) anser vidare att hjälp först och främst bör ske inom klassrummets 

ramar, men självfallet ser vi att specialläraren har en viktig roll i detta stöd. Det framkom i 

studien att enskild undervisning av specialläraren genomfördes, vilket Dowker (2004), 

Lundberg och Sterner (2009) och Samuelsson och Lawrot (2009) anser ger positiva resultat när 

eleven är i matematiksvårigheter och behöver få arbeta utifrån den nivå hen befinner sig på.  
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Insatser av speciallärare skedde enligt flera speciallärare ofta i årskurs 3 och förklaringen till 

detta var att dessa elever riskerade att ej nå målen i årskurs 3 eller riskerade att inte nå lägsta 

godtagbara nivå i nationella proven. Då såväl Bagger (2015) som Engström och Magne (2008) 

påtalar att undervisning till viss del tillrättaläggs utifrån de nationella proven kan vi se att stöd 

sätts inför nationella proven och vi kan då utifrån det fråga oss vad stödet leder till. Sivenbring 

(2016) anser att de nationella proven har ett syfte att säkerställa att alla elever får en likvärdig 

utbildning och utifrån resultatet kan därmed stödet från specialläraren ses som en möjlighet till 

en likvärdig utbildning. 

 

Uppföljning av kartläggning och bedömning av elevers matematikkunskaper 

Då det visade sig att det är klassläraren som genomför och sammanställer kartläggningarna, 

framkommer vikten av klasslärarens kompetens inom ämnet matematik (Boaler, 2011; Erfjord 

et al., 2012; Wettergren, 2013). Då det var flera speciallärare som uppgav att de litar på 

klasslärarens kompetens ser vi att uppföljningen blir en viktig del i den formativa bedömningen 

av elevens kunskaper. Det kan också ses utifrån det några speciallärare uttryckte, att det inte 

ska testas för testandes skull, då det väsentliga är vad som mäts och vad man gör med resultatet 

vilket också Bagger (2015) och Lunde (2011) påtalar. Utifrån resultatet som framkommit i 

studien följer några speciallärare en tydlig arbetsgång som finns presenterat i de allmänna råden 

gällande systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2015), där uppföljning är en av de fyra 

delarna. Detta är en viktig del i arbetet med elever i matematiksvårigheter så att elever följs 

upp och att undervisningen utvecklas utifrån den kartläggning som gjorts (Bagger, 2015). 

Därför har den formativa bedömningen i en så pass omfattande del i vår studie, då 

uppföljningen är en viktig uppgift i speciallärarens uppdrag. Resultatet visar en stor variation 

gällande uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete rörande kartläggningsprocessen (se figur 

1, s.7) och vi kan konstatera att det flera av speciallärarna berättar stämmer väl överens med 

de allmänna råden gällande systematiskt kvalitetsarbete. Där står att varje huvudman och rektor 

måste hitta sina former för hur detta systematiska arbete ska genomföras, det vill säga hur 

resultaten är i jämförelse med de nationella målen och hur man ska lägga upp en långsiktig 

plan för att utveckla organisationen och måluppfyllelsen (Skolverket, 2015). 

 

Avslutande reflektioner och vidare forskning  

Enligt resultatet har klassläraren ett mycket stort ansvar gällande identifiering och uppföljning 

av elevers matematikkunskaper på såväl individ- som gruppnivå. Speciallärarens roll har i 

denna studie visat sig ha en mer organisatorisk roll, genom uppföljning av resultat. Därefter 

har variationen varit stor gällande de insatser som de olika lärarna gör. Vi kan se att en variation 

behövs utifrån att varje elev har olika förutsättningar och behov. Det några speciallärare 

uttrycker och som vi själva erfarit är att Skolverkets bedömarstöd gett speciallärarna ett 

vedertaget verktyg som stöttar lärare (speciallärare, specialpedagoger och klasslärare) i 

bedömningen av elevers matematikkunskaper. Vi ser ett fortsatt behov av framtida forskning 

för att följa upp bedömarstödets genomslag och hur det påverkar elevers lärande i matematik.  

Då klasslärarna i denna studie genomför de flesta insatser som sker ställer det höga krav på 

deras kompetens i matematik. Speciallärarens uppdrag behöver vara riktat på ett nära samarbete 
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med klasslärare i och utanför klassrummet. Vi anser precis som forskningen att stöd bör ske 

inom klassrummets ram, därför bör specialläraren vara med i hela processen från planering till 

utvärdering så att undervisningen baseras på elevernas faktiska kunskaper. Samtidigt har 

rektorn ett ansvar enligt oss att se vilken kompetensutveckling som krävs för att alla elever ska 

få det stöd som behövs.  

Vi hade en tanke innan studien startat att grundläggande matematiska kunskaper enligt Lgr 11, 

skulle varit det centrala i lärarnas svar. Resultatet visar att fokus ligger på taluppfattning och 

de kunskaper som bedömarstödet berör. Lärarna uttryckte att Skolverkets bedömarstöd har gett 

dem ett verktyg som de saknat och bidragit till att identifiera grundläggande matematiska 

kunskaper på ett systematiskt sätt. Vi anser att bedömarstödet haft en positiv inverkan på 

kartläggning av matematiska kunskaper i de tidiga skolåren. Frågan vi ställer oss dock är om 

begreppet grundläggande matematikkunskaper blir likställt med att ha taluppfattning. För att 

arbeta förebyggande och för att förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter anser vi att 

speciallärarens roll är att tillsammans med klasslärarna ringa in de grundläggande matematiska 

kunskaperna. Därefter kan de tillsammans skapa en god undervisning utifrån läroplanen och 

den kompetens de tillsammans besitter.  

Resultatet visar att speciallärarens roll gällande insatser visade sig vara varierad och att 

speciallärarens roll till stor del hade fokus på läsinlärningen. I våra intervjuer framkom det att 

lärarna var medvetna om att fokus gällande insatser ligger på svenska och läsinlärningen, men 

att de själva skulle vilja stötta upp mer inom matematiken för att arbeta förebyggande. Vi kan 

se ett behov av såväl identifiering som insatser av specialläraren inom matematik och ser detta 

som ett fortsatt problemområde inom de tidiga skolåren.  

I vår blivande roll som speciallärare kan vi se en vinning i att arbeta systematiskt med tidig 

identifiering och uppföljning av elevers matematiska kunskaper. Det vi ytterligare kan 

konstatera i vår studie är att vi kan se en vinst i att utforska detta område ytterligare för att 

elever som är i behov av stöd i matematik ska få det stöd som de har rätt till. Detta för att 

förhindra att svårigheter uppstår och för att säkerställa en likvärdig skola för alla elever.   
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Bilagor 

Bilaga 1  

Bedömningsmaterial 

 

Bedömarstöd i matematik 

Från och med den 1 juli 2016 är Skolverkets bedömarstöd i matematik obligatoriskt i 

matematik. Stödet är framtaget för att följa upp eleverna matematikkunskaper med syfte att få 

en likvärdig bedömning. Det ska vara ett stöd för lärarens bedömning i de tidiga skolåren för 

att tidigt identifiera de elever som är i behov av särskilt stöd eller få de extra anpassningar som 

krävs för att nå målen i årskurs 3. Materialet grundar sig på kursplanen i matematik för årskurs 

3. Syftet med materialet är också att identifiera de elever som kommit långt i sin 

kunskapsutveckling och behöver stimulans (Skolverket, 2016a).  

 

Vid bedömning bör flera aspekter tas i beaktande. Om eleven är flerspråkig är det viktigt att 

fundera över om det är den språkliga förmågan som brister, eller är skrivriktningen åt motsatt 

håll och därmed förväxlas positionerna på siffrorna. När bedömningen av elevernas kunskaper 

ska göras är det viktigt att se över om det är ett systematiskt felaktigt resultat, eller om det är 

mer slumpmässigt. Om det är systematiskt sker samma typ av fel över längre tid och är 

konsekvent vid flera olika uppgifter måste eleverna få stöd så tidigt som möjligt och bygga upp 

hållbara strategier för framtida uppgifter (Skolverket, 2016a).  

 

Diamant 

Diagnosmaterialet från Skolverket är ett bedömningsmaterial som kompletterar de nationella 

proven som görs bl.a. i årskurs 3. Materialet är omfattande och består av 127 diagnoser som är 

lämpade för grundskolans samtliga årskurser.   

Materialet är avsett att användas för att kartlägga elevernas kunskapsutveckling genom ett 

formativt arbete med resultatet. Resultatet ska ge läraren ett underlag för kommande 

undervisning för att skapa förutsättningar för alla elever att nå kunskaperna och förmågorna i 

matematik. Diamant ger en indikation huruvida eleverna har abstraherat de grundläggande 

kunskaperna för att sedan kunna utveckla sin problemlösningsförmåga och resonera om 

matematik. AG diagnoserna har uppgifter inom grundläggande aritmetik. Med dessa diagnoser 

kan läraren se om eleven behärskar det aktuella området. Det grundläggande kunskaperna 

behövs för att kunna generaliseras på andra områden eller större tal.  Materialet stöder läraren 

med diskussionsfrågor för att reflektera över den egna undervisningen (Skolverket, 2013). 

 

Förstå och använda tal – en handbok 

Förstå och använda tal – en handbok är framtagen av McIntosh (2015) för att uppmärksamma 

de kritiska punkter som kan uppstå vid matematikinlärning. Den syftar främst till taluppfattning 

och hur lärare kan arbeta med vanliga missuppfattningar som uppstår. Antalskonservation och 

räkneord och antal är bl.a. det som testas i test 1 som använts i denna kartläggning. Vilket enligt 

Lunde (2011) är en viktig del i matematiken. Antalskonservation innebär att när en mängd har 
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bekräftats ändras inte antalet om föremålen förflyttas. Denna förförståelse är något barn måste 

ha med sig utifrån Piagets teori för att förstå tal och antal. McIntosh (2015) definierar att antal 

är en egenskap hos en mängd föremål.  

Enligt McIntosh har talen 11 till 20 sin egen språkliga och logiska struktur och skiljer sig i vårt 

talsystem från de övriga talen. Dessa tal följer inte mönstret med att den inledande delen i 

räkneordet är samma inom varje tiotalssekvens. Vissa barn skriver tal i omvänd ordning, vänder 

på ental och tiotal. Många gånger är detta en övergångsfas och i denna övergångsfas är 

undervisningen avgörande, att det finns aktiviteter som uppmärksammar detta talområde och 

jämför med de övriga talen.  

 

LukiMat 

LukiMat är framtaget för att lärare ska ha en modell att använda för att kartlägga de centrala 

färdigheterna i matematik, som ska bidra till stödåtgärder, kartläggning och planering. 

Materialet har valt att fokusera på fyra huvudområden som anses vara grundläggande 

färdigheter som kan kopplas till antalsuppfattning (LukiMat, Utveckling av färdigheterna, 

2018). Materialet ger tillgång till handböcker för tolkning av det resultat som framkommit. 

Materialet i sig går att anpassa utifrån det behov som finns för att lärandet i matematik 

systematiskt ska kunna följas upp och det stöd som behövs sätts in (LukiMat, Bedömning av 

lärandet, 2018). 
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Bilaga 2  

Lundes sju huvuddelar gällande talförståelse 

• Uppräkning, att förstå en-till-en-korrespondens, att känna till räkneprinciperna.  

• Talkännedom, det vill säga att kunna separera mängder, kvantifiera dem och ange dem 

med talord, eventuellt med symboler (siffror).  

• Antalsändringar, det vill säga ändra en mängd genom att göra den större (addition) eller 

mindre (subtraktion).  

• Estemering, att kunna bedöma olika mängder i förhållande till varandra, liksom de tal som 

beteckningar dessa mängder.  

• Talmönster, sekvenser, t.ex. ” Vilket är nästa tal?” i följande serier: 2,4,8,16 och 

1,2,3,5,8,13,21? 

• Att förstå när talen är kardinala, ordinala eller måttenheter -  eller används som namn.  

• Att förstå sambandet mellan tal och objekt och att kunna tillämpa detta på vardagliga 

situationer.  

     Lunde (2011, s.69-70).  
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Bilaga 3 

Missivbrev 

 

Hej, 

vi är två studenter som läser speciallärarprogrammet i matematik vid Mälardalens högskola. 

Vi heter Camilla Andersson och Camilla Jansson. 

 

Under vårterminen 2018 kommer vi arbeta med ett självständigt arbete för att avsluta våra 

studier som speciallärare i matematik. 

 

Vi är intresserade av att få en ökad kunskap och förståelse för speciallärarens/ 

specialpedagogens roll i identifieringen och uppföljningen av elever i matematiksvårigheter i 

de tidiga skolåren. Vi vill också se vilken roll specialläraren/specialpedagogen har för att följa 

upp resultaten och vidta åtgärder eller anpassningar. 

 

Vi tar hänsyn till forskningsrådets etiska principer vilket innebär att du när som helst under 

intervjun kan avbryta din medverkan, detta gäller även efter intervjun. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kommer vara anonym under hela processen och i arbetet, gäller såväl dig som 

person som skolan. All information som kommer att spelas in under intervjun och sedan 

transkriberas kommer förvaras varsamt och kommer inte föras vidare, utan är enbart i syfte att 

användas för vårat självständiga arbete.   

 

Vill du att det slutgiltiga arbetet skickas till dig, får du möjlighet att lämna dina 

kontaktuppgifter på samtyckesblanketten vid intervjutillfället.  

 

Vi skulle vara mycket tacksamma för ditt deltagande för att dela med dig av dina erfarenheter 

och kunskaper inom områdena specialpedagogik och matematiksvårigheter, detta för att öka 

medvetenheten och kunskapen gällande hur man upptäcker elever i behov av stöd i matematik.   

Om du undrar över något eller vill veta mera om arbetet, är du välkommen att kontakta oss på 

telefonnummer eller mail. 

 

Camilla Andersson                                     Camilla Jansson 

Student, Mälardalens högskola                  Student, Mälardalens högskola 

 

Tina Hellblom-Thibblin 

Tina.hellblom-thibblin@mdh.se 

Handledare 

Docent i Specialpedagogik    

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Andersson och Camilla Jansson 

  

mailto:Tina.hellblom-thibblin@mdh.se
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

 

Frågeställning Frågor som stöd vid 

semistrukturerad intervju 

Allmänna frågor för 

relation 

Berätta om din yrkeserfarenhet? 

Berätta om ditt arbete? 

 

 

 

Vad innebär det att vara 

elev i matematiksvårigheter 

i de tidiga skolåren enligt 

några speciallärare? 

Vilka tycker du är de 

grundläggande kunskaperna i 

matematik?  

 

Vad innebär 

matematiksvårigheter för dig? 

Hur identifierar några 

speciallärare några elever i 

matematiksvårigheter i de 

tidiga skolåren på några 

skolor i Sverige?  

 

Hur upptäcker ni elever med 

matematiksvårigheter? 

 

Vilket/vilka typ av 

kartläggningsmaterial använder ni 

för att upptäcka dessa elever? 

 

Vem avgör vilket 

kartläggningsmaterial ni 

använder? 

 

Vem genomför kartläggningen? 

 

Auskulterar ni? 

 

Gör 

specialläraren/specialpedagog 

observationer? 

 

Är det någon annan typ av 

identifiering ni gör? 
 

Vilka anpassningar och 

insatser vidtar några 

speciallärare avseende några 

elever i 

matematiksvårigheter i 

Hur följer ni upp resultaten? 

Sammanställer? 

Analyserar? 
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tidiga skolåren på ett antal 

skolor i Sverige? 

 

Hur anpassar verksamheten 

utifrån behov? 

 

Individ, grupp och 

organisationsnivå? 

 
 

Hur följer några 

speciallärare upp arbetet 

med kartläggning och 

bedömning av några 

elevers 

matematikkunskaper? 

 

Vem genomför 

kartläggningar/observationer? 

 

Hur ser det systematiska 

kvalitetsarbetet ut gällande 

identifiering och uppföljning? 

Vem? 

Har ni något testårshjul? 

Vilka åtgärder genomför skolan? 

Läraren 

Specialläraren 

Specialpedagogen 

Annat 
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Bilaga 5  

Samtyckesblankett      

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har 

informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan. Jag är medveten om att de uppgifter jag lämnar endast kommer användas i det 

självständiga arbetet. Mitt deltagande kommer vara anonymt och den information jag lämnar 

kommer inte kunna kopplas till mig eller den verksamhet jag befinner mig i. Jag är medveten 

om att det självständiga arbetet kommer att offentliggöras.  

 

Ort och Datum 

_________________________________________ 

Informant 

__________________________________________ 

 

Jag vill ha möjlighet till att få den slutgiltiga versionen av det självständiga arbetet 

 

Mailadress:_____________________________________ 
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