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Syftet med denna kvalitativa studie är att få en fördjupad förståelse av och kunskap om hur 

elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras, förstås och åtgärdas inom ramen för 

speciallärares arbete. I studien används fokuserade gruppintervjuer och 14 speciallärare, 

specialpedagoger och lärare som arbetar med matematik inom det specialpedagogiska 

området har intervjuats. Fyra fokuserade gruppintervjuer har genomförts. Resultatet kan 

förstås utifrån ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv. Deltagarna beskriver att arbetet 

med identifiering av elevers hinder i matematik är komplext. Arbetet startar ofta på gruppnivå 

för att sedan fokusera på den enskilde eleven. Vårt resultat visar att deltagarna i studien verkar 

ha relationella förklaringar till elevers matematiksvårigheter. Med relationella förklaringar 

menas att förklaringar till hinder söks utanför individen i relationen mellan individen och 

omgivande miljö. Studien visar att undervisningens upplägg och lärarens kompentens kan 

påverka att hinder uppstår för elever i matematiklärandet. De åtgärder som beskrivs i studien 

är inriktade på att möta elevens svårigheter på individnivå.  
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Inledning 
På senare år har matematik i skolan uppmärksammats allt mer i samhället och börjat få större 

utrymme inom forskning. En bidragande orsak till detta ökade intresse kan vara de sjunkande 

resultaten som redovisats ibland annat i internationella PISA-undersökningar (Programme for 

International Student Assessment) samt TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study). Vid den senaste PISA-undersökning hade dock trenden med sjunkande 

resultat stoppats upp. Trots att den negativa trenden har brutits och resultaten i 

undersökningar, såsom i TIMSS 2015 samt PISA 2015, har blivit bättre så uppvisar svenska 

elever fortfarande genomsnittliga resultat eller resultat sämre än genomsnittet för EU/OECD 

(Skolverket, 2016a, Skolverket, 2016b). Sett ur ett långsiktigt perspektiv så är resultaten i 

matematik fortfarande sämre än resultaten i tidigare undersökningar som genomfördes under 

början av 2000-talet. TIMSS 2015 ger möjlighet att utläsa resultat av elevers matematiska 

kunskaper under de senaste 20 åren då de har utförts var fjärde år sedan år 1995. Sverige har 

dock inte deltagit vid varje tillfälle. 

 

Debatten i samhället om elevers svårigheter att nå kunskapsmålen i matematik medför en 

mängd diskussioner om orsaker till svårigheterna, samt många förslag på hur elevers resultat 

kan förbättras. Engström (2015) anser att alla som arbetar i skolan har ansvar för de dåliga 

resultaten som uppvisas och även Isaksson (2009) påpekar att ansvaret för elever i svårigheter 

inte bara vilar på speciallärare utan att ett vidare synsätt måste användas. Anledningar till 

matematiksvårigheter är dock inte helt klargjorda och kan bero på många olika saker. 

Matematik är ett komplext ämne som kräver många olika förmågor och orsakerna till 

svårigheterna kan vara olika. Enligt Engström (2015) består räkneförmågan av flera förmågor 

och utveckling sker genom flera processer. Lunde (2011) menar att det inte finns några lätta 

lösningar på matematiksvårigheter de utan måste ses från flera olika perspektiv. Det är också 

ett ämne som väcker känslor hos människor, antingen positiva eller negativa. Om känslan blir 

för negativ och skapar obehag kallas det för matematikängslan (Samuelsson & Lawrot, 2009). 

Taylor och Fraser (2013) menar att de känslor gentemot ämnet eleven har med sig in i 

klassrummet påverkar lärmiljön och elevens möjlighet att tillgodogöra sig ämnet. Elever som 

upplever ständiga misslyckanden i ämnet kan utveckla undvikande beteenden för att slippa ta 

itu med det som upplevs jobbigt och svårt. Oro, som definieras som påträngande tankar i form 

av tvivel eller dylikt, har en negativ inverkan på inlärning genom att den kan begränsa den 

kognitiva förmågan. 

 

I vårt dagliga arbete i skolan stöter vi på elever med olika hinder i sitt matematiklärande. 

Genom vår speciallärarutbildning har vi fått en djupare förståelse för hur komplext 

matematiklärandet är och hur många hinder som kan uppstå på vägen, vilket stöds av 

forskning inom området. Utifrån vår egen erfarenhet anser vi att arbetet med att stärka elevers 

kunskaper i matematik behöver få större utrymme i skolan. Det behöver finnas kunskap om 

hur matematiksvårigheter kan förebyggas och djupare förståelse för olika orsaker till problem 

som kan uppstå i lärandet. Genom sådan kunskap kan förhoppningsvis elever i 

matematiksvårigheter tidigare upptäckas och lämpliga stödinsatser kan sättas in utifrån väl 

genomtänkt och kartlagd kunskap om svårigheter. Ahlberg (2013) menar att genom sin 
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kunskap om specialpedagogik kan speciallärare medverka till att ge elever balans mellan krav 

och förmåga i lärandesituationer. Därför anser vi att det är betydelsefullt att lyfta fram hur 

elevers svårigheter identifieras, förstås och åtgärdas av de som möter elevers svårigheter i 

matematiken. 

 

Disposition 
Inledningsvis beskrivs styrdokument, tidigare forskning och teoretisk referensram i 

bakgrunden. Detta följs av studiens syfte och frågeställningar. I metodavsnittet beskrivs de 

metodval som gjorts gällande forskningsansats och undersökningsmetod tillsammans med den 

pilotstudie som genomförts, urval, genomförande, databearbetning och analys samt 

kvalitetskriterier. Detta följs av en redovisning av studiens resultat som sedan diskuteras i 

relation till tidigare forskning i inledningen av diskussionsavsnittet. Detta avsnitt avslutas med 

en metoddiskussion, avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning. 

 

Bakgrund 
I bakgrunden presenteras vad som beskrivs i skolans styrdokument gällande stöd till elever 

samt tidigare forskning med relevans för studien. Här beskrivs forskning som berör lärande i 

matematik, matematiksvårigheter och arbetet med att åtgärda hinder i matematiklärande. 

Bakgrunden avslutas med en sammanfattning av forskningsgenomgången samt en 

beskrivning av studiens teoretiska referensram. 

 

Styrdokument 

Enligt skollagen, 2010:800, ska skolan ge alla barn en likvärdig utbildning och möjlighet att 

utvecklas och tillägna sig kunskaper oavsett vad eleven har för förutsättningar. Elevers olika 

behov ska mötas och undervisningen ska anpassas därefter för att ge elever möjlighet att nå 

uppsatta kunskapskrav. Om en elev riskerar att inte nå målen har skolan skyldighet att sätta in 

stödinsatser, i första hand i form av extra anpassningar. De extra anpassningarna ska 

utvärderas och vidareutvecklas om de inte ger önskad effekt. När eleven, trots extra 

anpassningar, inte får stöd i sin utveckling behöver en utredning göras för att synliggöra om 

eleven är i behov av särskilt stöd. Vid ett sådant behov ska ett åtgärdsprogram upprättas där 

elevens stödbehov tydligt beskrivs (Skolverket, 2014). Åtgärdsprogram ska upprättas även om 

eleven endast har behov av stöd i ett enskilt ämne. Det är viktigt att åtgärderna är konkreta 

och anpassade till eleven samt att de är möjliga att utvärdera. Det är viktigt att undersöka 

orsaker till att svårigheter uppstår och i vilka specifika situationer svårigheterna blir synliga. 

För att göra det kan faktorer på olika nivåer, såsom individ-, grupp- och skolnivå, behöva 

analyseras för att lämpliga åtgärder ska kunna arbetas fram (Skolverket, 2014). Enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2011) ska undervisningen i matematik få människor att kunna fatta välgrundade 

beslut och kunna delta i olika beslutsprocesser i samhället. Eleverna behöver utveckla tillit till 

sin matematiska kompetens och för att se matematikens användningsområden.  
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Tidigare forskning 

I vår undersökning är vi intresserade av att få en fördjupad förståelse av och kunskap om hur 

elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras, förklaras och åtgärdas inom ramen för 

speciallärares arbete. Därav har vi initialt sökt forskning som utgår från hur 

matematiksvårigheter kan förstås utifrån olika specialpedagogiska synsätt samt hur 

matematiksvårigheter kan identifieras och åtgärdas. För att skapa en förståelse för lärande i 

matematik och för svårigheter som kan uppstå så inleds denna del med forskning som berör 

matematiklärande. Engström (2015) menar att det inte finns någon klar skillnad mellan 

pedagogik och specialpedagogik. Han menar vidare att specialpedagogik berör all verksamhet 

i skolan och att det innefattar att ge stöd till elever som avviker från naturlig olikhet.  

 

Matematiklärande 

För att få en förståelse för hinder som kan uppstå i matematiklärande är det betydelsefullt att 

ha kunskap om teorier kopplade till lärande med ursprung i vetenskapen. Vygotskys teori om 

lärande bygger på att barn lär i sociala samspel och att barnet själv behöver vara aktivt i sin 

inlärning (Egidius, 2002). Det sker med någon som kan skapa förutsättningar för lärande och 

leda barnet mot den proximala utvecklingszonen. För att veta vart eleven ska måste man först 

ta reda på vart eleven befinner sig kunskapsmässigt och sedan utgå från det i utformandet av 

lämpliga uppgifter för att barnet ska utvecklas vidare (Egidius, 2002; Sjöberg 2006). Med 

detta menas att eleven får stöd i sitt lärande och att detta lärande inte sker utan detta stöd från 

andra som har mer kunskap. Detta styrks även av Löwing (2006) som menar att läraren har en 

viktig roll att förebygga svårigheter och ge elever möjlighet att lära.  

 

Enligt Boaler (2011) är matematik mänsklig och består av en gemensam verksamhet som 

innehåller metoder som ger en begriplig värld. Det är betydelsefullt att visa elever 

matematiken som finns i naturen för att skapa ett större intresse för ämnet och visa att det är 

viktigt med samarbete för att utveckla sina matematiska förmågor (Boaler, 2011). Magne 

(2002) menar att matematiklärande sker genom att elever får upptäcka mönster och lära sig att 

se tankeprinciper. Med detta menas att först begripa det matematiska innehållet och sedan 

använda olika strategier för att lösa problem.  

 

Barn börjar skolan med olika erfarenheter av matematik beroende av hur förutsättningar deras 

vardagsmiljö har bidragit till att utveckla deras matematiska kunskaper. I förskolan kan 

tydliga skillnader skådas mellan barnen vad gäller ork och motivation (Magne, 2002). 

Ljungblad (2016) menar att barn som börjar skolan har olika förutsättningar att passa in i 

normer som råder i skolan vilket kan medföra en utsatthet för orättvisa och ett bemötande 

utan respekt för den enskilda personen. Hon anser vidare att lärare behöver ta tid till att skapa 

relationer, skapa förståelse för varje enskild individ och visa ett genuint intresse. Detta menar 

hon särskilt gynnar elever med mindre gynnsamma förutsättningar. Även Häggblom (2000) 

menar att det finns stora kunskapsvariationer vid skolstart men att dessa inte förutsäger hur 

den fortsatta utvecklingen sker i skolan. Enligt Dowker (2004) finns det förebyggande 

åtgärder mot matematiksvårigheter som kan användas i förskolan såsom deltagande i 
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matematiska aktiviteter och spel. Wadlington och Wadlington (2008) menar att matematiska 

spel kan skapa positiv attityd till matematik och att lära tillsammans är gynnsamt. 

 

Elevers matematiklärande påverkas av en mängd olika faktorer som behöver beaktas för att 

skapa optimala förhållanden för inlärning och förståelse. Genom att medvetet skapa en trygg 

och motiverande lärmiljö, där elever får vara nyfikna och delaktiga, uppmuntras att ställa 

frågor och tillsammans studera och kommunicera, ges förutsättningar till lärande i matematik 

(Ljungblad, 2016). Hon har undersökt hur lärare möter och skapar relationer till elever i 

komplexa undervisningssituationer och menar att relationer mellan lärare och elever kan vara 

speciellt betydelsefullt i matematik. I undersökningen ser hon vikten av att lärare tar ett 

vuxenansvar vad gäller kvaliteten i dessa relationer.  

 

För att främja elevers matematiklärande, menar Olteanu (2013) att det är betydelsefullt att det 

sker ett samarbete kring elevers lärande och utveckling av undervisningens mål. Genom 

kunskap grundad i vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet ges möjlighet att utveckla 

en miljö som gynnar alla elever i deras matematiska kunskapsutveckling. Han menar därmed 

att lärmiljön och undervisande lärare har en viktig roll i elevers utveckling och möjlighet att 

nå kunskapsmålen i matematik. Fortsättningsvis lyfter han fram att lärare behöver utvärdera 

sin egen roll i undervisningen och kan i samarbete med andra lärare utveckla sin praktik. Det 

kan ske genom att använda metoden learning-study, som följer en process där lärare gör 

gemensamma planeringar och analyser av undervisningen. Genom denna modell, som byggs 

på beprövad erfarenhet och med en teoretisk grund, anser Olteanu att eleverna får ökad 

möjlighet att lära sig matematik i klassrummet. Runesson (2011) beskriver modellen som ett 

samarbete mellan lärare och forskare för att tydliggöra vad som kan vara svårt i elevers 

lärande. Lärarna ges genom samarbete och diskussion möjligheter att tillsammans förbättra 

undervisningen. Att lärare får möjlighet att utveckla sin undervisning tillsammans med 

kollegor, samt får delta i kompetensutveckling, lyfter Matematikdelegationen (2004) fram 

som en viktig förutsättning för lärares möjlighet att stärka sin yrkesidentitet.  

 

Språkets betydelse för matematiklärande 

Språket har en stor betydelse i matematiklärandet för alla elever. Elever med annat modersmål 

behöver, enligt Norén (2010), få använda både svenska och sitt modersmål för att mest 

effektivt utveckla kunskaper i matematik. Hon menar att när elever ges möjlighet att tänka på 

sitt modersmål behöver inte svenska språket vara ett hinder i förståelsen och utvecklandet av 

kunskaper i matematik. Norén (2010) och Lunde (2011) menar att elever som har förståelse 

för matematik på sitt modersmål inte automatiskt kan föra över denna kunskap till ett nytt 

språk. Hansson (2011) beskriver hur språket och tänkandet är beroende av varandra för att 

utveckla matematisk förståelse. Hon menar därför att undervisningen måste låta elever 

kommunicera och samtala för att få möjlighet att utvecklas språkligt och matematiskt.  

Boaler (2011) menar att elever som räknar under tystnad inte får förståelse för logiskt 

tänkande där det är viktigt att få förklara sina lösningar. Hon menar att elever måste prata med 

varandra för att kunna bevisa och förklara sitt arbete och tillsammans med läraren utveckla 

sitt tänkande. När elever får uppleva matematiken genom samtal och i diskussion med andra 

så ges möjlighet att förstå att matematik inte bara är uppbyggt av regler och räknemetoder 
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som finns i matematikböcker (ibid). Löwing (2006) menar att det är viktigt att elever får 

möjlighet att utveckla ett matematiskt språk med stöd från lärare som inte undviker det 

formella språket. Hon anser att lärare som mest använder det vardagliga språket i 

matematikundervisningen för att underlätta för elever medverkar till att de får svårare att 

förstå begrepp och hindrar deras matematiska begreppsutveckling. 

 

Identifiering av hinder i matematiklärande 

För att identifiera svårigheter behöver flera perspektiv beaktas som kan påverka elever 

negativt, både hinder i miljön och individuella faktorer. Matematiksvårigheter uppstår ofta 

tidigt (Kroesbergen & van Luit, 2003). Genom att tidigt kartlägga elevers utveckling kan 

elever i svårigheter synliggöras och identifieras så att stödinsatser kan sättas in. Tidiga 

insatser ökar möjligheterna att eleven ska stimuleras utifrån den egna utvecklingsnivån och 

komma vidare i sitt lärande (Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2009). För att tidigt kunna 

identifiera elever i matematiksvårigheter är det enligt Gersten, Jordan och Flojo (2005) viktigt 

att finna olika kritiska moment i barns matematikutveckling och koppla ihop dem med det 

forskningen vet om matematiksvårigheter. Mazzocco (2005) menar att det är viktigt att 

utveckla kartläggningsmaterial med grund i forskning.  Det finns olika tankar om vad som 

kan ses som tidiga indikatorer på matematiksvårigheter och det är viktigt att definiera vad det 

är som ska identifieras (ibid.) Enligt Gersten mfl. (2005) verkar frånvaro av flyt i enkla 

aritmetiska operationer vara en säker indikator på elevers matematiksvårigheter. Pettersson 

(2010) lyfter fram att elever i matematiksvårigheter i större utsträckning än andra elever visar 

bristande begreppsförståelse och taluppfattning samt svårigheter att generalisera och använda 

korrekta lösningsstrategier.  

 

Dowker (2004) menar att det vid identifiering av barn med matematiska svårigheter är viktigt 

att inte bara utgå från testresultat. Hon menar att man även bör studera barnen i den 

pedagogiska verksamheten i matematik. Björnström (2012) anser att utredning av 

matematiksvårigheter är ett lagarbete och för att få ett tydligt resultat behövs samarbete 

mellan föräldrar, elev, skola och eventuellt andra professioner. När screeningar används för 

att identifiera elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter menar Ketterlin-Geller, 

Chard och Fien (2008) att det är ett behov av stöd som identifieras men ej vilket stöd. Här ser 

de att speciallärares kunskap om och erfarenhet av matematiksvårigheter blir ytterst viktig i 

kombination med ytterligare testning på individnivå. Wadlington och Wadlington (2008) 

lyfter fram att lärare genom intervjuer med elever har möjlighet att få information som kan 

gynna planeringen av undervisningen. Eleverna kan då berätta om sina styrkor och svagheter 

samt förklara vilka strategier som de använder.  

 

Fuchs, Compton, Fuchs, Paulsen, Bryant och Hamlett (2005) beskriver att genom att 

undersöka hur elever svarar på insatta interventioner och jämföra hur väl elever svarar på 

denna så kan elever i svårigheter identifieras. De menar att de elever som inte förbättrar sina 

resultat trots insatt stöd kan ses som elever med inlärningssvårigheter i matematik. För att dra 

denna slutsats är det viktigt att man kan se att interventionen är verksam för andra elever 

(ibid). 
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Scherer, Beswick, DeBlois, Healy och Opitz (2016) ser det som problematiskt att det är 

medicinska modeller som används när matematiksvårigheter ska diagnosticeras och att det 

ännu saknas konsensus kring begreppet specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli.  

 

Olika synsätt på hinder i matematiklärande 

Med matematikhinder menas olika faktorer som kan påverka elevers matematiska utveckling 

negativt. När elevens matematiklärande kraftigt avviker från det som definieras som en 

normal utveckling kan man tala elever i matematiksvårigheter (Engstöm, 2015). En sådan 

avvikelse är svår att tydligt beskriva då elever utvecklas olika och enligt Engström är 

skillnader ofta ett resultat av en naturlig variation. Han menar att skillnader upp till 

motsvarande sex års inhämtade kunskaper kan förväntas i en åldershomogen grupp.  

I forskning beskrivs flera olika faktorer såsom medicinska, psykologiska, sociologiska och 

didaktiska, som kan orsaka att elever hamnar i matematiksvårigheter (Ahlberg, 2001; 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Sjöberg, 2006). 

 

Medicinska förklaringar till hinder i matematiklärande handlar enligt Sjöberg (2006) och 

Engström (2015) om att söka en förklaring i form av en brist hos eleven. De menar båda att 

detta länge varit det dominerande sättet att förstå elevers matematiksvårigheter. Kroesbergen 

och van Luit (2003) beskriver att elever i matematiksvårigheter är en ytterst heterogen grupp 

där det kan finnas vissa likheter mellan elevers svårigheter medan skillnaderna elever emellan 

är mycket viktiga att beakta då det gäller att ge dessa elever stöd. Elevers individuella 

förutsättningar kan leda till att matematiksvårigheter uppstår. För vissa elever kan en medfödd 

eller förvärvad funktionsnedsättning bli ett hinder i matematiklärandet (Scherer mfl. 2016). 

Mazzocco (2005) lyfter fram att matematiksvårigheter kan delas in i två olika grupper utifrån 

om det finns närvaro av en biologisk komponent eller ej.  Även Kroesbergen och van Luit 

(2003) lyfter fram att biologiska orsaker såsom elevens intellektuella nivå eller brister i 

arbetsminnet kan komma att bli hinder i lärandet i matematik. De ser även att brister i 

ordförrådet, i elevens motivation kopplad till ämnet eller i elevens förmåga att lösa problem 

kan medföra hinder i matematiklärandet. Lundberg och Sterner (2009) menar att arbetsminnet 

har en betydande roll vid räknesvårigheter och att dessa komponenter hör ihop. Björnström 

(2012) beskriver begreppet arbetsminne som att ha förmåga att behålla information i minnet 

under en kort stund för att kunna använda den i efterföljande tankeprocesser. Butterworth och 

Yeo (2010) menar att arbetsminnets roll för matematikinlärning inte är helt klar och antyder 

att problematiken kan vara motsatt. Med det menar de att elevers räknesvårigheter kan 

medföra att arbetsminnets kapacitet kan reduceras. I Partanens (2016) studie påvisar han att 

det är betydelsefullt att elever får utveckla sin metakognitiva förmåga, det vill säga att lära sig 

att fundera och reflektera över sitt eget lärande. I studien beskriver han att elever som fick 

träna metakognitiv förmåga samtidigt som arbetsminnesträning, förbättrade arbetsminnet. 

Resultatet visade även att elever som bara fick arbetsminnesträning inte förbättrade 

arbetsminnet (ibid).  

 

Dyskalkyli är ett begrepp som skapar stor förvirring bland forskare och en anledning menar 

Sjöberg (2006) kan vara att området engagerar många olika professioner. Han anser att den 
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största delen av forskningslitteraturen, som tar upp dyskalkyli, kan hittas inom det medicinska 

och psykologiska området. På grund av detta dominerar det kategoriska synsättet, i den 

aktuella forskningen, som lägger svårigheten hos den enskilda individen (ibid). Enligt Sjöberg 

råder det inte konsensus kring begreppet dyskalkyli och det går inte heller att finna kriterier 

som är allmänt accepterade. Han menar att detta kan vara en anledning till den rådande 

förvirringen om begreppet dyskalkyli. Östergren (2013) håller med Sjöberg (2006) om att det 

saknas konsensus om dyskalkyli i forskningen. Östergren utgår från hjärnas funktion i sin 

studie och kommer fram till att olika beteckningar för matematiska svårigheter inte ska 

påverka elevers stöd. Istället menar han att det är viktigt att se till varje individs olika behov i 

undervisningen. Forskare är generellt överens om att dyskalkyli handlar om svårigheter att 

minnas och lära sig talfakta och utföra matematiska beräkningar (Butterworth & Yeo, 2010). 

Björnström (2012) menar att dyskalkyli inte behöver skapa problem inom hela det 

matematiska området, utan påverkar matematikens grunder och de fyra räknesätten.  

 

Ett annat sätt att se på hinder i matematiklärande är att finna psykologiska förklaringar till att 

svårigheter uppstår. Matematik är ett komplext ämne som kan skapa stort obehag för en del 

människor. Om obehaget är alltför stort så kan det enligt Samuelsson och Lawrot (2009) 

kallas för matematikängslan. Samuelsson och Lawrot menar att en sådan ängslan kan hindra 

det matematiska tänkandet och behöver förebyggas genom att goda relationer skapas med 

elever och att elever får stöd att utvecklas vidare från den nivån som eleven befinner sig på. 

För att skapa goda förutsättningar för elever att utvecklas i matematik behöver lärmiljön vara 

tillåtande och elever ska känna att det finns förväntningar på dem att lyckas (ibid). Dowker 

(2004) menar att åtgärder som sätts kan vara framgångsrika när som helst, men bör helst ske i 

ett tidigt stadium för att förhindra negativa attityder och ångest för matematik. Fuchs mfl. 

(2005) lyfter i sin studie fram att en stark indikator på matematiksvårigheter hos en elev är att 

eleven utav sin lärare bedöms ha svårigheter med koncentrationen. Butterworth och Yeo 

(2010) beskriver att elever med koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblem, 

bristande spatial förmåga och dåligt arbetsminne har möjlighet att utveckla sin matematiska 

förmåga med rätt stöd, medans elever med dyskalkyli inte har den förutsättningen.  

 

Sociologiska förklaringar till hinder i matematiklärande kan enligt Magne (2002) finnas i 

skolan, i den omgivande miljön eller i samhället. Han menar också att problem kan uppstå när 

myndigheters krav ställs mot förväntningar på skolan och elevers förmågor. En del elever som 

behöver mer tid att utveckla sin matematiska förmåga har svårt att nå uppsatta kunskapskrav 

(Magne, 2006). Lundberg och Sterner (2009) menar att det finns en mängd olika anledningar 

till räknesvårigheter och att det ofta kan bestå av mer komplicerade orsaker som ligger till 

grund för problemen. De menar att svårigheter kan domineras av känslomässiga och sociala 

problem såsom, dålig självbild, depression, aggressivitet och oförmåga att reglera sig själv vid 

inlärning. Enligt Lundberg och Sterner kan hinder i matematiklärandet bero på den 

omgivande miljön men även arvet. De menar att forskning om arvets påverkan inte har 

kommit så långt, men att ärftliga inslag kan påverka hela den matematiska förmågan. Den 

omgivande miljön och undervisningen har betydande inverkan på hur elever utvecklar sin 

matematiska förmåga (ibid). Lundberg och Sterner beskriver att en hög miljöbelastning, 

såsom dålig uppväxtmiljö, brist på omsorg, utsatthet, flertal flyttningar, olika vårdnadshavare 
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och brist på trygghet, kan leda till att elever får svårt med matematik. Denna miljöbelastning 

kan leda till att elever får svårigheter utan att ha ärftlighet eller särskild sårbarhet (ibid).     

   

Även didaktiska förklaringar till hinder i elevers matematiklärande beskrivs i forskningen. 

Dessa söks utanför individen och då fokus flyttas från individen till samspelet mellan individ 

och omgivning. Förklaringar kan då istället bli av didaktisk, pedagogisk eller strukturell natur 

(Sjöberg, 2006). Vissa svårigheter kan enligt Kroesbergen och van Luit (2003) kopplas till en 

diskrepans mellan den undervisning eleven tagit del av och elevens behov av undervisning.  

De menar att det är viktigt att elever möter en undervisning där instruktioner och arbetssätt är 

anpassade till deras behov och sätt att lära. Lithner (2013), Liljekvist (2014) och Opheim 

(2013) menar att matematikundervisning som domineras av att elever memorerar och lär sig 

matematik utantill kan leda till att svårigheter och oro uppstår. Norqvist (2016) beskriver att 

de uppgifter elever arbetar med i matematiken bör utformas så att eleven får möta kreativa 

uppgifter som är mer kognitivt krävande under arbetets gång. Han menar att detta kan 

medföra en djupare förståelse för det matematiska innehållet och kan gynna lågpresterande 

elever i matematik. Häggblom (2000) menar att alla elever kan utveckla sina matematiska 

förmågor, men att en del elever kan behöva mer tid. Även Dowker (2004) gör kopplingar 

mellan uppkomna svårigheter inom aritmetik och elevers tidiga erfarenheter i en matematisk 

vardagsmiljö och otillräcklig undervisning.  

 

Olika sätt att åtgärda hinder i matematiklärande 

Enligt Lunde (2011) är det betydelsefullt med tidiga åtgärder för att förebygga svårigheter och 

främja matematisk utveckling. Han menar att åtgärder som ska sättas in ska ske utifrån 

kartläggningar som beskriver elevens styrkor och svagheter. Beroende av vad man ser för typ 

av förklaringar till uppkomna svårigheter så kan tankar kring åtgärder skilja sig. En viktig 

skillnad blir om fokus läggs på att förebygga att svårigheter uppstår eller åtgärda när 

svårigheter redan uppstått.  

 

För att få elever som känner sig lyckade i matematik är det, enligt Wadlington och 

Wadlington (2008), betydelsefullt att läraren skapar trygghet i klassrummet, bedömer elever 

på ett sätt som inte är obehagligt och skapar aktiviteter som ger framgång. Det är viktigt att 

läraren kan hjälpa elever att bli bra på något i matematik och berömma för små och stora 

framgångar. Författarna menar också att läraren ska leda undervisningen med tydliga 

instruktioner som följer varandra, använda konkret material, ge elever tid och förutsättningar 

att hinna med uppgifter utan press och se till att elever har lämpliga läroböcker. 

Matematikdelegationen (2004) menar att det ständigt behöver ske utveckling av matematik 

och att alla pedagoger ska delta i detta arbete som kräver långsiktig planering och nytt 

tänkande. Genom en utarbetad handlingsplan vill Matematikdelegationen (2004) skapa ett 

större intresse för matematik och förstärka undervisningen. 

 

Vidare beskriver Wadlington och Wadlington (2008) vikten av att elever får kommunicera 

matematik på flera olika sätt och att lärare förespråkar förståelse för matematik framför 

memorering. Enligt Larsson (2015) kan rika matematiska problem i helklassdiskussioner ge 

elever möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och använda språket. I samspel 
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med andra elever ges förutsättningar att utveckla språket genom att argumentera för sina 

åsikter. För att elever ska stimuleras till samtal och samspela i språkliga situationer så menar 

Hansson (2011) att lärare behöver använda fler verktyg än läroboken. Hon menar också att 

undervisningsmiljön för elever som har språkliga brister behöver ges möjlighet att utveckla 

språkkunskaper samtidigt med kunskaper i matematik och att detta möjliggörs i interaktion 

och samtal med andra vid utmanande problem.  

 

Genom att sätta in extra personal i undervisningen som har kunskap inom matematik så menar 

Dowker (2004) att det kan vara ett bra stöd för elever i matematiksvårigheter. Elever som har 

lässvårigheter behöver ha stöd i att förstå läroböcker i matematik. Vid bedömningar är det 

betydelsefullt att det sker i en lugn miljö. Tester kan behövas anpassas på olika sätt med mer 

utrymme så att elever kan skriva i testet, ges mer tid, fler tillfällen att skriva eller få lässtöd 

(Wadlington & Wadlington, 2008).  

 

Kadosh, Dowker, Heine, Kaufmann och Kucian (2013) lyfter i sin studie fram hur stor 

skillnaden kan vara mellan olika interventioner och mellan om insatser sätts in eller ej. De 

visar på vikten av att elever i matematiksvårigheter genomgår en ordentlig kartläggning för att 

efterföljande insatser ska starta på rätt nivå. De menar också det är viktigt att insatsen riktas 

mot de specifika områden där elevens svårigheter finns eftersom detta ger betydligt bättre 

effekter än om generella insatser sätts in. Dowker (2004) har sammanfört resultat från olika 

studier som handlar om barn med matematiksvårigheter och vilka olika interventioner som 

används för att hantera dem. De flesta studier av matematiska svårigheter har fokus på 

aritmetik, även om ämnet matematik också innehåller andra områden. Hon menar att barn kan 

ha förseningar i sin aritmetiska inlärning men dessa svårigheter inte nödvändigtvis behöver 

vara bestående.  

 

På ett liknande sätt har Kroesbergen och Van Luit (2003) sammanställt forskning kring olika 

typer av åtgärder kopplade till att åtgärda matematiksvårigheter. De har undersökt hur 

effektiva olika åtgärder kan sägas vara och menar att viktiga parametrar för att åtgärder ska ge 

effekt är under hur lång tid åtgärden fortgår, hur intensiv den är samt på vilket sätt stödet ges. 

I deras metaanalys lyfter de fram att intensiva åtgärder under en begränsad tidsperiod är mer 

effektiva än längre, mindre intensiva insatser.  

 

Enligt Scherer, Beswick, DeBlois, Healy och Opitz (2016) är en vanlig åtgärd att låta eleven 

mängdträna det som upplevs svårt. De menar att många elever visar sig sakna grunder i 

matematiken från tidigare skolår och att insatser då handlar om att hjälpa eleverna att lära in 

det som saknas i kunskapsväg. Kroesbergen och van Luit (2003) lyfter fram att olika 

matematiska färdigheter är olika mottagliga för att förbättras via insatta åtgärder. När det 

gäller att lära in basfärdigheter i matematik så är direkta instruktioner från en lärare mest 

verksamt, medan att använda datoriserade metoder är mindre effektivt och fungerar bäst om 

elever ska automatisera stoff genom mängdträning (Kroesbergen & van Luit, 2003). 



 

  

 12 

Ketterlin-Geller, Chard och Fien (2008) har i sin studie funnit att det ger positiva effekter för 

matematikutvecklingen då elever ges mer tid att lära in matematiska grundkunskaper och 

även ges mer undervisning inom området.  

 

Wadlington och Wadlington (2008) menar att rättvisa inte är att behandla elever på samma 

sätt. Det är viktigt att finna olika strategier och kunna utveckla strategier för enskilda elever. 

Alla elever behöver känna höga förväntningar, utmanas och få effektiva instruktioner. Enligt 

Wadlington och Wadlington måste lärare ta hänsyn till hur elever lär matematik och ta hänsyn 

till olika inlärningsstilar redan vid planeringen av undervisningen.  

 

 

Sammanfattning av forskningsgenomgång 

Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången att matematiksvårigheter kan förklaras 

genom olika synsätt, medicinskt, psykologiskt, sociologisk och didaktiskt. Det medicinska 

synsättet ses vara dominerande i forskning kring matematiksvårigheter och lyfter fram 

biologiska, individrelaterade orsaksförklaringar. Diagnosen dyskalkyli är starkt kopplad till 

detta synsätt och eftersom denna diagnos engagerar många olika professioner så finns idag 

inte koncensus kring begreppet eller dess diagnoskriterier. Alternativa synsätt till det 

medicinska lyfter istället fram andra komponenter som kan finnas i elevens omgivande miljö. 

Viktiga faktorer som lyfts i forskningen är elevernas hemmiljö, sociala och känslomässiga 

faktorer, språket, koncentration och den undervisning eleven möter i skolan. 

 

I arbetet med att möta elevers hinder kan man tala om förbyggande och kompensatoriska 

åtgärder. Forskningen beskriver att en trygg lärmiljö ses som förutsättning för elevers 

matematiklärande. Att läraren skapar goda relationer till eleverna ses som en viktig faktor i att 

främja elevers matematikutveckling. Även lärarens kunskaper i matematik lyfts som en 

förutsättning för att eleverna ska möta en god undervisning och att hinder inte ska uppstå. 

Barn startar skolan med olika erfarenheter av matematik och forskningen lyfter på olika sätt 

vikten av att arbeta med tidig kartläggning för att synliggöra och identifiera hinder i deras 

matematiska utveckling. När hinder uppstått är det viktigt att identifiera dessa och sedan 

utforma åtgärder som riktas mot de specifika områden där svårigheterna finns. Detta ökar 

möjligheten att hjälpa eleven vidare i sin matematiska utveckling.  

 

 

Teoretisk referensram 

Forskare har olika syn på specialpedagogiska perspektiv, vilket ger olika förklaringar till 

svårigheter som kan uppstå i skolan. Sjöberg (2006) menar att vilket perspektiv som intas får 

konsekvenser för på vilket sätt stödet sätts in i skolan, både vad gäller i 

undervisningssituationen och hur det specialpedagogiska stödet ges. Till grund för forskning 

ligger många olika åsikter och tolkningar av perspektiv inom det specialpedagogiska fältet 

(Ahlberg, 2013). Begreppet perspektiv kan ges olika betydelser i forskningssammanhanget, 

men Ahlberg ger begreppet betydelsen av att vara forskarens utblick. Med detta menar hon att 

utifrån hur forskaren väljer sin position i undersökningen påverkar vad som uppfattas och 
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tydliggörs. Nilholm (2005) menar att det är viktigt att det förs en diskussion om vilka de olika 

specialpedagogiska perspektiven är för att få en samhörighet i forskningsfältet. De olika 

synsätt som finns på specialpedagogiska perspektiv gör att liknande synsätt benämns på flera 

olika sätt i litteratur och forskning (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001; Engström, 2015; Nilholm, 2005; Sjöberg, 2006)  

 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver ett traditionellt och ett alternativt 

perspektiv som benämns relationellt perspektiv. Det traditionella kategoriska perspektivet har 

en medicinsk/psykologisk orsaksmodell och detta perspektiv menar Emanuelsson, Persson 

och Rosenqvist har dominerat specialpedagogisk forskning under senare halvan av 1900-talet 

och är fortfarande aktuellt. Det alternativa perspektiv de för fram kallar de ett relationellt 

perspektiv vilket vilar på förklaringsmodeller där interaktionen mellan individen och 

pedagogiken lyfts fram. De menar att detta perspektiv har fått större utrymme på senare tid i 

den specialpedagogiska forskningen som en motpol till det kategoriska. De slår dock fast att 

det kategoriska perspektivet ändå fortfarande dominerar.  

 

Vi utgår i vårt arbete från de två grundläggande specialpedagogiska perspektiven, som enligt 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) benämns kategoriskt och relationellt. Dessa ger 

oss en teoretisk referensram som ger oss möjlighet att analysera hur speciallärare kan se på 

vad som orsakar elevers svårigheter och styr val av åtgärder. Utifrån dessa olika synsätt på 

elevers matematiksvårigheter kan olika förklaringar och åtgärder bli aktuella beroende på 

vilket perspektiv som dominerar. Enligt Sjöberg (2006) behövs båda perspektiven för att ge 

förklaringar till svårigheter som uppstår hos elever.  

 

Utifrån ett kategoriskt perspektiv söks orsaker till svårigheter hos den enskilda individen i 

form av avvikelser från det normala och beskrivs som elever ”med” svårigheter (Sjöberg, 

2006). Skolans stödinsatser i det kategoriska perspektivet sker, enligt Isaksson (2009), som 

specialundervisning och ses som kompensation för att ”normalisera” den enskilda individen. 

Perspektivet har sitt ursprung i det medicinska och psykologiska fältet och företrädare ur detta 

fält har, enligt Sjöberg (2006), generellt haft störst inflytande över hur kategorisering och 

bemötande av elever sker i skolan. Hellblom-Thibblin (2004) skriver att barns svårigheter i 

skolan kan ha både medicinska och pedagogiska förklaringar och att många svårigheter kan 

befinna sig i ett gränsland mellan dessa. Beroende på vilket synsätt som råder så påverkar det 

skolans åtgärder. Hon menar att en förklaring till att det medicinskt inspirerade perspektivet 

har dominerat är att det historiskt har ansetts ha ett högre värde än det specialpedagogiska. 

Det kategoriska perspektivet används ofta inom medicinen och i sammanhang där fokus mer 

ligger på själva objektet och beaktar inte förhållanden i miljön som blir fallet med ett mer 

relationellt perspektiv. Även Engström (2015) framhåller att det kategoriska perspektivet det 

mest traditionella och valet av stödinsatser då främst handlar om att kompensera för elevens 

problem och brister.  

 

Sjöberg (2006) menar att om problemet för svårigheter söks i omgivningen så intas det 

relationella perspektivet. Med det menar Sjöberg att det finns en förståelse för att 

förändringar i elevens omgivning kan påverka elevens möjlighet att nå uppsatta kunskapsmål. 
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Sjöberg menar att om svårigheter hos elever ses ur ett relationellt perspektiv beskrivs elever 

”i” svårigheter och stödet kan innefatta både kompensatorisk hjälp och stöd vad gäller 

struktur, förändringar i miljöfaktorer och pedagogiska åtgärder. Förklaringar till uppkomna 

svårigheter söks utanför individen i relationen mellan individen och omgivande miljö 

(Ahlberg, 2013). Sjöberg (2006) anser att det relationella perspektivet ger en mer långsiktig 

planering av åtgärdsförslag som leder till att undervisningen utvecklas.  

 

Syfte och frågeställningar 
I vår småskaliga studie vill vi få en fördjupad kunskap om speciallärares arbete med 

processen från identifiering till åtgärd. Att lyfta fram hur matematikhinder identifieras, förstås 

och åtgärdas är betydelsefullt för att speciallärare ska kunna bidra till att skapa en balans 

mellan skolans krav och elevers egen förmåga i matematiklärandet. Med speciallärare avser vi 

genomgående i vår studie både speciallärare och specialpedagoger samt lärare som arbetar 

som speciallärare. Samtliga arbetar med matematik inom det specialpedagogiska området. 

 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av och kunskap om hur elevers hinder i 

matematiklärandet kan identifieras, förstås och åtgärdas inom ramen för speciallärares arbete. 

 

För att uppnå studiens syfte utgår vi från följande frågeställningar; 

 

• Hur identifieras hinder i elevers matematiklärande av speciallärare i grundskolan? 

• Vilka orsaker ser speciallärare till elevers hinder i matematiklärande? 

• Hur arbetar speciallärare med elever i matematiksvårigheter för att åtgärda de 

identifierade hindren?   

 

Metod 

Metodval 

I vår småskaliga studie har vi valt att använda oss av kvalitativ forskningsansats. Att göra en 

kvalitativ studie verkade relevant för att få en fördjupad kunskap om och förståelse av 

speciallärares arbete med processen från identifiering till åtgärd (Bell, 2000). En kvalitativ 

ansats innebär att fokus vid datainsamlingen och analysen läggs vid ord och de berättelser 

som deltagarna delar med sig av istället för insamlande och analys av siffror (Bryman, 2011).  

En kvalitativ ansats ger oss förutsättning att via intervjuer få fram deltagarnas uppfattningar 

kring våra frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Vi har valt att använda fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Vi har valt 

begreppet fokuserad gruppintervju istället för fokusgruppsintervju då vi anser det mer 

lämpligt då vi ej kunna följa gången för fokusgrupper helt även om Bryman (2011) menar att 

termerna kan användas synonymt. Vi är intresserade av vilka variationer som uppkommer i 

samtalen. Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan intervjuer med grupper synliggöra 

individernas variation av uppfattningar kring ett frågeområde eller tema vilket gör att 
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fokuserade gruppintervjuer är en passande metod för vår studie. Målet är att varje deltagare 

ska ha rätt att framföra sina åsikter kring de olika frågeställningarna och att allas bidrag ska 

ges lika stor betydelse vid tolkning av materialet. En fördel med att intervjua grupper är att 

deltagarna kan känna sig trygga och avslappnade och finna stöd i varandras berättelser och på 

så sätt ges de möjlighet att beskriva sin egen upplevelse och sina egna erfarenheter. Vid 

enskilda intervjuer kan deltagarna känna sig mer utsatta och på sin vakt och kanske därför 

svara mer ”som de borde” snarare än att beskriva sin faktiska verklighet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då gruppintervjuer möjliggör en minskad styrning av samtalet kan de 

kanske också bidra till mer spontana svar än enskilda intervjuer (Wibeck, 2010). Samtidigt 

menar Bryman (2011) att samtalen i grupp kan medföra att deltagarna ifrågasätter varandra på 

ett sätt som sällan inträffar vid enskilda intervjuer vilket kan leda fram till mer 

verklighetstrogna beskrivningar av deltagarnas uppfattningar.  

 

Vårt mål med de fokuserade gruppintervjuerna har varit en fri diskussion i gruppen med så 

lite påverkan som möjligt från oss som forskare för att minska risken att våra egna 

erfarenheter påverkar deltagarna i deras samtal (Wibeck, 2010). För att försöka skapa ett 

klimat i grupperna där det är tillåtet att prata om både sådant som är svårt och sådant som 

fungerar bra, så är det viktigt att deltagarna känner sig trygga i situationen. För att skapa 

förutsättningar för en trygg samtalsmiljö så menar Wibeck att samtalen bör hållas på platser 

som känns bekväma för deltagarna. I linje med detta har vi valt att åka ut till deltagarnas 

skolor för att hålla intervjuerna. Vi har valt att samla deltagarna i grupper ute på skolorna så 

att så många som möjligt av deltagarna haft möjlighet att genomföra intervjun i en bekant 

miljö. Genom att deltagarna är fler än forskarna i en fokusgruppsintervju så medför det att 

maktbalansen ändras till deltagarnas fördel vilket också kan bidra till en känsla av trygghet 

(Wibeck, 2010). Vi har också valt att ha grupper där deltagarna kan ses som jämbördiga för 

att undvika att det skapas en snedfördelad maktbalans inom gruppen under samtalen, vilket 

skulle kunna ske om vi exempelvis hade haft rektorer med i samtalen. Detta blir ytterst viktigt 

då våra frågeområden berör deltagarnas dagliga arbetssituation (Wibeck, 2010).  

 

Pilotstudie 

För att säkerställa att frågeställningarna var utformade på ett sätt som skulle ge svar på 

studiens syfte, så genomförde vi en pilotstudie. Pilotstudien bestod av en fokuserad 

gruppintervju med fyra deltagare. Under den fokuserade gruppintervjun deltog vi båda som 

moderatorer för att båda ta del av det som sades under diskussionen i gruppen. Innan intervjun 

utfördes informerades deltagarna om syftet med pilotstudien och gav sitt godkännande till att 

medverka. Under intervjun upplevde vi att alla deltagare var aktiva och samtalade avslappnat 

med varandra. De förde samtalet framåt utan styrning från oss i form av extra stödfrågor. 

Efter den fokuserade gruppintervjun uttryckte deltagarna en positiv syn på samtalsformen och 

samtliga uppgav att de kommit till tals och haft möjlighet att framföra sina synpunkter. 

Pilotstudien gav oss möjlighet att diskutera upplägg och utformning av de kommande 

fokuserade gruppintervjuerna och frågeställningarnas effektivitet. I bearbetningen av 

datainsamlingen fann vi att det kunde vara svårt att uppfatta allt som sades under intervjun på 

grund av att flera deltagare pratade samtidigt. Detta hade vi i åtanke vid de efterföljande 
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intervjuerna då vi kunde be deltagarna att tala en i taget så långt det var möjligt. Ytterligare en 

svårighet som uppstod var att finna en plats och tidpunkt som fungerade för alla deltagare.  

 

Urval 

Då vi gjort ett småskaligt forskningsprojekt och därför haft en begränsad tid till vårt 

förfogande så har vi gjort ett bekvämlighetsurval av respondenter. Detta innebär att vi 

kontaktade personer i vår närhet geografiskt eller kontaktmässigt för att fråga om de kunde 

tänka sig delta i studien. De som anmälde intresse utgjorde sedan studiens deltagare. Initialt 

tänkte vi intervjua endast speciallärare men under arbetets gång valde vi att vidga gruppen till 

att innefatta speciallärare, specialpedagoger samt lärare som arbetar som speciallärare med 

matematik. Detta val grundade sig i svårigheter att hitta intresserade speciallärare i matematik 

till studien. För att kunna genomföra studien fick vi då vidga vår urvalsgrupp för att kunna 

fullfölja arbetet med studien på den begränsade tiden. Valet att vidga urvalsgruppen medförde 

att vi fick möjlighet att få med influenser från andra yrkeskategorier vilket kan bredda 

synsättet på arbetet med elever i matematiksvårigheter. Studiens 14 deltagare representerar 

grundskolans alla stadier och arbetar på åtta olika skolor i fem kommuner. I studien deltog 11 

speciallärare, två specialpedagoger och en lärare som arbetar som speciallärare utan formell 

speciallärarutbildning. Samtliga deltagare arbetar som speciallärare riktat mot elever i 

matematiksvårigheter.  

 

Genomförande  

I vår datainsamling började vi med att skicka ut vårt missivbrev tillsammans med en förfrågan 

om att delta i studien till speciallärare i sex olika kommuner. Vi kontaktade även rektorer på 

skolor samt personer centralt ansvariga inom elevhälsa som kunde vidarebefordra vår 

förfrågan. Vi deltog även i ett nätverksmöte för speciallärare och specialpedagoger för att 

informera om vår studie. I vårt missivbrev informerade vi om vårt syfte med studien och att 

etiska riktlinjer kring informerat samtycke, konfidentialitets- och nyttjandekraven skulle 

följas.   

 

Vi har intervjuat fyra grupper med tre till fyra personer i varje grupp, sammanlagt 14 

speciallärare. Antalet fokuserade gruppintervjuer blev relativt få eftersom detta är en 

småskalig undersökning och tiden har varit en begränsande faktor. När storleken på grupperna 

skulle bestämmas utgick vi från riktvärden kring kvalitativa undersökningar med 

fokusgrupper (Bryman, 2011; Wibeck, 2010) och hade tänkt grupper med fyra till sex 

personer i varje. Gruppernas storlek begränsades dock av att det var mycket svårt att hitta 

intresserade respondenter och att två deltagare föll bort på grund av sjukdom. Varje intervju 

genomfördes med en grupp på tre eller fyra personer. Deltagarna hade inte fått ta del av 

frågeområdena innan intervjuerna eftersom vi ville ha så spontana diskussioner som möjligt i 

gruppen. Innan intervjun började bad vi samtliga att underteckna ett skriftligt samtycke kring 

deras deltagande och att intervjuerna får spelas in och användas i vår studie (Bryman, 2011).  

 

Vid de fokuserade gruppintervjuerna deltog vi båda i rollen som moderatorer för att vi båda 

ska ha varit med och hört det som sagts i den kontext det sagts. Själva samtalet startade vi 
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sedan med en kort presentationsrunda för att deltagarna skulle få bekanta sig litegrann med 

varandra och med oss. Utifrån erfarenheterna från pilotstudien så påtalade vi vikten av att 

deltagarna talade en i taget för att underlätta vårt vidare arbete. Intervjuerna utgick från större 

frågeområden som vi introducerade för gruppen som de sedan fick diskutera kring (Kvale & 

Brinkmann, 2014). När behov uppstod ställde vi förtydligande eller uppföljande frågor för att 

föra samtalet framåt, men vi försökte att påverka samtalen så lite som möjligt. Alla intervjuer 

spelades in för att de sedan skulle kunna transkriberas.  

 

Databearbetning och analys 

I analysarbetet har vi använt en kvalitativ analysstrategi (Fejes & Thornberg, 2015a). Vid 

transkriberingen delade vi upp varje intervju och transkriberade halva intervjun var för att 

sedan sammanföra dem. Därefter läste vi noggrant igenom utskrifterna av hela 

transkriberingarna som ett första steg i analysarbetet. I databearbetningen har vi suttit 

tillsammans och analyserat vårt material. Det har givit oss tillfällen diskutera och forma vårt 

arbete tillsammans under skrivandets gång. Vi har skrivit och bearbetat all text gemensamt 

med några få undantag. Detta har varit möjligt då vi träffats för att arbeta med skrivandet 

kontinuerligt.  

 

Då vi hade en stor mängd data behövde vi sålla i materialet för att få en hanterlig mängd att 

arbeta vidare med. Vi började med att utifrån de utskrivna intervjuerna dela in materialet i 

teman utifrån studiens frågeställningar. Vi letade då efter nyckelord och betydelsebärande 

meningar i deltagarnas utsagor som kunde kopplas till de olika frågeställningarna. Denna 

process startade vi med direkt efter första gruppintervjun för att kontinuerligt kunna arbeta 

med materialet vilket enligt Bryman (2011) underlättar kodningsarbetet. Kodning är en del i 

analysarbetet då det ger möjlighet att reducera mängden data och fokusera på data som är 

väsentliga för studiens frågeställningar (Bryman, 2011). Vi valde att systematiskt undersöka 

och kategorisera det insamlade materialet genom att organisera våra data och dela upp det i 

kategorier och teman utifrån samband och mönster vi fann i materialet (Fejes &Thornberg, 

2015a).  

 

Vi vill kunna beskriva de subjektiva erfarenheter som speciallärarna i studien delar med sig av 

kring arbetet med att identifiera, förstå och åtgärda matematiksvårigheter. Därför har vi i 

speciallärarnas berättelser letat efter uttalanden och beskrivningar som kan föras samman i 

dessa kategorier. I varje kategori kan vi sedan se om det finns likheter och skillnader som vi 

kan beskriva. Utifrån det transkriberade materialet sökte vi information kopplad till vår första 

frågeställning. Vi klippte ut utdrag ur transkriberingarna och grupperade dem utifrån deras 

koppling till frågeställningarna. I denna kodningsprocess fann vi kategorier, som vi kallar 

centrala begrepp, kopplade till varje frågeställning. Utifrån de centrala begreppen framträdde 

olika teman i datamaterialet. Denna process upprepade vi sedan för frågeställning två och tre 

på samma sätt. För att i resultatredovisningen kunna använda citat från de olika deltagarna 

märkte vi upp deras uttalanden under analysarbetet.  

 



 

  

 18 

Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska överväganden 
Enligt Fejes och Thornberg (2015b) ställs krav, på forskaren i en kvalitativ studie, att hela 

tiden reflektera över förhållningssättet till olika val som sker inom studien vad gäller metoder, 

teoretiska utgångspunkter och sina egna värderingar. När forskning utförs finns det krav på att 

genomförandet håller god kvalitet och med det menas, enligt Fejes och Thornberg, att studien 

visar på noggrannhet och ett systematiskt genomförande förankrat i empirin. Forskare kan 

använda olika begrepp för att redogöra för kvaliteten i forskningen och för kvalitativ 

forskning är trovärdighet och tillförlitlighet lämpliga (Bryman, 2011). Bryman delar in 

tillförlitlighet i fyra olika delar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera. För tillförlitligheten är det viktigt att forskaren verkligen undersöker 

det som ska studeras och att forskningens alla delar utförs noggrant och beskrivs på ett 

utförligt och korrekt sätt (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015b). 

 

I vår undersökning har vi ett begränsat antal deltagare som inte kan sägas vara representativa 

för alla lärare som arbetar med matematik inom det specialpedagogiska området i skolan.  

Detta gör att studiens resultat är giltiga enbart för denna specifika grupp av lärare som 

medverkat i studien och kan inte generaliseras till en större population. Detta är en vanlig 

avgränsning i kvalitativa studier (Bryman, 2011). 

 

Som forskare har vi ett ansvar för deltagarna i undersökningen och etiska krav att ta hänsyn 

till (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har följt de etiska riktlinjerna som finns gällande informerat 

samtycke och konfidentialitet. Med informerat samtycke menar vi att respondenterna 

informerats om studiens övergripande syfte både skriftligt och muntligt innan studien. De har 

även informerats om att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas om så 

önskas. Deltagarna i studien är ej minderåriga och kan därför själva ge ett skriftligt samtycke 

kring sin medverkan (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna i studien inte kommer att avslöjas och att 

materialet inte heller kommer att kunna kopplas till de enskilda deltagarna (Kvale & 

Brinkman, 2014). Användandet av fokusgrupper som datainsamlingsmetod minskar risken att 

de enskilda personerna i studien ska kunna identifieras. Vi kommer inte heller använda några 

namn på deltagare, platser eller skolor. På detta sätt anonymiseras deltagarna vilket 

möjliggörs av att vi intresserar oss för gruppens variation av åsikter. Vi kan dock inte 

garantera att andra forskare inte kommer att kunna ta del av materialet någon gång i framtiden 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Resultat 
I vårt resultatavsnitt utgår vi från studiens frågeställningar kring hur elevers svårigheter 

identifieras, förstås och åtgärdas av studiens deltagande speciallärare. I resultatet benämner vi 

alla deltagare som speciallärare (se sida 16). Vi redovisar resultatet genom att beskriva olika 

teman som framträder i materialet kopplat till varje frågeställning.  
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Olika sätt att identifiera hinder i elevers matematiklärande 

Vår första frågeställning handlar om hur elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras. 

Speciallärarna i studien beskriver under intervjuerna flera olika sätt att identifiera elever i 

svårigheter och vi har valt att redovisa resultatet grupperat utifrån tre övergripande teman; 

kartläggning, nationella prov och betyg och information vid överlämningar.  

 

Kartläggning av olika slag används för att identifiera hinder i elevers matematiklärande. I 

grundskolans tidigare år används Skolverkets bedömningsstöd vilket ger matematiklärare och 

speciallärare möjlighet att identifiera elever i svårigheter. Speciallärarna menar att materialet 

ska ge en tydlig struktur för matematikläraren i arbetet med att finna elever i 

matematiksvårigheter. När matematiklärare sedan finner elever i svårigheter signaleras detta 

ofta till specialläraren med en önskan om att speciallärarna ska erbjuda eleven stöd på olika 

sätt. Flera olika screeningmaterial nämns i gruppintervjuerna och speciallärarna beskriver 

väldigt skilda sätt att arbeta med dessa vilket ger bilden av att det ser väldigt olika ut på olika 

skolor. I grundskolans år 4 – 6 arbetar flera speciallärare med screeningtester i matematik som 

de då gör med alla elever enligt en fastslagen plan på just den skolan.  

 

Vi har en tydlig plan för screeningar när det är läs- och skriv men matten kommer lite i 

skymundan /…/ det är svårt att få tid till det arbetet och svårt att hitta bra material, det finns 

mycket mindre när det är matte än svenska. (Speciallärare 6) 

 

Med erfarenhet så lär man sig ganska fort att vilka och förstå vilka det är som har svårt och då 

måste man börja nysta i det och då är screeningar otroligt värdefulla. (Speciallärare 12) 

 

Speciallärarna lyfter fram att arbetet med screeningar också kan visa på brister i kunskaper 

inte bara på individnivå utan även på gruppnivå. Det kan resultera i att man kan upptäcka 

saker som matematikläraren behöver repetera eller gå igenom på ett annat sätt eftersom flera 

elever har svårt med samma område eller del i matematiken. För att kunna identifiera den 

enskilda elevens styrkor och svårigheter används olika typer av kartläggningsmaterial. 

Genomgående beskriver speciallärarna att det inte alls finns samma tillgång på material att 

använda när de ska kartlägga elever i matematik jämfört med bedömning av elevers läs- och 

skrivutveckling. Detta har lett till att flera speciallärare konstruerat eget material som de 

använder vid kartläggning av elevers matematikutveckling.  

 

Och det är ju det som är kruxet för att det är ju så mycket svårare att hitta…om man säger som 

i svenskan så har vi ju fler testmateriel att testa av./.../ Det är ju mycket svårare i matten att 

hitta dem. (Speciallärare 1) 

 

Det framkommer att när skolorna börjat få tillgång till beprövat material såsom 

bedömningsstödet som hjälp i arbetet med att identifiera elevers styrkor och svagheter så 

finns en gemensam grund att utgå från i detta arbete. Speciallärarna uttrycker att det är ett 

mycket komplext arbete att kartlägga elevers matematiklärande och inom vilka områden 

eleven stött på svårigheter. Speciallärarna beskriver dock att de upplever att matematiklärarna 

ibland tvekar att signalera att en elev befinner sig i svårigheter för att de inte vill bedöma 

elever i tidiga åldrar. Detta ses som ett bekymmer då detta kan göra att elever missas och inte 
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får det nödvändiga stöd de behöver direkt. En följd blir att man skjuter problemet framför sig 

och det då blir större ju längre eleven kommer i sin skolgång. Speciallärarna trycker istället på 

hur viktigt det är att föra dialog med klasslärare redan i förskoleklass för att så tidigt som 

möjligt upptäcka barn som kan vara i behov av stöd i sitt matematiklärande. Här välkomnar 

speciallärarna det material som nu utarbetas för att ge lärarna i förskoleklass stöd i att 

identifiera vilka områden i matematiken som är svåra för barnen.  

 

…i kommunikation med förskoleklassen… redan där, alltså de ser ju redan tidigt tycker jag. Att 

få höra vad de ser och vad de har upptäckt redan i förskoleklass så att man är förberedd på vad 

som kommer i ettan. (Speciallärare 13) 
 

Nationella prov och betyg nämns genomgående under samtalen kring identifiering av hinder i 

elevers matematiklärande. Något som är gemensamt för alla skolor är att elever identifieras 

när de inte klarar de nationella proven i årskurs tre, sex eller nio. Detta är något som alla 

speciallärare nämner på något sätt när samtalet handlar om just identifiering av elever i 

matematiksvårigheter.  

 

…men när bedöms elever vara i matematiksvårigheter…ja, då känner jag att de bedöms vara 

det när de inte uppnår, när de plötsligt inte får godkänt på nationella provet. (Speciallärare 5) 

 

…hur vi hittar elever så är det mest vid överlämningar och sen tyvärr då nationella prov. Det är 

då det verkar vara, man vaknar upp, eller lite innan. (Speciallärare 10) 

 

Enligt speciallärarna så är detta ett bristfälligt sätt att identifiera att elever befinner sig i 

matematiksvårigheter. De menar att elever borde uppmärksammats långt innan det är dags för 

de nationella proven eller betygssättning eftersom det är för sent att hjälpa dem då. Stödet till 

eleverna måste sättas in långt tidigare för att undvika misslyckandet som det innebär att inte 

klara nationella provet eller få godkända betyg. 

 

När det gäller information vid överlämnande så beskriver speciallärarna att det ofta sker ett 

överlämnande när elever byter stadium i skolan. Speciallärarna beskriver att de får 

information kring elever i matematiksvårigheter vid sådana överlämnanden. I resultatet 

framträder att det vid överlämningar ofta är svårt att få en detaljerad bild av vad det är som 

identifierats när man talar om elever i matematiksvårigheter. Beskrivningarna upplevs istället 

väldigt generella och ansvaret att ta reda på vari svårigheterna finns läggs över på mottagande 

lärare. 

 

Det är väl mycket det vårat jobb är egentligen, att bena ut och kartlägga och försöka förstå var 

svårigheterna är egentligen. (Speciallärare 14) 

 

Speciallärarna beskriver att de ofta får signaler att elever eller hela grupper är generellt svaga 

i matematik. De får sällan direkt veta specifikt vad inom matematiken som är svårt och menar 

att det ofta ses som deras uppdrag att ta reda på detta. Vid byte av stadie så har eleverna precis 

gjort nationella prov och dessa resultat uttrycker speciallärarna att man borde kunna ha som 

en grund i överlämnandet och sedan arbeta vidare utifrån det. Elevers matematikkunnande 
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borde kunna beskrivas mer specifikt och detaljerat än vad som sker enligt speciallärarna. De 

upplever tvärtom att de överlämningar som görs ofta blir mer generella. 

 

Jag tycker inte det är särskilt tydligt utan det man mest får är att eleven är svag i matte… inte 

något konkret vad det är som är svårt i matte, utan svag i matte. (Speciallärare 5) 

 

Orsaker till elevers hinder i matematiklärande  

Vår andra frågeställning handlar om hur speciallärarna förklarar att elever befinner sig i 

matematiksvårigheter. Genomgående i våra gruppintervjuer så lägger speciallärarna mer 

fokus på orsaker som ligger utanför eleven, i undervisningen, miljön eller på ett 

organisatoriskt plan, än på orsaker som kan kopplas till individen. Resultatet redovisas 

avseende orsaker utifrån följande teman; brist på tid, undervisning och organisation samt 

elevrelaterade orsaker. 

 

Brist på tid är ett problem som berörs på olika sätt av samtliga speciallärare som deltagit i 

våra intervjuer. En faktor som påverkar att elever hamnar i matematiksvårigheter menar 

speciallärarna är det ständiga bristen på tid som genomsyrar allt vi gör i skolan idag. 

Speciallärarna beskriver att bristen på tid är en generell svårighet som påverkar elever, lärare 

och hela organisationen. Tidsbristen påverkar både eleverna i undervisningen samt 

speciallärarnas arbete med att identifiera och stödja elever i matematiksvårigheter.  

 

Ja, bristen på tid är väldigt märkbar i skolan.  (Speciallärare 7) 

 

Det som tagits upp genomgående av alla våra informanter i samtliga gruppintervjuer är hur 

bristen på tid skapar svårigheter i matematiklärandet för många elever. Bristen på tid är ett 

begrepp som påverkar alla olika perspektiv i vår undersökning och anses vara en stor 

bidragande faktor till att elever får matematiksvårigheter. Speciallärarna uttrycker att på grund 

av kunskapskraven som ställs på elever i skolan bedrivs en forcerad undervisning som går för 

snabbt fram och inte ger elever möjlighet att förstå och hitta en stabil grund.  

 

Jag tror att det beror på att vi inte har tid att utbilda eleverna i matematik. Alltså, det ska gå så 

fort fram/…/Jag tror att det är tiden som saknas. Jag tror att många svårigheter kan förklaras 

med att det är så ont om tid, att vi är så stressade i skolan och att det är mål som ska nås så 

fort. (Speciallärare 4) 

 

När elever identifieras som elever i matematiksvårigheter tidigt i skolgången upplever 

speciallärarna att de ofta saknas möjligheter att ge dem stöd i just matematik. De menar att 

dessa elever oftast har svårt även i sin läs- och skrivutveckling och att insatserna då sätts in 

där. Detta för att skolan prioriterar läsningen och det saknas tid att ge eleverna stöd i både 

läsningen och matematiken. Man upplever också att det skulle ta för mycket tid från elevens 

vanliga undervisning och följden blir då att man istället skjuter svårigheterna med 

matematiken framför sig genom skolsystemet. Detta skapar då i slutänden ännu större 

svårigheter för eleven och kräver då många gånger mer tid att komma tillrätta med jämfört om 

stödet satts in direkt då svårigheterna identifierades.  
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Speciallärarna beskriver orsaker till hinder i elevers matematiklärande som kan finnas inom 

undervisning och organisation. Den undervisning eleverna möter i skolan ses som en viktig 

påverkansfaktor när elever hamnar i matematiksvårigheter. Speciallärarna beskriver att de 

ofta observerar en läroboksstyrd undervisning där eleverna arbetar mycket individuellt och 

fokus läggs på att hinna klart i matteboken. Läromedlet kan vara ett bra hjälpmedel i 

matematiklärares undervisning men speciallärarna menar att det inte får bli så att boken följs 

slaviskt utan möjlighet att stanna upp och befästa grunder och arbeta mer varierat.  

 

Vår undervisning ska ju grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet eller vad det heter… 

och så går jag runt i klasserna och ser att alla bara jobbar med boken. (Speciallärare 5) 

 

Den forcerade undervisningen menar speciallärarna kan medföra att flera elever inte hinner ta 

till sig de grundläggande kunskaperna som behövs för att sedan bygga ett vidare matematiskt 

tänk. En speciallärare jämför detta med läsinlärning där eleven måste lära sig bokstäver och 

bokstavsljud för att kunna lära sig läsa och därefter kan eleven utveckla läsförståelse vilket 

läggs på en högre kognitiv nivå. På samma sätt menar specialläraren att man kan tänka kring 

matematiken. Om eleven inte ges möjlighet att befästa de grundläggande delarna så som 

siffror, taluppfattning och antalsuppfattning så blir det svårt att fortsätta med räknandet. 

Denna process i matematiken beskrivs då som mer komplicerad redan från början vilket 

ställer stora krav på den undervisning eleverna möter under sina första år i skolan. Ytterligare 

en orsak som diskuterades under intervjuerna var att lärare i yngre år ibland saknar rätt 

utbildning eller kunskaper för att undervisa i matematik. 

 

Jag känner ju det att en orsak som jag tror är att många lärare, matematiklärare på lägre 

stadier, alltså klasslärare…kanske inte är lärare. (Speciallärare 5) 

 

Speciallärarna uppger att de ofta saknar inslag av arbete med konkret material som de menar 

skulle hjälpa eleverna att skapa en förståelse och hjälpa eleverna i att skapa inre bilder. Andra 

orsaker som speciallärarna kopplar direkt till den undervisning eleverna möter är upplevelsen 

av att eleverna får nöta och traggla det som är svårt istället för att låta eleverna ta del av olika 

strategier som kan hjälpa dem vidare. I många fall skulle eleverna kunna ges olika hjälpmedel 

för att avlasta dem i arbetet med matematiken så att fokus kan läggas på förståelse snarare än 

automatisering. Att man då håller fast vid att eleverna ska fortsätta nöta menar speciallärarna 

bidrar till att skapa större matematiksvårigheter eftersom eleven riskerar att tappa både 

motivation och självkänsla. 

 

Eleven har ju en svårighet som gör att han eller hon inte kan lära sig de här sakerna, att 

automatisera det, men det skapar ju större matematiksvårigheter när man inte släpper det. 

(Speciallärare 2) 

 

Speciallärarna tar också upp organisatoriska faktorer som en orsak till att elever befinner sig i 

matematiksvårigheter. Här beskriver de stora grupper som blir stökiga, röriga och högljudda 

vilket påverkar elevers lärande i matematik på ett negativt sätt.  

 

Speciallärarna beskriver i viss mån elevrelaterade orsaker till hinder i matematiklärandet. 

Merparten av tiden under våra intervjuer har ägnats åt diskussioner kring orsaksfaktorer som 
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finns i miljön runt eleven. Några speciallärare har dock lyft fram några mer individbundna 

orsaker till matematiksvårigheter. Dessa faktorer ses sällan som de primära orsakerna till att 

svårigheter uppstår men de har ändå betydelse för en djupare förståelse av elever i 

matematiksvårigheter. 

 

Undermålig undervisning kan det vara, stökig klassrumsmiljö eller svårigheter som man hittar 

hos eleven då /…/ NPF, minnesproblematik, kanske dyskalkyli, kanske också en rädsla för 

matte. (Speciallärare 14) 

 

Flera speciallärare möter elever som har ett annat modersmål än svenska och de ser att detta 

kan skapa svårigheter för elevers matematiklärande. Dessa elever kan ha en god matematisk 

förståelse men när de ska uttrycka den via ett språk som de inte behärskar så kan det feltolkas 

som matematiska svårigheter. Språkliga svårigheter finns även hos elever som har svenska 

som sitt modersmål och speciallärarna tar även kring detta upp vikten av att reda ut vad det 

egentligen är som orsakar de svårigheter som blir synliga i elevens matematiklärande. 

 

Och då är det ju inte matematiken som är svår utan då är det ju det här att förstå svenska 

språket, språket står i vägen. (Speciallärare 3) 
 

Och då kunde man ju ganska snart se att det man kanske trodde var mattesvårigheter kanske 

inte riktigt var det ändå, för det var spretigt. Någon såg vi ju föll igenom på begreppen så det 

hade ju mer med språket att göra egentligen. (Speciallärare 14) 

 

Matematik beskrivs av speciallärarna som ett ämne som många elever upplever som svårt och 

ett ämne man har respekt för. Elever kan påverkas av att de hemma får höra om föräldrar som 

beskriver att de haft svårt med matematik i skolan och på så vis bygger de upp en känsla av 

matematik som svårt och något de inte kommer klara av. Detta menar speciallärarna kan 

medföra att elever blir blockerade och kan då låsa sig så fort det handlar om matematik vilket 

kan orsaka hinder i elevens matematiklärande. I vissa fall kan låsningarna bli så allvarliga att 

man kan tala om matematikångest. Hur elever mår och vilka hemförhållanden de har menar 

speciallärarna också är en bidragande faktor till att matematik kan bli svårt. Jobbiga 

familjeförhållanden kan påverka elever negativt då det tar upp för mycket av elevens tankar 

och koncentration.  

 

De orkar inte riktigt koncentrera sig och ta in…Man har alldeles för mycket annat… matten är 

inte det viktiga att processa just nu. (Speciallärare 13) 

 

Koncentration nämner speciallärarna i flera olika sammanhang när de diskuterar kring orsaker 

till matematiksvårigheter. Dels kan man tänka att eleven har svårt att koncentrera sig och det 

bidrar till svårigheter i matematiken, men förhållandet kan också vara det omvända.  

 

Beror det på att man har svårt med matematiken, att förstå matematiken, eller har man svårt 

med koncentrationen. (Speciallärare 2) 
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Åtgärder för att möta identifierade hinder i elevers matematiklärande  

Vår tredje frågeställning handlar om vilka åtgärder speciallärarna använder sig av för att 

hjälpa elever i matematiksvårigheter. De kategorier som vi funnit i materialet är anpassa 

arbetssätt och material och förståelse. 

 

Anpassa arbetssätt och material till elevers behov beskriver speciallärarna som en stor del i 

deras arbete. Beroende på elevens svårighet gäller det att hitta en passande åtgärd för att möta 

elevens behov av stöd. Speciallärarna trycker på att det inte finns några generella åtgärder 

eftersom en elev inte är lik en annan.  

 

Och sedan beroende på vad det är för svårighet så får man välja en åtgärd. Men vilken åtgärd 

det blir är svårt att säga rent generellt eftersom det är så olika i matte. (Speciallärare 1) 

 

Vidare menar de att det är viktigt att lyssna till eleven eftersom eleven ofta själv kan berätta 

vad hen behöver för hjälp och vilket arbetssätt som passar för just den eleven.  

 

Med äldre elever har det blivit en diskussion med eleven. Då börjar de bli ganska medvetna 

och kan reflektera över vad som är svårt och vad de behöver repetera. /…/ Det går så fort i 

klassrummet. (Speciallärare 14) 

 

Speciallärarna beskriver att de arbetar med att anpassa både arbetssätt och material utifrån de 

behov eleven har. Ibland kan eleven behöva ett annat läromedel än det som används i 

klassrumsundervisningen, ibland kan det handla om att få skriva på whiteboard istället för på 

ett papper eller helt enkelt slippa ha rutor på pappret där små siffror ska passas in. 

 

Det är ju vårt uppdrag att vara lite detektiver och hitta vad det är som fungerar.  

(Speciallärare 2) 

 

Det vanligaste arbetssättet som speciallärarna beskriver är en-till-en undervisning. Den delade 

upplevelsen är att speciallärarna ofta får i uppdrag att lyfta ut eleven ur klassrummet för att ge 

eleven stöd. Enligt speciallärarna upplever vissa elever att de måste få sitta ensamma med en 

lärare för att ta till sig och våga ställa frågor. De beskriver att det kan vara svårt för vissa 

elever att sitta med vid kollektiva genomgångar. För en del elever menar speciallärarna att det 

kan vara en förutsättning att få sitta ensam med läraren för att eleven ska våga arbeta med 

konkret material då det inte används alls i klassrummet. 

 

 … att det krävs en-till-en, för hon fixar inte det här att ta en kollektiv genomgång. 

(Speciallärare 4) 

 

Speciallärarna beskriver att det krävs mycket jobb för att hela tiden ta fram och anpassa 

material till varje elev. Även här menar de att det finns mycket mer material utvecklat för att 

arbeta med svårigheter med läsning och skrivning jämfört med när man ska arbeta med 

matematiksvårigheter. Speciallärarna beskriver att eleverna behöver mer stöd när de ska 

arbeta i matematik än när de ska arbeta med läsning vilket också leder till att det krävs en 

större arbetsinsats från läraren. En viktig uppgift för speciallärarna är att hitta hjälpmedel som 

hjälper eleven vidare i sitt lärande. Det kan handla om konkret material för att åskådliggöra 
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matematiken och hjälpa eleven till förståelse eller hjälpmedel som kompenserar 

svårigheterna. Speciallärarna menar att det är viktigt att välja vad eleven ska fokusera på. Om 

eleven har svårt att utföra beräkningar med huvudräkning kan en miniräknare avlasta vid 

själva beräkningen. Det är viktigare att eleven lär sig när olika räknesätt ska användas och 

klarar av att välja rätt räknesätt än att de kan utföra själva beräkningen i huvudet.  

 

Det är kanske lite bättre att ha en multiplikationsruta eller miniräknare så att du kommer 

vidare med det som är svårt nu. (Speciallärare 8) 

 

Speciallärarna pratar mycket om vikten av förståelse. De tar upp att de tycker att det är viktigt 

att arbeta på ett sätt som ger eleverna möjlighet att förstå det de arbetar med och inte bara 

räkna mekaniskt. Denna uppfattning krockar lite med den förväntan de upplever att 

matematikläraren har när elever skickas till specialläraren. De beskriver att eleven ofta har i 

uppdrag att arbeta ikapp i matteboken för att inte hamna efter övriga i klassen. Eleven 

förväntas då bara mekaniskt lösa samma uppgifter som övriga elever gör i klassrummet 

tillsammans med specialläraren. Speciallärarna menar att de hellre vill arbeta på annat sätt 

med eleverna för att ge bättre förutsättningar för eleven att skapa en förståelse för det 

matematiska stoffet som de arbetar med. 

 

Jag vill ju att eleven ska förstå det som den håller på med och då kanske jag måste göra det på 

ett annat sätt som tar lite längre tid och då kanske uppgifterna i matematiken inte är de som är 

bäst för eleven för att förstå just det området som man håller på med. Där tycker jag det kan 

krocka lite. (Speciallärare 2) 

 

Speciallärarna lyfter fram att det är viktigt att låta eleven arbeta i sin egen takt och vid behov 

få gå tillbaka för att repetera eller lära in saker som man tidigare inte förstått. De tycker också 

att det är viktigt att hjälpa eleverna att skapa struktur och lära sig strategier för att komma 

vidare i sitt lärande. För att hjälpa eleven att förstå menar speciallärarna att en viktig del är att 

få eleven att börja tänka matematik genom att prata matematik och arbeta med 

problemlösning. Här menar de att det kan vara viktigt för eleverna att arbeta tillsammans så 

att de kan hjälpa varandra framåt och samarbeta. 

 

En sista viktig del i att hjälpa eleverna i matematik menar speciallärarna är att ge eleverna 

direkt feedback och gå igenom med dem direkt när de inte förstått. När elever får sitta av 

lektioner utan att förstå eller vänta på att få tillbaka ett prov som de skrivit så tar det för lång 

tid innan deras frågor fångas upp. Genom att direkt fånga upp frågor och missförstånd eller 

bara kunna ge en extra förklaring kan speciallärarna hjälpa eleverna framåt i sitt 

matematiklärande. 

 
 

Resultatsammanfattning kopplad till teoretiska utgångspunkter 

Elevers svårigheter i matematik kan förklaras på olika sätt. I vår studie utgår vi från de två 

specialpedagogiska perspektiven, kategoriskt och relationellt perspektiv, vilka Sjöberg (2006) 

menar båda behövs för att förklara elevers matematikhinder. Med ett mer kategoriskt 

perspektiv förläggs orsakerna till svårigheter hos individen vilket innefattar mer medicinskt 
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eller biologiskt influerade förklaringsmodeller (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; 

Engström, 2015; Sjöberg, 2006). Med ett mer relationellt perspektiv söks orsaksmodeller i 

den kontext eleven befinner sig i och hur eleven samspelar med den omgivande miljön 

(Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Sjöberg, 2006). Beroende på 

vilket perspektiv som färgar lärares synsätt på elevers matematikhinder kan detta påverka 

arbetet med att identifiera, förstå och åtgärda.  

 

Arbetet med att identifiera elevers styrkor och svagheter kopplat till deras matematiklärande 

beskrivs som komplext. Studiens resultat visar att arbetet med att identifiera matematikhinder 

ofta startar med någon typ av kartläggning på gruppnivå för att sedan fördjupas på 

individnivå. Bedömningsstödet har en central roll i detta arbete och ger en tydlig struktur och 

en gemensam grund att utgå ifrån. Att elever inte uppmärksammas förrän det är för sent, 

exempelvis när det är dags för nationella prov eller betyg, ses som ett problem. Speciallärarna 

beskriver att de ser en svårighet i att matematiklärare väntar med att signalera att elever är i 

behov av stöd och därför får eleverna inte det stöd de behöver och svårigheterna hinner 

istället bli ännu större. När elever byter stadie beskriver speciallärarna att det får information 

kring elevernas matematiklärande vid en överlämning. Denna information upplever de blir 

alltför generell och att det borde gå att få mer specifika beskrivningar av elevens 

matematiksvårigheter. Speciallärarnas erfarenhet är att det ofta ges information att grupper 

eller enskilda elever är generellt svaga i matematik. Att speciallärarna efterfrågar specifika 

beskrivningar av elevers svårigheter tyder på att svårigheterna ändå ses som individbundna. 

Testning kan ses som kategoriskt och främst inriktat på att finna svårigheter på individnivå 

vilket kan ses som att speciallärarnas arbete med identifiering av matematiksvårigheter har en 

kategorisk prägel. När processen med att identifiera elever i matematiksvårigheter börjar med 

screeningtester på gruppnivå möjliggör det att även finna problem i undervisningen och inte 

bara svårigheter på individnivå.  

 

Deltagarna i studien beskriver genomgående orsaker till matematikhinder som hittas utanför 

eleven, i undervisningen eller på ett organisatoriskt plan. Det menar vi är förklaringar som 

har en mer relationell prägel. Bristen på tid är ett tema som på olika sätt genomsyrat samtalen 

kring orsaker och berörs av samtliga deltagare. Speciallärarna beskriver att det förs en 

forcerad undervisning som medför att eleverna inte hinner befästa grundläggande kunskaper. 

Bristen på tid medför också att speciallärarna inte hinner ge eleverna det stöd de behöver i 

matematiken. De beskriver flera orsaker som kan anknytas till den undervisning eleverna tar 

del av i skolan. Speciallärarna beskriver att undervisningen ofta är läroboksstyrd, att lärare 

inte har tillräckliga matematiska kunskaper, att konkret material och hjälpmedel inte används 

i tillräckligt hög utsträckning. Elevrelaterade faktorer som tas upp är betydelsen av språk, 

koncentration och hemsituation. Under samtalen diskuteras dessa mer kategoriska 

orsaksmodeller väldigt lite utan de nämns mest i förbigående och när de kommer på tal så 

resonerar gruppen fram att det nog ändå beror på något i elevens kontext.  

 

De åtgärder som beskrivs i resultatet är att anpassa arbetssätt och material och att arbeta på 

ett sätt som fokuserar på förståelse. Det lyfts fram att en elev inte är lik en annan vilket ställer 

krav på att anpassa åtgärden för att möta elevens stödbehov. De åtgärder som speciallärarna 
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beskriver att de arbetar med handlar ofta om att eleven flyttas från sitt sammanhang och får 

stödundervisning. Denna typ av åtgärder syftar till att åtgärda svårigheter hos eleven vilket 

tyder på ett mer kategoriskt sätt att tänka kring åtgärder trots att de orsaker till svårigheterna 

som beskrivs ligger utanför eleven. Utifrån de orsaker till elevers hinder i matematiklärandet 

som speciallärarna lyfter fram skulle åtgärderna kunna se ut på ett annat sätt än vad som 

beskrivs i vårt resultat. Det framträder inte någon tydlig koppling mellan hur speciallärare 

förklarar elevers svårigheter och på vilket sätt de sedan arbetar med dessa elever. I resultatet 

saknas åtgärder för att möta de undervisningsrelaterade orsaker som beskrivs ur ett mer 

relationellt perspektiv då de åtgärder som speciallärarna beskriver är mer individinriktade. 

Vårt resultat visar att speciallärarna i studien uttrycker ett relationellt tänkande kring orsaker 

till att elever befinner sig i matematiksvårigheter. Däremot beskriver de sedan i stor 

utsträckning kategoriska åtgärder för att möta elever med svårigheter.   

 

Diskussion 
I denna diskussionsdel diskuterar vi inledningsvis studiens resultat kopplat till tidigare 

forskning. Vi diskuterar även hur studiens syfte och frågeställningar har uppfyllts. Därefter 

följer en metoddiskussion där vi diskuterar vårt metodval samt studiens tillförlitlighet. Vår 

studie är en kvalitativ studie där vi i fyra fokusgrupper har intervjuat 11 speciallärare, två 

specialpedagoger och en lärare som arbetar som speciallärare med matematik. Samtliga 

deltagare arbetar som speciallärare riktat mot elever i matematiksvårigheter. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen utgår vi från syftet med vår kvalitativa studie där vi vill få en fördjupad 

förståelse av och kunskap om hur elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras, förstås 

och åtgärdas inom ramen för speciallärares arbete. Studiens resultat diskuteras i relation till 

vår forskningsbakgrund. 

 

Identifiering av hinder i elevers matematiklärande 

Speciallärarna i studien beskriver att elevers hinder i matematiklärande identifieras på flera 

olika sätt. De olika teman vi identifierat i vårt material är kartläggning, nationella prov och 

betyg samt information vid överlämningar. Det bedömningsstöd som finns för lägre åldrar 

används ute på skolorna vilket ligger i linje med att tidig identifiering förespråkas i forskning 

(Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2009). Tidig identifiering ska leda till att åtgärder 

utformas för de elever som identifieras så att deras matematiska utveckling inte stannar av 

utan stödjer dem att komma vidare i sitt lärande (Dowker, 2005).  I studiens resultat beskrivs 

ett arbete med screeningar som börjar på gruppnivå vilket sedan riktas in på fortsatt utredning 

på individnivå. Här ser speciallärarna möjligheter att tidigt finna elever som har behov av mer 

stöd för att utvecklas vidare. Testning tar tid, vilket speciallärarna upplever som ett problem. 

Ketterlin-Geller, Chard och Fien (2008) lyfter fram vikten av ett arbetssätt där identifiering, 

åtgärder och uppföljning av elevernas utveckling är integrerade delar för att elever i risk för 

att hamna i matematiksvårigheter ska identifieras tidigare. Speciallärarna anser att det är 

komplext att utföra kartläggningar inom matematik och finna var svårigheter kan påträffas. 
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De saknar bra kartläggningsmaterial som de kan känna sig trygga med, både för att identifiera 

var svårigheterna finns och för att åtgärda. Lundberg och Sterner (2009) ser svårigheter i 

arbetet med att diagnosticera räknesvårigheter då det saknas metoder som kan bortse från 

undermålig undervisning. Mazzocco (2005) menar att det komplexa arbetet med att identifiera 

elevers svårigheter kräver bättre kartläggningsmaterial med koppling i empiri och forskning.  

 

Vid överlämningar mellan olika stadier beskriver speciallärarna att det ofta kan vara svårt att 

få en utförlig beskrivning av vad som är identifierat som svårigheter i elevers 

matematiklärande. För att identifiera vad som kan orsaka att elever får matematiksvårigheter 

så menar Partanen (2016) att det är viktigt att undersöka om svårigheterna kan bero på 

komplexa exekutiva funktioner, vilket kan visa sig som bristande förmåga att planera, 

organisera och kunna utvärdera sitt arbete. Genom att få kunskap om sådana svårigheter kan 

elever ges stödinsatser som tränar elevernas metakognition som enligt Partanen gynnar 

arbetsminnet.  

 

Orsaker till elevers hinder i matematiklärande 

I vårt resultat ser vi att speciallärarna ser bristen på tid som ett centralt hinder i elevernas 

matematiklärande. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) lyfter fram att tidsaspekten 

är viktig i ett relationellt perspektiv. De menar att alla problem inte kan lösas direkt utan att 

det är viktigt att tänka i ett längre perspektiv när undervisning ska planeras. Detta menar de 

kan upplevas obehagligt och ställer höga krav på flexibilitet i planering av undervisningen 

över tid. Speciallärarna lyfter fram flera orsaker till matematiksvårigheter som är kopplade till 

undervisning och organisation. De anser att det ofta ser en undervisning som styrs av 

matematikbokens upplägg och att elever arbetar mycket enskilt med fokus på att bli klar med 

matematikboken. Löwing (2006) anser att användandet av matematikbok kan skapa 

svårigheter i matematik om läraren inte tar sitt ansvar som ledare utan följer matematikbokens 

författare. Detta stöds även av Boaler (2011) som lyfter att problem i elevers 

matematiklärande kan skapas genom att de får sitta och arbeta under tystnad och kopiera 

metoder som läraren visar. Även Norqvist (2016) lyfter vikten av att elever får arbeta med 

kreativa uppgifter som är kognitivt stimulerande för att ge eleverna en djupare förståelse av 

matematiska sammanhang. Han menar att ett ensidigt arbete med algoritmiska rutinuppgifter 

ger sämre förutsättningar till förståelse. Boaler anser vidare att elever behöver få möjlighet att 

samtala om matematik, annars ges inte elever kunskap om att matematik handlar om logiskt 

tänkande. Speciallärarna i studien saknar ofta laborativa inslag och konkret förankring i 

undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för matematik och 

utveckla deras förmåga att skapa inre bilder. Målet med att konkretisera anser Löwing (2006) 

vara att kunna koppla det laborativa materialet till förståelse för det abstrakta i 

matematikundervisningen. Ytterligare en orsak till matematiksvårigheter hos elever som 

nämndes under gruppsamtalen är att lärare i de yngre åldrarna har otillräckliga kunskaper i 

matematik. Detta menar speciallärarna kan medföra att elever får svårigheter vilket Ketterlin-

Geller, Chard och Fien (2008) beskriver i sin studie.   

 

I vår undersökning lyfter speciallärarna orsaker till svårigheter som kan vara kopplade till 

elevers hemsituation, språket och koncentration. De menar att alltför torftiga och otrygga 
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hemförhållanden kan påverka hur elever klarar av skolsituationen vilket stöds av Lundberg 

och Sterner (2009). Matematik är ett ämne som är laddat med mycket känslor, vilket kan bli 

tydligt vid samtal med föräldrar. I forskningen beskriver Lunde (2011) den påverkan som 

föräldrar kan ha på sina barn då föräldrars negativa erfarenheter kan färga barnens känsla för 

ämnet.  

 

Speciallärarna menar att språket har en betydande roll för att elever ska ha möjlighet att lära 

matematik. Språkets betydelse för att elever ska tillägna sig matematik beskrivs i forskningen 

av bland annat Lunde (2011), Löwing (2006) och Norén (2010). Löwing lyfter fram att det är 

viktigt att elever tillägnar sig skolspråket, som innehåller ämnesspecifika begrepp, för att få 

förståelse för ämnet. Speciallärarna i studien lyfter även fram att elever som har ett annat 

modersmål kan få svårigheter med förståelsen av ämnet. Norén och Lunde betonar båda 

vikten av att låta elever använda sitt modersmål som ett stöd för den matematiska inlärningen 

för att utveckla förståelse för matematiken.  

 

Arbete med att åtgärda identifierade hinder 

I resultatet finns många beskrivningar av vad speciallärarna ser som orsaker till elevers hinder 

i matematiklärande, men upplevelsen är att de har svårare att sätta ord på de åtgärder som 

sedan sätts in och hur dessa kopplas till de identifierade hindren. Speciallärarna beskriver att 

de upplever att undervisningen elever möter kan orsaka hinder i matematiklärande men 

åtgärder som är riktade mot undervisningen, såsom samarbete mellan speciallärare och 

matematiklärare, saknas i resultatet. Ett sådant samarbete skulle kunna ändra och utveckla 

undervisningen så att den når fler elever innan svårigheter uppstår samt underlätta arbetet med 

att kartlägga matematiksvårigheter och att finna lämpliga åtgärder (Lundberg & Sterner, 

2009). Ett samarbete skulle även kunna underlätta arbetet med att hitta elever som riskerar att 

hamna i matematiksvårigheter (Ketterlin-Geller, Chard & Fien , 2008).  

 

Lundberg och Sterner (2009) anser att klassrumsmiljöer som är stökiga påverkar elevers 

möjlighet att få effektiv tid för inlärning och ser fördelar med en-till-en undervisning där 

elever får tid enskilt med lärare. Speciallärarna i studien ger uttryck för att en-till-en 

undervisning är den vanligaste åtgärden som sätts in vid svårigheter och att elever upplever 

det som en betydande åtgärd för att kunna komma framåt i lärandet. Lundberg och Sterner 

påtalar att genom denna åtgärd kan öka elevers engagemang och ork för uppgifter genom stöd 

av vuxen i lugn miljö. Ketterlin-Geller, Chard och Fien (2008) menar i sin studie att två 

verksamma åtgärder för att möta elever i matematiksvårigheter är mer tid för eleverna att lära 

in grundläggande matematik från början och mer tid för läraren att undervisa kring detta.  

 

Den specialpedagogiska tiden går, enligt speciallärarna i studien, åt till att arbeta med elever i 

läs- och skrivsvårigheter i första hand då dessa i stor utsträckning verkar prioriteras framför 

matematiksvårigheter. Detta kan bidra till att matematiklärare, i främst yngre åldrar, inte 

signalerar om elever i matematiksvårigheter. Detta bidrar då till problemet att deras 

svårigheter skjuts på framtiden och på så sätt ofta förvärras. Tiden räcker inte till att stötta 

elever med hinder i både läs- och skrivutvecklingen och i matematikutvecklingen. Det skulle 

ta för mycket tid från elevens vanliga undervisning att få dubbelt stöd och speciallärarnas tid 
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skulle inte räcka till. De svårigheter som från början kanske inte var så allvarliga kommer då 

kräva betydligt mer tid att komma tillrätta med längre fram. Bristen på tid som gör att tidiga 

insatser inte kan sättas in skapar då en ännu större brist på tid längre fram. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att studiens resultat besvarar våra frågeställningar. Syftet med 

studien var att få en fördjupad kunskap om hur elevers hinder i matematiklärandet kan 

identifieras, förstås och åtgärdas inom ramen för speciallärares arbete. Detta syfte har 

uppnåtts utifrån de erfarenheter och kunskaper de deltagande lärarna i studien delgivit oss.  

 

Metoddiskussion 

Vi beslutade oss för att använda en kvalitativ forskningsansats i vår studie för att söka svar på 

våra frågeställningar om hur elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras, förstås och 

åtgärdas inom ramen för speciallärares arbete. Valet att använda en kvalitativ metod grundar 

sig i att vi är intresserade av att höra respondenterna samtala med varandra i fokuserade 

gruppintervjuer. I den kvalitativa forskningsintervjun söks respondenters varierande 

beskrivningar av fenomen utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser där orden är 

viktiga, inte siffersammanställningar (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). 

 

Vid de fokuserade gruppintervjuerna har en intervjuguide legat till grund för samtalen. Denna 

har vi tagit fram tillsammans och testat vid en pilotstudie för att se att frågorna fungerar för 

vår studie. Genom att använda gruppintervjuer med ett fåtal planerade frågeområden så anser 

vi att vår interaktion med respondenterna har minimerats. Vi ser en fördel i att diskussionerna 

fördes fram av deltagarna med väldigt lite påverkan från oss då detta möjliggjorde att våra 

egna ställningstaganden och teoretiska utgångspunkter kunde hållas tillbaka och inte påverka 

interaktionen med respondenterna. Vid intervjuer skapas, enligt Kvale och Brinkmann (2014), 

en interaktion mellan den som intervjuar och personen som intervjuas. De menar att denna 

interaktion är specifik vid den situationen och påverkar vilken kunskap som framträder. Därav 

måste det beaktas att resultatet inte med säkerhet skulle bli detsamma om en annan forskare 

utför samma studie (ibid). Med vetskap om interaktionens påverkan vid intervjuer så tänker vi 

att valet av fokuserade gruppintervjuer möjliggör en lägre grad av styrning och påverkan från 

oss som moderatorer.  

 

Vår ursprungliga tanke var att genomföra fyra fokuserade gruppintervjuer med fyra till sex 

speciallärare med inriktning mot matematik i varje grupp. Enligt Wibeck (2010) så beror valet 

av antal fokusgrupper på hur komplext fenomenet är som undersöks och hur mycket tid och 

resurser som finns att tillgå under studien. Hon menar att för många fokusgrupper ger en stor 

mängd information som ska transkriberas och analyseras, vilket medför svårighet att hantera 

allt material. Vidare beskriver hon att det kan vara svårt med för få gruppintervjuer för att få 

ut information som leder till någon slutsats i ett material som inte är tillräckligt omfattande. 

Vi tvingades att både vidga vår urvalsgrupp och minska antalet deltagande respondenter under 

arbetets gång eftersom vi inte lyckades hitta tillräckligt många intresserade speciallärare. I 

valet av deltagare kom vi i större utsträckning att använda grupper som redan existerade vilket 

underlättade att hitta respondenter (Wibeck, 2010). Endast vid ett tillfälle var det en grupp 
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som bestod av deltagare som inte kände varandra. Enligt Wibeck finns det fördelar med att 

använda grupper som redan existerar då deltagare känner sig tryggare och vågar vara 

delaktiga i diskussioner. Det finns också risker med redan existerande grupper på grund av att 

deltagare känner varann och kan på så sätt undanhålla information omedvetet på grund av att 

de redan vet vad de övriga deltagarna har för ståndpunkter inom fenomenet som diskuteras 

(Wibeck, 2010). Det kan medföra att gruppdeltagare indirekt redogör för inställningen om 

fenomenet som blir tydligt i gruppen, men som forskaren får svårt att tyda (ibid). Detta visade 

sig tydligt i bearbetningen av materialet från en fokusgrupp där deltagarna kände varandra väl 

och arbetar på samma skola. Vi tolkar deras resonemang utifrån vår kunskap om gruppens 

deltagare och utifrån våra teoretiska utgångspunkter vilket gör att vår tolkning kan skilja sig 

från den en annan forskare skulle kunna göra. Detta försvårarar möjligheten att replikera vår 

studie (ibid). 

 

Två intresserade deltagare, i två olika grupper, föll bort på grund av sjukdom. Därav bestod 

två av grupperna av vardera tre deltagare. Wibeck beskriver att forskare har olika teorier för 

hur många deltagare som ska ingå i en fokusgrupp, men att interaktionen gynnas av ett mindre 

antal deltagare. Hon menar att deltagarna då får mer inflytande och möjlighet att bemöta 

varandra med frågor och uttrycka egna uppfattningar om ett fenomen. Wibeck anser att en 

fokusgrupp inte ska bestå av mindre än fyra deltagare och mer än sex personer.  

 

En annan svårighet med fokuserade gruppintervjuer har varit att lyckas hitta en tid och plats 

som fungerade för gruppens samtliga deltagare. Vi hade fler respondenter som kunde ställa 

upp men som bodde långt ifrån övriga och där avstånden medförde att det inte gick få till 

intervjugrupper. Vi har insett att enskilda intervjuer med deltagare hade varit enklare då varje 

intervju endast varit beroende av en person. Enskilda intervjuer hade varit enklare även i fråga 

om att registrera allas svar då en svårighet har varit att fånga upp allas åsikter då flera pratar 

samtidigt. I resultatet finns ej alla deltagare representerade med citat trots att vi har upplevt att 

alla deltagit i samtalen under de fokuserade gruppintervjuerna. I transkriberingarna ser vi att 

alla har fått talutrymme och deltagit i diskussionerna kring samtliga frågeställningar. Det gör 

att allas åsikter och erfarenheter finns representerade i resultatet även om de inte citerats 

direkt. Citaten har blivit snedfördelade då vissa deltagare formulerat sig på sätt som gjort det 

svårare att citera dem kortfattat. Om vi genomfört individuella intervjuer kunde det kanske 

medfört att det blivit lättare att citera alla deltagare.  

 

 

Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 

I resultatet i vår studie saknas i stort sett biologiska/medicinska förklaringar till att elever 

befinner sin i matematiksvårigheter trots att arbetet med att identifiera och åtgärda har en 

tydlig kategorisk prägel. Det skulle vara intressant att undersöka vidare vilka orsakerna till 

detta är. Kanske vill speciallärarna arbeta på annat sätt för att möta elever i 

matematiksvårigheter utifrån att de ser relationella orsaker. Hur kommer det sig då att de inte 

gör det? Eller väljer speciallärarna att inte beskriva kategoriska orsaker då de upplever att de 
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förväntas ha ett relationellt synsätt? Alla respondenter är färgade av sin omgivning och det 

skulle vara intressant att undersöka hur den påverkar speciallärarnas synsätt och arbete.  

 

Vi finner det intressant att tidsaspekten influerar studiens alla frågeställningar. Tiden påverkar 

speciallärares möjligheter att arbeta med att identifiera elever i svårigheter. Tiden beskrivs 

vara en variabel som kan orsaka matematiksvårigheter för elever. Tiden beskrivs även 

påverkar arbetet med att möta elever i matematiksvårigheter. Eftersom tiden ses som en så 

stor påverkansfaktor skulle det vara intressant att lyfta och vidare undersöka om det är möjligt 

att ha uppsatta kunskapskrav som alla elever ska nå vid bestämda tidpunkter och samtidigt 

kunna se till varje individs behov i inlärningen. Hur får vi de tre stora myndigheterna, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen att samarbeta kring 

elevers utveckling och ställa krav som är rimliga för elever att uppnå utifrån varje individs 

förutsättningar och utan att hela tiden påverkas negativt av tidsaspekten? 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två lärare som läser Speciallärarprogrammet med inriktning mot matematikutveckling 

på Mälardalens högskola. Våren 2018 ska vi skriva ett självständigt arbete i specialpedagogik 

på avancerad nivå som avslutning på vår utbildning. Vi är intresserade av speciallärares arbete 

med och erfarenheter av elever i matematiksvårigheter. 

 

Vi hoppas verkligen att du vill delta i en gruppintervju tillsammans med andra speciallärare, 

specialpedagoger eller lärare som arbetar inom det specialpedagogiska området. Samtalet 

kommer att ha fokus på ert arbete med elever i matematiksvårigheter. Vi har valt att använda 

gruppintervju för att få en bred bild av er samlade kompetens under ett avslappnat samtal. 

Gruppen kommer att bestå av 4–6 personer. Vi räknar med att intervjun tar cirka 60 minuter 

inklusive fika. Intervjun kommer att spelas in och senare transkriberas av oss inför 

dataanalysen.  

 

Under hela vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att 

du måste ge ditt samtycke till att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och bara 

användas i denna studie. För mer information kan du kontakta oss eller läsa på www.vr.se. 

 

Vi hoppas att du tar dig tid att medverka i studien och ser det som en möjlighet att bidra med 

din viktiga kunskap och samtidigt få ta del av andras erfarenheter under ett givande samtal. Vi 

önskar att du hör av dig så snart som möjligt, så att vi kan bilda grupper och tillsammans hitta 

plats och tid för intervjun.  

 

Vid minsta fundering får du mer än gärna höra av dig till oss via mail. Vi ser verkligen 

framemot ditt deltagande.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Jakobsson xx@student.mdh.se  070–xxx xx xx 

Anna-Karin Lindblom xx@student.mdh.se  073–xxx xx xx 

 

 

 

Handledare: Tina Hellblom-Thibblin, Universitetslektor i specialpedagogik vid Mälardalens 

Högskola. Mail: xx@mdh.se Telefon: 021-xxx xxx 

 

http://www.vr.se/
mailto:xx@student.mdh.se
mailto:xx@student.mdh.se
mailto:xx@mdh.se
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Bilaga 2: Intervjuguide till gruppintervjuer 
 

Inledning 

Presentation av oss själva, studien och hur gruppintervjun är upplagd. 

• Studie – intresserade av att undersöka hur elevers svårigheter identifieras, förstås och 

åtgärdas av verksamma speciallärare och specialpedagoger. 

• Gruppintervju – intervjun kommer att spelas in samt att vi ber om att en i taget pratar. 

Vi kommer att utgå ifrån frågor och kan följa upp med följdfrågor, men vi kommer 

inte att aktivt delta i samtalet. 

 

Kort information kring att de forskningsetiska principer som finns kommer följas samt 

undertecknande av skriftliga samtycken.  

 

Presentationsrunda där deltagarna berättar vad de heter, hur länge de arbetat som 

speciallärare/ specialpedagog, vilken utbildning. 

 

Frågeställningar 

1. Hur identifieras elevers hinder i matematiksvårigheter utifrån era erfarenheter? 

 

Följdfrågor:  

• På vilka sätt finner ni elever i matematiksvårigheter? 

• När bedöms elever vara i matematiksvårigheter? 

• Vem finner elever i svårigheter? 

 

 

2. Vad kan det finnas för orsaker till att elever befinner sig i matematiksvårigheter? 

 

Följdfrågor:  

• På vilka sätt ser ni att svårigheter kan förklaras? 

(kategoriskt eller relationellt bemötande) 

 

 

3. Hur väljer ni ut de åtgärder som används? 

 

Följdfrågor: 

• Hur arbetar ni med elever i matematiksvårigheter? 

• Vad ligger till grund för hur ni arbetar med elever i matematiksvårigheter? 

 

Avslutning 

• Vi frågar om det finns något att tillägga eller om det finns funderingar.  

• Vi tackar deltagarna för deras medverkan. 
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Bilaga 3: Skriftligt informerat samtycke 

 

Studiens syfte: 

Att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger identifierar, förklarar och åtgärdar 

elevers hinder i matematikutvecklingen. 

 

 

Jag intygar att jag har informerats om  

• studiens syfte 

• att mitt deltagande är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas 

• att den information jag lämnar får användas inom ramen för studien 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien och att den information jag lämnar under gruppintervjun 

får användas inom ramen för studien.  

 

 

 

 

Ort och Datum 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Namnunderskrift: 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 


