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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Vi vill även belysa eventuella 

förändringar över tid. Studien vilar i den kvalitativa forskningstraditionen. Datainsamlingen 

består av semistrukturerade intervjuer med 19 speciallärare, verksamma i tre kommuner. 

Utifrån den analys som genomförs med hjälp av den didaktiska triangeln förstås det komplexa 

i speciallärarens roll. Resultatet visar vikten av gedigna kunskaper i ämnet, goda relationer 

och kommunikation mellan speciallärare och elev. Studien visar även att det 

specialpedagogiska arbetet är av betydelse för elever i matematiksvårigheter. Specialläraren 

ska finnas till för alla, inte bara för elever i behov av särskilt stöd, samtidigt vara en alltiallo 

som ska ha tid för det mesta. Det tolkas som att speciallärarens roll idag gått från tidigare 

“Tanten i skrubben” till “Spindeln i nätet”.  

 

 

Nyckelord: didaktiska triangeln, kommunikation, matematiksvårigheter, relation, 

speciallärare, speciallärarens roll 

 

  



2 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning ........................................................................................................................................... 1 

Innehållsförteckning .................................................................................................................................. 2 

1. Inledning .................................................................................................................................................... 4 

1.1 Disposition ............................................................................................................................................................4 

2. Bakgrund .................................................................................................................................................... 5 

2.1 Styrdokument och anvisningar ....................................................................................................................5 

2.2 Speciallärarens roll – en tillbakablick .......................................................................................................6 

2.3 Forskningsfältet ..................................................................................................................................................7 

Speciallärarens roll, arbete och stödinsatser ............................................................................................................7 

Matematik och svårigheter .................................................................................................................................................8 

Delaktighet och inkluderande lärmiljöer ....................................................................................................................9 

2.4 Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................................ 11 

3. Syfte och frågeställningar .................................................................................................................. 13 

4. Metod ......................................................................................................................................................... 13 

4.1 Forskningsansats och undersökningsmetod ...................................................................................... 14 

4.2 Urval, genomförande och databearbetning ......................................................................................... 15 

4.3 Kvalitetsaspekter och etiska övervägande .......................................................................................... 16 

5. Resultat ..................................................................................................................................................... 18 

5.1 Speciallärarens roll och betydelse inom matematiksvårigheter ............................................... 18 

Innebörden av speciallärarrollen ................................................................................................................................. 18 

Att lyckas i matematik ....................................................................................................................................................... 19 

Förändring över tid ............................................................................................................................................................. 20 

5.2 Speciallärarens arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik ............................... 21 

Relationer................................................................................................................................................................................. 21 

Arbetssätt ................................................................................................................................................................................. 21 

Från identifiering till stödinsats ................................................................................................................................... 22 

5.3 Utmaningar som specialläraren möter i sin yrkesroll .................................................................... 23 

Brist på tid ............................................................................................................................................................................... 23 

Motivation ................................................................................................................................................................................ 24 

Svårigheter och hinder ...................................................................................................................................................... 24 

Inkludering och exkludering........................................................................................................................................... 25 

5.4 Resultatsammanfattning.............................................................................................................................. 26 

6. Diskussion................................................................................................................................................ 27 

6.1 Resultatdiskussion ......................................................................................................................................... 27 

Avslutande sammanfattning ........................................................................................................................................... 30 



3 

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................................................. 30 

6.3 Förslag till vidare forskning ....................................................................................................................... 32 

Referenser .................................................................................................................................................... 33 

Bilaga 1 - Missivbrev ................................................................................................................................. 37 

Bilaga 2 - Skriftligt informerat samtycke ......................................................................................... 38 

Bilaga 3 - Intervjuguide ........................................................................................................................... 39 

Bilaga 4 – Informanter ............................................................................................................................. 41 

 

  



4 

1. Inledning  
Historiskt sett har matematiken spelat en viktig roll i samhällets utveckling till exempel inom 

handel, fördelning av landområden, stadsplanering och industri. Undervisning i matematik 

syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och dess användning i vardagen 

(Skolverket, 2017). Det har således blivit till ett av skolans viktigaste ämnen, vilket även är 

synligt inom andra ämnesområden. Dock visar internationella undersökningar, exempelvis 

PISA, att svenska elevers kunskaper och färdigheter inom ämnet är bristfälliga och det gör att 

eleverna är dåligt rustade i att förstå, formulera, använda och tolka matematik i olika 

sammanhang (Skolverket, 2016).  

 

Enligt Skollagen (SFS, 2010) ska skolan arbeta för att möta elevers behov av ledning och 

stimulans i ämnet samt ge eleven den hjälp den behöver i form av extra anpassningar eller 

särskilt stöd. På nationell och internationell nivå belyser flera studier (Ahlefeld Nisser, 2014; 

Feng & Sass, 2013; Takala, Pirttimaa & Törmänen, 2009) vikten av speciallärarens roll och 

specialpedagogisk kompetens i arbete med elever i svårigheter men även dilemman i det 

arbetet. Specialläraren har en viktig funktion i utformningen av undervisning och lärmiljöer 

som leder matematikutvecklingen framåt. Skolinspektionen (2018) påpekar att andelen elever 

i behov av särskilt stöd är stor och poängterar att det finns en risk att läraren inte anpassar 

undervisningen som ger möjlighet till delaktighet för alla elever. Det leder till att 

specialläraren har en unik och viktig roll inom skolverksamheten.  

 

Vi deltar i en speciallärarutbildning med inriktning mot matematikutveckling. Under 

studietiden har reflektioner gjorts över specialpedagogik och speciallärarens roll i arbete med 

elever i svårigheter. Med denna studie vill vi få fördjupad kunskap om och förståelse av 

speciallärarens roll samt få förståelse för de utmaningar som specialläraren står inför i arbetet 

med elever i svårigheter och hur speciallärarens roll eventuellt har varierat genom åren.  

 

När vi inte visar matematikens hela bredd för eleverna 

tar vi ifrån dem möjligheten att uppleva matematikens underbara värld.   

(Boaler, 2017, s. 47) 

 

1.1 Disposition 

I bakgrunden lyfts relevanta styrdokument, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Där presenteras även speciallärarens 

roll och olika förklaringsmodeller till hinder i elevers matematikutveckling samt olika insatser 

i praktiken och inom lärmiljön.  

Därefter återfinns studiens metoddel där studiens forskningsansats och undersökningsmetod 

presenteras. Även urval, genomförande och databearbetning belyses. Metoddelen avslutas 

med kvalitetsaspekter och etiska överväganden.  

Resultatet presenteras med utgångspunkt från respektive frågeställning och i diskussionen 

lyfts resultatet till en generell nivå utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därtill 

diskuteras metoden samt förslag till vidare forskning.  
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2. Bakgrund  
Under den här rubriken lyfts de styrdokument som skolan har att förhålla sig till, 

speciallärarens roll över tid och tidigare forskning kring elevers svårigheter i matematik. 

Vidare belyses även forskning kring stödinsatser, delaktighet och inkluderande lärmiljöer.  

 

2.1 Styrdokument och anvisningar 

De styrdokument som är relevanta att anknyta till speciallärarens roll i skolan idag är: 

Skollagen, Salamancadeklarationen, SFS och Lgr11.  

 

Skolan idag har att förhålla sig till olika lagar, förordningar och styrdokument så att eleverna 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, för att på så sätt få eleverna väl förtrogna 

med det svenska samhällets demokratiska värderingar och kunskap om de mänskliga 

rättigheterna. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i form av bland annat extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014a). Om 

ytterligare stöd behövs, så kallat särskilt stöd, skall skolan göra en analys av elevens situation 

på individ-, grupp-, och organisationsnivå och sätta in adekvata insatser i samråd med 

speciallärare (Skolverket, 2014a; Skollagen, 2010:800). Vidare hänvisar Skollagen till olika 

typer av stödinsatser, bland annat enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp, som 

kan beslutas om vid behov av särskilt stöd.  

 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) går det att läsa att alla barn kan 

komma till godo av den “sunda pedagogiken”, som ligger till grund för undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd. Den utgår från att inlärningen måste anpassas till barnets 

behov, utifrån att alla skillnader människor emellan är normala och inte formas efter i förväg 

fastställd takt om inlärningsprocess. När pedagogiken sätter eleven i centrum är det till nytta 

för alla elever och för hela samhället i ett vidare perspektiv. Elever i behov av särskilt stöd ska 

erbjudas det kontinuerligt, allt från ett minimum i det vanliga klassrummet till assistans från 

speciallärare.  

 

Utifrån SFS 2011:186 är speciallärarens roll idag att kunna arbeta självständigt med elever i 

behov av särskilt stöd och visa fördjupad kunskap och förståelse för elevers lärande. 

Specialläraren ska även kunna analysera och medverka i det förebyggande arbetet samt hjälpa 

till att undanröja hinder och svårigheter i de olika lärmiljöer där eleven får sin undervisning. 

Specialläraren ska kunna utforma och genomföra pedagogiska utredningar och 

åtgärdsprogram, i samverkan med berörda aktörer, så att elever i behov av stöd får ett 

individanpassat arbetssätt.  

 

I den aktuella läroplanen, Lgr11, går att läsa att “Eleverna ska genom undervisningen också 

ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 

kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang” (Skolverket, 2017. S. 55). Därtill framgår det tydligt att skolan ska ”stimulera, 

handleda, ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter” (ibid. S. 12) 

samt att skolan ska “erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 
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helklass som enskilt” (ibid. S. 11). Enligt Skolverket (2014b) kan det vara en utmaning för 

skolan att tillgodose elevers behov inom ramen för den ordinarie undervisningen och 

poängterar därför att det är viktigt att rektor tar tillvara på den specialpedagogiska kompetens 

som finns i verksamheten, så eleven får möjlighet till att få den ledning och stimulans som 

behövs för att lyckas i ämnet.  

 

För att bli behörig att undervisa som speciallärare, som avser särskilt stöd, är huvudregeln att 

läraren har en speciallärarexamen (Skolverket, 2016). Groth (2007) upplyser att det är av vikt 

att specialläraren framhäver den professionella kunskap som har förvärvats genom 

utbildningen, så att inte speciallärarens roll blir till en resurs åt ämnesläraren.  

 

2.2 Speciallärarens roll – en tillbakablick 

För att få en djupare förståelse av dagens speciallärarroll är det betydelsefullt att se den 

utifrån ett historiskt perspektiv. Tillbakablicken visar att specialpedagogik varit ett viktigt 

inslag i skolans värld under en längre tid, men att speciallärarens roll varierat under olika 

perioder i den svenska skolan. 

 

Stukát och Bladini (1986) redovisar specialundervisning från tidigare läroplaner.  

Författarna skriver att den svenska folkskolan från början, 1842, var integrerad, då de svaga 

eleverna inte fick annat stöd än att kunskapskraven var lägre ställda för dem. De hävdar att 

folkskoleinspektör Johan Mathias Ambrosius (1843 – 1932) ligger till grund för vad som 

senare kallades samordnad specialundervisning då han föreslog ”att barn med svag 

fattningsförmåga skulle gå kvar i sin klass men få särskild undervisning på särskilda timmar i 

sådana ämnen där de icke kunna följa med” (Stukát & Bladini, 1986, s. 3). 1942 kom de 

första centrala bestämmelserna för specialundervisning, dessa har sedan följt de olika 

läroplanerna och författningarna ända fram till 1980-talet, då ordet specialundervisning togs 

bort ur skollag och läroplan. Stukát och Bladini presenterar att utifrån 1940 års skolutredning, 

1946 års skolkommission och 1957 års skolberedning grundlades den 9-åriga grundskolan. 

Specialundervisningen var dock inte något huvudintresse i någon av dessa tre utredningar.  

Redan i undervisningsplanen från år 1955 uppmanades läraren att se “huruvida han själv 

(läraren) genom sitt uppträdande mot eleven varit upphov till eller ökat dennes (eleven) 

svårigheter att finna sig tillrätta” (Stukát & Bladini, 1986, s. 31). Under den här perioden 

fanns det hjälpklasser och observationsklasser för de som inte kunde delta i den ordinarie 

undervisningen. Under 60-talet bedrevs specialundervisningen istället enskilt, i en mindre 

tillfällig grupp eller i särskild klass med specialutbildade lärare och det innebar ett ökat 

resursskapande. Individualiseringen då innebar att eleven gick till en utbildad speciallärare 

som fick ansvaret att utforma innehåll, lokal och omfattning. Under 80-talet kritiserades den 

riktade specialundervisningen, vilket ledde till att specialpedagogiken istället skulle 

genomsyra hela skolan och inte bara riktas till de svaga eleverna. Åtgärderna skulle vara 

förebyggande och anpassas så att eleven inte mötte hinder i undervisningen. Lärmiljön lyftes 

fram som att den kunde vara hämmande för elevernas utveckling (ibid). I samband med Lgr 

80 upphörde nästan alla specialklasser helt, då det förväntades att lärarna själva skulle arbeta 

mer specialpedagogiskt (Groth, 2007). Vernersson (1998) menar att specialläraren då istället 
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fick en roll som “förändringsagent” vilket innebar att specialläraren fick det övergripande 

ansvaret för utveckling av den specialpedagogiska verksamheten. I Lpo 94 förtydligades 

återigen vikten av att undervisningen skulle anpassas till varje elev och att stödet således inte 

kunde vara lika för alla, men det preciserades inte vilket stöd som skulle utformas eller vilka 

elever det handlade om. 

  

Enligt Groth (2007) har arbete med elever i behov av särskilt stöd tidigare ansetts vara något 

som hör till speciallärarens uppdrag, men det har skett en förskjutning till den ordinarie 

verksamheten. Även Ahlefeld Nisser (2014) menar att speciallärarens uppdrag nu, som förr, 

är att arbeta direkt med eleverna men att det har gått från att arbeta enskilt med eleven som 

det var förr till att vara tillgänglig för alla, helst i klassrummet. År 2008 startade den nya 

speciallärarutbildningen på nytt, efter flera års avbrott, och har nu flera inriktningar, bland 

annat matematikutveckling. Utbildningarna till speciallärare och specialpedagog har sedan 

dess löpt parallellt (Skolverket, 2016).  

 

2.3 Forskningsfältet 

Här belyses Speciallärarens roll, arbete och stödinsatser, Matematik och svårigheter samt 

Delaktighet och inkluderande lärmiljöer. 

Speciallärarens roll, arbete och stödinsatser     

Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.1) ska specialläraren kunna arbeta självständigt med elever i 

behov av särskilt stöd och visa fördjupad kunskap och förståelse för elevers lärande. 

Specialläraren ska också kunna utforma och genomföra pedagogiska utredningar och 

åtgärdsprogram, i samverkan med berörda aktörer, så att elever i behov av stöd får ett 

individanpassat arbetssätt. I en studie kom Takala, Pirttimaa & Törmänen (2009) fram till att 

det specialpedagogiska arbetet upplevs som en alltför stor arbetsbörda, där brist på tid till 

handledning och samverkan samt oklara arbetsbeskrivningar anses som begränsningar i 

arbete. Stukát och Bladini (1986) framhäver att en av speciallärarens uppgifter är, utöver att 

undervisa, att se till att undervisningssituationen blir inlärningsbefrämjande för alla elever. 

Andra viktiga uppgifter som specialläraren har är att utreda orsaker till elevers svårigheter, 

utveckla, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram i samverkan med elev, förälder och 

kollegor samt bevaka hjälpmedelsbehovet och den fysiska miljöns utformning. I arbetet ingår 

även att ge handledning och råd till andra lärare och bidra med handikappkunskaper. Det är 

även av vikt att ha särskilt ansvar för elever med svårigheter vid stadieövergångar och bevaka 

resursfördelningen. Detta styrker Ahlefeld Nisser (2014) som menar att en speciallärare, 

utifrån rektors perspektiv, har en spindelfunktion som ska arbeta nära eleverna, arbeta med 

ämnesutveckling samt att det förväntas att specialläraren ska vara kvalificerad som 

samtalspartner och driva förebyggande arbete. 

 

Groth (2007) menar att speciallärarens roll idag bland annat innebär att konstruera insatsen 

utifrån ett bedömt behov. Några studier pekar dock på att specialpedagogiska insatser inte 

alltid har positiv effekt hos eleven i svårigheter (Giota, Lundborg & Emanuelsson, 2009). 

Detta kan bero på att svårigheterna upptäcks för sent och att insatserna sätts in när eleven 

redan har utvecklat motstånd till undervisningen och tappat motivationen på grund av sina 
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svårigheter (Allodi, 2010). Även Adler (2007) menar samma sak men uttrycker det i termer 

av att tidigt stöd bidrar till ökat självförtroende och motivation. Partanen (2012) menar att 

många elever som är i behov av särskilt stöd saknar känslan av sammanhang vilket leder till 

minskat självförtroende och brist på motivation. Med rätt och tidig insats får eleven en ökad 

känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet vilket skapar förutsättningar för 

utveckling av lärandet. Partanen, i enlighet med Skollagen (2010:800), betonar att 

hälsofrämjande och förebyggande arbete skapar rätt förutsättningar för elevens utveckling. 

 

Ett varierat arbetssätt där lärarna integrerar flera kunskapskanaler som inspirerar och 

underlättar förståelsen av matematiken, räknas som viktiga insatser för matematikutveckling 

hos elever i matematiksvårigheter (Allsopp, Lovin & van Ingen, 2017). Lundberg och Sterner 

(2009) liksom Allsopp, Kyger och Lovin (2007) lyfter fram vikten av konkretisering av 

undervisning särskilt för elever i svårigheter. Även individuellt stöd och stöd i små grupper är 

i många fall nödvändigt för att eleven ska kunna utvecklas. Enligt Dowker (2004) har en-till-

en-undervisning en betydelsefull inverkan på eleven i svårigheter och i många fall behövs inte 

mer än små tidsinsatser. Gerrbo (2012) menar att en-till-en-undervisningen å ena sidan kan få 

exkluderande effekter, men det kan å andra sidan ha en positiv effekt om den skapar en nära 

lärar-elevrelation och om det sker i en miljö som gynnar just den eleven utifrån sina enskilda 

behov. 

 

Framgångsrika stödinsatser kräver tidig identifiering av svårigheterna och tidig koppling till 

specialundervisning (Lunde, 2011; Ström & Lahtinen, 2012). I denna process har 

speciallärare en viktig roll, dels i identifieringen av svårigheterna och dels i utformningen av 

lämpliga insatser (Boy & Bargerhuff, 2009). Att kompensera pedagogiskt, menar Jensen 

(2017), handlar om att strukturera undervisningen, lära ut knep för att komma igång och 

motivera eleven så att specialläraren kan fånga och entusiasmera eleven och dess matematiska 

utveckling. Allsopp, Lovin och van Ingen (2017) uttrycker sig något liknande och menar att 

specialläraren har en viktig roll i utvecklingen av matematiska förmågor hos elever i 

svårigheter, oavsett om det handlar om ett förskolebarn eller en elev på högstadiet. I Groths 

(2007) studie framträder att samarbetet med ämneslärarna är en viktig förutsättning för att få 

stödåtgärder att fungera.  

 

Engström (2015) betonar vikten av god dokumentation för att lättare komma ihåg vilka 

insatser som har gjorts och för bättre möjligheter till att utvärdera de åtgärder som vidtagits. 

Dock är det ett vanligt misstag att fokus vid utvärderingen läggs på eleven, istället för på de 

åtgärder som ska leda till att eleven utvecklas. Detta ställer krav på läraren, men även den 

övriga organisationen kring eleven, exempelvis rektor, specialpedagog, speciallärare och 

andra funktioner inom elevhälsan. Därtill ska det även finnas tydliga och utarbetade rutiner 

kring den specialpedagogiska verksamheten. 

Matematik och svårigheter 

Engström (2015) påstår att de flesta barn fått med sig färdigheter inom matematiken redan 

innan de börjar skolan, genom räkneramsor och lekar. Engström menar att det redan då går att 

urskilja en viss skillnad på elevernas motivation och intresse för matematiken.  
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Lin, Yang och Li (2015) beskriver i sin omfattande studie med sjätteklassare i Taiwan, att 

vanliga missuppfattningar uppstår i den grundläggande matematiken, exempelvis inom 

taluppfattning. Kritiska områden som upptäckts är räkneoperationer, uppskattning, bråk och 

decimaltal. Författarna menar att dessa missuppfattningar kan bero på hur läraren har 

presenterat de olika områdena för eleverna. Morin och Franks (2009) betonar vikten av att 

läraren grundligt analyserar de matematiska ord och begrepp som används i undervisningen, 

detta för att ge en bättre chans till att undvika språkliga missförstånd, det som kallas för 

matematisk litteracitet. Genom att studera de matematiska begreppen blir läraren även mer 

rustad och förberedd på de fallgropar som eleverna kan hamna i. Morin och Franks menar 

även att när lärare anpassar sin instruktion utifrån elevens kunskap, blir varje elevs sanna 

potential synligare. Även Lunde (2011) poängterar språkbrukets vikt inom matematiken, då 

han menar att matematisk kompetens bygger på färdigheter och förståelse för att 

kommunicera, resonera och lösa matematiska problem. Matematik kan nämligen ses som ett 

eget språk, med symboler och siffror, men även språkbruket i sig är viktigt för att förstå 

matematik. I en studie visar Steele (2001) att elevernas tankar och lärande utvecklas genom 

samtal och aktiv kommunikation. Läraren gjorde eleverna delaktiga genom frågor och 

diskussion och hjälpte dem att formulera om sitt vardagsspråk till matematiskt språk, vilket 

gjorde att förståelsen och lärandet gick framåt. Hansson (2012) menar att det finns både ett 

formellt och ett informellt matematiskt språk. Det informella språket används i vardagen 

medan det formella språket har mer fokus på de matematiska begreppen. Hansson poängterar 

även att det inte spelar någon roll om eleven sitter inne med en massa kunskap om den inte 

kan kommunicera och visa det. Även Bergqvist och Österholm (2014) uttrycker vikten av att 

kunna kommunicera matematiken med andra, dels ha tillräckligt med kunskap för att göra sig 

förstådd men även vikten av att förstå vad andra menar vid en diskussion. 

 

Lunde (2011) hävdar att det är komplicerat att definiera vad som är matematiksvårigheter och 

att det är svårt att exakt säga hur många elever som faktiskt har matematiksvårigheter. 

Engström (2015) hävdar att den största delen av de elever som sägs ha matematiksvårigheter 

ändå ligger inom den normala variationen som i ett klassrum kan vara omkring ± tre år, det 

vill säga att elever i årskurs 5 kan befinna sig på en prestationsnivå mellan årskurs 2 och 

årskurs 8, detta utan att det innebär att det finns en specifik diagnos. Engström menar dock att 

alla elever med svårigheter har svårt att möta de krav som skolan och pedagogiken ställer på 

dem inom respektive årskurs. 

Delaktighet och inkluderande lärmiljöer  

Specialläraren har en central uppgift i verksamheten då “En skola för alla” förutsätter 

delaktighet och inkluderande former som undanröjer hinder i elevens utveckling och som 

främjar aktivt deltagande i undervisningen. Både Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) och Skollagen (2010:800) betonar vikten av att den enskilde eleven ska 

stå i centrum och att undervisningen ska utformas utifrån elevens erfarenheter och 

förutsättningar. Utifrån det ska undervisning och lärmiljöer anpassas på så sätt att eleven ska 

få möjlighet att utvecklas så långt så möjligt i enlighet med undervisningsmål och syfte. I 

detta sammanhang är delaktighetsmodellen (SPSM, 2018) ett viktigt verktyg för att utforma 
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lärmiljöer. Enligt delaktighetsmodellen är samspelet mellan den fysiska, pedagogiska och 

sociala miljön en viktig aspekt för att skapa goda lärmiljöer och en förutsättning för att 

delaktighet och lärande ska bli inkluderande för alla.  

  

I kontrast mot styrdokumentens krav visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport om 

delaktighet i undervisning (2018) att det finns risk att lärare inte utformar undervisning som 

ger möjlighet till delaktighet för alla elever. Skolinspektionen menar också att bristande 

delaktighet medför svårigheter för eleverna att uppnå målen i skolan samt utanförskap. 

Helldin och Sahlin (2010) påpekar att goda lärmiljöer är inkluderande och en skyddande 

faktor för alla elever, men framför allt för elever i svårigheter. Berry (2006) lyfter fram 

lärarens roll i utformning av inkluderande lärmiljöer och menar att med tydliga strukturer och 

strategier blir eleverna mer delaktiga och lärarna får större möjlighet att nå alla elever. 

Fischbein (2012) konstaterar att läraren har ansvar för att skapa möjligheter för eleverna att 

delta i den pedagogiska och sociala gemenskapen. Vidare menar Fischbein att det har funnits 

en tendens att prioritera en anpassning av eleven till omgivningen utifrån ett kompensatoriskt 

perspektiv. Detta kan, enligt Fischbein, innebära att läraren placerar eleven i en mindre grupp 

eller ger extra träning i stället för att skapa goda inkluderande lärmiljöer.  

 

Inkluderande undervisning innebär mer än att eleven i svårigheter får sin undervisning i det 

ordinarie klassrummet (Nilholm & Alm, 2010). Det handlar om att anpassa undervisningen 

och skapa aktiviteter som främjar gemenskap och delaktighet (Nilholm & Göransson, 2014). 

Mitchell (2016) i enlighet med Skollagen och Salamancadeklarationen hävdar att 

undervisning av elever i behov av stöd i det ordinarie klassrummet är mycket viktigt, eftersom 

det möjliggör sociala relationer och deltagande i gemenskapandet. Kotte (2017), å sin sida, 

visar i sin studie att lärarna i ett heterogent klassrum har svårt att nå alla elever, och att elever 

i behov av stöd tar mycket tid. Kotte menar att det inte är lätt för lärarna att hitta rätt balans 

mellan den enskilda elevens och klassens intresse. Även Lunde (2011) är kritisk och menar att 

det finns en risk att elever i svårigheter inte får lämplig och anpassad undervisning. 

Sandström och Nilssons (2014) studie visar också att matematikundervisning i många 

klassrum är exkluderande. Roos (2018) kommer fram till att det finns risk för exkludering av 

elever i behov av stöd, på grund av att många lärare har svårt att tillgodose elevens behov i ett 

heterogent klassrum, vilket är en svår uppgift utan speciallärarens samarbete, enligt Boyd & 

Bargerhuff (2009). Den specialpedagogiska kompetensen är då viktig och behövs i 

utformningen av lärmiljöer som gynnar alla elever (Ström & Lahtinen, 2012; Lundberg & 

Sterner, 2009). 

  

Sammanfattningsvis kan sägas att goda lärmiljöer karakteriseras av inkluderande och 

gemenskapande aktiviteter. Det uppstår dock dilemman mellan styrdokumentens krav och hur 

matematikundervisning bedrivs i ett heterogent klassrum. Eleven är inte bara närvarande i 

klassrummet, eleven ska också få möjlighet till fysisk, pedagogisk och social delaktighet. Då 

kan undervisning göras tillgänglig för alla och skapa goda förutsättningar för utveckling av 

lärandet oavsett elevers individuella förutsättningar. Specialpedagogisk kompetens och 

speciallärarens samarbete är viktigt och behövligt i utformandet av inkluderande lärmiljöer i 

andan av en skola för alla.  
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2.4 Teoretiska utgångspunkter  

För att förstå vårt resultat har vi valt att ta hjälp av olika perspektiv på specialpedagogik, 

nämligen det sociokulturella perspektivet, det kategoriska perspektivet, det relationella 

perspektivet och dilemmaperspektivet. Den didaktiska triangeln, som illustreras i figur 1, 

används som analysverktyg och utgör ytterram för att tolka och förstå det insamlade 

materialet. Utgångspunkterna har valts då lärande i matematik sker i samspel med andra och 

påverkas av didaktiska, adidaktiska och sociala aspekter där speciallärarens roll och val av 

arbetssätt är betydelsefulla för elever i svårigheter. 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs (1932/2001) teser om människans 

utveckling. Enligt dessa teser är utveckling av individens språk och lärande beroende av 

kommunikation och interaktion genom andra med vidare erfarenheter. Säljö (2000) följer 

samma linje som Vygotskij och menar att eleverna skaffar sig kunskaper i samspel med 

andra. I detta sammanhang är läraren en viktig agent som utmanar elevens tankar genom 

undervisningen, för att eleven ska kunna tillägna sig kunskaper och utveckla dessa till en 

högre nivå. Vygotskij menar också att inlärningsmöjligheten är bunden till elevens proximala 

utvecklingszon och att inlärningsutveckling hindras när undervisningen sker utanför denna 

zon. Läraren bör då känna till på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig för att kunna 

planera undervisningen utifrån elevens behov. Vidare hävdar Säljö att lärandet är situerat, det 

vill säga att lärande sker i en specifik situation och menar att lärandet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv förutsätter en lärmiljö där olika aktiviteter och kommunikation är 

medel som främjar individens lärande och utveckling. Steele (2001) visar hur en lärares 

sociokulturella förhållningssätt i matematikundervisning har betydelse för lärandet och 

kunskapsutvecklingen. Groth (2007) lyfter i sin studie att kommunikation, relationer och 

samverkan är avgörande för elevens delaktighet och lärande. Han menar att relationer skapas 

genom kommunikation och samverkan mellan olika individer, på olika nivåer, i skolan eller 

knutna till skolan. När någon del av skolsituationen eller miljöer kopplade till denna, inte 

fungerar får det därmed konsekvenser för elevens skolsituation.  

 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) argumenterar för de kategoriska och de 

relationella perspektiven utifrån förklaring till var problemet anses ligga. I det kategoriska 

perspektivet äger eleven svårigheterna, diagnostisering av avvikande elever efterfrågas och 

placering i speciella grupper eller skolor ses som lämpliga åtgärder. Utifrån det relationella 

perspektivet anses svårigheterna ligga utanför eleven och bör sökas i den miljö eleven 

befinner sig i; en analys och anpassning av lärmiljö efterfrågas. Enligt Nilholm (2007) uppstår 

dilemmaperspektivet som ett behov av ett tredje perspektiv med utgångspunkt i de två 

grundläggande ovan nämnda, då dilemman i skolan kan vara sådana problem som inte går att 

lösa på enkelt sätt men som hela tiden kräver ställningstagande. Nilholm hävdar att det inte är 

enkelt att anpassa undervisning efter elevers olika behov och påpekar att det förekommer 

dilemman kring dem. Ett dilemman i skolan handlar om huruvida eleven ska inkluderas i 

klassrummet eller få stöd i särskilda grupper. Eleverna ska erbjudas samma undervisning men 
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den ska också anpassas efter individuella behov. Samtliga specialpedagogiska perspektiv 

belyses i denna studie. 

 

Det preliminära syftet är att få en fördjupad kunskap om och förståelsen av speciallärarens 

roll i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Då grunden är speciallärares 

perspektiv på sin egen roll, elevers lärande och ämnet matematik, används den didaktiska 

triangeln som analysmodell. Den didaktiska triangeln är enligt Håkansson och Sundberg 

(2015) den mest omfattande och allmänt spridda modellen inom forskningsfältet, då det 

handlar om att studera relationen mellan lärare, elev och undervisning. Triangeln kommer att 

användas utifrån speciallärarens perspektiv.  

 

Figur 1: Analysredskap – med inspiration utifrån den didaktiska triangel (Brousseau, 1997).  

 

Brousseau (1997) bygger sin didaktiska triangel på de tre centrala elementen, studenten – 

läraren – ämnet. Även Boo, Frykedal och Thorsten (2017) menar att lärandet kan beskrivas 

med hjälp av de grundpelare som utgör hörnen i den didaktiska triangeln, som anses vara det 

som är styrande i undervisningen. Även relationerna mellan dem är av stor vikt. Lärarens val, 

elevernas tidigare kunskaper och ämnets karaktär styr således undervisningen och lärandet.   

  

Håkansson och Sundberg (2015) menar att den didaktiska triangeln för samman de centrala 

elementen som finns i all undervisning. Förutsättningar för god undervisning bygger således 

på interaktionen mellan lärare och elev. Håkansson och Sundberg menar att triangeln 

förutsätter att varje undervisningssituation utgår från att läraren har goda ämneskunskaper 

samt kan relatera detta till eleven på ett adekvat sätt. Även interaktionen mellan lärare och 

elev är av största vikt, samt relationen mellan elev och ämnet då den påverkar elevens lärande 

beroende på tidigare erhållna kunskaper, uppfattningar och erfarenheter (Hansén & Forsman, 

2011). Medvetenheten om att relationen mellan de olika pelarna kan ses utifrån olika 

perspektiv finns och i den här studien kommer det att tas fasta på speciallärarens synsätt. 

   

Den didaktiska axeln tar fasta på relationen mellan läraren och ämnet. Läraren är den som bär 

ansvaret för undervisningen och är således även den sakkunniga (Hansén & Forsman, 2011). 
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Under den här axeln infaller lärarens kompetens till att använda sig av innehållet på ett sådant 

sätt så att eleverna kan ta till sig informationen och kunskapen, alltså att kunna göra 

anpassningar. Det är läroplanen som styr innehållet men läraren som skapar och anpassar 

undervisningen.  

  

Den adidaktiska axeln belyser sambandet mellan eleven och matematikämnet. Det är elevens 

uppgift att lära sig och ta till sig av det matematiska innehållet som skall studeras. Här läggs 

vikt vid elevernas uppfattning av ämnet och även motivationen till att lära sig är väsentlig. 

Målet med undervisningen är att eleverna ska utvecklas och nå målen så långt som möjligt 

efter sina förutsättningar (Hansén & Forsman, 2011) utifrån speciallärarens perspektiv. 

 

Den sociala axeln visar vikten av samspelet mellan läraren och eleven. Här har dialogen en 

viktig roll då en god relation gör det lättare att anpassa innehållet utifrån individen. Det är 

även under den här axeln som bedömning infinner sig. Kartläggning är ett verktyg till 

bedömning som ger läraren möjligheten att utforma undervisningen från elevernas 

kunskapsnivå (Hansén & Forsman, 2011). 

 

Håkansson och Sundberg (2015) framhäver att den didaktiska triangeln kan se olika ut 

beroende på vilket perspektiv som används och vad som anses vara viktigt, men alla tre delar 

är en förutsättning för att en god undervisning i matematik skall uppnås. Erfjord, Hundeland 

och Carlsen (2012) visar genom den didaktiska triangeln hur viktig pedagogens roll är, dels 

som ansvarig för den pedagogiska verksamheten i klassrummet dels som ansvarig för att 

förebygga missuppfattning.  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att få en fördjupad kunskap om och förståelsen av 

speciallärarens roll i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Vi vill även 

belysa eventuella förändringar i speciallärarens roll över tid. Utifrån forskningsgenomgång 

framstår syftet som relevant och viktigt för blivande och verksamma inom området. 

Studien utgår från följande frågeställningar för att uppnå syftet:  

 

1. Vad uppfattar specialläraren som sin roll och hur har den förändrats över tid?  

2. Hur arbetar specialläraren med elever i behov av särskilt stöd i matematik? 

3. Vilka utmaningar möter specialläraren i sin yrkesroll? 

 

4. Metod  
Här beskrivs och argumenteras för det val av tillvägagångssätt för den här kvalitativa studiens 

genomförande. Därefter följer en redovisning av informanter, urval, intervjuernas 

genomförande samt hur data har bearbetats, tolkats och analyserats. Till sist diskuteras 

studiens validitet, reliabilitet och de etiska överväganden som det tagits hänsyn till. 
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4.1 Forskningsansats och undersökningsmetod 

Den teoretiska utgångspunkten för studien vilar i den kvalitativa forskningstraditionen. 

Bryman (2016) menar att den mest uppenbara skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är att den kvalitativa forskningen främst syftar till tolkning av ord istället för siffror. 

Vi anser att kvalitativ forskningsansats är lämplig för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar då den skapar förutsättningar till att beskriva och förstå komplexa fenomen. 

 

Fejes och Thornberg (2017) beskriver flera olika kvalitativa metodansatser som skiljer sig 

beroende på forskningsintresset, tillvägagångssätt och den kunskap som man vill komma åt. 

Denna studie har som syfte att nå en fördjupad kunskap om förståelse av speciallärarens 

arbete med elever i behov av särskilt stöd och har därför inspireras av fenomenologi och 

hermeneutiken. Fejes och Thornberg framhäver att fenomenologin, som metodansats, 

möjliggör för en analys av uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen. Även Szklarski 

(2017) anser att fenomenologi lämpar sig när det inte är en teori man utgår från, utan ett 

empiriskt material. Enligt Kvale och Brinkmann (2015) är forskaren intresserad av att förstå 

sociala fenomen, utifrån informanternas perspektiv, i kvalitativa studier. Detta har stor 

betydelse i denna studie då intresset ligger mot att belysa de intervjuade speciallärarnas roll 

och målet är att försöka förstå gemensamma fenomen. 

 

Enligt (Kvale & Brinkmann, 2015) är metoden vägen till målet. För att nå målet med en 

undersökning är det nödvändigt att veta vad undersökningens syfte är. Syftet med denna 

studie är att få en fördjupad kunskap om och förståelsen av speciallärarens roll i arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd i matematik. För att nå studiens syfte utifrån informanternas 

eget perspektiv, används semistrukturerade forskningsintervjuer med verksamma 

speciallärare. Kvale och Brinkmann definierar forskningsintervjun som ett samtal, om ett 

gemensamt ämne, i vilket det skapas kunskap genom att kontrastera forskarens och 

informanternas synpunkter. Forskningsintervjuer är då en process som ger forskaren 

möjlighet att få kunskap om och förståelse för informanternas erfarenhet av ett fenomen. 

Semistrukturerade intervjuer erbjuder en viss öppenhet och flexibilitet vilket ger informanten 

möjlighet att utveckla sina idéer och ge en rikare beskrivning av sina erfarenheter. Detta 

underlättar för forskaren att närma sig essensen av fenomenet.  

 

I samspelet mellan forskaren och informanten skapas även en sorts närhet som tillåter 

informanten att anförtro sig till forskaren och därför är inte forskningsintervjun fri från etiska 

problem. Under intervjuerna kan också en form av maktasymmetri uppstå (Kvale & 

Brinkmann, 2015; Creswell, 2013), detta på grund av att forskaren har en viss kompetens och 

förkunskap om forskningsämnet.  

 

Intervjuerna spelas in och för att möta eventuella etiska dilemman används en intervjuguide 

(Bryman, 2016) i syfte att hålla fokus på informanternas upplevelser och relevanta svar. 

Intervjuguiden användas även för att lättare kunna klassificera informanternas utsagor som 

utgör det empiriska material. Därefter analyseras och tolkas det mest väsentliga 
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beståndsdelarna, som kategoriseras i teman, inför resultatsammanställning (Fejes & 

Thornberg, 2017). 

 

4.2 Urval, genomförande och databearbetning 

Studien är genomförd i tre olika kommuner och i vårt urval av informanter var det naturligt att 

vända oss till speciallärare med erfarenhet av matematikundervisning. Urvalet försöktes även 

begränsas till minst tio verksamma år inom den specialpedagogiska verksamheten, för att 

kunna se förändringar över tid. Creswell (2013) betonar att det kan vara svårt att förhålla sig 

till information som man redan känner, varvid man bör undvika att studera den egna 

verksamheten. Creswell framhäver att vikten istället bör ligga i att de verksamma lärarna 

upplevt samma fenomen.  

 

I syfte att få en bred spridning av informanterna, för att tydliggöra variationen av hur rollen 

som speciallärare uppfattas av verksamma inom olika stadier, valdes i de tre berörda 

kommunerna 15 grundskolor, tre gymnasieskolor och en särskola (bilaga 4) ut utifrån 

bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2016). Speciallärare kontaktades och informerades via 

missivbrev (bilaga 1) om vår studie och de tillfrågades om de ville delta i undersökningen. 

Därefter bokades tid för intervjuer.  

 

För att avidentifiera speciallärarna i denna studie kallas samtliga för informanter, då deras 

uppdrag innebär arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det har inte ställts krav på 

informanterna att de ska ha en speciallärarexamen, men de ska vara verksamma som 

speciallärare. 

 

Nitton speciallärare valde att delta i studien, varav tolv hade speciallärarexamen, resterande 

hade specialpedagogisk kompetens utan formell behörighet men arbetade som speciallärare i 

praktiken. Antalet informanter ansågs ge studien ett tillräckligt underlag.  

 

Före intervjun genomfördes en provintervju (Kvale & Brinkmann, 2015) för att testa tekniken 

och frågorna. Ytterligare hänsyn togs utifrån Kvale och Brinkmann som menar att det är 

viktigt att informanten upplever platsen för intervjun som trygg och ohotat, därför fick 

informanten bestämma plats. Inför intervjun presenteras de forskningsetiska principerna samt 

att det under intervjun sker ljudupptagning så att vi, efter avslutat intervju, kan transkribera 

och enklare analysera svaren och berättelserna. Informanterna fick underteckna dokumentet 

“Skriftligt informerat samtycke” (bilaga 2). Intervjuerna inleddes därefter med några 

lättsamma öppningsfrågor om informanternas bakgrund, för att skapa en god relation för den 

fortsatta intervjun. De första minuterna är viktiga för att informanterna ska känna trygghet att 

tala fritt (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjun fortlöpte därefter med frågor och följdfrågor 

utifrån intervjuguiden (bilaga 3) som låg till grund för intervjun. En intervju tog cirka 45 

minuter och under tiden fördes anteckningar för att öka möjligheten till en djupare analys. 

Antalet intervjuer delades upp likvärdigt mellan oss tre författare.  
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När en mängd data har samlats in så är utmaningen i en kvalitativ analys att hitta essensen i 

det insamlade materialet (Bryman, 2016). Intervjuerna transkriberades varpå vi följde 

Tholander och Cekaites (2017) rekommendationer att fler lyssnar på transkriberingen, då 

andra kan höra saker man själv missat. Transkriberingarna lästes flera gånger under 

analyserandet. Databearbetningen inspirerades av Giorgis och Colaizzis analysmetoder 

(Szklarski, 2017), då vi inledningsvis ville få grepp om det huvudsakliga innehållet i 

materialet för att sedan avgränsa och bryta ner texterna till mindre delar, fraser eller meningar, 

för att upptäcka något nytt om fenomenet. Därefter gjordes en detaljerad analys genom att de 

meningsbärande enheterna relaterades till varandra för att sedan bli till komprimerad text, 

såtillvida att inget av det relevanta försvann eller förvrängs men samtidigt kortades ner så att 

det som var kvar blev lättare att analysera, då centrala teman skulle identifieras och träda 

fram. 

 

Med den kvalitativa ansatsen finns det i analysarbetet en tolkande nivå i studien. Westlund 

(2017) hävdar att hermeneutiken är lämplig att använda inom skolans värld för att förmedla 

upplevelser, då syftet är att få tillgång till informanternas egna upplevelser genom att de får 

ett stort utrymme att berätta om egna upplevelser och erfarenheter. Även Fejes (2017) menar 

att hermeneutiken handlar om att upplevelser ska tolkas, förstås och förmedlas och att 

forskaren då får tillgång till informanternas egna upplevelser, där de själva väljer vad de vill 

berätta om.  

 

4.3 Kvalitetsaspekter och etiska övervägande 

Kvale och Brinkmann (2015) beskriver liksom Fejes och Thornberg (2017) validitet och 

reliabilitet som två begrepp som syftar på forskningskvalitet och resultat. Enligt författarna är 

validitet ett sätt att kontrollera om en metod verkligen undersöker det forskaren påstås 

undersöka, medan reliabilitet handlar om forskningsresultat och syftar till i vilken mån samma 

resultat kan fås fram av andra forskare vid andra tillfällen. Författarna lyfter fram 

diskussionen huruvida validitet och reliabilitet hör hemma i kvalitativ forskning. Kvale och 

Brinkmann (2015) och Bryman (2016) hävdar att det inte är lätt att använda begreppen 

validitet och reliabilitet i kvalitativa studier eftersom kvalitativ forskning fokuserar på 

tolkningsbara fenomen. Dessa två begrepp lämpar sig bäst till den kvantitativa forskningen, 

där mätning är en viktig del av validiteten. Författarna menar att i kvalitativa studier kan 

begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet användas i stället. Vidare 

menar Kvale och Brinkmann att en studies trovärdighet ska innefatta hela 

forskningsprocessen, det vill säga att trovärdigheten kontrollerar hela undersökningen och 

inte bara resultaten. Tholander och Cekaite (2017) menar att som forskare behöver man vara 

uppmärksam på flera olika saker under forskningsprocessen, bland annat datainsamlingen, 

transkriberingen och analyserandet. Vid transkriberingen rekommenderas att ha en viss 

specifik nivå av noggrannhet som man förhåller sig till för att analysen av materialet ska bli 

konsekvent. 

 

För att säkerställa reliabiliteten i denna studie har intervjuerna spelats in och transkriberats 

ord för ord, men talspråk har undvikits, då dialekter kan ge en aning om var i Sverige 
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intervjuerna genomförts. Inte heller pauser, upprepningar eller tonlägen har inkluderats då vi 

inte avsåg att genomföra en språklig analys. För att öka reliabiliteten ytterligare ges en 

utförlig presentation av studiens olika forskningsfaser. 

 

Creswell (2013) liksom Fejes och Thornberg (2017) påpekar att forskaren måste vara kritisk 

till sin forskning och ha ett reflexivt förhållningssätt, genom att hålla sig vid det forskningen 

verkligen undersöker; genom att se till att informanternas erfarenheter och utsagor motsvarar 

studiens syfte och frågeställning och till sist genom att vara medveten om att egen kunskap 

och perspektiv kan påverka studiens tolkning, analys och resultat. Larsson (2005) poängterar 

att förförståelsen påverkar tolkningen och att forskaren inte bör undanhålla sitt perspektiv för 

läsaren. Med detta i åtanke har vi försök rannsaka oss i syfte att belysa och vara ärliga med 

risken för påverkan. Larsson menar också att det finns en risk att informanter ger svar som de 

tror förväntas av dem och att detta måste beaktas då det gäller forskningsresultatens 

tillförlitlighet. Ett sätt att förbättra tillförlitlighet för en kvalitativ resultatredovisning är att det 

förekommer citat från datainsamlingen, därför har det i möjligaste mån tagits med relevanta 

citat från intervjuerna. 

 

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

& Thornberg, 2017). I en kvalitativ undersökning kan resultatet inte generaliseras på grund av 

det begränsade antalet respondenter (Fejes & Thornberg, 2017; Göransson & Nilholm, 2009). 

Larsson (2005) menar att människor tolkar resultat på olika sätt vilket innebär att resultatet i 

vår studie inte kan generaliseras. Studien visar vår tolkning av informanternas upplevelser, 

som är specifikt för den här studien, inte för speciallärare generellt. Kvale och Brinkmann 

(2015) menar att i en kvalitativ studie tenderar resultatet att eftersträva unika sammanhang, 

vilket leder till att forskningen kan vara svår att efterlikna. Vidare menar Kvale och 

Brinkmann att om andra ska kunna bedöma pålitlighet i en specifik forskning krävs 

fullständig tillgänglighet i alla forskningsprocessens faser, vilket vi anser att vi gjort i denna 

studie.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002; 2011) ska forskaren beakta följder och konsekvenser av sin 

forskning. Detta innebär att kvalitativ forskning kräver etiska övervägande och god etik. Med 

god etik menas bland annat att forskaren ska behandla deltagarens uppgifter konfidentiellt 

(Larsson, 2005). Denna studie följer vetenskapsrådets rekommendationer Codex, för 

forskningsetiska principer vilka är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. För denna studie innebär det att deltagarna informeras i missivbrevet (bilaga 1) 

om syfte med studie, att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avbryta intervjun när 

som helst. Inför intervjun blir deltagarna informerade om att endast de speciallärare som ger 

sitt samtycke blir intervjuade och att deltagarnas identitet och arbetsplatsen avidentifieras. De 

informeras även om att det insamlade materialet enbart ska användas till den här studiens 

ändamål samt att all datainsamling kommer att raderas när arbetet är färdigställt. 

 

Arbetet med studien sker aktivt med diskussioner, allt från bakgrundslitteratur, intervjuer, 

resultat och slutsatser gemensamt. Arbetet genomförs via ett gemensamt dokument på nätet 

och med kontinuerliga fysiska träffar men även genom telefonkonferenser. På grund av 
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avståndet finns dock ingen möjlighet till att genomföra intervjuerna tillsammans, vilket kan 

påverka tillförlitligheten.   

5. Resultat 
I den här delen presenteras resultatet med utgångspunkt från respektive frågeställning. 

Resultaten har tematiskt kategoriserats och är uppbyggt utifrån utsagor från 19 informanter 

från olika kommuner, skolor och stadier (bilaga 4). Här beskrivs vad som framkommit i 

intervjuerna utan att tolka och värdera informanternas utsagor. Resultatet har kategoriserats 

och tematiserats (se även avsnitt 4.3) enligt en kvalitativ analysmodell (Bryman, 2016). 

 

5.1 Speciallärarens roll och betydelse inom matematiksvårigheter 

Nedan lyfts speciallärarens roll och betydelse inom matematiksvårigheter. Resultatdelen har 

kategoriserat utifrån rubrikerna Innebörden av speciallärarrollen, Att lyckas i matematik samt 

Förändring över tid.  

Innebörden av speciallärarrollen 

Utifrån informanternas beskrivningar går det särskilt att tyda att speciallärarens 

arbetsuppgifter är omfattande och med många olika typer av åtaganden. Gemensamt för 

informanterna är att de gör anpassningar, både i lärmiljön och med material, samt 

kompensatoriska arbetssätt för att komma åt alla elevers nivåskillnader.  

 

I våra intervjuer framkommer att vissa speciallärare ibland kan känna att det är ett 

ensamarbete. De arbetar ofta med enskilda elever och sällan tillsammans med övriga lärare. 

En informant ger sin syn på hur arbetet skiljer sig åt mellan de olika stadierna. På de högre 

stadierna är arbetssättet mer av en åtgärdande och kompenserande karaktär än vad det är mot 

de lägre stadierna, där informanten menar att undervisningen är mer främjande och 

förebyggande. Informanterna beskriver vidare att de även under en vanlig dag har vissa olika 

möten och kan genomföra olika typer av tester tillsammans med eleven, som ett led till att 

identifiera elevens svårigheter. Inför arbetet med eleven krävs sedan en god planering och 

struktur. När informanterna med ord försöker beskriva speciallärarens roll framträder 

uppdraget att stötta elever i behov av särskilt stöd som den tydligaste uppgiften. Två av 

informanterna benämner sig, oberoende av varandra, som elevens förespråkare och åberopar 

vikten av att föra dess talan.  

 

…då är det nog vi speciallärare som ser eleverna och som kan kämpa och prata för 

att eleverna ska få det stöd de behöver, det känner jag nog är min viktigaste roll, att 

vara elevernas förespråkare.  

(Informant 12) 

 

Informanterna betonar att en speciallärare i sin yrkesroll bör ha tålamod och uthållighet, 

samtidigt som specialläraren ska vara flexibel och ha en stor fingertoppskänsla när det 

kommer till anpassningar. De framhäver även vikten av att vara stöttande och behålla lugnet 

och hela tiden vara positiv och pusha framåt. Genom sin utbildning och erfarenhet framhäver 

även flera informanter att de har fått kunskap inom samtalsteknik och möjlighet att se saker ur 
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ett annat perspektiv. Således har de kunskap till att analysera på ett annat sätt än vad ordinarie 

lärare kan göra och därmed kan speciallärarens elevfokus även vara bredare.  

  

Vi ser det inte riktigt på samma sätt, utan jag hör från klasslärare att “man ska 

skärpa sig, eleven behöver jobba hårdare, ryck upp dig”, alltså och det är aldrig 

min tanke liksom, utan jag försöker ju att tänka på ett annat sätt och det tror jag 

handlar om kompetens. […] jag tror att det handlar om ledarskap och elevsyn, att 

det är lättare att säga att det är elever som ska skärpa sig än att säga att “ojdå, jag 

måste förändra min undervisning”. 

(Informant 7) 

 

Enligt informanterna har erfarenheter bidragit till ökad kunskap inom matematikämnet och 

begreppens uppbyggnad, vilket de menar leder till att de kan känna igen svårigheter och 

upptäcka brister.  

Att lyckas i matematik 

Den tydligaste arbetsuppgiften är, enligt informanterna, att stötta elever i behov av särskilt 

stöd genom att möta eleven där den befinner sig. Det framkommer att på en praktisk nivå ser 

informanterna ett varierat arbetssätt som framgångsfaktor för att göra undervisningen mer 

begriplig och hanterbar. Informanterna förordar större användning av laborativt material och 

spel och framhäver att viktiga förutsättningar för att lyckas i matematik är enskild 

undervisning under kortare perioder och anpassningar gentemot eleven.  

 

Och då jobbar jag med matte i intensivperioder och då försöker jag att jobba en till 

en, […] forskningen visar att det är bättre för dem också och de är på så olika 

nivåer och har oftast så mycket olika svårigheter som de behöver få jobba med och 

de tillgodogör sig oftast bättre när man sitter en till en med dem. 

 (Informant 12) 

 

De flesta av informanterna anser att det är viktigt att arbeta med grundläggande matematik 

och att eleverna behöver ha grundläggande taluppfattning redan från de lägre stadierna. De 

menar också att elever i svårigheter behöver befästa dessa för att kunna utveckla sina 

matematiska kunskaper. Ett par informanter anser att verklighetsbaserad matematik är en 

framgångsfaktor för att lyckas med matematik. En del av informanterna uttrycker sig på ett 

ödmjukt sätt om sina matematiska kunskaper, gentemot matematiklärarna, då de menar att de 

har mer gedigna kunskaper i grundläggande matematik, vilket är en förutsättning för att 

eleven ska utvecklas till mer avancerade moment. Att kunna se och identifiera svårigheter är 

något som informanterna anser vara en framgångsfaktor för matematikutveckling . 

 

…jag är inte något mattegeni, men däremot är jag väldigt bra på att upptäcka […] 

vilka kritiska aspekter det finns i matten […]  vi är bättre på att se alla kritiska 

aspekter och vad som kanske kan ligga bakom eller inte.  

(Informant 11)  

 

För att kunna ge eleverna rätt stöd poängteras vikten av ett gott samarbete och en tät 

lärarkontakt. Informanterna beskriver exempel från snabba lärarkontakter i korridoren till 

djupa samplaneringar tillsammans med både lärare och assistenter. Att handleda lärare och att 
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leda utvecklingsarbetet framträder som en del av en speciallärares arbete och också som något 

som lärarkollegiet förväntar sig i speciallärarens roll. Att kunna hjälpa eleverna med att 

utveckla deras självförtroende och motivation, samt att vända elevernas negativa känslor för 

matematikämnet är essentiellt för att lyckas med matematik. Att ge respons, feedback och 

bekräfta elevernas kunskap, är motivationshöjande som leder till att elever känner att ämnet är 

utvecklande och utmanande. Andra förväntningar som en speciallärare kan uppleva, enligt 

informanterna, är exempelvis att man nästan alltid ska finnas tillgänglig, både för elever, 

personal och vårdnadshavare. Föräldrar kan även ha förväntningar på att specialläraren ska ha 

koll på och arbeta utifrån åtgärdsprogrammen och driva elevens kunskap framåt.  

 
Sen så har man ju föräldrakontakter naturligtvis… de vet ju att det har sin rätt till 

tid när de har åtgärdsprogram och då har de ju en viss förväntan (på att 

specialläraren ska hjälpa eleven till att lyckas). 

         (Informant 4) 

Förändring över tid  

Enligt informanterna har speciallärarens roll och arbetssätt förändrats över tid då det i dag är 

färre speciallärare än det var för mer än 10 år sedan och det är fler elever som behöver ha 

enskild undervisning. Extra anpassningar, EPA (en-par-alla), intensiv undervisning och en-

till-en-undervisning är exempel på arbetssätt som har introducerats och enligt informanterna 

är bra förändringar. Även användning av digitala verktyg har ökat i arbetet för att stötta 

elever, men även i den ordinarie undervisningen. En annan förändring som informanterna 

förmedlar är att det blivit svårare att nå målen i matematik då betygskravet och läroplanen 

blivit strängare, vilket innebär att det blivit så kallat “stoffträngsel”. 

 
…jag upplever att ju högre upp i åldrarna, ju mer stoffträngsel har du. Dels så ”Du 

ska in med det, och du ska in med det, och du ska in med det” men jag menar, jag 

kan tycka att det är en enorm skillnad mellan årskurs 1 och årskurs 3 till exempel. I 

årskurs 1 ska du få dem att sitta still och lyssna medan i årskurs 3 så, då är det 

järnet liksom. 

(Informant 6) 

 

Utifrån samhällsutvecklingen har även speciallärarrollen förändrats, menar några informanter. 

Bland annat har fler flerspråkiga elever med nya behov gjort att stödinsatserna blivit fler. Ett 

utökat samarbete med matematiklärare och hur denne uppfattar speciallärarens roll nämns 

också som viktiga förändringar enligt en informant. En annan informant menar att synen på 

specialläraren som den som sitter instängd i sitt rum, som “tanten i skrubben” inte längre är 

aktuell. En informant som arbetar på gymnasiet förmedlar istället att speciallärarens roll blivit 

mer handledande och informanter från de lägre stadierna framhäver att specialläraren är mer 

som en “spindel i nätet”, som ska ha ett övergripande ansvar för elever och handledning 

gentemot kollegor. 

 

Ett par informanter menar att det tidigare dominerande synsättet var (utifrån ett kategoriskt 

perspektiv) att inlärningsproblemet enbart låg på den enskilda eleven. Idag menar 

informanterna att lärmiljö, delaktighet, ett medvetet förhållningssätt samt en organisation som 

hindrar stigmatisering av eleven är aspekter som styr speciallärarrollen idag. En 
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organisatorisk förändring har gett ett ökat samarbete mellan de olika yrkesgrupperna, dels 

genom fler möten, men också genom andra prioriteringar som tar bort fokus från 

undervisningen. 

  
Tidigare tyckte jag att speciallärarjobbet var mer själva undervisningen, förut hade 

jag jättemycket fokus på hur jag skulle lägga upp, hur jag skulle lära eleverna att 

lära sig det här i matte eller vad det nu var inom läs- och skriv, medan nu är det 

mer organisationen som det går åt jättemycket tid till.  

(Informant 11) 

 

Den tid som tidigare fanns till att automatisera kunskaperna finns inte längre, även 

planeringstiden har minskat anser informanten. I speciallärarens roll går det nu åt mer tid till 

det ökade behovet för de enskilda elevernas utredningar och ökat krav på dokumentation, fast 

ett par informanter känner inte att de har fått tid till det.  

 

5.2 Speciallärarens arbete med elever i behov av särskilt stöd i 

matematik 

Här lyfts informanternas tankar kring arbetet med eleverna i behov av särskilt stöd vilka 

kategoriseras under rubrikerna Relationer, Arbetssätt samt Från identifiering till stödinsats.  

Relationer 

En av de främsta faktorerna för att skapa en bra lärandesituation är relationen, det är samtliga 

informanterna eniga om, en god relation ökar tryggheten hos eleverna.  “[…]relationen och 

tryggheten för att ge möjligheter att befästa, det tycker jag är a och o” (Informant 14). 

Informanterna är också överens om att specialläraren har större möjlighet, i form av tid, att 

skapa just de här nära och goda relationerna till eleverna. De har då även större möjlighet att 

möta och se elevernas behov i mindre sammanhang, då de ser att de lättare kan komma in i 

elevers tänkande mer än vad matematikläraren i helklass har. Det uppskattas och ses som 

relationsfrämjande, då specialläraren har tid att bekräfta eleven. 

Arbetssätt 

Informanterna använder olika arbetssätt för att nå eleverna, ett av dessa är att arbeta med 

eleven i ett mindre sammanhang, både enskilt eller i grupp. En-till-en-undervisning är 

effektivt då eleven får all uppmärksamhet och specialläraren har möjlighet att driva arbetet 

framåt i lagom tempo anpassat utifrån elevens behov. Informanterna framhäver att det mindre 

sammanhanget har en positiv effekt för många elever, då det ger en känsla av trygghet och 

specialläraren har möjlighet att i större utsträckning se och möta eleven i dess 

kunskapsutveckling. Eleverna får mer tid för att befästa sina kunskaperna i en lugn och mer 

anpassad miljö. 

  
Dels så kan jag tycka att det är jättebra att få ha barn ett och ett, därför att jag 

hinner verkligen lyssna på dem, jag hinner tränga mig in och se vad det är som är 

problemet, vad ska vi göra och resonera och jobba på ett helt annat sätt. 

   (Informant 4) 

 



22 

Samtliga informanter är överens om att alla elever är olika och att specialläraren måste hitta 

rätt sätt att möta elever i svårigheter, för att kunna bygga upp kunskaperna utifrån enskilda 

behov och menar att de inte kan arbeta lika med alla elever i svårigheter, “det som fungerar 

för en elev fungerar inte för en annan” (Informant 13). Ytterligare en informant förtydligar 

“…man måste liksom hitta ingången till hur man ska lära ut… det är eleven som ska förstå, 

och då hänger det på mig att jag kan förmedla så att de förstår” (Informant 16). Ett annat 

inslag i arbetssättet kan även handla om att ha coachande samtal, då med elever i de högre 

åldrarna för att eleven själv ska få insikt om sitt lärande. 

 

Det kan ju handla om metakognitiva samtal, hur jobbar du med matte? Vad är det 

som går bra? Vilka strategier använder du då? Hur känns det då? Och hur kan man 

använda det och gå vidare med det som tar emot? Att hjälpa till att analysera, det 

kan handla om att gå in och jobba med grunder, stöd… insatser där man ser att det 

behövs som kan lösa upp och öppna framöver. 

(Informant 17) 

 

Informanterna som arbetar med nyanlända elever eller på särskolan betonar vikten av att 

arbeta mycket konkret med laborativt material och med vardagsmatematik för att eleverna ska 

kunna känna igen sig i verkliga situationer och kunna ta till sig undervisningen på ett lättare 

sätt. En av informanterna påpekar att det är viktigt för eleverna att ha en vardagsnära koppling 

till matematiken. 

 
Ja, i verkligheten… ja, att de känner igen sig själv eller när de går och handlar och 

så väger de till exempel, de köper äpple eller bananer och så går de och väger det 

och så står det vad det kostar, ett kilo. Det optimala är om man skulle kunna ta med 

dem ut förstår du. Men man hinner inte det… man hinner det man hinner. 

(Informant 16) 

  

Digitala verktyg är ytterligare ett arbetssätt som informanterna använder sig av, till bland 

annat hjälpa eleven att strukturera skoldagen och till matematikträning.  

Från identifiering till stödinsats 

Processen från identifiering till stödinsatser kan se olika ut på olika skolor. Rutinerna varierar 

men syftet är ändå detsamma, nämligen att kunna upptäcka matematiksvårigheter för att 

planera och sätta in rätt insatser så att eleven ska kunna utvecklas. Vid överlämningen får 

mottagande skola viktig och nödvändig information gällande elevens förmågor. Denna 

kunskap är betydelsefull för att eleven ska kunna få en så bra start som möjligt, det är de 

flesta informanterna eniga om, då de får reda på svagheter och styrkor för att ha något att 

bygga vidare på.   

 

Dels så har vi ju självklart överlämnandet som…  grymt viktigt att det är ett bra 

överlämnande, då får du ju information och då vet man ju som att det gått på 

nationella provet i årskurs sex och vad tidigare lärare sett, vilka svårigheter de har 

med sig.  

(Informant 9) 

 

Överlämning och kartläggning poängteras som viktiga i identifieringsprocessen. Information 

från överlämningen anses vara viktig och därför visar några av informanterna oro för att 
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informationen blir för knapphändig eller för att den kommer för sent. Signalerna kan också 

komma från matematiklärarna, som då flaggar till specialläraren om någon elev har 

svårigheter i just ett speciellt område i matematiken. I vissa fall görs observationer i 

klassrummet för att styrka elevens behov av särskilt stöd. Den flesta informanter uttrycker att 

kartläggningen är ett bra verktyg för bedömning av kunskaper och indikerar på vilken nivå 

insatsen ska startas. Flertalet av informanterna menar att stöd till elever behöver komma in 

tidigare än på högstadiet, där det ofta handlar om “brandsläckning” och de önskar att de hellre 

arbetar förebyggande med eleverna.  

 

En speciallärares intuition som bygger på erfarenhet kan också vara vägledande vid 

identifiering av svårigheter. En informant menar att lärarna ofta vet vad eleven kan och inte 

kan och tycker att kartläggning inte är till någon hjälp då eleven inte har tillräckliga 

kunskaper, då elevernas svårigheter ofta inte är nyupptäckta. Det som är viktigt enligt 

informanten är att hitta en ingång till utveckling och hitta vad de kan bygga vidare på. 

Informanterna beskriver elevhälsoteamet som ett viktigt led i utformningen av stödinsatser 

gentemot elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamets roll i beslut om och utformning av 

stödet varierar från skola till skola, men de flesta av informanterna uppger att de deltar i 

regelbundna EHT-möten, en gång per månad, där elever i svårigheter lyfts. Anser de att 

eleven har sådana stora svårigheter så skrivs ett åtgärdsprogram och rektorn ger specialläraren 

uppdrag att arbeta vidare med det. Så informanterna ser det som en lång process för eleven att 

få hjälp av specialläraren. 

 

5.3 Utmaningar som specialläraren möter i sin yrkesroll 

De fyra utmaningar som informanterna främst lyfter fram i sin yrkesroll är Brist på tid, 

Motivation, Svårigheter och hinder samt Inkludering och exkludering.   

Brist på tid  

Informanterna ser tidsbristen som en stor utmaning, det är svårt att hinna räcka till för att 

hjälpa alla elever som behöver stöd, då mycket tid behövs till andra uppgifter än undervisning 

och slukas upp av många andra saker. Mellan undervisningstiden med eleverna är det sällan 

någon längre planeringstid, utan lektionerna går i ett under dagen, varvat med olika sorters 

möten med kollegor och instanser samt utredningar om elevens behov av särskilt stöd.  

 

… att göra sådana här tester kräver både liksom samtal innan, med elever, föräldrar 
och lärare, genomförandet, analysarbetet och återkoppling tar otroligt mycket tid…  

(Informant 12) 

 

Väldigt få av informanterna har några schemalagda möten för samtal med andra kollegor, 

utan det blir gärna bara snabba samtal och frågor i korridoren. Några informanter känner sig 

också väldigt ensamma i sitt arbete med eleverna, trots att det för vissa informanter finns tid 

för samplanering. En informant berättar att skolan håller på att omstrukturera 

specialundervisningen och informanten har beordrats att göra planeringen av detta helt 

ensam, vilket innebär att mycket tid gått åt till det. Ett par av informanterna poängterar att det 

är mycket tid som läggs på dokumentation. 
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Det är krav på mera dokumentation känner jag, fast vi har inte fått någon tid till 

det, så de tas av det är ju… den här planeringen ja det blir så.     

 (Informant 15) 

 

Tiden, som informanterna ser som en brist, är samtidigt utifrån den tid det tar att bygga upp 

relationer till eleverna och i den relationen förmå att skapa motivation hos eleven, genom 

coachning och uppbackning. Detta tar tid som behövs, menar informanterna, för att eleverna 

ska känna trygghet och få förutsättningar att lyckas i sin matematikutveckling. Det 

framkommer även att de ser tiden som en fiende för eleverna när det går långsamt, samtidigt 

som informanterna är väldigt överens om att det är det förebyggande arbetet i de lägre 

åldrarna som är av största vikt, så att eleverna har befäst tillräckliga baskunskaper, såsom 

begreppsförståelse, talförståelse m.m. upp till de högre stadierna. De informanter som arbetar 

i de lägre åldrarna ser att tiden många gånger går åt till att iordningställa enskilt elevmaterial, 

samtidigt som de ser att mycket tid gå åt till att jobba konkret, laborera, rita och fundera, för 

att så småningom komma in på det abstrakta. 

Motivation 

Att arbeta för att öka elevernas motivation samt få eleverna mer delaktiga och förstå sitt egna 

lärande är en utmaning för speciallärarna. En informant uttrycker att eleverna behöver förstå 

att de faktiskt kan bli bättre inom ämnet genom att vara aktiva i sitt lärande samt att de själva 

kan påverka sin matematikutveckling.  

 

Jag tror att det är motivering, alltså motivation, alltså att öka elevernas egna driv, 

det tycker jag kan vara svårt ibland. […]På gymnasiet så känner jag lite, här måste 

den inre drivkraften ändå komma för man ska ju vidare i livet.  

(Informant 8) 

 

Det framkommer i våra intervjuer att arbetet med att stärka elevernas motivation är en viktig 

uppgift för speciallärarna, samtidigt som de säger att de behöver skapa goda relationer med de 

elever de ska hjälpa. För att uppnå denna goda relation ser de trygghet som en huvudfaktor, 

där det ingår att eleverna är i ett mindre sammanhang, att de har gott om tid till eleverna för 

att skapa ett bra klimat så eleverna också kan lära av varandras erfarenheter och upplevelser. 

Det åstadkommer de genom att eleverna får prata och diskutera med varandra, samtidigt som 

de får positiv respons och att deras kunskapsutveckling bygger på att lyckas. 

Svårigheter och hinder  

Det kan vara en utmaning att hjälpa elever att hitta sin motivation för ämnet, de flesta 

informanter beskriver att det är just det som kan vara ett hinder för elevers matematiska 

utveckling. Att bara se till motivationen hjälper inte, utan informanterna lyfter även upp 

konkreta svårigheter som de får hjälpa eleverna med, då de exempelvis saknar grundläggande 

kunskaper inom vissa områden, bland annat de fyra räknesätten, taluppfattning och 

problemlösning. Enligt informanterna kan det bero på flera orsaker, bland annat att det saknas 

arbetsro, elever som är ljus- eller ljudkänsliga, har svagt arbetsminne, bristande fokus och låg 

koncentrationsförmåga. De ser också en bristande undervisning och ledarskap som en 

anledning, alltså struktur i klassrummet, som en orsak till elevers svårigheter i matematik. 

Brist på träning och att eleverna arbetar vidare för snabbt samt att begreppen inte sitter eller 
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att olika moment inte konkretiserats ordentligt, är andra anledningar som informanterna riktar 

uppmärksamheten på.  

 

…ska man vara kritisk, så tror jag att det handlar om undervisning, absolut tror jag 

att det gör det, undervisningen blir för abstrakt, för abstrakt för fort liksom på lägre 

stadier, men här också, för abstrakt och inte riktigt i något sammanhang. 

(Informant 7) 

 

Andra orsaker till brister i elevernas matematiska utveckling kan bero på olika typer av 

diagnoser, exempelvis dyslexi, dyskalkyli, långsam inlärning eller en utvecklingsstörning. 

Informanterna kan se att brist på självförtroende, låg självkänsla och sociala aspekter också 

kan påverka.  

Det finns olika uppfattningar om att antal elever i behov av stöd har förändrats över tid, vissa 

ser att det är ungefär lika många som tidigare, medan andra ser att antalet elever i behov av 

stöd har ökat under åren. Anledningar som informanterna ger till att det eventuellt har ökat är 

att det är mer kunskap nu än tidigare som eleverna förväntas lära sig, att kraven på 

måluppfyllelse har ökat och att de är större krav på lärarna. I vissa fall ser de att elevernas 

tidigare erfarenheter inte lyfts fram och att matematikboken styr undervisningen i alltför stor 

grad. Informanterna lyfter att läroplanen inte är matematikboken och att det är läraren själv 

som kan styra undervisningen, för att inte trötta ut eleverna med att räkna allt. 

 
…här på låg så är det ju jättefarligt att ha för mycket med matteboken tycker ju jag, 

för där, om någon gång, så ska det vara massor med konkret matte. […]så de får 

lära in med hela kroppen och inte alls fastna i att man ska “göra ut” någon 

mattebok, för då missar man mycket.  

(Informant 4) 

Inkludering och exkludering 

Utifrån informanterna verkar inkludering vara en tolkningsfråga, som idag mer tolkas som att 

ge eleverna samma chans till måluppfyllelse, mot hur det tidigare tolkades – att alla elever 

skulle vara i samma klassrum för att vara inkluderade. En informant menar att 

specialundervisning under en period inte skulle finnas och att elever därmed inte skulle ha sin 

undervisning utanför klassrummet, då det var så utpekande, “alla skulle inkluderas” 

(Informant 1). Alla informanter beskriver att de har tillgång till ett eget arbetsrum och som 

tidigare nämnts är det vanligast att specialläraren arbetar med elever i behov av särskilt stöd i 

ett mindre sammanhang. Det kan dock bidra till att det finns en risk att eleven kan känna sig 

exkluderad.  

 

Jag tror att inkludering kanske har, man har övertolkat det lite för mycket, att alla 

ska vara i samma klassrum. Inkludering är ju att få eleven inkluderad antingen som 

känsla i sammanhang, att vara i klassen eller som det blir här på högstadiet, då blir 

det faktiskt inkludering en fråga om att faktiskt få betyg och komma vidare till 

gymnasiet.  

(Informant 11) 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Här redovisas en sammanfattning av vad som framkommit i resultatet, utifrån studiens tre 

frågeställningar och dess teman. 

 

Den första frågeställningen behandlar vad specialläraren uppfattar som sin roll och hur rollen 

har den förändrats över tid. Utifrån tre teman; Innebörden av speciallärarrollen, Att lyckas i 

matematik samt Förändring över tid, uppmärksammades att speciallärarens roll är komplex 

och av stor betydelse då elever i behov av särskilt stöd ska få samma chans som de övriga att 

utveckla sina matematiska kunskaper. Speciallärare behöver vara strukturerad och samtidigt 

flexibel då de i sin roll ska hitta rätt anpassningar till eleven. I rollen som speciallärare ingår 

det även att handleda och samarbeta med andra lärare, undervisa och i viss mån vara 

elevernas förespråkare. För att lyckas i matematikämnet är det viktigt att den grundläggande 

matematiken och dess begrepp finns förankrade hos eleven. Det poängteras därför att det är 

av största vikt att möta eleven där den befinner sig. Fler elever än tidigare upplevs vara i 

behov av enskild undervisning. Samhällsförändringar har gjort att det ställs högre krav på 

elevernas kunnande och speciallärarens roll har därmed blivit viktigare i skolans organisation. 

Speciallärarrollen har således förändrats och blivit mer framträdande, från “Tanten i 

skrubben” till “Spindeln i nätet”.  

 

Andra frågeställningen belyser hur specialläraren arbetar med elever i behov av särskilt stöd i 

matematik. Tre teman bearbetas; Relationer, Arbetssätt och Från identifiering till stödinsats. 

Speciallärarna arbetar med relationsskapande lärandesituationer för att öka elevernas trygghet. 

Främst sker det genom att arbeta med eleven i det mindre sammanhanget. Speciallärarens 

arbete nära eleven förutsätter konkretisering av undervisningen och ett varierat arbetssätt. 

Specialläraren behöver hitta sätt som fungerar för den enskilda eleven, då alla elever är unika 

och behöver olika sätt att lära sig på. Överlämningar, kartläggning och information från 

ämneslärare är viktiga för att få en fingervisning om elevens behov. 

 

Den tredje frågeställningen lyfter vilka utmaningar en speciallärare möter i sin yrkesroll. De 

teman som identifierats är; Brist på tid, Motivation, Svårigheter och hinder samt Inkludering 

och exkludering. Brist på tid är en av de tydligaste utmaningarna som går att identifiera. 

Dokumentation, möten och andra skoluppgifter tar tid från elevundervisningen och 

planeringstiden. Brist på motivation blir lätt till ett hinder i matematikutvecklingen. För att 

höja motivationen och för att få eleverna mer delaktiga och förstå sitt eget lärande krävs goda 

relationer och trygghet. Andra hinder som specialläraren kan identifiera är brist på 

färdighetsträning, svagt ledarskap och undermålig undervisning. Idag tolkas inkludering som 

att ge eleverna samma chans till måluppfyllelse, medan det tidigare tolkades att alla elever 

skulle vara i samma klassrum.  

 

Sammantaget går det att se att speciallärarrollen är komplex. Speciallärarens arbete med 

elever i svårigheter är begränsad av tid och andra funktioner som har tillkommit i uppdraget 

under tid. Framgångsfaktorer för att lyckas i rollen som speciallärare är tidig identifiering, att 
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skapa goda relationer samt att arbetet utgår från det mindre sammanhanget för att möta 

elevens behov i matematik. 

6. Diskussion 

Här lyfts resultatet till en generell nivå genom att blicka tillbaka mot studiens syfte och 

forskningsfältet som tidigare redovisats. Dessutom diskuteras huruvida resultaten besvarar de 

frågor som ställts och förståtts utifrån den teoretiska utgångspunkten. Resonemanget redogörs 

under rubrikerna Resultatdiskussion, Metoddiskussion och Förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien har en kvalitativ metodansats där 19 informanter, vilka arbetar som speciallärare med 

matematikinriktning, har intervjuats. Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om 

och förståelse av speciallärarens roll i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik 

samt belysa förändringar över tid. Då grunden för den här studien var speciallärarens eget 

perspektiv på sin roll och elevers lärande inom ämnet matematik, har den didaktiska triangeln 

använts som analysmodell. De specialpedagogiska perspektiven har använts för att förstå 

speciallärarrollen i elevens lärande och matematikutveckling.  

 

Med hjälp av den didaktiska axeln belyser vi speciallärarens roll som ansvarsbärande i 

planering och utformning av undervisningen utifrån elevens individuella förutsättningar. 

Informanterna förespråkar ett varierat arbetssätt där verklighetsbaserad och praktisk 

matematik underlättar konkretisering av kunskaperna och främjar inlärning, vilket Lundberg 

och Sterner (2009) samt Allsopp et al (2007) lyfter fram. Detta stämmer bra överens med 

Vygotskij (1932/2001) och Säljö (2000) som skriver att lärandet är situerat och menar att 

eleven lär sig i en specifik situation och utifrån sin proximala utvecklingszon. Det är viktigt 

att specialläraren har goda kunskaper i grundläggande matematik för att kunna förstärka detta 

hos eleverna, då det är där luckorna och svårigheterna vanligtvis uppstår, enligt 

informanterna. Lin, Yang och Li (2015) poängterar att läraren genom sitt sätt att lära ut kan 

skapa svårigheter. Detta stämmer bra överens med Stukát och Bladini (1986) som hävdar att 

redan 1955 lyfte man fram lärares ansvar för elevens svårigheter. Gedigen kunskap och 

undervisning är, sett från den didaktiska triangelns perspektiv, viktigt för 

matematikutveckling då triangelns didaktiska axel syftar på lärarens skicklighet att lägga upp 

innehållet och anpassa det efter varje elevs utvecklingszon. Trots att informanterna äger en 

medvetenhet gällande begreppen inkludering och inkluderande lärmiljöer, så visade det sig att 

det i praktiken är en tolkningsfråga. De flesta av informanterna föredrar undervisning i ett 

mindre sammanhang och de framhäver att det ger ett mer effektivt stöd. Fischbein (2012) 

påpekar att det finns en tendens att man placerar eleven i en mindre grupp eller ger extra 

träning, istället för att skapa goda inkluderande lärmiljöer. Detta tyder på ett dilemma som 

kräver ställningstagande. Även Kotte (2017) menar att det är svårt att tillgodose elevens 

behov i klassrummet. Nilholm och Göransson (2014) samt Nilholm och Alm (2010) förklarar 

att inkludering handlar om delaktighet och inte om var eleven befinner sig. En del av 

informanterna använder sig av enskild undervisning i form av en-till-en, oftast under korta 
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intensiva perioder, och ser det som en framgångsfaktor för matematikutveckling. Detta stöds 

av Dowker (2004) och Gerrbo (2012) som menar att en-till-en-undervisning under korta 

intensiva perioder har en positiv inverkan på lärandet. Brist på planeringstid är en aspekt 

informanterna emfaserar och något som de ser som en förändring över tid. Detta går hand i 

hand med vilken syn på svårigheterna som är aktuella i den pedagogiska debatten. Förr gick 

eleven till tanten i skrubben som skulle reparera svårigheterna då det kategoriska perspektivet 

var dominerande. Idag ligger fokus på att kartlägga elevens kunskaper, analysera och 

dokumentera, vilket kräver mer kännedom om eleven och dess utveckling och lärmiljö, 

utifrån det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Speciallärare måste idag göra pedagogiska och didaktiska val vilket även det är tidskrävande. 

Det är ett dilemma som specialläraren ska ta ställning till, det är inte bara arbetssättet som är i 

fokus utan också vad, hur och varför, detta kan förstås utifrån dilemmaperspektivet (Nilholm, 

2017). 

 

Med hjälp av den adidaktiska axeln belyses sambandet mellan eleven och matematikämnet. 

Det är elevens uppgift att lära sig och ta till sig av det matematiska innehållet som skall 

studeras. Här läggs vikt vid elevernas uppfattning av ämnet och även motivationen till att lära 

sig är väsentlig (Hansén & Forsman, 2011). Vi belyser motivationen som en viktig del, som 

informanterna lyfter fram som en stor utmaning i arbetet som speciallärare. De pekar ofta på 

att en bidragande faktor för låg motivation kan vara brist på självförtroende och självkänsla. 

Partanen (2012) ser det utifrån det salutogena perspektivet att många elever saknar känsla av 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, vilket då leder till bristande motivation och 

självförtroende. Informanterna ser att eleverna ökar sin chanser till matematisk utveckling för 

att nå målen, om de är mer delaktiga och förstår sitt eget lärande. Med rätt och tidig insats får 

eleven en ökad känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet vilket skapar 

förutsättningar för utveckling av lärandet (Partanen, 2012).  

 

Mycket tid går åt i arbetet att stärka elevernas egna tillit för att öka deras självförtroende. I 

denna tid ingår också att specialanpassa material och lärmiljö för att i det kompensatoriska 

arbetssättet nå alla elevers olika kunskapsnivåer. Det informanterna ser som största betydelse 

för att öka motivationen hos eleverna är att de skapar goda relationer mellan sig själv och 

eleven. Det gör de genom att ge eleven trygghet i det lilla sammanhanget, där eleverna har 

möjlighet att lära sig av varandra genom diskussioner inom ämnet och att deras 

kunskapsutveckling bygger på att få lyckas. Informanterna menar att det inte bara är fråga om 

motivation som ett hinder för eleverna inom ämnet utan också konkreta svårigheter, såsom 

grundläggande matematiska färdigheter. Även Adler (2007) belyser vikten av att ett tidigt 

stöd bidrar till ökad motivation och självförtroende. Allodi (2010) menar att det kan bero på 

att insatser sätts in för sent då eleven redan utvecklat motstånd och tappat motivationen för 

ämnet. Utöver detta så lyfter informanterna fram att svårigheter hos eleverna även kan bero på 

lågt arbetsminne, bristande fokus och låg koncentration när det inte finns någon arbetsro. Fler 

exempel de ser som brister till elevers matematiska utveckling är olika typer av diagnoser, 

långsam inlärning eller elever med en utvecklingsstörning, hemförhållanden och andra sociala 

brister. De menar också att bristande struktur i klassrummet, i undervisningen och ledarskapet 

kan vara en bidragande faktor till elevernas svårigheter och hinder. Helldin och Sahlin (2010) 
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menar att de skyddande faktorerna såsom inkluderande, goda lärmiljöer gynnar alla elever 

men speciellt de elever som är i svårigheter. Även Berry (2006) och Fischbein (2012) lyfter 

fram vikten av lärarens roll för en tydlig struktur och utformningen av inkluderande lärmiljö. 

Informanterna ger en bild av att processen från identifiering till stödinsatser kan skilja sig åt 

från de olika skolorna, men syftet är alltid detsamma gällande att upptäcka och sätta in rätt 

insatser till eleven utifrån behovet. Då informanterna arbetar i olika stadier så betonar alla 

vikten av en tidig, nödvändig och bra överlämning mellan de olika stadierna, för att eleven 

ska får en så bra start som möjligt. De ser överlämning och kartläggning som de viktigaste 

bitarna i en identifieringsprocess, men naturligtvis även information från undervisande 

matematiklärare. Det viktigaste är ändå att hitta en ingång till utveckling hos eleven menar en 

informant, så att kunskapsinhämtningen kan börja hos eleven. Innan en stödinsats kan sättas 

in, så ger informanterna bilden av att stödet alltid går via EHT. 

 

Den sociala axeln betonar vikten av samspelet mellan läraren och eleven. Enligt SFS 

2011:186 ingår det i speciallärarens roll att kunna arbeta självständigt med elever i behov av 

särskilt stöd och Hansén och Forsman (2011) poängterar att dialogen har en viktig roll då en 

god relation gör det lättare att anpassa innehållet utifrån individen. Skolverket (2014a) 

framhäver att alla elever har rätt till ledning och stimulans i undervisningen och 

informanterna är överens om att relationen är viktig och att trygghet leder till en ökad 

möjlighet att se och möta elevernas behov. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) fastslår att barnet ska vara i centrum. Genom att träffa eleverna i det mindre 

sammanhanget har specialläraren möjlighet till att skapa den täta kontakten som anses främja 

relationen mellan specialläraren och eleven. Relationen speciallärare och elev är viktigt 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, framför allt för elever i svårigheter. Vygotskij 

(1934/1999; Säljö, 2000) menar att individen lär sig tillsammans med andra vilket innebär att 

undervisning i stor utsträckning bör utformas på så sätt att eleven får möjlighet att skaffa sina 

kunskaper och utveckla dem i samspel med andra. Samtidigt lyfter ett par av informanterna 

fram att en inkludering kan bli en exkludering, då de inte kan vara delaktiga under lektionen i 

sammanhanget då kunskapsluckor finns. Det är även givande för eleven att arbeta i ett mindre 

sammanhang för att lära sig ett visst moment och därigenom öka sina chanser att kunna delta i 

det större sammanhanget. Nilholm och Göransson (2014) menar att inkludering innebär en 

djupanalys av strategier och metoder, som garanterar att eleven i svårigheter får de bästa 

möjliga förutsättningar för att utvecklas. I detta sammanhang handlar inkludering om 

planering, bedömning samt anpassad och tillåtande lärmiljö. Gerrbo (2012) lyfter att en-till-en 

undervisning kan ha en positiv påverkan på relationen mellan läraren och eleven men mötet 

med eleverna och gruppstorleken kan se olika ut. Många av informanterna lyfter att det 

mindre sammanhanget ger en större möjlighet att utgå från konkret och laborativt material. 

Där arbetar de ofta med att titta, jämföra och prata om hur eleven tänker och eleven har 

möjlighet att förklara sin förståelse för andra. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att skolan, 

såväl i helklass som enskilt, ska erbjuda strukturerad undervisning. Således är det av vikt att 

det finns tid till att anpassa undervisningen. Stukát och Bladini (1986) liksom Groth (2007) 

presenterar en tid där anpassning skulle ske inom den ordinarie undervisningen och där alla 

lärare borde ha tillräckliga kunskaper om orsakerna till elevernas svårigheter. Samtidigt som 

speciallärarutbildningen försvann, blev specialläraren mer osynlig på skolorna och rollen 
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hamnade i “skrubben”. Idag har speciallärarrollen på nytt blivit framträdande och 

informanterna förmedlar en känsla av att eleverna vill komma till dem och att en god relation 

är en förutsättning för elevens matematikutveckling.  

 

Avslutande sammanfattning 

Utifrån den analys vi gör med hjälp av den didaktiska triangeln kan vi förstå det komplexa i 

speciallärarens roll. Triangeln visar att grundpelarna - elev, lärare och ämnet - är beroende av 

varandra för att speciallärarens ska lyckas med sitt uppdrag i arbete med elever i 

matematiksvårigheter. I resultatet kan vi se hur den didaktiska triangelns axlar framträder 

utifrån vikten av gedigna kunskaper, goda relationer och kommunikation mellan parterna. 

Därtill ser vi att tid har en stor påverkan för att få triangelns alla delar att samverka på bästa 

sätt. Utifrån vår studie går det att se att speciallärarens roll är väldigt komplex. De ska finnas 

till för alla, inte bara för elever i behov av särskilt stöd, samtidigt vara en alltiallo som ska ha 

tid för det mesta. Då tolkar vi att speciallärarens roll idag gått från tidigare “Tanten i 

skrubben” till “Spindeln i nätet”.  

 

Genom den här studien har vi synliggjort vikten av att speciallärare ska ha gedigna 

ämneskunskaper i grundläggande matematik. Konsekvenserna på bristande kunskaper är det 

som påverkar den didaktiska axeln - relationen mellan läraren och ämnet. I de högre åldrarna 

blir bristen av grundläggande färdigheter synlig, då det gör att eleverna inte kommer framåt. 

Dock kan tiden bli ett dilemma då det är många elever som behöver hjälp och stöd i 

matematik. Samtidigt som eleverna behöver sina individuella anpassningar, så krävs tid av 

specialläraren med hela processen från identifiering till stödinsats. Studien har även visat på 

att den adidaktiska axeln, relationen mellan eleven och ämnet, är av stor vikt i 

matematikutvecklingen då det är elevens uppgift att lära sig och ta till sig av det matematiska 

innehållet som skall studeras. För att möta eleven i dess kunskapsutveckling krävs god 

dokumentation, kartläggning och analysarbete. En annan utmaning är att arbeta med elevens 

självkänsla för att höja motivationen och få eleverna mer delaktiga och förstå sitt egna 

lärande. Brist på motivation blir lätt till ett hinder i matematikutvecklingen. Den sociala axeln, 

relationen mellan speciallärare och elev, är viktig. Även här har tiden en stor effekt, då det 

framgår att en framgångsfaktor för god matematikutveckling hos eleven är då specialläraren 

kan arbeta i det mindre sammanhanget. Där kan goda relationer, elevens självkänsla och 

motivation främjas. Utifrån studien går det även att se att speciallärarens arbete med 

inkludering varierar och är ett dilemma då ordet inkludering tolkas på olika sätt. Studien visar 

att speciallärarens roll är komplex och att det specialpedagogiska arbetet är av betydelse för 

elever i matematiksvårigheter. Rollen är även viktig för skolans organisation då den innefattar 

en funktion som en spindel i nätet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Under följande avsnitt följer en metoddiskussion som rör metodvalet och studiens 

tillförlitlighet och giltighet. Kvale och Brinkmann (2015) menar att en studies trovärdighet 
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ska innefatta hela forskningsprocessen, det vill säga att trovärdigheten kontrollerar hela 

undersökningen och inte bara resultatet. 

 

I likhet med all forskning är vår förhoppning att producera ett så giltigt och hållbart material 

som möjligt. Men förståelse finns för att denna småskaliga kvalitativa intervjuundersökning 

inte går att generalisera på grund av det begränsade antalet informanter (Fejes & Thornberg, 

2017; Göransson & Nilholm, 2009). Vi tror ändå att vi kan få en bra bild av speciallärarens 

komplexa roll. Utifrån frågeställningen kan sägas att den kvalitativa forskningsansatsen 

passade den här undersökningen, då intresset var att få kunskap om och förståelse av 

speciallärarens arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Utifrån den 

fenomenologiska ansatsen som vi valt med inspiration från Kvale och Brinkmann (2015), för 

att få informanternas egna perspektiv, genomfördes semistrukturerade intervjuer som spelades 

in auditivt. Intervjuerna gav oss möjlighet att få kunskap om och förståelse för informanternas 

erfarenhet utifrån studiens syfte.  

 

Studien är genomförd i tre olika kommuner och i vårt urval av informanter var det naturligt att 

vända oss till speciallärare med erfarenhet av matematikundervisning. Målet var att 

informanterna skulle ha minst tio års erfarenhet inom den specialpedagogiska verksamheten,  

tretton av de nitton informanterna uppfyllde kravet. Mer om informanternas bakgrund går att 

se under bilaga 4. Vi informerade om Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer i 

det missivbrev (bilaga 1) som skickades ut inför intervjuerna, informanterna deltog frivilligt i 

studien. Inför intervjuerna genomfördes först en testintervju (Kvale & Brinkmann, 2015) för 

att säkerställa intervjuguidens relevans. Frågorna till intervjuguiden utformades utifrån 

studiens frågeställningar. Huvudfrågorna var ställda utifrån öppna utsagor och kompletterades 

dessutom med följdfrågor, detta för att vi skulle kunna få en bredd samt att informanterna fick 

möjlighet att vidareutveckla sina svar. Den inledande frågan var omfattande, vilket gjorde att 

svaret ibland kunde tangera de övriga frågorna, då informanterna i den hade möjlighet att 

själva bestämma vidden av sitt svar. Det innebar att samtalen ibland upplevdes som 

upprepande, men med en fördjupad och tydliggörande effekt. Informanterna kändes trygga i 

intervjusituationen då de fått bestämma tid och plats för samtalet och deras svar upplevdes 

uppriktiga och sanningsenliga. Efter avslutad intervju transkriberades samtalen till underlag 

inför kommande dataanalys. Talspråk har undvikits, då dialekter kan ge en aning om var i 

Sverige studien har genomförts. Inte heller pauser, upprepningar eller tonlägen inkluderades i 

transkriberingen, då syftet inte var att genomföra en språklig analys. Transkriberingarna lästes 

flera gånger för att hitta essensen i det insamlade materialet (Bryman, 2016) och för att få en 

större förståelse, samtidigt som reflektioner noterades för att få en djupare analys (Fejes & 

Thornberg, 2017). Utifrån Giorgis och Colaizzis analysmetoder (Szklarski, 2017), bröts 

texterna till mindre delar, fraser och meningar för att kunna hitta det gemensamma i 

informanternas utsagor. Vi kategoriserade och sammanställde materialet för att lättare få en 

helhetssyn över informanternas svar under respektive kategori. För att förbättra tillförlitlighet 

för resultatredovisningen har relevanta citat prioriterats från datainsamlingen.   

  

Vi har, som både Creswell (2013) och Fejes och Thornberg (2017) betonar, varit kritiska till 

vår forskning och haft ett reflexivt förhållningssätt. Vi har varit medvetna om att vår egen 
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kunskap och vårt perspektiv har inverkan och kan påverka studiens tolkning, analys och 

resultat, så vi har sett till att det är informanternas erfarenheter och utsagor som möter 

studiens syfte och frågeställning (Larsson, 2005).           

    

Vi har gemensamt arbetat aktivt med studien och diskuterat allt från bakgrundslitteratur, 

intervjuer, resultat och slutsatser. Arbetet har genomförts i ett gemensamt dokument via nätet 

där vi kunnat ge varandra snabb feedback och utbyta tankar och idéer. Gruppen har 

kontinuerligt haft kontakt, både fysiskt men också i täta telefonkonferenser. Däremot fanns 

inte möjlighet till att genomföra intervjuerna tillsammans, vilket kan påverka tillförlitligheten 

då vår tolkning kan färgas av personliga erfarenheter. Tillförlitligheten kan anses öka om det 

är två som genomför intervjuerna eller om intervjun kompletteras med observationer. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Utifrån den här studien har det framkommit att flertalet speciallärare har observerat tidsbrist, 

både till att räcka till för eleverna och deras behov, samt att mycket tid går åt till det 

organisatoriska arbetet runt om. Det andra stora problemet som informanterna ser är att det 

inte finns tillräckliga kunskaper hos eleverna i de högre åldrarna. De ser att dessa brister 

borde repareras redan i de tidiga åldrarna genom att matematikundervisningen borde ske i 

mindre grupper med mycket laborativt material och samtal, till dess att den grundläggande 

matematiken är befäst, innan matematikboken och den abstrakta matematiken tas in.  

 

Ytterligare forskning skulle kunna belysa de två stora behoven som framkommer. Primärt hur 

speciallärarna ska prioritera undervisningen så att tiden räcker till för planering och 

genomförande. Den andra forskningsfrågan skulle kunna belysa hur elevernas matematiska 

utveckling främjas om man redan i de lägre åldrarna arbetar mer specialpedagogiskt.   
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 
Hej!  

 

Vi är tre studenter som går Speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola och skriver just 

nu vårt examensarbete på avancerad nivå. Syftet med den studie som vi ska genomföra inom 

ramen för vårt examensarbete är att få en fördjupad kunskap om förståelsen av speciallärarens 

arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik.  

 

Vi vill gärna intervjua dig då vi tror att din kunskap och erfarenhet kan bidra till ökad 

kunskap för alla som arbetar med elever i behov av särskilt stöd i matematik.  

Vi beräknar att intervjun tar ca 45 minuter och den kommer att spelas in.  

 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer kommer att följas, vilket innebär att ditt 

deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed din 

medverkan. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

att användas av oss i forskningsändamål. Allt insamlat material kommer att raderas när arbetet 

är färdigställt. 

 

Vi hoppas på och ser fram emot ditt deltagande och är tacksamma om du så snart som möjligt 

ger ditt samtycke till deltagande. Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare för mer information.  

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Ewa Berglund  
 

 

Lisa Norén  

 

 

Francia Villa 

 

 

 

 

 

 

Tina Hellblom-Thibblin 

Handledare 
Docent i Specialpedagogik 

Mälardalens högskola 
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Bilaga 2 - Skriftligt informerat samtycke 
   

 

Studiens syfte: Att få en fördjupad kunskap om speciallärarens arbete med 

elever i behov av särskilt stöd i matematik. 

 

 

Jag intygar att jag har informerats om;  

• studiens syfte.  

• att mitt deltagande är frivilligt och kan när som helst 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 

intervjun får användas inom ramen för studien.  

 

      

Ort och datum 

 

 

____________________________________________ 

 

 

Namnunderskrift: 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

____________________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide  

Intervjuguide till semistrukturerad intervju 
 

Datum:_____________________  

 

Namn på deltagaren:_________________________________________________________  

 

 

Vi inleder intervjun med en kort presentation av oss och en kort information av de 

forskningsetiska principer som kommer följas samt undertecknande av skriftliga samtycken.  

Intervjun kommer spelas in för att vi ska komma ihåg allt som sagts.  

 

Informantens bakgrund:  

• Antal år i yrket?  

• Ålder?  

• Speciallärarutbildning? Finns matematik?  

• Huvudsaklig arbetsuppgift i dagsläget?                         

 

Inledande frågor: 

Är det något du undrar över innan vi börjar? 

Berätta om en vanlig dag för dig i ditt arbete.                                                                                     

Hur ofta, hur lång tid? 

Klassrummet – hos speciallärare? 

Grupp – Individuellt? 

Traggla/fylla hål – problemlösning – det 

eleverna skulle gjort i klassrummet? 

 

På vilket sätt är speciallärarens roll viktig i arbete med elever i svårigheter?  

Följdfrågor:       

- Vilken är de största utmaningarna i din roll som speciallärare?  

- Vilka förväntningar känner du att andra har på dig i din roll som speciallärare?  

- Hur ser du på din kompetens jämfört med klasslärarens? (när det gäller att 

möta elever i matematiksvårigheter) 
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Hur identifieras och bedöms elever i behov av stöd på din skola? 

Följdfrågor:  

- Beskriv arbetsgången från identifiering av svårighet till stödinsats. 

- Vilka metoder används? Kartläggning? Vem gör vad? 

- Vilken roll har du, som speciallärare, i processen? 

 

Vilka svårigheter och/eller hinder i matematik möter du hos elever? 

Följdfrågor:   

- Vad kan elevers bristande matematikutveckling bero på?  

- Upplever du att fler elever än tidigare är i behov av stöd? 

 

(hemmet, språket, undervisning, motivation, hälsa, uppväxt, dyskalkyli, 

självförtroende, inlärningssvårigheter).  

 

Hur bidrar du till att elever i svårigheter ska utvecklas så långt som möjligt? (ge 

exempel) 

Följdfrågor: 

- Hur ser ansvarsfördelningen ut på din skola gällande stöttning av elever i 

matematiksvårigheter?  

- Hur kan ett bra samarbete se ut mellan specialläraren och matematikläraren? 

- Hur ska speciallärares arbete utformas för att elever i matematiksvårigheter får 

det bästa stöd? 

På vilket sätt har ditt uppdrag som speciallärare förändrats över tid?   

Följdfrågor:   

- Vilka framgångsfaktorer har du sett som betydande för elevers 

matematikutveckling?   

Frågor för att få ett djup/dubbelkolla...

     

Kan du berätta lite mer om... 

Har du fler exempel på... 

Hur tänkte/kände du då... 

Har jag uppfattat rätt att du menar att…  

  

Avslutande fråga:  

Finns det något du vill tillägga? 

Vi tackar deltagarna för deras medverkan. 
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Bilaga 4 – Informanter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 informanter intervjuades i åldrarna 43 till 70 år.   

 

12 av dessa har en speciallärarexamen.  

 

5 (+2) arbetar på lågstadiet. 

3 (+2) arbetar på mellanstadiet. 

3 arbetar på högstadiet. 

3 arbetar på gymnasiet. 

1 arbetar på särskolan.  
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