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Sammanfattning 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om några förskollärares, grundskollärares och 

speciallärares upplevelser och erfarenheter i arbetet med att motverka och förhindra att elever 

hamnar i matematiksvårigheter. Vi är även intresserade av att se variationer i lärares arbete kring 

elever i svårigheter. För att undersöka hur det ser ut på fältet använder vi oss av den kvalitativa 

metoden. I studien genomförs enskilda intervjuer och där ingår 12 informanter bestående av 

förskollärare, grundskollärare och speciallärare verksamma i förskoleklass samt på låg- och 

mellanstadiet. Resultatet kan förstås utifrån ett kategoriskt perspektiv där eleven ses som bärare 

av problemet och åtgärderna således blir kompenserande, eller ur ett relationellt perspektiv där 

förklaringar till hinder söks i omgivningen och skolmiljön och där åtgärderna handlar om att göra 

förändringar i skolmiljön. Studiens resultat visar att det finns en komplexitet kring både 

identifiering och arbete med elever i matematiksvårigheter. Speciallärarens roll är betydelsefull, 

men inte enkel då de båda specialpedagogiska perspektiven, mer eller mindre, finns representerade 

hos studiens samtliga lärare. 

 

Nyckelord: matematiksvårigheter, identifiering, framgångsrik undervisning, hindrande faktorer, 

variationer, specialpedagogiska perspektiv 
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1 Inledning 
Under våra år som klasslärare i årskurserna 1 - 6 har flertalet elever passerat utan några som helst 

problem att klara de nationella målen i matematik. Men vi har även mött elever som verkligen 

fått kämpa med matematikämnet och som varit i behov av både anpassningar och särskilt stöd, 

elever som utmanat och tvingat oss att förändra vår undervisning och vårt tankesätt. Under de 

senaste åren har vi båda arbetat som speciallärare och därigenom fått ett annat perspektiv på 

elever i matematiksvårigheter och deras skolsituation. Vi möter dagligen våra kollegors arbete i 

klassrummen och elever som av olika anledningar har hamnat i matematiksvårigheter. Vi har 

uppmärksammat att det finns lärare som tillskriver elever matematiksvårigheter, medan andra 

lärare beskriver matematiksvårigheter som ett rådande problem i skolmiljön. Utifrån 

styrdokumentens formuleringar (SFS 2010:800; Skolverket, 2017a) ser vi tydligt att synen på 

elever i svårigheter är betydelsefull. Lärare har en avgörande roll i elevernas lärande och därför 

är det angeläget att få en bild av hur lärare ser på elever som riskerar att hamna i 

matematiksvårigheter.  

För att motverka svårigheter i det svenska utbildningssystemet har nya bestämmelser och en 

garanti för tidiga insatser införts i skollagen (SFS 2010:800); Läsa-, skriva-, räkna-garantin, 

vilket innebär en laglig rättighet till tidiga och individuella stödinsatser för elever i behov av stöd 

i ämnena svenska, svenska som andraspråk samt matematik. Enligt internationella rapporter 

(Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b) har det sedan millennieskiftet redovisats sjunkande 

kunskapsresultat för elever i den svenska skolan i ämnet matematik. I PISA1 2015 (Skolverket 

2016b) är kunskaperna i matematik för svenska elever i nivå med OECD2-genomsnittet. Enligt 

senaste PISA-undersökningen, PISA 2018 (Skolverket, 2018a), ligger våra svenska elever över 

OECD-genomsnittet. Senaste TIMSS-studien, TIMSS3 2015 (Skolverket, 2016b), visar att 

svenska elever både i årskurs 4 och 8 ligger under genomsnittet i matematik jämfört med andra 

deltagande länder i EU och OECD.  

Med tanke på de tidigare sjunkande skolresultaten (Skolverket 2016a; Skolverket 2016b), samt 

den nya Läsa-skriva-räkna-garantin (SFS 2010:800), känns det angeläget att få mer kunskap om 

vad lärare identifierar som matematiksvårigheter samt vad lärare beskriver som kvalificerat god 

undervisning för elever i matematiksvårigheter. Svensk forskning (Bergqvist et al., 2009; Boaler, 

2011) visar att matematikboken får ett alltför stort utrymme i den svenska skolan, vilket innebär 

att eleverna under matematiklektionerna sitter enskilt och räknar i sina matteböcker under 

tystnad, istället för att arbeta mer praktiskt och problemlösande och föra matematiska 

resonemang med varandra. Det finns behov av att den svenska skolans systematiska 

kvalitetsarbete fördjupas och förbättras för att utveckla en kvalificerad god undervisning 

(Håkansson & Sundberg, 2012; Sjöberg, Bergström & Nyberg, 2011). Ett sätt att kvalitetssäkra 

det svenska utbildningssystemet och motverka att elever riskerar att hamna i 

matematiksvårigheter är att skapa ett ständigt pågående utvecklingsarbete mellan forskning och 

 
1 PISA, står för Programme for International Student Assessment. Studier genomförs vart tredje år i  årskurs 9. 
2 OECD, står för Organisation for Economic Co-operation and Development. Deras uppgift är att ha ett samarbete kring ekonomi 

och utveckling mellan olika länder. 
3 TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study. Tillsammans med PISA är den vår största 

internationella kunskapsmätning. Studien genomförs vart fjärde år i årskurserna 4 och 8. 
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skolans undervisning. Genom en dialog kan ett kunskapsutbyte och aktivt deltagande från både 

forskning och utbildningssystemet gynna skolutveckling (Håkansson & Sundberg, 2012). 

I vårt uppdrag som speciallärare är det betydelsefullt att få fördjupad kunskap om 

undervisningssituationen och arbetet med att motverka och förhindra att elever hamnar i 

matematiksvårigheter, vilket är det övergripande syftet i vår studie. Med tanke på att flera 

yrkeskategorier är delaktiga i arbetet kring elever i matematiksvårigheter har vi valt att intervjua 

både förskollärare i förskoleklass, grundskollärare i årskurs 1 - 6 samt speciallärare, för att finna 

variationer i arbetet kring elever i matematiksvårigheter. I vår roll som speciallärare är det av stor 

vikt att vi har en övergripande koll och kunskap för att i samarbete med undervisande lärare på 

ett bra sätt kunna arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med elever i 

matematiksvårigheter. Elevers svårigheter kan förklaras olika beroende på vilket perspektiv man 

utgår ifrån och får till följd att även åtgärder kring eleven utformas olika (Ahlberg, 2013). För att 

urskilja de förklaringar som lärare beskriver utgör hinder och möjligheter för elever som riskerar 

att hamna i skolsvårigheter, kommer det empiriska materialet att tolkas och analyseras utifrån två 

olika specialpedagogiska perspektiv; det kategoriska perspektivet samt det relationella 

perspektivet.   

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att få fördjupad kunskap om några förskollärares, grundskollärares samt 

speciallärares upplevelser och erfarenheter i arbetet med att motverka och förhindra att elever i 

förskoleklass - årskurs 6 hamnar i matematiksvårigheter.  

Följande frågeställningar preciserar studiens syfte:  

• Vilka erfarenheter har förskoleklasslärare, grundskollärare samt speciallärare av elevers 

matematiksvårigheter?  

• Hur planerar och genomför förskoleklasslärare, grundskollärare samt speciallärare 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter? 

• Vilka möjligheter och hinder upplever förskolklasslärare, grundskollärare samt 

speciallärare i undervisningssituationen med elever i matematiksvårigheter? 

Vår studie är begränsad och visar således endast våra deltagares upplevelser och erfarenheter. 

Genom vårt val att intervjua flera yrkeskategorier vill vi få fram variationer i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. 
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2 Bakgrund 
I den här delen berörs inledningsvis skolans styrdokument. Därefter redogörs delar av 

internationell samt nationell forskning som anses vara relevant till vår studie utifrån det syfte 

som valts. Definitioner av matematiksvårigheter, sambandsfaktorer, tidiga insatser, god 

undervisning samt hindrande faktorer kommer att lyftas fram.   

2.1 Styrdokument  

Det svenska skolsystemet regleras via bland annat skollagen (SFS 2010:800) samt Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] (Skolverket, 2017a). Enligt skollagen 

(SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig utbildning samt att utvecklas och tillägna sig 

kunskaper utifrån sina förutsättningar. Elevens behov skall tillvaratas och undervisningen 

anpassas därefter för att ge alla elever möjlighet att nå uppsatta kunskapskrav. Den 1 juli 2019 

infördes Läsa-skriva-räkna-garantin i form av nya bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800), 

vilket innebär en garanti för tidiga stödinsatser för förskoleklass och lågstadiet i grundskolan, 

specialskolan samt sameskolan. Elever i behov av stöd ska därmed få individuellt utformade 

stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnena svenska, svenska som 

andraspråk samt matematik. Ytterligare en nyhet i skollagen är att “utbildning skall vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 1 kap. 5§), vilket ställer krav på 

vilka läromedel och metoder som tillämpas i undervisningen. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2017a), 

skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare står att skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Även i Salamancadeklarationen (2006) lyfts skolans ansvar att vara en skola för 

alla. Enligt Salamancadeklarationen är målsättningen att alla barn, oavsett individuella skillnader 

eller svårigheter, så långt det är möjligt skall ha rätt till undervisning inom det ordinarie 

skolväsendet. Utifrån styrdokumentens formuleringar blir det tydligt att synen på elevernas 

svårigheter är betydelsefull. 

2.2 Definitioner av matematiksvårigheter 

Enligt Lunde (2011) finns det lika många definitioner av matematiksvårigheter som det finns 

forskare i ämnet, men det man med säkerhet kan säga är att det handlar om elever som inte kan 

tillgodogöra sig matematiken enligt de förväntningar som finns. Här redogör vi för några 

definitioner av matematiksvårigheter, sambandsfaktorer samt vikten av tidig identifiering och 

tidiga insatser. Adler (2005) delar in matematiksvårigheter i fyra grupper: allmänna 

matematiksvårigheter, akalkyli, dyskalkyli och pseudo-dyskalkyli. Magne (2010) påvisar att det 

finns en stor begreppsförvirring. Brister i minnesfunktioner kan enligt forskare (Gersten, Jordan 

& Flojo, 2005) vara en orsak till att elever hamnar i matematiksvårigheter. I deras studie kom de 

fram till att de flesta elever som deltog i studien hade matematiksvårigheter. Eleverna hade 

exempelvis problem med grundläggande aritmetiska kombinationer, vilket författarna förklarade 

kunde vara både ett kännetecken och en orsak till deras matematiksvårigheter (Gersten, Jordan & 

Flojo, 2005). 

Att det inte finns någon enighet kring definitioner av matematiksvårigheter menar Murphy, 

Mazzocco, Hanich och Early (2007) beror på att det inte finns mycket forskning kring ämnet. 
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Jämfört med läs- och skrivsvårigheter utgör forskning kring matematiksvårigheter endast en liten 

del, såväl nationellt som internationellt (Östergren, 2013). Så länge det inte finns en enighet 

kring vad matematiksvårigheter är kommer det att fortsätta finnas många olika definitioner 

(Mazzocco & Myer, 2003). Enligt Lunde (2011) varierar definitionerna beroende av vilken 

yrkesgrupp som tillfrågas. Karlsson (2019) menar att matematiksvårigheter kan förklaras i 

samspelet mellan matematiken, individen och omgivningen. Det handlar om hur det abstrakta 

matematikämnet möter individen som styrs av känslor, motivation och behov i en omgivning 

som innefattar både skol- och hemmiljön.  

Enligt Lunde (2011) kan matematiksvårigheter definieras utifrån allmänna svårigheter och 

specifika svårigheter. Allmänna svårigheter är enligt Lunde i linje med generella problem med 

lärandet, medan specifika svårigheter handlar om svårigheter inom vissa områden. När det gäller 

elever som tillskrivs allmänna svårigheter spelar det ingen roll vilket ämne eller vilken 

inlärningssituation eleven befinner sig i. För elever i allmänna svårigheter är det viktigt att de får 

mer tid för sina uppgifter samt tillgång till anpassat material (Ahlberg, 2001). Det är stor skillnad 

mellan elever som är i allmänna matematiksvårigheter och i specifika svårigheter. Elever med 

allmänna matematiksvårigheter beskrivs enligt Ahlberg vara svaga över tid, men har en jämnare 

kunskapsutveckling, det de kan i början av veckan kan de även i slutet av veckan. Elever i 

specifika matematiksvårigheter har enligt Lunde (2011) inte generella inlärningsproblem. 

Däremot kan de ha specifika svårigheter inom vissa områden, exempelvis taluppfattning. Dessa 

elever visar ofta upp en ojämn kunskap och till skillnad från elever med allmänna svårigheter har 

elever med specifika svårigheter inte förmåga att komma ihåg vad de lärt sig till dagen efter. 

Elever i specifika matematiksvårigheter får ofta diagnosen dyskalkyli, ett bland forskare mycket 

ifrågasatt begrepp (Lundberg & Sterner, 2009). Skagerlund (2016) vill öka förståelsen för 

dyskalkyli, som enligt honom finns hos 3 - 6 % av elever i svensk grundskola, genom att titta på 

hur de kognitiva funktionerna påverkar elever med stora matematiksvårigheter. Skagerlund anser 

att dessa elevers svårigheter inte beror på undervisning eller deras motivation och det visar sig att 

dyskalkyli inte är en homogen inlärningssvårighet, vilket framställts i tidigare forskning, utan en 

heterogen inlärningssvårighet. Detta kan leda till att elever med dyskalkyli kommer att kunna få 

mer individualiserat stöd (Ibid, 2016). 

2.2.1 Sambandsfaktorer och matematiksvårigheter 

Då det är svårt att definiera elever med matematiksvårigheter är det också svårt att säga hur 

många av eleverna som är i matematiksvårigheter (Lunde, 2011). Geary (2004) menar att 5 - 8 % 

av eleverna har matematiksvårigheter och att det kan bero på många olika faktorer, exempelvis 

kognitiva faktorer, neuropsykiatriska faktorer och miljö-genetiska faktorer. Det finns i vissa fall 

även ett samband med lässvårigheter. Lundberg och Sterner (2009) presenterar en undersökning 

från 2002 där de låtit ett antal speciallärare uppskatta hur många elever som har både 

matematiksvårigheter och lässvårigheter. Resultatet visade att 12 % av eleverna hade svårigheter 

inom både matematik och läsning. En förklaring till elevers svårigheter att behärska matematik 

kan härledas till att matematiken har ett eget språk (Bergqvist & Österholm, 2014). I Bregqvist 

och Österholms studie undersöktes relationen mellan språk och matematik. Resultatet visade att 

flera språk förekommer i matematik; symbolspråket, det naturliga språket och bildspråket. Dessa 

språk är de som främst används. I matematik är språkbruket, det vill säga att kommunicera med 
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andra, en central del av innehållet. Språkbruket i matematik handlar om att göra sig förstådd och 

att andra förstår vad som kommuniceras. Bergqvist och Österholm hänvisar till kursplanerna i 

matematik, där det står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer. Andra forskare (Lundberg & Sterner, 2009) har tittat på 

sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. De menar och fann att 

båda kunskaperna ställer stora krav på elevers kognitiva färdigheter. Förutom att både 

matematik- och läs- och skrivfärdigheter handlar om elevers bristande kognitiva förmåga, så 

handlar det även om svårigheter med abstrakt tänkande. Avvikelser i det abstrakta tänkandet 

handlar om att elever har svårigheter att behålla uppmärksamheten längre stunder och att vara 

uthålliga. Det kan handla om bristande koncentrationsförmåga och arbetsminne. När det finns 

brister inom dessa områden drabbas elevers förutsättningar att både lära sig både läsa, skriva och 

räkna (Ibid, 2009).  

Enligt Lundberg och Sterner (2002) är övergången från procedurstrategier till automatisering en 

kritisk fas för elever med matematiksvårigheter i likhet med övergången från fonologisk analys 

till ortografisk ordigenkänning vid läsning. Enligt Morin och Franks (2009) försvårar språkliga 

hinder elevernas förutsättningar för matematikinlärning, eftersom delar av läroplanernas 

matematiska innehåll bygger på elevers språkliga förmåga. För att elever ska utveckla en god 

förmåga att tala och skriva samt matematik krävs att undervisningen erbjuder en explicit 

undervisning som fokuserar på elevers förmågor kring den språkliga aspekten av matematiken 

(Lundberg & Sterner, 2002). Med en explicit undervisning är det möjligt för elever att öva 

läsförståelse i samband med matematik. Andra exempel på explicit undervisning är att elever 

erbjuds möjlighet att reflektera över innehållet i de matematiska texterna, samt att läraren skapar 

förutsättningar för matematiska samtal. Östergren (2013) har i sin studie sökt orsaker till varför  

3 - 6 procent av alla elever utvecklar matematiksvårigheter, som exempelvis svårigheter med 

taluppfattning och arbetsminne. Orsaker som nämns kan bero på kombinerade svårigheter som 

tillsammans leder till att elever hamnar i matematiksvårigheter. Östergren påvisar vikten av att 

känna till vilka svårigheter elever har och vad det är som orsakar svårigheterna. Ofta är det flera 

svårigheter som gör att inlärningen blir störd; antalsuppfattning i kombination med 

arbetsminneskapaciteten är en del i detta. Dels kan eleven ha svårigheter med både 

antalsuppfattning och arbetsminnet, men om en del är starkare kan den även kompensera för den 

svagare delen (Ibid, 2013). 

Arbetsminnet tycks vara en av de kognitiva funktioner som hör ihop med aritmetisk förmåga, 

såväl hos barn med inlärningssvårigheter som hos barn utan inlärningssvårigheter (Dumontheil 

& Klingberg, 2011). För att elever inte ska riskera att hamna efter behöver de få förståelse för 

tallinjen och för hur förhållandet mellan tal hänger ihop med exempelvis ord, siffra och mängd. 

Andra kompetenser som gynnar elevers lärande i matematik är grundläggande kunskap om 

aritmetik och arbetsminne, vilket har betydelse för elevers matematiska prestationer. 

Arbetsminnet behövs bland annat för att vid flerstegsuppgifter hålla uträkningar i minnet. Även 

den inre mentala tallinjen hör ihop med arbetsminnet. En förklaring till varför arbetsminne är 

viktigt för att kunna bemöta och bemästra flerstegsuppgifter förklaras av Klingberg (2011). 

Klingberg har undersökt hur olika delar i hjärnan kopplas samman med lösningar av olika 

matematiska problem. Förmågan att hålla kvar visuella bilder tror Klingberg kan hänga samman 
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med förmågan att hålla fler räkneoperationer i minnet. Med stöd av Klingbergs vetskap finns 

förutsättningar att få en större förståelse för hur elevers kompetenser och förmågor utvecklas 

olika, hur sambandsfaktorer hör ihop samt behovet av att tillrättalägga undervisningen utifrån 

individuella förmågor.   

Andra faktorer när det gäller matematik är förmågan att tillägna sig matematisk kompetens. I en 

studie av Geary ( 2011) undersöks hur matematisk kompetens påverkar elevers framtida liv. 

Elever som redan från början hamnat efter i skolans matematik riskerar att fortsätta hamna efter 

genom hela skoltiden. Dumontheil och Klingberg (2011) menar att aritmetik bygger på en rad 

kognitiva processer och att låg aritmetisk förmåga hos en individ påverkar hur dennes 

levnadsstandard blir i framtiden. Risken för arbetslöshet och depression hör ihop med låg 

aritmetisk förmåga. Lundberg och Sterner (2009) menar att elever som har svårt att lära sig att 

räkna även kommer att få andra svårigheter och att det i förlängningen kan leda till konsekvenser 

både utanför skolan samt längre fram i livet. Lundberg och Sterner menar att det verkar som att 

det finns ett samband mellan förmågan att kunna räkna och hur man lyckas i arbetslivet i fråga 

om tillfredsställelse och lön, vilket motiverar tidig identifiering och tidiga insatser. 

2.2.2 Tidig identifiering och tidiga insatser 

Barn möter matematik tidigt och redan innan de börjar skolan tillägnar de sig färdigheter som de 

sedan använder under sin skolgång. De sorterar, spelar spel och möter siffror och symboler i 

ramsor, sånger och lek, med eller utan vuxnas aktiva medverkan. Därmed börjar de att utveckla 

en förståelse för antal och mängd och steget in i skolvärlden går lätt. Alla elever tar inte samma 

enkla steg in i skolvärlden. Ganska fort märks skillnader i elevers matematiska färdigheter. 

Förståelse och automatisering tar längre tid och skillnader i motivation och inställning till 

matematikämnet blir tydliga. Olikheter och variation av elevers prestationer är naturligt, menar 

Engström (2015). Att inte hinna med det som är tänkt enligt styrdokument och läromedel är ett 

tecken på att elever är lågpresterande. Vikten av tidig identifiering och kvalificerade stödinsatser 

är betydande för elever som presterar lågt, för att även de ska få möjlighet att klara kravnivån i 

grundskolan (Engström, 2017). Enligt Engström kommer det dock alltid att finnas en liten grupp 

elever som inte når dit på grund av mycket låga prestationer. Att tidigt kunna identifiera och sätta 

in insatser kan därmed vara helt avgörande för elevers framtid (Lundberg & Sterner, 2009). 

Pettersson (2010) tar upp tidsaspekten, om inte tidiga insatser görs för de elever som visar tecken 

på att hamna i matematiksvårigheter riskerar svårigheterna att bli långvariga. Även Reikerås 

(2013) påtalar vikten av tidig identifiering och tidiga insatser. Det är betydelsefullt att man redan 

på förskolan upptäcker barn som riskerar att hamna i matematiksvårigheter, eftersom 

kunskapsglappet börjar redan där och bara blir större om inget görs i tid (Ibid, 2013). 

2.3 God undervisning 

Sjöberg (2006) lyfter bristande undervisning som den främsta orsaken till att elever hamnar i 

matematiksvårigheter. En elevgrupp som deltar i Sjöbergs studie anser att det är av stor vikt att 

det finns en kompetent matematiklärare i klassen. Lunde (2011) hävdar att undervisningen och 

dess utformning kan vara helt avgörande för elevens matematiklärande och framhåller att en av 

de främsta framgångsfaktorerna för att eleven ska lyckas i sitt matematiklärande är att skolan 

erbjuder tidiga insatser. Boaler (2011) anser att lärare bör förbättra elevernas upplevelse av 
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matematiken i klassrummet genom att ersätta deras rädsla och motstånd till matematikämnet med 

entusiasm och intresse. Boaler menar vidare att eleverna måste få möjlighet att vara aktivt 

engagerade i sitt lärande, de måste få använda matematiken på ett mer flexibelt sätt, samt arbeta 

mer som matematiker istället för att lära sig en massa regler och standardmetoder utantill, vilket 

den traditionella undervisningen präglas av. Boaler trycker på vikten av att eleverna får 

kommunicera matematik, tänka logiskt, göra problemen begripliga samt visa sina lösningar 

genom att ge dem möjlighet att arbeta med en mängd olika slags matematiska problem. Enligt 

Lunde (2011) innebär en god matematisk kompetens att eleven behärskar färdigheter och 

förståelse för att kunna resonera och lösa matematiska problem och att hjälpinsatserna således 

måste inriktas på att utveckla den kompetensen. Lunde hävdar att åtgärderna ska vara 

forskningsbaserade. När det handlar om elever i matematiksvårigheter är det enligt Lunde fyra 

centrala frågor som behöver besvaras för att förändra situationen för dessa elever. Först och 

främst handlar det om att ta reda på vilka elever som hamnar i matematiksvårigheter. Detta gör 

vi genom att granska hur matematiksvårigheter definieras, hur sådana definitioner bidrar till att 

avgöra vilka elever som har sådana svårigheter, samt vilka egenskaper det är vi ska leta efter. För 

det andra gäller det att ta reda på varför matematik är så svårt för vissa barn. Handlar det om att 

eleven kämpar med flera ämnen i skolan, eller handlar det specifikt om svårigheter i ämnet 

matematik? Finns det andra svårigheter som kan påverka inlärningen i matematik, såsom 

språksvårigheter eller koncentrationssvårigheter? För det tredje bör vi fråga oss vad skolan kan 

göra för att hjälpa och förebygga svårigheter. Här handlar det om att fundera över vilket utbyte 

elever har av de insatser som skolan gör, om eleven lär sig på samma sätt som andra elever, eller 

om eleven kräver en annorlunda undervisningssituation. Den fjärde frågan handlar om hur 

omfattande matematiksvårigheter upplevs med tanke på hur eleven klarar vardagen och fungerar 

i skolan, på fritiden, samt i arbetslivet. För att elever i matematiksvårigheter skall få lyckas även 

i klassrummet är det viktigt att utformningen av specialundervisning samspelar med 

klassrumsundervisningen (Ibid, 2011).  

 

Håkansson och Sundberg (2012) anser att en viktig lärdom från specialpedagogisk forskning är 

förståelsen för att god generell undervisning där läraren är nyckelperson för elevernas lärande 

ligger till grund för ett högkvalitativt särskilt stöd i undervisningen. Håkansson och Sundberg 

framhåller också vikten av god kunskap om olika specifika inlärningssvårigheter, 

undervisningsstrategier och kompensatoriska hjälpmedel. Även Lunde (2011) menar att det finns 

ett tydligt samband mellan lärares kompetens och elevernas lärande. Elever i 

matematiksvårigheter verkar dock ofta ha ett större utbyte av en annorlunda uppbyggd 

undervisning, utformad mot bakgrund av dynamisk kartläggning/testning, där eleverna känner att 

de får lyckas i sitt lärande. Något som enligt Håkansson och Sundberg (2012) pekas ut som 

särskilt betydelsefullt inom vetenskaplig forskning är kombinationer av övergripande samt mer 

specifika undervisningsstrategier, exempelvis metakognitiva lärandestrategier för eleverna. 

Partanen (2016) påvisar betydelsen av att eleverna får utveckla sin metakognitiva förmåga, vilket 

innebär att de får lära sig att fundera och reflektera över sitt lärande. Hattie (2017) nämner 

metakognitiva strategier som strategier med generellt stark påverkan på elevers 

studieprestationer, vilket innebär att de är till nytta för alla elever, inte enbart för elever i behov 

av särskilt stöd. Exempel på metakognitiva strategier med stark effekt är enligt Hattie 
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självundervisning som exempelvis kan innebära att verbalisera de olika stegen vid 

problemlösning, självvärdering, vilket till exempel innebär att kontrollera arbetsuppgifterna 

innan de lämnas in för bedömning, att be om stöd av en kamrat eller lärare, samt att upprepa och 

memorera – till exempel genom att anteckna eller tänka högt - för att på så sätt komma ihåg det 

man har lärt sig (Ibid, 2017).  Svenska forskare som studerat internationell forskning har 

sammanställt och diskuterat eventuella slutsatser utifrån svenska omständigheter. Här framhålls 

positiva effekter av riktad undervisning i specifika färdigheter samt specialundervisning i 

flexibla grupper för att minska risken för låg självuppfattning hos elever i behov av särskilt stöd. 

Håkansson och Sundberg (2012) tar även upp samundervisning som en framgångsfaktor för god 

undervisning. Genom att klasslärare och speciallärare arbetar tillsammans i klassrummet ökar 

möjligheterna att nyttja lärarnas olika kompetens, samtidigt som det innebär en högre lärartäthet. 

Härigenom ges större möjligheter till variation när det gäller exempelvis gruppsammansättningar 

och arbetssätt. Samtidigt kan eleverna få mer uppmärksamhet från lärare och de behöver inte 

vänta så länge för att få hjälp. Samundervisning ger även eleverna möjlighet att se och efterlikna 

lärarnas samarbete i klassrummet. Boaler (2011) framhåller bedömning för lärande, där 

utgångspunkten är frågan om hur lärandet kan förbättras. När det gäller utvecklingen av lärarnas 

matematikundervisning anser Boaler att de matematiksatsningar som görs måste vara medvetna 

och långsiktiga. 

 

Enligt Lundberg och Sterner (2009) innebär god undervisning strukturerad undervisning där man 

börjar i det konkreta och sedan, i fyra tydliga faser, arbetar mot det mer abstrakta. I den 

laborativa fasen arbetar man med konkret material och muntliga förklaringar. Eleven får genom 

att använda flera sinnen hjälp med att göra begrepp begripliga, fördjupa förståelsen och befästa 

kunskaper. Nästa fas, den representativa fasen, tar vid när eleven utan att behöva använda 

konkret material kan redogöra för det aktuella matematikinnehållet. I den representativa fasen 

ritar eleven bilder eller symboler som lösningar på problem. Bilderna tillsammans med 

resonemang ger eleven verktyg för sitt lärande. Tack vare erfarenheten från den laborativa fasen 

tar eleven nästa steg mot den abstrakta fasen. Att kunna rita bilder och symboler blir ett verktyg 

att ta till även i andra situationer och något att kunna ta till när matematiken blir för abstrakt. 

Abstraktionsfasen är den tredje fasen. Först när eleverna har konkret och representativ förståelse 

kan de fördjupa förståelsen till en mer abstrakt nivå och använda matematiska symboler. Nu 

börjar eleven kunna lösa uppgifter och problem i huvudet. Att eleven förstår sambanden mellan 

faserna är en viktig uppgift för läraren. Att hjälpa eleven att befästa, återkoppla och lyfta fram 

samband och idéer är lärarens roll i återkopplingsfasen, som är den fjärde fasen och grunden för 

fortsatt lärande (Ibid, 2009). 

2.3.1 Hindrande faktorer i arbetet med elever i matematiksvårigheter 

Sjöberg, Bergström och Nyberg (2011) lyfter den tidigare sedan länge nedåtgående trenden när 

det gäller svenska elevers prestationer i matematik och menar att det finns en oenighet om 

orsaker till de negativa matematikresultaten. En hindrande faktor som Sjöberg, Bergström och 

Nyberg tar upp är att glappet mellan svensk skola och vetenskaplig forskning är alldeles för stort 

och att det måste till en utökad samverkan mellan lärare på fältet och svenska forskare för att 

åstadkomma en positiv förändring i matematikutvecklingsarbetet. Boaler (2011) hävdar att 
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undersökning efter undersökning har visat att det varken är läromedel eller kursplaner i 

matematik som gynnar elevernas matematikutveckling, utan att det snarare handlar om vikten av 

skickliga lärare. Boaler anser vidare att mycket individuellt arbete i matematikböcker under 

tystnad inebär ett passivt lärande och ett mekaniskt räknande, vilket kan vara hindrande för 

elevernas lärande då räknandet i böcker inte innebär flexibla och problemlösande arbetssätt och 

för att eleverna inte får kommunicera med varandra kring matematiken och därmed inte ges 

möjlighet att utvecklas till flexibla tänkare och problemlösare. Enligt Asami– Johansson (2019) 

saknar svenska skolor en gemensam undervisningskultur. Asami–Johansson gör jämförelser med 

Japan där det finns etablerade metoder för lärare att dela med sig av sina kunskaper till varandra 

och därigenom även själva utveckla sitt lärande. Sjöberg (2006) beskriver att hindarnde faktorer 

som elever i hans studie tar upp främst har strukturella orsaker som kan relateras till skolans 

organisation och som varken elever eller lärare har någon större möjlighet att påverka. Det 

handlar bland annat om stora undervisningsgrupper, brist på arbetsro och för långa arbetspass 

med enskilt tyst räknande. Eleverna i Sjöbergs studie hade svårt att förstå lärarnas förklaringar. 

De upplevde även stress och oro inför provsituationer, vilket de ansåg hade en negativ påverkan 

på provresultatet (Ibid, 2006). 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Matematiksvårigheter beskrivs olika beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att se på dem. 

Intar man ett kategoriskt perspektiv talar man om elever med matematiksvårigheter och 

svårigheterna förklaras då utifrån en medicinsk/psykologisk förståelsemodell. Eleven avviker 

från det som anses normalt. Intar man ett relationellt perspektiv pratar man om elever som 

befinner sig i matematiksvårigheter och svårigheterna söks och förklaras här utifrån den kontext 

som eleverna befinner sig i (Sjöberg, 2006). Här presenteras de specialpedagogiska perspektiv, 

det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet, vilka utgör den teoretiska 

referensram som denna studie utgår ifrån och som resultatet ska sättas in i. Genom att utgå från 

dessa perspektiv kan informanternas definitioner och förklaringar kring elever i 

matematiksvårigheter ge oss svar på vilket eller vilka perspektiv de utgår ifrån. Det i sin tur kan 

påverka vad informanterna lyfter som framgångsfaktorer i undervisning och hinder i arbetet med 

elever i matematiksvårigheter. Elevers problem förklaras olika beroende på vilket perspektiv 

man väljer och stödet till eleven utformas också därefter (Ahlberg, 2013). 

3.1 Det kategoriska perspektivet 
Det specialpedagogiska perspektiv som anses vara det äldsta perspektivet och det som har 

dominerat specialpedagogiken över tid är det som benämns som det kritiska perspektivet 

(Nilholm, 2007) eller det kategoriska perspektivet (Persson, 2019). Det kategoriska perspektivet 

har sitt ursprung i psykologin samt i den medicinska vetenskapen och karaktäriseras av att 

problem och brister tillskrivs eleven. Man talar här om elever med svårigheter (Persson, 2019; 

Nilholm, 2007). Orsakerna till problemen söks hos eleven och man söker förklaringar till 

problemen inom neuropsykologi och medicinvetenskap. Åtgärderna är kortsiktiga, ansvaret för 

dessa läggs hos speciallärare eller specialpedagog och handlar om att kompensera för elevens 

brister och problem, för att de på så sätt ska kunna passa in i det som anses vara det normala. 

Centralt inom det kategoriska perspektivet är att man använder sig av tester och diagnoser för att 
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synliggöra elevens svårigheter. Nilholm (2007) menar att det kategoriska perspektivet har varit - 

och fortfarande är - det mest dominerande synsättet. Det handlar med andra ord om att eleven 

kompenseras för att anpassa sig till skolan istället för att skolan anpassas för att möta eleven. 

Haug (1998) benämner detta synsätt som det kompensatoriska perspektivet och menar att 

individuella resurser ska sättas in för att kompensera elevens brister. Målet blir då att hitta rätt 

undervisningsmetoder för eleven, vilket bland annat resulterar i segregerade 

undervisningsformer. 

3.2 Det relationella perspektivet  
I och med att kritik började höras kring det kategoriska perspektivet växte det relationella 

perspektivet fram (Nilholm, 2007). Det påverkades av samhällsvetenskapen som började 

intressera sig för specialpedagogiska frågor (Nilholm, 2005). I det relationella perspektivet utgår 

man från alla elevers olikheter och det är skolan och samhället som ska anpassa sig till eleven. 

Orsaker till svårigheter söks i mötet mellan eleven, omgivningen och lärmiljön. I det relationella 

perspektivet talar man om elever som är i svårigheter. Elevers olikheter ses som en tillgång och 

man förespråkar ett inkluderande arbetssätt. Åtgärderna handlar här således om att göra 

förändringar i lärmiljön, till skillnad från det kategoriska perspektivet där individuella brister är i 

fokus för åtgärder (Nilholm, 2007). Enligt Persson (2019) förklaras det relationella perspektivet 

med långsiktiga lösningar och ansvaret för specialpedagogiska insatser ligger på flera aktörer, 

vilket skiljer sig från det kategoriska där kortsiktiga lösningar råder och där ansvaret för 

specialpedagogiska insatser läggs på specialläraren. Till skillnad från Nilholm (2007) och 

Persson (2019) benämner Haug (1998) detta perspektiv som ett demokratiskt deltagarperspektiv 

och menar att det är skolan som system som skapar problemen, inte eleven. Utifrån det 

relationella (Nilholm, 2007), eller som Haug (1998) valt att kalla det, det kompensatoriska 

perspektivet, ska alla elever ska känna sig delaktiga i en gemenskap. Här finns inga särlösningar. 

I ett relationellt perspektiv utformas specialpedagogiska insatser på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Alla tar ansvar för elevens svårigheter och det viktiga är samspelet, 

förhållandet och interaktionen som sker mellan olika aktörer (Ahlberg, 2013; Persson, 2019).  

4 Metod  
I denna del beskrivs och argumenteras för val av tillvägagångssätt för genomförandet av vår 

kvalitativa studie. Här presenteras studiens val av metodansats, metod, urval, genomförande samt 

dataanalys. Delarna beskrivs och argumenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet, 

validitet samt de etiska aspekterna som tagits hänsyn till i studien.  

4.1 Metodansats 
I denna småskaliga studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats, eftersom 

vi vill få en fördjupad kunskap om och förståelse för olika kategorier av lärares arbete med 

elever i matematiksvårigheter. Enligt Bryman (2011) avser kvalitativ forskning tolkning av ord, 

till skillnad från kvantitativ forskning där tolkning av siffror avses. Kvale och Brinkmann (2014) 

samt Fejes och Thornberg (2015) menar att i en kvalitativ studie ges möjligheter att studera hur 

människan uppfattar och tolkar sin omgivning. Som forskare ges då möjlighet att undersöka hur 

omgivningen uppfattar och tolkar sin omvärld. En kvalitativ forskningsansats används i den här 
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studien eftersom det är en mindre studie med ett begränsat antal informanter. Med tanke på 

studiens syfte; att få fördjupad kunskap om några förskollärares, grundskollärares samt 

speciallärares upplevelser och erfarenheter i arbetet med att motverka och förhindra att elever i 

förskoleklass - årskurs 6 hamnar i matematiksvårigheter, anser vi att en kvalitativ 

forskningsansats är lämplig för att besvara studiens syfte. 

4.2 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) används kvalitativa forskningsintervjuer för att utifrån 

intervjudeltagarnas perspektiv försöka förstå deras värld och erfarenheter. Intervjun, som är ett 

professionellt samtal om vardagslivet, blir till ny kunskap om ett gemensamt ämne i 

interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. För att nå kunskap måste 

forskningsintervjun ha ett tydligt syfte och en struktur. I denna studie är syftet att få fördjupad 

kunskap och förståelse om lärares erfarenheter i arbetet med att motverka och förhindra att elever 

hamnar i matematiksvårigheter. För att kunskap ska kunna nås är den sociala interaktionen 

mellan intervjuare och intervjudeltagare betydelsefull och avgörande. Intervjudeltagarna ska 

känna sig bekväma med situationen och med att dela med sig av sina erfarenheter, vilka även 

kommer att bli offentliga eftersom de blir en del av forskningsresultatet. Kvale och Brinkmann 

menar att det kan finnas problem med semistrukturerade intervjuer. De kan leda till olika 

maktpositioner, eller att samtalet blir en monolog där den intervjuade kan känna osäkerhet på 

grund av relationen mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjuaren kan, medvetet eller 

omedvetet, påverka intervjudeltagaren på grund av den interaktion som uppstår. Vidare menar 

Kvale och Brinkmann att en nackdel med kvalitativa forskningsintervjuer även kan vara att den 

intervjuade anpassar sina svar utifrån det hen tror förväntas vara korrekt.  

Eftersom avsikten i denna intervjustudie är att ge varje lärare utrymme att fördjupa sig kring de 

frågor vi avsåg att ställa, valde vi att genomföra enskilda semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer leder till mer flexibilitet och öppenhet, samtidigt som informanten 

ges möjlighet att ge en djupare beskrivning av sina erfarenheter och att utveckla sina idéer. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar utarbetades en intervjuguide som användes för att 

säkerställa att syfte och frågeställningar besvarades (Bryman, 2011). Intervjuguiden användes 

även för att lättare kunna kategorisera svaren i teman och därefter tolkas och analyseras i 

studiens resultat (Fejes & Thornberg, 2015). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt 

att inledningsvis vid intervjuer etablera en god relation till respondenterna. Vi inledde 

intervjuerna med frågor om lärares bakgrund och nuvarande arbetsuppgifter. Vid genomförandet 

av intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning med både mobiltelefon och diktafon för att 

säkerställa att intervjuerna blev inspelade. Intervjuerna transkriberades sedan med 

informanternas tillåtelse. 

4.3 Urval 
I en kvalitativ studie är det betydelsefullt att göra ett noggrant och strategiskt urval för att få så 

mycket förståelse och information kring de valda frågeställningarna som möjligt (Creswell, 

2013). Urvalet till denna studie är delvis strategiskt, då vi vill intervjua personer som kan ge 

relevanta svar på studiens frågeställningar. Vi begränsar urvalet av respondenter till lärare i 

närliggande kommuner eftersom vi har en snäv tidsram för vårt arbete, vilket innebär att vi även 
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gör ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) är bekvämlighetsurval vanligt förekommande 

vid kvalitativa forskningsintervjuer. Ett bekvämlighetsurval innebär också att vi som intervjuare 

kan komma att ha en relation till våra intervjudeltagare, något som enligt Bryman kan vara både 

positivt och negativt - negativt ur bedömningssynpunkt, på grund av att vi har en tidigare 

uppfattning om personerna - men också positivt, på grund av den medvetenhet om ämnet som 

personerna har. Det är svårt att veta om intervjudeltagarna kan bidra med tillräckligt omfattande 

erfarenheter och redogörelser, vilket också är en nackdel med bekvämlighetsurval. Creswell 

(2013) menar att bekvämlighetsurval spar tid och ansträngning, men att det kan ske på bekostnad 

av information och trovärdighet.  

För att få svar på våra frågeställningar och studiens syfte har vi genomfört intervjuer med 

pedagoger som undervisar elever i förskoleklass - åk 6 i ämnet matematik. För att få fram 

variationer i arbetet kring elever i matematiksvårigheter föll valet på att intervjua både 

förskollärare, grundskollärare och speciallärare. Vår tanke var inledningsvis att enbart intervjua 

speciallärare, eftersom syftet med vår studie är att få kunskap om hur man ute på skolorna 

arbetar för att motverka och förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter och att detta 

ansvar i första hand ligger på specialläraren. Men vi insåg att vi skulle få problem med att hitta 

12 speciallärare villiga att delta i vår studie. Samtidigt konstaterade vi att många skolor faktiskt 

saknar speciallärare, framför allt med inriktning mot matematikutveckling, samt att ansvaret för 

arbetet kring elever i matematiksvårigheter ofta hamnar på klasslärare eller på annan personal 

med specialpedagogisk kompetens. Därför valde vi att även ta med grundskollärare i vår studie. 

Med tanke på vikten av tidiga insatser och den nya Läsa- skriva-räkna-garantin (SFS 2010:800) 

som nyligen trädde i kraft, såg vi ett värde i att även få med förskoleklasslärares tankar kring 

arbetet med elever i matematiksvårigheter. I vår studie ingår därmed 12 lärare från närliggande 

kommuner varav två förskolelärare i förskoleklass, två lärare i årskurs 1 - 3, tre lärare i årskurs 4 

- 6 och fem speciallärare; tre med inriktning mot matematikutveckling och två med läs- och 

skrivinriktning. Samtliga lärare har lång erfarenhet av läraryrket. För att inte behöva tacka nej till 

någon tänkbar respondent valde vi att kontakta några lärare i taget och vänta in besked innan vi 

kontaktade fler.  

4.4 Genomförande 

För att få kontakt med våra informanter kontaktade vi inledningsvis rektorer på skolor i våra 

närliggande kommuner, informerade dem om vårt examensarbete och syftet med vår studie samt 

fick deras godkännande att genomföra studien. Rektorerna agerade även “grindvakter” (Bryman, 

2011) genom att hjälpa oss att komma i kontakt med förskollärare, klasslärare och speciallärare 

som undervisar i ämnet matematik i förskoleklass - årskurs 6. Bryman beskriver en grindvakt 

som en person med tillträde till en plats och som hjälper forskare att komma i kontakt med 

denna. Vi skickade därefter ut missivbrev (se bilaga 1) till rektorerna och till tänkbara 

respondenter på de skolor där vi planerade att genomföra våra intervjuer. Kvale och Brinkmann, 

(2014) påtalar vikten av att informanten känner att platsen för intervjun känns trygg och ohotad 

och vi överlät därför till våra respondenter att föreslå tid och plats för intervjun. De 

forskningsetiska principerna presenterades och informanterna informerades om ljudupptagning 

och att denna kommer att raderas efter avslutat arbete. Enligt Kvale och Brinkmann är 

intervjuernas första minuter viktiga för relationsskapandet mellan intervjuare och informant och 
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för tryggheten att kunna tala fritt. Intervjuerna inleddes därför med allmänna öppningsfrågor och 

fortsatte sedan med frågor och följdfrågor utifrån studiens syfte och frågeställningar med 

intervjuguiden som grund. Intervjuerna tog cirka 45 minuter. Antalet intervjuer delades upp jämt 

mellan oss författare.  

4.5 Dataanalys 

De 12 genomförda intervjuerna med förskollärare, grundskollärare och speciallärare ligger till 

grund för vår studies resultat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ett bra tillvägagångssätt för 

att rama in det man undersöker att tematisera och hitta mönster utifrån sin undersökning. Vi har 

använt oss av Kvale och Brinkmanns (2014) intervjumodell i sju steg genom hela 

intervjuundersökningen. Steg ett (1), tematisering; studiens syfte har formulerats innan 

intervjuerna har genomförts. Steg två (2), planering; studiens upplägg planerades med hänsyn till 

intervjumodellens alla sju stadier innan vi påbörjade intervjuerna. Steg tre (3), intervju; 

intervjuerna genomfördes enligt utarbetad intervjuguide och genom ett reflekterande 

förhållningssätt. Steg fyra (4), utskrift; intervjuerna transkriberades. Steg fem (5), analys; utifrån 

studiens syfte och intervjuernas karaktär valde vi en kvalitativ analysmetod. Steg sex (6), 

verifiering; intervjuns validitet, reliabilitet och generaliserbarhet fastställdes. Steg sju (7), 

rapportering; resultatet av undersökningen rapporterades i enighet med etiska aspekter och 

vetenskapliga kriterier.  

Vi har delat in våra informanter i tre grupper; förskoleklasslärare (2), grundskollärare (5) som 

arbetar i årskurs 1 - 6 och speciallärare (5). Siffran inom parentes anger antalet informanter i 

varje grupp. Varje grupp har sedan analyserats var för sig i vårt resultat, för att på så vis få fram 

variationerna. 

 

4.6 Reliabilitet, validitet samt etiska aspekter 

Bryman (2011) förklarar begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om hur data 

samlas in och bearbetas medan validitet visar om undersökningen mäter det som är avsett att 

mätas. Kvale och Brinkmann (2014) anser att begreppen reliabilitet och validitet kan tyckas 

svåra att förstå och att det finns forskare som vid kvalitativa studier istället använder sig av 

begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. Göransson och Nilholm (2009) tar upp 

smygrepresentativitet i kvalitativ forskning. De menar att det handlar om att urvalet av 

informanter felaktigt får representera en större grupp än i den givna studien. Fejes och Thornberg 

(2015) menar att resultatet i en kvalitativ undersökning inte kan generaliseras på grund av det 

begränsade antalet respondenter. Eftersom vi gör en småskalig studie med ett begränsat antal 

deltagare är vi medvetna om att resultatet i vår studie ej kan anses vara representativt för alla 

lärare som undervisar i ämnet matematik, utan enbart för den grupp som medverkat i vår studie. 

Enligt Bryman (2011) är detta en vanligt förekommande avgränsning vid kvalitativa studier.  

Larsson (2005) anser att man bör vara medveten om risken att informanter ger svar som de tror 

förväntas av dem och att detta måste tas i beaktande när det gäller forskningsresultatets 

tillförlitlighet. Vi har valt att intervjua både förskollärare i förskoleklass, lärare i årskurs 1 - 6 och 

speciallärare. Vi är medvetna om att det i vår studie är få lärare per grupp, men intentionen är att 
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se variationer i arbetet med elever i matematiksvårigheter. För att öka validiteten i vår studie har 

vi transkriberat alla våra intervjuer så fort som möjligt efter att intervjuerna har genomförts. 

Vid forskningsstudier skall alltid hänsyn tas till etiska ställningstaganden. Vi har vid vår studie 

tagit i beaktning de fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer gällande 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2017).  Informationskravet innebär att deltagarna ges tillräcklig information kring 

undersökningens syfte för att kunna avgöra om de vill delta i undersökningen eller ej. 

Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan och 

möjligheten att när som helst ha rätt att avbryta sitt deltagande. I och med att vi gör en mindre 

studie inom ett avgränsat område kan det finnas en risk att deltagarna kan känna sig mer eller 

mindre tvingade att delta i vår undersökning för att de känner till oss och vill hjälpa oss i vårt 

arbete. Därför känns det extra viktigt att vi påtalar att deltagandet i vår studie är frivilligt. 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personuppgifter och annan data är 

avidentifierade, vilket innebär att deltagarna därmed är helt anonyma. Här är det viktigt att vi är 

noggranna, eftersom vår studie så långt som möjligt begränsar sig till ett litet område och det 

annars lätt kan framkomma uppgifter som leder till att deltagarnas identitet kan röjas. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och det material som vi samlat in vid vår studie endast 

kommer att användas för forskningsändamål i denna studie. 

5 Resultat  

Syftet med vår studie är att få fördjupad kunskap om några förskollärares, grundskollärares samt 

speciallärares upplevelser och erfarenheter i arbetet med att motverka och förhindra att elever i 

förskoleklass - åk 6 hamnar i matematiksvårigheter. Resultatet redovisas med utgångspunkt från 

våra frågeställningar och de teman som framkommit i analysen. I det här resultatet finns tre 

huvudteman; identifiering, planering och genomförande samt hindrande faktorer. Det första och 

andra huvudtemat består av flera underteman som exemplifieras och beskrivs med flera citat, 

medan det tredje temat endast beskrivs utifrån huvudtema. Varje tema avslutas med en kort 

sammanfattning.  

Informanterna är indelade i tre grupper; förskollärare i förskoleklass, grundskollärare åk 1 – 6 

samt speciallärare. Resultatet redovisas främst utifrån dessa tre grupper. Vid generella 

beskrivningar som gäller alla lärarkategorier benämns alla deltagare i studien som lärare. Inga 

namn förekommer, istället efterföljs varje citat av en beteckning som visar vilken yrkeskategori 

informanten tillhör samt en siffra för att skilja dem åt.  FL står för förskollärare som arbetar i 

förskoleklass, GL representerar grundskollärare som arbetar i årskurs 1 - 6 och SL står för 

speciallärare. 

 

5.1 Identifiering av matematiksvårigheter  

Nedan presenteras resultatet av informanternas svar om hur matematiksvårigheter identifieras. 

Svaren redovisas i tre kategorier vilka framkommit utifrån analys av vårt resultat; Lärares 
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definitioner av matematiksvårigheter, Lärares erfarenheter av orsaker till matematiksvårigheter 

samt Lärares erfarenheter av bedömning av matematiksvårigheter. 

5.1.1 Lärares definitioner av matematiksvårigheter  

Förskoleklasslärare berättar att det är svårt att veta vad som är svårigheter och vad som handlar 

om mognad och kunskapsutveckling. En förskoleklasslärare berättar att hen “tar emot eleverna 

med skyldighet att möta dem där de är och det är sån stor variation” (FL1). Att inte ha 

åldersadekvata kunskaper beskriver förskoleklasslärare kan vara ett tecken på rådande 

matematiksvårigheter. “Man börjar väl dra öronen åt sig när man möter barn som inte har de här 

första begreppen” (FL2). 

Flera grundskollärare definierar matematiksvårigheter som att sakna förståelse trots att eleverna 

fått adekvat undervisning med varierade arbetssätt och tillgång till konkret material. Lärare 

berättar att tecken på matematiksvårigheter är när elever saknar grundläggande färdigheter och 

strategier eller att de inte har automatiserat metoder, inte förstår begrepp eller visar upp ojämna 

kunskaper från dag till dag. “… elever som har problem med multiplikationstabellerna... och 

svårigheter att se mönster...och har svårt att lära sig klockan... De tränar och tränar, men befäster 

aldrig det som de arbetar med...” (GL3). 

Flera speciallärare beskriver att bristande måluppfyllelse är en definition av 

matematiksvårigheter och förklarar att det beror på att eleven saknar grundläggande matematiska 

kunskaper.   

När man möter elever som man befarar inte når kunskapskraven, inte har förståelsen, inte mött 

matematiken tidigt...brister i taluppfattningen, har inte matematiken klar för sig. Får man inte med sig det 

grundläggande är det svårt att bygga vidare, glappet blir större och större (SL3). 

5.1.2 Lärares erfarenheter av orsaker till matematiksvårigheter 

En uppfattning som delas av samtliga lärare är att det inte är lätt att veta orsaken till att 

matematiksvårigheter uppstår. Samtidigt anser de att det är svårt att veta om 

matematiksvårigheter kan vara uttryck för andra svårigheter. Lärares förklaringar till att elever 

hamnar i matematiksvårigheter handlar om olika individuella variationer, vilka är svåra att 

påvisa. Lärare inom samtliga yrkeskategorier nämner någon fysisk/neuropsykologisk orsak som 

funktionsvariationer, arbetsminne, svag teoretisk begåvning eller dyskalkyli. “Det kan bero på 

gener... man ärver ju allting så nog tror jag att det kan ligga nåt bakom det... men sen kan det 

handla om begåvning också... eller låg begåvning... Det kan även handla om ett barn som är 

allmänt orolig... koncentrationssvårigheter... “(FL2) 

Det kan ju handla om dyskalkyli... men det är svårt att påvisa... Jag kan inte ställa den diagnosen, men 

däremot kan jag ha en tanke om att det finns... Sen kan det handla om elever som helt enkelt har det svårt 

redan från början... att se antal... sen hänger det med... och glappet blir bara större eftersom matematiken är 

ganska snabbt forcerande... Har man missat ett moment så är det svårt att gå vidare... (GL3) 

Samtliga lärare hänvisar till att matematiksvårigheter kan orsakas av att elever inte haft 

tillräckligt många möten med matematik i tidiga år. De beskriver att eleverna inte har fått 
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möjlighet och förutsättningar att kommunicera matematik i vardagliga situationer, vilket leder till 

att de tidigt får kunskapsluckor. Även matematikängslan samt elevers och föräldrars inställning 

till matematik nämns av lärare som orsaker till matematiksvårigheter. Kommunikation mellan 

skola och hem behövs för att undvika negativ påverkan hemifrån.  

Min bestämda uppfattning är att det är en kombination... vi föds med olika förutsättningar, olika styrkor 

och svagheter. Sen föds vi in i olika världar med olika tillgång till stimulans och engagemang runtomkring 

oss/.../ i en vanlig fungerande vardag så är det så otroligt mycket som är matematik...runt köksbordet, i 

affären osv men det förutsätter att man är med där... samtalet, kommunikationen mellan vuxna och barn... 

(FL1) 

Till skillnad från förskollärare och grundskollärare nämner speciallärare även bristande 

undervisning och bristande lärarkompetens som orsaker till matematiksvårigheter. Flera 

speciallärare benämner matematik som ett statusämne med traditioner långt bak i tiden, samt att 

undervisningen i för stor utsträckning är läroboksstyrd och slentrianmässig. Speciallärare berättar 

att alla som undervisar i matematik inte har behörighet att göra det och att alla lärare inte har koll 

på elevers kunskaper. Ett exempel som ges är lärare som inte vill undervisa i matematik, men 

måste göra det ändå. Speciallärare berättar även att läs- och skrivsvårigheter kan vara en orsak 

till matematiksvårigheter. 

Undervisning sker på samma sätt som man själv blivit undervisad. Det är tidskrävande att skapa annan typ 

av undervisning/.../ Ämnet är så läroboksbundet. Det börjar och slutar på samma sätt vecka efter vecka. Att 

kunna jobba i mattebok kräver höga kunskaper /.../ Matematiksvårigheter uppstår om man inte har koll på 

var eleverna befinner sig... deras förmågor och färdigheter... de kanske behöver träna mer eller på ett 

alternativt sätt/.../Man måste ha stor kompetens kring vilka faktorer svårigheter handlar om. Man måste 

bygga kompetens på olika sätt, dels genom kollegor men även gå kurser och kring val av läromedel och 

olika metoder. /.../ Det hänger ofta ihop med språkliga svårigheter, vad är hönan och vad är ägget? Tolka 

matte kräver språkförståelse vare sig det gäller siffror eller symboler. Om man har svårigheter med det är 

det troligt att det påverkar matematiken, framför allt när man kommer högre upp i åldrarna...mycket mer 

skriva och läsa i matte om man har läs- och eller skrivsvårigheter.  (SL2) 

 

5.1.3 Lärares erfarenheter av bedömning av matematiksvårigheter 

En gemensam erfarenhet bland samtliga lärare är att elever som uppvisar brister i taluppfattning, 

saknar fungerande strategier och metoder, använder fingerräkning eller inte ser mönster, är de 

som bedöms kunna hamna i eller vara i matematiksvårigheter. Lärare som arbetar på lågstadiet 

nämner skolverkets bedömningsstöd som en del i den bedömning som görs. Lärarna beskriver att 

bedömningsstödet snarare bekräftar det de redan vet eller anar, men att det även visar både på 

elevers enskilda svårigheter och vilka delar som lärare behöver utveckla i sin undervisning. “Jag 

ser vad de klarar och vad de inte klarar. Det är svårt att bedöma, det är så många delar. Du kan ha 

svårigheter med taluppfattning men vara klockren på geometri... Du behöver inte ha svårigheter 

med allt” (GL1). Grundskollärare berättar att bedömning även sker löpande i klassrummet. En 

grundskolelärare beskriver att samtal med eleverna ger den bästa bedömningsgrunden och att 

skriftliga prov ej används för bedömning. 
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Svårt att bedöma 6-åringar... Matematikämnet har blivit mycket vidare. Nu räcker det inte med ett svar, nu 

ska du kunna vidareutveckla... det klarar inte många, men det är inget som säger att de inte kommer att 

kunna det längre fram. I vår iver att höja resultat trycker vi det längre ner i åldrarna. Vad är det egentligen 

vi ska fokusera på? Vad händer med leken? (FL1) 

Flera speciallärare berättar att de får information om elever i svårigheter på elevhälsomöten eller 

klasskonferenser, men även i formella eller informella samtal med undervisande lärare. 

Speciallärare berättar att de sedan arbetar vidare med att screena och samtala med eleven för att 

få en tydligare bild av dennes svårigheter. Flera speciallärare uttrycker en önskan om att kunna 

vara med mer i klassrummet för att kunna göra löpande bedömning och observationer, men att 

det inte alltid tas emot väl av kollegorna. “’Jag föredrar att så långt som möjligt vara med i 

klassrummet, men klasslärare vill inte alltid ha mig med där... vet inte om de är rädda att jag ska 

granska dem, eller...” (SL3). 

En sammantagen bild visar att samtliga yrkeskategorier är eniga om att matematiksvårigheter är 

svårdefinierade. Definition liksom orsaker beskrivs som konsekvenser av att det finns brister 

både hos eleven och/eller i lärmiljön. Lärarna är eniga om att det är en utmaning att kunna möta 

variationen av elever som beskrivs ha svårigheter i matematik. Det framgår att specialläraren är 

betydelsefull både vad gäller bedömning och i arbetet med elever. Sammantaget visar resultatet 

att det finns olika förväntningar på speciallärares roll beroende på vilken yrkesgrupp som 

tillfrågas.  

5.2 Att arbeta med elever i matematiksvårigheter     

Nedan presenteras resultatet av informanternas svar angående arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. Svaren redovisas i två kategorier; Lärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter samt Lärares erfarenheter kring framgångsfaktorer i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. 

5.2.1 Lärares arbete med elever i matematiksvårigheter  

Förskollärare berättar att fokus för matematikämnet ligger på att väcka en nyfikenhet hos barnen 

kring matematikämnet och att få in matematiken som en naturlig del i vardagen. Arbetssättet är 

främst kommunikativt och praktiskt med hjälp av hela kroppen och genom leken. Förskollärare 

anser inte att de arbetar specifikt med elever i matematiksvårigheter, eftersom de saknar 

tillräcklig kompetens. I så fall handlar det om barn med mer generella svårigheter. Arbetet sker 

inkluderande, även om möjligheten finns att vid behov arbeta enskilt med ett barn eller en liten 

barngrupp. “Eftersom vi är två har vi möjlighet att träna lite extra med något barn när det 

behövs... Men just när det handlar om matematiksvårigheter... om vi upptäcker ett barn som har 

svårt med matte behöver vi experthjälp” (FL2). Lärare i förskoleklass berättar att 

matematikböcker används som ett stöd i undervisningen. 

Samtliga grundskollärare i årskurs 1 – 6 berättar att de använder matematikböcker i 

undervisningen och att de främst utgår från böckernas innehåll vid planering och genomförande 

av undervisningen. De berättar vidare att elever i matematiksvårigheter ofta använder ett 

anpassat material och att dessa elever ibland arbetar utanför klassrummet tillsammans med en 



   

 

23 

 

resurs- eller speciallärare. Grundskollärare försöker anpassa undervisningen utifrån elevernas 

olika behov. Anpassningar handlar exempelvis om struktur och tydlighet, extra genomgångar 

individuellt, att förklara på flera olika sätt, diskutera alternativa lösningar och att anknyta 

matematiken till vardagen. Grundskollärare berättar att eleverna på lågstadiet har tillgång till 

laborativt material för att på så sätt konkretisera matematikundervisningen, medan eleverna på 

mellanstadiet främst använder sig av andra hjälpmedel, exempelvis 100-rutor, för att på så vis 

underlätta arbetet. 

Jag försöker förklara på olika sätt, men det är svårt att hitta just det sättet som gör att du förstår... Sen har 

jag ett bildschema och skriver alltid upp arbetsordning på tavlan och vad målet med lektionen är /.../ 

Hjälpmedel...för de som har svårt att automatisera multiplikationstabellerna så finns det hundrarutor på 

bänken...så när vi exempelvis ska räkna division behöver inte eleverna fastna för att de inte kan 

multiplikationstabellerna... då kan de titta där och göra beräkningarna i alla fall.../.../ Vi har inte konkret 

plockmaterial som på lågstadiet, men det är nåt som borde finnas... och man borde egentligen ha det 

framme, för en del behöver ju ha det här konkreta för att förstå... Det borde finnas en standardutrustning i 

varje klassrum. (GL4) 

För att se om eleverna behärskar de olika momenten berättar lärare i grundskolan att eleverna får 

uppgifter där de visar sina lösningar på små skrivtavlor. Grundskollärare beskriver även hur 

eleverna arbetar tillsammans i lärpar och på så vis kan ta hjälp av varandra samt dra nytta av 

varandras kunskaper, samtidigt som det ger lärarna mer tid med de elever som behöver stöd. 

Grundskollärare berättar även om hur de stöttar elever som behöver mer hjälp genom att 

exempelvis sitta vid en elev eller samla de elever som behöver mer stöd i en avgränsad del av 

klassrummet. “Då kan eleverna lyssna på varandras förklaringar och lyssna när jag samtalar med 

en elev” (GL5). Några lärare har möjlighet till matematikundervisning i halvklass och ser det 

som en stor fördel, eftersom det ger bättre förutsättningar till matematiska resonemang och 

praktiskt arbete. Att avsluta lektionen genom att sammanfatta lektionsinnehåll och tillsammans 

med eleverna reflektera över vad de har lärt sig lyfts också som en viktig del i undervisningen. 

Eleverna har små whiteboards där de efter en genomgång får lösa någon uppgift och visa mig... då ser jag 

vilka som har lite svårigheter och vet vilka som behöver mer stöd... jag försöker hålla mig där … eller sitta 

vid den eleven när de börjar räkna... så får de andra eleverna komma till mig när de behöver hjälp... Jag har 

ofta möjlighet att ha halvklass i matematik och då får ju eleverna mer stöd... Man hinner ju med på ett annat 

sätt än när man ska ha 25 elever … för annars är det svårt att hinna diskutera med alla /.../ Tid för reflektion 

kan ibland vara lite svårt att få till för då är eleverna ofta redan på väg... men jag har faktiskt tagit bort 

klockan i klassrummet för att hinna avsluta lektionen på ett bra sätt... och nu har eleverna slutat fråga vad 

klockan är... Det är jätteviktigt att hinna knyta ihop säcken och reflektera över vad vi har lärt oss. (GL4) 

Alla lärare anser att speciallärare är betydelsefulla i arbetet kring elever i matematiksvårigheter 

och att de även har en viktig stödjande roll i kontakten med vårdnadshavare. Speciallärare anser 

att förhållningssättet är viktigt när det handlar om arbete med elever i matematiksvårigheter, att 

vara lyhörd och bygga goda och förtroendefulla relationer till eleverna och även till elevernas 

föräldrar. “Det gäller att vara lyhörd inför eleven... att ha fingertoppskänsla så att hen inte känner 

sig exkluderad... Eleverna ska få känna att de lyckas... bygga upp självförtroendet och känna att 

jag är en elev som kan” (SL4). Speciallärare beskriver att arbetet med elever i 

matematiksvårigheter dels sker inkluderande, där specialläraren arbetar tillsammans med klassen 

och klassläraren i klassrummet och dels enskilt eller med liten grupp med elever i behov av 
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särskilt stöd. En uppfattning som delas av samtliga speciallärare är att de föredrar att så långt 

som möjligt arbeta inkluderande tillsammans med lärare i klassrummet, eftersom de anser att det 

är viktigt att arbeta förebyggande och på så vis undvika att elever hamnar i 

matematiksvårigheter. Ibland kan uppdraget som speciallärare handla om att ansvara för 

genomgångar i helklass, berättar en speciallärare. 

 Min önskan är inkludering... att varje barn ska få tillhöra sin grupp... Men det ät viktigt att vara lyhörd 

inför elevens önskemål. Om eleven uttryckligen säger att jag vill inte gå iväg... då jobbar vi i klassrummet 

/.../ Jag kan ha genomgångar med hela klassen och där ha fokus på en elev...lägga det på en nivå som är 

anpassad till en viss elev. För ju oftare du upprepar och ju oftare du tränar desto bättre sitter det... och alla 

behöver upprepning... Man kan tycka att det är simpelt och på en låg nivå, men sen kan man ju bygga 

vidare så att det passar alla... men att även den eleven med svårigheter får känna att det här kan jag också... 

att de får känna att de lyckas... för det är det som är fokus... att alla elever ska få känna att de lyckas... 

bygga upp självförtroendet och få känna att jag är en elev som kan. (SL4) 

Speciallärare anser att den grundläggande matematiska förståelsen hos eleverna är betydelsefull 

för att förebygga matematiksvårigheter. Genom kommunikation, praktiskt och visuellt arbete 

med konkret material, varierande arbetssätt, repetition och genom att hjälpa elever att hitta 

fungerande räknestrategier arbetar speciallärare för att öka den matematiska förståelsen hos 

elever i matematiksvårigheter. Samtliga speciallärare beskriver att de har bättre förutsättningar 

än klasslärarna att möta elever i matematiksvårigheter. 

Det handlar om att ge eleverna de grundläggande matematiska färdigheterna... Det är där det brister... Om 

eleverna inte har fått med sig det måste vi backa bandet för att kunna upptäcka var det brister /.../ Jag lägger 

stor vikt på kommunikation... mycket repetition... och variation... det måste få ta tid... vi måste hjälpa 

eleven att hitta strategier som fungerar... alltid praktiskt och visuellt med laborativt material för att det ska 

bli tydligt.  (SL3) 

5.2.2 Framgångsfaktorer i lärares arbete med elever i matematiksvårigheter  

Vikten av tidiga insatser är något som samtliga lärare tar upp som en förutsättning för 

framgångsrikt lärande för alla elever. Grundläggande färdigheter anses nödvändigt för att kunna 

bygga vidare på elevernas kunskapsutveckling. 

Det är svårt när elever kommer till mellanstadiet och inte har fått med sig grunderna... Har du inte 

talområde 0 – 10 klart för dig så är det jättesvårt att gå vidare till hundratal och tusental... För varje årskurs 

så använder du det du kan och bygger på kunskaper och lär dig lite till... Har du ingen grund... ja då är det 

svårt att gå vidare... du måste ha en grund för att kunna gå vidare. (SL5)  

Lärare i förskoleklass anser att det är svårt att tala om framgångsfaktorer när det handlar om 

matematiksvårigheter, eftersom de inte arbetar specifikt med elever i matematiksvårigheter. De 

berättar att de främst arbetar med hela gruppen och att lärande sker praktiskt och genom lek och 

rörelse. Förskollärare anser att de på så vis skapar goda förutsättningar för barnens fortsatta 

lärande. En gemensam uppfattning som delas av samtliga grundskollärare och speciallärare är att 

de ser god lärarkompetens som en förutsättning för framgångsrikt lärande. För att ges 

förutsättningar att utvecklas i sin lärarroll ser lärare ett behov av god och ämnesadekvat 
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fortbildning. Även kollegialt lärande lyfts som en viktig faktor för framgångsrik undervisning 

bland samtliga lärare. 

Framgångsrik undervisning bygger inte bara på lärare, val av läromedel och undervisning, det bygger även 

högre upp på vad kommunen satsar på och vad rektorerna ser att lärare behöver... och fortbildning är 

jätteviktigt... man ska inte kunna välja, alla måste, måste hänga med i det som händer... Många som 

undervisar i matematik tycker inte det är roligt. Det tror jag också påverkar/.../ Framgångsrik undervisning 

handlar om att man är duktig på det man gör och också att tänka på hur man kan bli bättre...  Det är väldigt 

lätt att bli bättre. Reflektion och analys av det du gör, tänker jag. Skruva om, tänka nytt, ta hjälp av kollegor 

och eleverna själva. (SL1)  

Samtliga yrkeskategorier lyfter betydelsen av en god lärmiljö. Det handlar om att skapa goda 

relationer till elever och även till vårdnadshavare. “Först och främst handlar det om att skapa en 

god lärmiljö... goda relationer är så otroligt viktigt... att eleverna är trygga med varandra och med 

mig” (GL5). Grundskollärare och speciallärare anser att ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat 

för att alla elever ska ges möjlighet att utveckla ett gott självförtroende är viktigt och lyfter även 

vikten av att ha höga förväntningar på eleverna.  

Grundskollärare anser att tillräckligt med tid måste avsättas för att alla elever ska ges möjlighet 

att tillägna sig grundläggande matematiska färdigheter. En lärare berättar att “vi kan inte skynda 

fram... Jag tror att vi ofta har för bråttom att komma framåt... och det sker på bekostnad av de 

elever som inte har förstått” (GL5). Att ge eleverna tid till matematiska resonemang, använda 

undersökande arbetssätt, ägna mycket tid till arbete med problemlösning och öppna problem 

samt ge möjlighet till strukturerat samarbete ser grundskollärare som framgångsfaktorer för 

elevernas lärande.  

Jag tror man måste våga mer... matte handlar ju också om samarbete och att resonera med varandra... och få 

se olika lösningar som problemlösning ger på ett helt annat sätt... Jag tänker öppna problem och kreativ 

problemlösning... Jag kör periodvis problemlösning med eleverna... där blir det mycket samarbete och 

diskussioner... Jag gick mattelyftet för ganska många år sen... en toppenbra fortbildning som jag haft stor 

användning av. (GL4) 

Möjligheten att vara två pedagoger i klassrummet anser samtliga lärare ger goda förutsättningar 

till lärande för eleverna. Även gruppstorleken har en avgörande betydelse, berättar lärarna. När 

det handlar om möjligheter till god undervisning för elever i matematiksvårigheter är tillgång till 

specialpedagogisk kompetens den viktigaste faktorn, berättar grundskollärare. Handledning samt 

stöd av speciallärare kring elever i matematiksvårigheter beskriver lärare i grundskolan som 

värdefullt. 

Nu har jag äntligen fått tillgång till speciallärare som jag hoppas kan ge mig tips och handledning kring 

matte... att vi kan ha ett samarbete så hen vet vad vi gör... och att vi träffas en kort stund varje vecka för att 

briefa varann och diskutera hur arbetet ska läggas upp för att vi ska nå alla elever. (GL4) 

Speciallärare anser att noggrann kartläggning samt att därefter vidta adekvata åtgärder utifrån 

elevens behov är en förutsättning för framgångsrikt lärande när det handlar om elever i 

matematiksvårigheter. Speciallärare lyfter även perioder av intensivträning som framgångsrikt i 

arbetet med elever i matematiksvårigheter “Vi kör perioder av intensivträning... vi har en elev 
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som inte har befäst tiokamraterna trots att hen går i tvåan... så då hjälps vi åt... jag, klassläraren 

och en resursperson... att gnugga tiokamraterna varje dag tills de sitter” (SL5). Samtliga 

speciallärare trycker på vikten av att framgångsrik undervisning ska vila på vetenskapligt grund 

och beprövad erfarenhet. 

Vi måste ju först veta var svårigheterna ligger så att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder... Då måste vi först 

göra en noggrann kartläggning av eleven /.../ Om vi ens ska kunna tala om framgångsrik undervisning måste 

väl de läromedel vi använder i vår undervisning vara granskade. (SL3) 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärare främst arbetar inkluderande med hela 

gruppen. När förskollärarare upptäcker barn i matematiksvårigheter behöver de stöd av lärare 

med specialpedagogisk kompetens. Till skillnad från förskollärare använder grundskollärare i 

årskurs 1 - 6 matematikböcker som underlag för planering av matematikundervisningen. De gör 

anpassningar för elever både på grupp- och individnivå. Grundskollärare och speciallärare har 

både olika förutsättningar samt skilda uppdrag i arbetet kring elever i matematiksvårigheter. 

Speciallärare arbetar dels i klassrummet tillsammans med klasslärare och även enskilt med en 

elev eller med en mindre grupp elever. Speciallärare föredrar att arbeta inkluderande tillsammans 

med klasslärare så långt som möjligt för att förebygga matematiksvårigheter och för att alla 

elever ska få känna sig inkluderade. 

5.3 Hindrande faktorer i arbetet kring elever i matematiksvårigheter 

Hindrande faktorer i arbetet med elever i matematiksvårigheter beskrivs av lärare främst utifrån 

organisatoriska faktorer. Bristen på behöriga lärare är stor och speciallärare med 

matematikinriktning saknas vid flera skolor, berättar lärare inom samtliga yrkeskategorier. 

Gruppstorleken är ytterligare ett exempel på hindrande faktorer, beskriver lärare. Stora 

elevgrupper innebär svårigheter att individualisera undervisningen utifrån elevernas olika behov. 

För grundskollärare är schemaläggning, lokaler samt resursfördelning ytterligare organisatoriska 

hinder som tas upp. De flesta lärare är eniga om att behovet av adekvat fortbildning och 

utbildning ej kan tillgodoses på grund av bristande ekonomiska resurser. “Saknar fortbildning 

över huvud taget. Förskolelärare i förskoleklass har ingen tydlig plats. Det har aldrig varit uppe 

till diskussion. Det beror väl på brist på pengar och att det inte finns något intresse från 

huvudman. Vi är inte tillräckligt viktiga” (FL1). Lärare saknar även tid för erfarenhetsutbyte med 

andra lärare genom exempelvis kollegiala samtal. “På varje skola finns en enorm kunskap och 

erfarenhet... men tyvärr hinner vi inte delge varandra... jag känner att jag inte utvecklas som jag 

borde... jag skulle vilja diskutera lärande” (GL4). 

Ytterligare hinder är enligt lärare i grundskolan att insatser för elever i matematiksvårigheter ofta 

sätts in för sent, vilket innebär stora kunskapsglapp för dessa elever. Elevers bristande 

motivation pekas av grundskollärare ut som hinder. Tidsbristen är en hindrande faktor som 

samtliga grundskollärare tar upp. De upplever att de inte får tillräcklig tid för 

undervisningsrelaterat arbete eller tid för reflektion över elevernas lärande och menar att detta 

inte i tillräcklig grad prioriteras av skolornas rektorer. 
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Tiden räcker inte till! Det är alldeles för stora grupper och alla elever är olika och de har olika behov... Hur 

ska jag som ensam klasslärare räcka till för alla elever?  Och så ska jag individualisera undervisningen efter 

varje elevs enskilda behov... (GL2) 

Grundskollärare i årskurs 1 - 6 samt speciallärare anser att användandet av matematikböcker 

skapar stress hos både lärare och elever och leder till att alltför lite tid ägnas åt praktiskt och 

konkret arbete samt matematiska resonemang. Eftersom det inte är ett krav att svenska läromedel 

är vetenskapligt granskade utgör detta ytterligare ett hinder i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. “Med tanke på att undervisning ska vila på vetenskaplig forskning och 

beprövad erfarenhet är det väl märkligt att det inte är krav på att våra läromedel i Sverige är 

vetenskapligt granskade” (SL3). Till skillnad från lärare i grundskolan ser lärare i förskoleklass 

matematikboken som ett stöd i undervisningen och använder inte matematikböckerna i lika stor 

utsträckning i undervisningen. Däremot ser förskollärarna digitaliseringen i samhället som ett 

stort hinder i barnens utveckling, såväl socialt som kunskapsmässigt.    

Jag ser en skillnad på de som kommer som 6-åringar. De besitter helt klart högre förmågor, de har 

kommit längre rent matematiskt. Många fler både läser och skriver, men de har betydligt större 

svårigheter att spela ett vanligt sällskapsspel och att vänta på sin tur... Det är ofta jag tänker att det är en 

förändring... Å vad är det de vill... det de vill göra och det de önskar... det handlar ju om det som är 

digitalt... där du inte samarbetar... där du har de här snabba... sämre uthållighet, alltså sämre ork över 

huvudtaget... orken att slutföra något... att lägga ned lite tid... det är skillnad /.../ Samtalet... 

kommunikationen mellan vuxna och barn...att vuxna tar sig tid att möta funderingarna och 

frågeställningarna... att ungarna frågar och att vi faktiskt orkar svara och möta upp där... det är en grej 

som är skillnad nu... I-pad, dator och telefoner ställer inga följdfrågor...  (FL1) 

Sammantaget visar resultatet på att hindrande faktorer till största del förklaras utifrån 

organisationsnivå, dels på den egna skolan men även högre upp i organisationskedjan. Lärare 

efterfrågar organisatoriska förutsättningar för att bättre kunna möta elever som befinner sig i, 

eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Grundskolelärare beskriver läromedel som i 

alltför hög grad styr matematikundervisningen som hindrande, medan förskollärare beskriver 

unga elevers ökande användning av digitala verktyg som hindrande, vilket de befarar att i 

förlängningen leder till att fler elever hamnar i svårigheter. 

5.4 Resultatanalys kopplad till teoretiska perspektiv    

Elevers svårigheter i matematik kan förklaras på olika sätt beroende på vilket perspektiv man 

väljer att utgå ifrån. I intervjuerna framkommer att samtliga lärare tycker att det är svårt att 

definiera vad matematiksvårigheter är. Lärarnas förklaringar och även orsaker som ges kan ses 

utifrån både kategoriskt och relationellt perspektiv. Utifrån förskollärare och grundskollärare 

framstår beskrivningar om elevers svårigheter främst i likhet med det kategoriska perspektivet. 

Kategoriskt perspektivtänkande syns då elevers svårigheter förklaras av individuella brister inom 

olika matematiska områden och som då behöver kompensatoriska åtgärder (Ahlberg, 2013; 

Haug, 1998). Till skillnad från förskollärare och grundskollärare framträder ett mer relationellt 

förhållningssätt utifrån speciallärares beskrivningar av förklaringar och orsaker till elevers 

matematiksvårigheter. Ett relationellt perspektivtänkande syns när lärare förklarar elevers 

svårigheter som brister i lärmiljö och undervisning (Ahlberg, 2013; Nilholm, 2007). Lärare 
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använder och behöver stöd i sin bedömning av elevers matematiksvårigheter. Stöd i form av 

insatser där ansvaret läggs på speciallärare visar på ett kategoriskt förhållningssätt, medan stöd i 

form av kollegialt arbete där fokus ligger på elev, lärare och lärmiljö visar på ett relationellt 

perspektiv (Persson, 2019). 

 Lärarnas arbete med elever i matematiksvårigheter, planering och genomförande, ser olika ut 

beroende på yrkeskategori. Förskoleklasslärare pratar om mognad istället för svårigheter, vilket 

visar på ett kategoriskt perspektiv, eftersom svårigheter är medfödda eller på annat sätt 

individbundna (Persson, 2019). Grundskollärare uppvisar en stor variation i arbetet. Å ena sidan 

dominerar matematikboken, vilket kan ses som ett kategoriskt perspektivtänkande, då lärandet 

blir ämnesspecifikt och undervisningscentrerat (Persson, 2019). Å andra sidan beskriver 

grundskollärare varierade arbetssätt med konkret och anpassat material. De visar även förmåga 

att kunna anpassa undervisningen och dess innehåll till skilda förutsättningar för elevers lärande, 

vilket tyder på ett relationellt perspektivtänkande (Persson, 2019). Några grundskollärare 

föredrar, liksom samtliga speciallärare i vår studie, att alla elever så långt som möjligt ska ges 

möjlighet att arbeta tillsammans med sina klasskamrater i klassrummet med stöd av speciallärare 

och på så vis vara inkluderade, vilket visar på ett relationellt perspektivtänkande. Andra 

grundskollärare anser däremot att elever med svårigheter bör få specialpedagogiskt stöd utanför 

klassrummet. Här handlar det om ett kategoriskt perspektivtänkande (Nilholm, 2007; Haug, 

1998). Genomgående bland speciallärare lyfts goda relationer och vikten av lyhördhet. I likhet 

med vissa grundskollärare finns i större utsträckning förmågan att kunna anpassa och skapa 

skilda förutsättningar för lärande (Persson, 2019).  Framgångsfaktorer i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter beskrivs av samtliga yrkeskategorier ur ett relationellt perspektivtänkande, 

där långsiktighet och hänsyn till den kontext elever befinner sig i nämns (Persson, 2019). 

Specialläraren ses som en viktig framgångsfaktor i arbetet kring elever i matematiksvårigheter, 

men deras arbete beskrivs ur såväl ett kategoriskt som ett relationellt perspektiv. Kategoriskt 

utifrån ansvarsfördelning, då specialläraren förläggs ansvaret för den specialpedagogiska 

insatsen och där hjälpen är relaterad till elevens svårigheter och relationellt då 

ansvarsfördelningen delas av flera i arbetslaget, samt då hjälpen består av att tillsammans med 

lärare planera in differentiering i undervisningen (Persson, 2019). Vikten av tidiga insatser lyfts 

av samtliga lärare. Detta beskrivs främst utifrån ett relationellt perspektiv, eftersom elevernas 

svårigheter ses som ett resultat av avsaknad av tidiga möten med matematiken, bristande 

undervisning samt att tidigare lärare har gått för fort fram i undervisningen. 

Förskollärare i förskoleklass upplever att barn idag har ett torftigare språk än tidigare och att 

många barn inte klarar av att leka tillsammans med andra kamrater på samma sätt som förr. 

Orsaker härleds av förskollärare till samhällets digitalisering och det ökade användandet av 

datorer, mobiltelefoner och surfplattor bland både barn och barnens föräldrar och följaktligen till 

färre kommunikativa möten mellan barn, samt mellan barn och föräldrar. När det handlar om 

hindrande faktorer i arbetet med elever i matematiksvårigheter är det främst organisatoriska och 

då ekonomiska hinder som tas upp av lärare i vår studie. Pengar till fortbildning och utbildning 

saknas, lärarbrist råder - särskilt bristen på speciallärare med matematikinriktning lyfts fram, 

stora klasser innebär svårigheter att individualisera undervisningen, lärare är stressade saknar 

tillräcklig tid för att förbereda, genomföra och utvärdera sin undervisning och elevernas lärande, 
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resursfördelningen är otillräcklig och insatser för elever i behov av stöd sätts in för sent. Samtliga 

lärare upplever att de saknar rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Enligt Persson (2019) 

tyder det på ett kategoriskt förhållningssätt om man inte har långsiktiga lösningar. Samtidigt 

handlar det om att kommunen har en begränsad ekonomi. 

Att grundskollärare låter matematikböckerna i allt för hög grad styra undervisningen visar på en 

kategorisk kunskapssyn och leder till att eleverna inte hinner befästa sina kunskaper, eftersom 

undervisningen forceras fram för att hela bokens innehåll ska hinnas med på en termin. Detta 

skapar dessutom stress hos både lärare och elever och ger för litet utrymme över till praktiskt 

arbete, matematiska resonemang och variation i undervisningen. Medvetenheten finns dock hos 

lärare att svenska läromedel inte är vetenskapligt granskade. Utifrån studiens empiri 

framkommer tydliga skillnader mellan förskollärare, grundskollärare och speciallärare när det 

handlar om synen på elever i matematiksvårigheter och därmed också på vilka åtgärder som 

vidtas. Oavsett vilket perspektiv man intar krävs dock en pedagogik där elever med behov av 

särskilt stöd sätts i centrum och där inlärningen anpassas efter varje elevs olika behov (Ahlberg, 

2013).  

6 Diskussion 
Nedan diskuteras resultat och metod utifrån studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis 

reflekterar vi över vår studie samt ger förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie. Inledningsvis för vi en resultatdiskussion kring 

studiens resultat kopplat till den tidigare forskning som är redovisad i bakgrunden, samt till våra 

teoretiska utgångspunkter, för att därigenom placera in resultatet i ett större vetenskapligt 

sammanhang (Fejes & Thornberg, 2015). Resultatdiskussionen delas in i tre rubriker; Lärares 

identifiering av elevers matematiksvårigheter, Lärares arbete med elever i matematiksvårigheter 

samt Hindrande faktorer i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Detta för att lättare se om 

studiens syfte uppfylls samt om frågeställningarna besvaras. 

6.1.1 Lärares identifiering av elevers matematiksvårigheter 

Resultatet överensstämmer med studiens bakgrundsforskning, som redogör för hur 

matematiksvårigheterkan anses vara ett komplext begrepp (Adler, 2005; Lunde, 2011; Magne, 

2010; Mazzocco & Meyer, 2003). Definitioner och orsaker till matematiksvårigheter kan 

härledas till olika perspektiv. I vårt fall framträder det relationella perspektivet (Ahlberg 2013; 

Haug 1998; Karlsson 2019; Nilholm 2005 och 2007; Persson, 2019; Sjöberg, 2006) och det 

kategoriska perspektivet (Ahlberg 2013; Haug 1998; Nilholm, 2007; Persson, 2019; Sjöberg, 

2006). I den här studien visar resultatet att det kategoriska perspektivet är ett dominerande 

perspektiv bland förskollärare och grundskollärare, medan speciallärarna intar ett mer relationellt 

perspektiv. Däremot visar resultatet i vår studie att speciallärare ibland blir tvingade att inta ett 

kategoriskt perspektiv, exempelvis då specialpedagogiska insatser till stor del sker utanför 

klassrummet enligt klasslärares direktiv. I studien framkommer, främst bland förskollärare och 

grundskollärare, men till viss del även bland speciallärare, att medicinska orsaker är den 
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vanligaste orsaken till att elever hamnar i matematiksvårigheter. Orsaksdefinitionen till 

matematiksvårigheter kopplas till fysiska och psykologiska faktorer som exempelvis dyslexi eller 

lågt arbetsminne (Gersten m fl, 2005; Lundberg och Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006; 

Skagerlund, 2016). I likhet med flera forskare (Boaler, 2011; Håkansson & Sundberg, 2012; 

Lunde, 2011; Sjöberg, 2006) visar resultatet i den här studien att matematiksvårigheter även 

förklaras utifrån definitioner och orsaker som kan härledas till undervisningssituationen och 

lärarkompetens. I vår studie är det främst speciallärare som lyfter undermålig undervisning och 

låg lärarkompetens, vilket bekräftas av Lunde (2011), som skriver att olika yrkeskategorier 

definierar matematisksvårigheter olika. Det saknas tydliga och vedertagna definitioner kring 

begreppet matematiksvårigheter (Murphy, Mazzocco, Hanich & Early, 2007; Östergren, 2013). 

Liknande tankegångar redogörs för i den här studien, då samtliga yrkeskategorier var eniga i 

svårigheten att bemöta elever i matematiksvårigheter. 

Till skillnad från Lunde (2011) och Ahlberg (2001), som i sin studie beskriver skillnader mellan 

allmänna och specifika svårigheter i matematik, visar resultatet från den här studien några 

skillnader mellan yrkeskategorierna vad gäller allmänna svårigheter och specifika svårigheter. 

Däremot presenterar lärare inom samtliga yrkeskategorier i studien exempel på 

matematiksvårigheter, vilka kan härledas till såväl allmänna svårigheter som specifika 

svårigheter beroende på hur svårigheterna beskrivs. För att kunna erbjuda framgångsrika och 

adekvata insatser till elever i matematiksvårigheter är det viktigt att veta bakomliggande orsaker 

till att svårigheter uppstått och vad svårigheterna består av (Östergren, 2013). Resultatet i denna 

studie visar att specialpedagogisk kompetens efterfrågas, främst bland grundskollärare, för att 

kunna få hjälp med bedömning och åtgärdande arbete. I den här studien framkommer det att 

speciallärarna har större medvetenhet och bredare perspektiv på matematiksvårigheter än 

förskollärare och grundskollärare. Det gör att speciallärare intar ett relationellt perspektiv då de 

arbetar med bedömning av elevers svårigheter. I likhet med forskning (Bergqvist & Österholm, 

2014; Dumontheil & Klingberg, 2011; Geary, 2004; Klingberg, 2011; Lundberg & Sterner, 

2009; Morin & Franks, 2009; Östergren, 2013) återfinns resultat i den här studien som tyder på 

att speciallärare ser, i större utsträckning än förskollärare och grundskollärare, flera faktorer på 

olika nivåer som samverkar med elevers matematiksvårigheter exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter. Resultatet visar att det finns behov av fördjupad kunskap kring 

matematiksvårigheter i korrelation till andra skolrelaterade svårigheter. Med mer kunskap skapas 

bättre förutsättningar att bemöta och motverka att elever utvecklar matematiksvårigheter och att 

ge dem rätt förutsättningar att lyckas i sitt lärande (Dumontheil & Klingberg, 2011; Geary, 2011; 

Lundberg & Sterner, 2009).  

6.1.2 Lärares arbete med elever i matematiksvårigheter  

Svenska elevers matematikkunskaper har under flera år legat lågt i jämförelse med många andra 

europeiska länder. Nu har kunskapsnivå hos våra svenska elever höjts och kan mätas med 

genomsnittet inom OECD (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b; Skolverket, 2018a). 

Betydelsen av tidiga och rikliga insatser i matematik lyfts av samtliga yrkeskategorier i denna 

studie och styrks av Reikerås (2013). Barnen kommer till förskoleklass med helt olika 

förutsättningar, där många barn genom upprepade möten med matematiken i tidiga år redan har 

utvecklat en förståelse för antal, mängd och de grundläggande matematiska begreppen, medan 
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andra barn inte alls har fått med sig dessa tidiga matematiska erfarenheter (Engström, 2017). 

Kunskapsglappet blir allt större ju längre tiden går, om inte kunskapsluckorna åtgärdas. I likhet 

med flera forskare (Lundberg & Sterner, 2009; Pettersson, 2010; Reikerås, 2013) råder det en 

samstämmighet bland samtliga lärare i denna studie vad gäller vikten av att tidigt upptäcka barn 

som riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Då det handlar om planering och undervisning av 

elever i matematiksvårigheter finns kunskapen hos grundskollärare om vad som enligt forskning 

är god undervisning (Sjöberg, 2006; Lunde, 2011). Enligt Bergqvist m.fl. (2009) och Boaler 

(2011) har lärare i den svenska skolan under lång tid lagt allt för stort fokus på användandet av 

matematikböcker i undervisningen, vilket fått till följd att matematikundervisningen blivit 

ensidig och alltför styrd. Lärare och elever upplever en stress eftersom böckerna är späckade 

med uppgifter sida upp och sida ned som alla ska hinnas med inom en begränsad tid. Allt för lite 

tid återstår därmed till mer praktiskt arbete samt matematiska resonemang. Trots att 

matematikundervisningen till stor del sker utifrån matematikbokens innehåll så lyckas 

grundskollärare i vår studie även hinna med ett mer varierande matematikarbete och göra 

anpassningar utifrån elevernas enskilda behov. Boaler (2011), Hattie (2017) och Partanen (2016) 

lyfter vikten av att eleverna är engagerade i sitt lärande, att de får arbeta mer flexibelt och 

problemlösande samt att eleverna ges tid att kommunicera matematik. Lärarnas önskan ger 

uttryck för ett mer relationellt ställningstagande (Nilholm, 2005), där de ges bättre möjligheter 

och tid att prioritera eleverna och undervisningen, där elevers olikheter ses som en tillgång och 

där undervisningen anpassas utifrån elevernas olikheter, samtidigt som användandet av 

matteböcker som sker idag leder till ett mer kategoriskt perspektivtänkande. 

 Grundskollärare och speciallärare har olika förutsättningar och skilda uppdrag i arbetet med 

elever i matematiksvårigheter, vilket framkommer i denna studie. Grundskollärare har det 

övergripande ansvaret för alla elever i klassen, medan speciallärare ansvarar för arbetet kring de 

elever som befinner sig i svårigheter. Bland grundskollärare i den här studien förekommer ibland 

en önskan om att lyfta ut elever ur den ordinarie undervisningen i klassrummet. Beskrivningen 

speglar ett kategoriskt förhållningssätt, där elever blir bärare av problem snarare än att 

undervisningssituationen anpassas utifrån elevers individuella förutsättningar (Nilholm, 2005). 

Till skillnad från grundskollärare visar studiens resultat att speciallärare arbetar för att alla elever 

i möjligaste mån ska inkluderas tillsammans med övriga klasskamrater i klassrummet. 

Speciallärares förhållningssätt visar tydligt att undervisningssituationen behöver tillrättaläggas 

och utgår på så sätt från ett relationellt förhållningssätt (Nilholm, 2005). Samtidigt anser 

speciallärare att det är viktigt att vara lyhörd inför den enskilda elevens behov och önskemål, och 

att enskilt arbete kan vara en viktig del i undervisningen för att bättre kunna möta den enskilde 

eleven på rätt nivå. Med tanke på speciallärarens avsikt, att anpassa undervisningssituationen 

utifrån enskilda elevers behov, ges här uttryck för ett genomgående relationellt förhållningssätt 

(Nilholm, 2005). En sammantagen bild från den här studien visar att framgångsfaktorer i arbetet 

med elever i matematiksvårigheter främst har identifierat faktorer som kan härledas till det 

relationella perspektivet (Nilholm, 2005). Några exempel på främjande faktorer som lyfts fram 

av lärare är möjligheten till samundervisning, vardagsanknytning, strukturerat samarbete och ett 

problemlösande arbetssätt. Speciallärare har även lyft möjligheten att utveckla ledning och 

stimulans genom kollegialt lärande samt tryckt på vikten av att utbildning ska vila på 
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vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Sjöberg, Bergström och Nyberg (2011) menar 

att forskningsresultat nu får ett allt större genomslag i skolverksamheten. 

6.1.3 Hindrande faktorer i arbetet med elever i matematiksvårigheter 

Skolans styrdokument uttrycker intentioner och ambitioner kring undervisningsinnehållet, men 

det saknas information om hur innehållet ska realiseras i undervisningssituationen (SFS 

2010:800; Skolverket, 2017a; Salamancadeklarationen, 2006). En skola ska vara likvärdig och 

målen är lika för alla. Likväl förväntas skolan vara öppen för variation och mångfald (Persson, 

2019). Skolans uppdrag att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning som ska anpassas till 

elevers olika förutsättningar blir en svår ekvation att lösa (Engström, 2015 och 2017; Persson, 

2019). Resultatet i denna studie visar på en stor variation av framgångsrikt arbete med elever i 

matematiksvårigheter. Samtidigt visar resultatet att det finns betydande faktorer som direkt och 

indirekt har en negativ inverkan på arbetet kring elever i matematiksvårigheter. Organisatoriska 

frågor som exempelvis brist på behöriga lärare, stora klasser, bristfälliga eller uteblivna 

specialpedagogiska insatser gör det svårt för elever i matematiksvårigheter att följa klassens 

undervisning (Sjöberg, 2006). Undervisning i ämnet matematik, såväl nationellt som 

internationellt, består till stor del av enskild tyst räkning i matematikböcker för eleverna. Följder 

av att elever i allt för liten utsträckning ges möjlighet till kommunikation och matematiska 

resonemang, bidrar till hindrande förutsättningar att utveckla matematiskt kunnande (Bergqvist 

& Österholm, 2014; Boaler, 2011). Resultatet i denna studie visar tydligt att arbetet med 

matematikböcker skapar en stress för såväl grundskollärare som för elever, men det framkommer 

också tydligt en önskan hos lärarna om att få tillräckliga förutsättningar för att kunna utveckla en 

god matematikundervisning.   

6.2 Metoddiskussion 

Med fokus på denna studies syfte och mål granskar vi nedan val av metod och forskningsansats. 

Inledningsvis planerade vi att i vår studie enbart intervjua speciallärare, men av olika skäl 

ändrades vårt urval och kom slutligen att bestå av förskollärare som arbetar i förskoleklass, 

grundskollärare i årskurs 1 – 6 samt speciallärare. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 

forskningsansats, då det enligt Creswell (2013) anses lämpligt när man vill få en fördjupad 

kunskap om och förståelse kring hur människor tänker kring ett fenomen. Vi har genomfört en 

mindre kvalitativ studie med 12 deltagare, vilket innebär att resultatet har en låg 

generaliserbarhet och att vi enbart har kunnat dra slutsatser utifrån de respondenter som valt att 

delta i vår studie. Det låga antalet deltagare inom varje yrkeskategori kan ses som en svaghet, 

särskilt förskolklasslärare som endast representerats av två deltagare. Vår tanke var att utifrån 

olika yrkeskategorier få fram variationer i arbetet med elever i matematiksvårigheter, vilket vi 

anser att vi ändå till viss del har uppnått. När vi blickar tillbaka på vårt arbete, upplever vi att 

vårt arbete växte och blev allt större. Studiens bredd innebar svårigheter att få plats med allt 

innehåll inom det begränsade utrymmet med 16 000 ord. En avgränsning, att exempelvis välja att 

intervjua en eller två yrkeskategorier hade underlättat för att få ett mer lätthanterligt material att 

utgå ifrån (Bryman, 2011). 
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Vi har genom hela studien antagit ett reflexivt förhållningssätt då vi har reflekterat över 

tillvägagångssätt, metodval och teoretiska utgångspunkter. Vi har även reflekterat över våra 

värderingar samt hur vi påverkats av eller påverkat våra deltagare i studien (Fejes & Thornberg, 

2015). Medvetenheten om att våra kunskaper och perspektiv även kan påverka studiens tolkning, 

analys och resultat har funnits med genom studien. Det ligger därmed mycket arbete bakom att få 

fram informanternas upplevelser och erfarenheter som möter syfte och frågeställningar (Larsson, 

2005), snarare än våra egna åsikter och värderingar. Samtidigt har vi varit försiktiga så att ingen 

smygrepresentativitet ska förekomma (Göransson & Nilholm, 2009). Ett sätt att stärka studiens 

trovärdighet hade varit att använda flera insamlingsmetoder. Intervjuer tillsammans med 

kompletterande observationer hade bidragit till ytterligare mer information av både yttre 

skeenden och informanternas delaktighet (Fejes & Thornberg, 2015). På grund av den 

begränsade tiden vi hade till förfogande för vårt arbete valde vi att enbart göra intervjuer. 

Arbetet med vår studie har skett i ett gemensamt dokument där vi har kommunicerat och utbytt 

tankar och idéer i tätt samarbete med varandra. Vi har mestadels kommunicerat via telefon eller 

Skype på grund av det långväga geografiska avståendet mellan oss. Tyvärr har vi inte haft 

möjlighet att genomföra intervjuerna tillsammans. Vi är medvetna om att tillförlitligheten 

därmed kan påverkas (Vetenskapsrådet, 2017), då personliga erfarenheter kan färga tolkningen. 

För att stärka tillförlitligheten har vi lyssnat på varandras genomförda intervjuer och på så sätt 

blivit mer insatt i samtliga intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det ett värde i att 

genomföra en pilotstudie innan de ordinarie intervjuerna genomförs, för att på så sätt säkerställa 

att frågeställningarna är rätt utformade för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Tyvärr var det något vi missade i vår iver att komma igång med våra intervjuer. Trots det känner 

vi oss i efterhand nöjda med intervjuguidens frågeformuleringar. 

6.3 Avslutande reflektion och vidare forskning  

Gemensamt för alla informanter i vår studie är att de har lång erfarenhet av undervisning, men 

när det handlar om matematikämnet skiljer sig kompetensen åt, bland annat beroende på vilken 

yrkeskategori man tillhör, vilken utbildning man har samt vilken möjlighet till fortbildning det 

funnits. Lärarna har länge efterfrågat fortbildning i matematik, men har upplevt att de inte tagits 

på allvar av skolledningen, eller att ekonomin satt stopp. För att gynna en god 

kunskapsutveckling hos våra elever krävs kvalificerat god och ämnesadekvat fortbildning för alla 

lärare runt om i landet. 

Det dominerande perspektivet i vår studie är, till vår stora förtret, det kategoriska perspektivet. 

Enligt resultatet i vår studie dominerar användandet av läromedel undervisningen i matematik i 

alltför hög grad. Många grundskollärare planerar sin undervisning utifrån läroboken istället för 

att låta eleverna arbeta mer flexibelt och undersökande. Som speciallärare får vi ofta höra av 

lärare att elever inte hänger med, att läroboken är för svår och att eleverna måste få arbeta enskilt 

med speciallärare för att hinna ikapp de övriga klasskamraterna. Vi ser tydligt att grundskollärare 

här “sätter krokben” på sig själva genom att låta läromedel i alltför hög grad styra 

undervisningen Samtidigt ser vi en önskan hos grundskollärare om att kunna arbeta mer 

matematikutvecklande, vilket kräver betydligt bättre förutsättningar samt tillräcklig tid för 
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kärnuppdraget, det vill säga undervisningen, med allt vad det innebär. Förskollärare i 

förskoleklass ser däremot matematikboken som ett bra stöd i undervisningen. De känner sig 

varken styrda eller stressade över bokens innehåll. Här framkommer tydligt behovet av en utökad 

samverkan mellan lärare på fältet och vetenskaplig forskning för att få till stånd en positiv 

matematikutveckling. 

Vårt syfte var att få fördjupad kunskap om några förskollärares, grundskollärares samt 

speciallärares upplevelser och erfarenheter i arbetet med att motverka och förhindra att elever i 

förskoleklass - årskurs 6 hamnar i matematiksvårigheter. Med den kunskap vi nu erhållit ser vi 

ett behov av ytterligare forskning inom området. Dels behövs, i ett större perspektiv, kunskaper 

om vad matematiksvårigheter de facto är samt vilka orsaker som ligger bakom. Då behövs mer 

forskning, både internationell och nationell, som strävar mot tydlighet och enighet inom området. 

Dels behöver det relationella perspektivet i större utsträckning genomsyra arbetet med elever i 

matematiksvårigheter bland alla yrkeskategorier. I och med den nya Läsa-skriva-räkna-garantin 

(SFS 2010:800) som införts finns det också ett värde i att undersöka effekterna av denna garanti, 

för att se om tidig identifiering och tidiga insatser leder till bättre måluppfyllelse för elever som 

riskerar att hamna i eller befinner sig i matematiksvårigheter. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två lärare, Ingela Jatko och Karin Wallner, som läser sista terminen på 

Speciallärarprogrammet med inriktning mot matematikutveckling vid Mälardalens högskola. 

Under höstterminen 2019 skriver vi vårt examensarbete i specialpedagogik på avancerad nivå.  

Syftet med vår studie är att få fördjupad kunskap om lärares upplevelser och erfarenheter kring 

arbetet med elever i årskurserna F-6 som befinner sig i eller riskerar att hamna i 

matematiksvårigheter. 

För att kunna genomföra vårt arbete behöver vi hjälp av lärare, speciallärare och 

specialpedagoger som undervisar i matematik i årskurserna F-6. Vi planerar att genomföra 

enskilda intervjuer som beräknas ta 45 - 60 minuter. Vi skulle kunna göra intervjun under 

september månad men du får gärna föreslå en tid och plats som passar dig.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och ditt 

deltagande. Din medverkan är avidentifierad vilket innebär att du är anonym och att inga 

personuppgifter, namn på skola eller kommun kommer att framgå i studien. Intervjuerna kommer 

att spelas in och kommer omedelbart efter avslutat arbete att raderas.  

Vi hoppas att du väljer att delta i vår studie och vill dela med dig av dina viktiga kunskaper och 

erfarenheter. 

Om du har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon. 

Vi ser fram emot ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ingela Jatko                                                                   Karin Wallner 

xxx@student.mdh.se                                             xxx@student.mdh.se 

070-xxx                                                               070-xxx       

 

Handledare: Anna-Lena Andersson 

xxx@mdh.se        

 

 

mailto:kwr16001@student.mdh.se
mailto:anna-lena.andersson@mdh.se
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Intervjuguide: 

Presentation av oss och vårt arbete. 

Information om att intervjun beräknas ta 45 – 60 minuter och om rätten att avbryta sitt 

deltagande när som helst. 

Information om inspelning och avidentifiering. 

 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare/speciallärare/specialpedagog? 

Vilken utbildning har du? 

Om du inte har matematikinriktning, har du fått någon fortbildning i matematik? 

 

Vad är matematiksvårigheter för dig? 

Vad är enligt din erfarenhet orsaker till att elever hamnar i matematiksvårigheter? 

Hur bedömer du att en elev är i matematiksvårigheter och när? 

Hur arbetar du med elever i matematiksvårigheter? 

• Inkludering/exkludering 

• Anpassningar 

• Dokumentation 

•  

Vilka möjligheter/hinder ser du i arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

Vad har du erfarit vara särskilt framgångsrik undervisning för elever i matematiksvårigheter? 

• Vetenskapligt och beprövat? Vad grundar sig dina val på? 

•  

Avrundande fråga: 

 Är det något som du vill lägga till som vi inte har berört under intervjun? 
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Bilaga 3: Fördelning av arbetsinsats 
 

Fördelning av arbetsinsats i arbetet  

 

IJ Kap  KW 

tillsammans  1 tillsammans 

Har läst litteratur och arbetat mer med 

avsnittet som handlar om undervisning 

samt hindrande faktorer. 

 

2 Har läst litteratur och arbetat mer med 

avsnittet som handlar om 

matematiksvårigheter. 

Tillsammans 3 Tillsammans 

Tillsammans 4 Tillsammans 

6 intervjuer. Ingela har ansvarat för 

resultatet kring lärares arbete. 

Tillsammans har vi arbetat med hinder.  

5 6 intervjuer. Karin har ansvarat för 

resultatet om identifiering. Tillsammans 

har vi arbetat med hinder.  

Tillsammans, men Ingela har ansvarat 

för diskussionen om lärares arbete. 

6 Tillsammans, men Karin har ansvarat för 

diskussionen om identifiering samt 

hinder. 

Tillsammans Referenser Tillsammans 

Tillsammans Bilagor Tillsammans 
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