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Sammanfattning:  

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad 

dyskalkyli kan utformas av speciallärare på gymnasienivå. Datainsamlingen utgick från 

semistrukturerade intervjuer och metodansatsen var fenomenografisk till upplägget. Studien 

visar både på likheter och skillnader avseende de interventioner som tas upp av speciallärarna, 

vilkas förståelse för relevanta begrepp och fenomen har olika komplexitetsgrad och djup. 

Även synen på Skolverkets direktiv innefattar olika tolkningar hos speciallärarna, vilket får 

konsekvenser för hur deras undervisning utformas i ett inkluderingsperspektiv. De 

interventioner som används av speciallärarna har till stor del stöd i aktuell forskningslitteratur 

och kan förstås utifrån sociokulturell teori.   
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1 Inledning 

Dyskalkyli är ett forskningsområde som fått allt större utrymme under senare år och som ofta 

beskrivs som en sorts motsvarighet till dyslexi fast inom matematikområdet. Begreppet är 

omtvistat och det råder inte konsensus om hur det bör förstås och definieras (Shalev, 2017; 

Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Papadatos, 2014). Det finns ett flertal förklaringar till 

varför definitionen av dyskalkyli är svår att operationalisera och därmed problematisk att 

tillämpa i praktiken (Karlsson, 2016; Mazzocco, 2017).  

      För att som blivande speciallärare få en helhetsbild av hur hinder i matematiklärande kan 

förstås är det nödvändigt att få en ökad förståelse för konsekvenserna av dyskalkyli för den 

enskilda individ som är drabbad. Det räcker inte att ha vetskap om att en elev är 

diagnostiserad med dyskalkyli. Det är också nödvändigt att söka kunskap om hur de 

efterföljande interventionerna bör utformas för att eleven ska ges så goda förutsättningar som 

möjligt att klara av skolarbetet i matematik. Det är av yttersta vikt att dessa interventioner inte 

påbörjas för sent utan att de tvärtom blir ett naturligt inslag i elevens skolgång så tidigt som 

möjligt (Zhao, 2011). 

      Kan det vara så att elever med diagnostiserad dyskalkyli är i behov av andra 

undervisningsmetoder som går utöver gängse klassrumsundervisning? Om så är fallet bör 

blivande lärare i större utsträckning uppmärksammas på detta inom lärarutbildningen. I annat 

fall riskerar matematikundervisningen att utgå från inadekvata interventioner vid bemötandet 

av svårigheter av olika slag. Det är viktigt att speciallärares erfarenheter av dyskalkyli ges 

utrymme för att underlätta matematikinlärningen för elever med denna diagnos. 

      Denna magisteruppsats utgör det självständiga arbetet inom speciallärarprogrammet med 

inriktning mot matematikutveckling på Mälardalens högskola. Uppsatsen innehåller ett par 

kortare passager från examinationsuppgifter som ingår i tidigare delar av utbildningen.   

 

1.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen utgörs av fem kapitel, inklusive inledningskapitlet. I kapitel 2 behandlas de 

styrdokument som reglerar skolans skyldigheter att agera när en elev riskerar att inte nå 

kunskapsmålen. I kapitlet ges också en utförlig bakgrund till det aktuella ämnesområdet där 

tidigare forskning med tillhörande definitioner och terminologi som har relevans för 

diagnosen dyskalkyli presenteras. Kapitel 2 rymmer också en redogörelse av den 

sociokulturella teorin som tillsammans med de två vedertagna specialpedagogiska 

perspektiven – det kompensatoriska respektive det kritiska – utgör uppsatsens teoretiska 



   

6 
 

referensram. Studiens övergripande syfte och tillhörande frågeställningar avslutar kapitlet. 

Kapitel 3 berör metodologiska överväganden för den empiriska studien som utgör uppsatsens 

kärna. Vidare behandlas den fenomenografiska metodansatsen i kapitlet, varpå urvalskriterier 

och studiens konkreta genomförande redovisas. Den fenomenografiska analysmetoden som 

används för att generera resultatet beskrivs steg för steg. Mot slutet av kapitlet nämns 

tillförlitlighetsaspekter i samband med kvalitativ forskning och avslutningsvis belyses de 

etiska principer som studien vilar på. I kapitel 4 presenteras resultatet från studien, där 

respektive forskningsfråga tilldelas en egen rubrik. Resultatet analyseras även med teori 

hämtad från den fenomenografiska metodansatsen i en avslutande resultatanalys. I kapitel 5 

följer en resultatdiskussion där resultatet tolkas utifrån den sociokulturella teorin samt 

diskuteras i relation till den forskning som presenteras tidigare i uppsatsen. Resultat-

diskussionen följs av en metod- och kvalitetsdiskussion där tidigare nämnda kvalitetskriterier 

för kvalitativ forskning belyses och appliceras på studien. Till sist ges förslag till vidare 

forskning inom det aktuella ämnesområdet följt av avslutande reflektioner.   

 

2 Bakgrund 

Kapitlet inleds med en genomgång av de styrdokument som reglerar stödinsatser i skolan. 

Därefter behandlas definitioner av de begrepp som är centrala i uppsatsen, däribland 

dyskalkylibegreppet. Vidare redovisas tidigare forskning över interventioner som lämpar sig 

vid diagnostiserad dyskalkyli. Avslutningsvis presenteras den teoretiska referensram som 

ligger till grund för uppsatsen.    

 

2.1 Styrdokument och rättigheter vid diagnostiserad dyskalkyli 

I skollagen anges i 1 kap. 5§ att utbildningen i den svenska skolan ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Den undervisning som genomsyrar skolan får därför inte vara 

godtycklig och enbart motiveras utifrån den enskilda lärarens subjektiva idéer (Skolverket, 

2014).  

      Enligt Skolverket (2014) har alla elever i den svenska skolan rätt till ledning och 

stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. 

Om en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen inom ett visst ämne har skolan en skyldighet 

att sätta in så kallade stödinsatser i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. De extra 

anpassningarna utgör den första insatsen när eleven riskerar att inte tillgodogöra sig 

undervisningen, men om anpassningarna är otillräckliga har eleven rätt till mer utförlig hjälp i 
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form av särskilt stöd via ett skriftligt åtgärdsprogram. Skolverket definierar extra 

anpassningar som ”en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.” (s. 11). Skolverket 

förespråkar därmed i första hand en inkluderande undervisning då de extra anpassningarna 

förväntas ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd definierar 

Skolverket som ”insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, 

som skiljer” (s. 11).  

      Enligt Skolverket (2014) är utgångspunkten att särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl får rektor besluta att det särskilda stödet för en 

elev istället ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (så kallad särskild 

undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. I de fall som en elev är i behov av 

särskild undervisningsgrupp är det viktigt att alltid utgå från elevens behov vad gäller 

omfattning och tidsperiod. Dessutom är det inte tillräckligt att enbart ange beteckningen 

särskild undervisningsgrupp som en åtgärd, utan skolan behöver även konkretisera vilka 

åtgärder som avses mer specifikt. Särskild undervisningsgrupp ska inte omfatta en längre 

tidsperiod än nödvändigt. Det finns samtidigt ingen gräns för hur länge sådant stöd får ges, 

utan utgångspunkten ska vara elevens behov (Skolverket, personlig kommunikation, 9 

december, 2019). Intressant i sammanhanget är att inkluderingsbegreppet inte nämns explicit 

av Skolverket, men av passagen ovan är det uppenbart att en inkluderande undervisning är att 

föredra. Utöver Skolverkets egen formulering framgår det i både Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s barnkonvention (1989) att skolan förväntas vara 

inkluderande.  

      Idag är diagnostiseringar av olika slag vanligt förekommande, inte minst de av 

neuropsykiatrisk karaktär (Skolverket, 2007). Skolans lagar och regler behandlar dock inte 

specifika diagnoser, utan skolans regelverk utgår istället från elevens eventuella behov av 

extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014). En av förklaringarna till att specifika 

diagnoser inte omnämns explicit i styrdokumenten är sannolikt att de tar sig olika uttryck hos 

olika elever. Det går inte att säga generellt att alla elever med dyskalkyli har samma behov av 

interventioner, utan skolan bör rimligtvis genomföra dessa utifrån den enskilda elevens unika 

situation. 
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2.2 Definitioner och terminologi 

Dyskalkyli är, som tidigare nämns, ett svårfångat begrepp utan en vedertagen definition inom 

den akademiska världen (Skagerlund, 2016). Dessutom är det i dagsläget oklart huruvida 

dyskalkyli är orsakad av specifika eller generella kognitiva faktorer. Vissa forskare 

argumenterar för a core deficit (som saknar egentlig svensk översättning), medan andra 

nämner nedsättningar i till exempel arbetsminnet (Noël, Rousselle & De Visscher, 2016; 

Engström, 2015). Vad som ytterligare försvårar situationen är att flera olika subgrupper till 

dyskalkyli florerar inom den akademiska världen (Östergren, 2013).   

      Centralt för tolkningen av dyskalkylibegreppet i denna uppsats är att dess yttrande ska 

vara just diagnostiserad och inte enbart vara uttryck för en subjektiv upplevelse hos en elev 

som upplever matematik som ett problematiskt ämne. Dyskalkyli betraktas här som en 

biologisk funktionsvariation som hindrar eleven i sin matematikutveckling (Mazzocco, 2017). 

Det betyder att alla de elever som befinner sig i matematiksvårigheter enbart på grund av 

psykosociala skäl inte är en aktuell målgrupp. Värt att nämna i sammanhanget är dock att 

dyskalkyli i undantagsfall kan relateras till psykosociala aspekter (Sjöberg, 2006; Lundberg & 

Sterner, 2009), men att denna alternativa utgångspunkt inte kommer att ligga till grund för 

denna uppsats. På senare år har även begreppet matematikängslan fått mer uppmärksamhet i 

forskningsdebatten (Dowker, Sarkar & Looi, 2016), men även detta tillstånd faller utanför 

ramen för en funktionsvariation som har en biologisk förankring och kommer därför heller 

inte att uppmärksammas. Lindenskov (2016) laborerar med ett försök till definition som i 

mångt och mycket svarar mot den tolkning av dyskalkylibegreppet som avses, nämligen ”a 

persistent disorder of numerical development and mathematics learning which is not a direct 

consequence of mental retardation, inadequate education or a sensory deficit” (s. 7).  

      Studien är genomförd i Stockholm stad och inom denna region är det logopedkliniken på 

Danderyds sjukhus i norra Stockholm som gör flertalet av de utredningar som rör dyskalkyli. 

Värt att notera är att de har en åldersgräns på tio år för att en utredning ska kunna vara aktuell, 

vilket får till följd att det inte går att finna elever med diagnostiserad dyskalkyli på förskola 

och tidig grundskola. Detta faktum får konsekvenser för hur interventionsbegreppet kommer 

att användas i denna uppsats. Det är ett mycket brett begrepp som rymmer åtgärder av både 

proaktiv och reaktiv karaktär. I och med att den empiriska studien fokuserar på elever som 

redan har diagnostiserats med dyskalkyli kommer interventionsbegreppet att begränsas till 

åtgärder av en viss form, nämligen de reaktiva, som här definieras som de interventioner som 

är aktuella vid redan diagnostiserad dyskalkyli.  
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      Skolverket (2011) beskriver sex matematiska kompetenser, nämligen problemlösning, 

resonemang, procedurhantering, representation, samband samt kommunikation. De 

kompetenser – även kallade förmågor – som eleverna förväntas arbeta mot i den svenska 

gymnasieskolan sammanfaller dock inte med ovanstående sex kompetenser, utan där står 

följande sju i fokus: begreppsförmåga, procedurförmåga, problemlösningsförmåga, 

modelleringsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga samt relevansförmåga 

(Skolverket, 2019). De förmågor med relevans för resultatet i denna studie är i första hand 

begreppsförmågan och procedurförmågan. Inom matematikdidaktisk forskning kan 

begreppsförståelse också beskrivas som konceptuell förståelse (Sidenvall, 2015). Hädanefter 

används begreppsförmåga och konceptuell förmåga synonymt. Skolverket (2019) beskriver 

begreppsförmågan enligt följande:  

Att beskriva innebörden av ett begrepp och samband mellan begrepp innefattar att kunna redogöra 

för definitioner, egenskaper och relationer hos begrepp och samband mellan begrepp. Ett begrepps 

innebörd, syfte och mening ges framförallt genom hur begreppen används i olika sammanhang 

inom matematiken eller i tillämpningssituationer. (s. 1). 

Vidare beskriver Skolverket procedurförmågan enligt följande: 

Procedurförmåga innebär att tillämpa olika matematiska procedurer och rutiner så att säkerhet, 

precision och effektivitet stärks efterhand. Här ingår att kunna lösa uppgifter av standardkaraktär, 

som även kan benämnas som rutinuppgifter, men också hantering av digitala verktyg samt att 

kunna välja en lämplig procedur. (s. 1). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Det har genomförts ett antal vetenskapliga studier gällande interventioner som lämpar sig för 

elever med dyskalkyli. Vid genomgång av avhandlingar och vetenskapliga artiklar inom 

ämnet kan konstateras att det råder viss oenighet huruvida dessa elever faktiskt är i behov av 

en särskild pedagogik. Samtidigt florerar en mångfald av förslag på vilka interventioner som 

främjar lärandet för elever med dyskalkyli. Härnäst presenteras innehållet i dessa 

avhandlingar och artiklar, men utan anspråk på en komplett och allomfattande redogörelse. 

De interventioner som föreslås spänner över olika konkretiseringsgrader. 

      De aktuella vetenskapliga artiklarna erhölls från databasen ERIC (Proquest). Ett flertal 

preciserade kombinationer av sökalternativ testades, men i slutändan konstaterades att 

följande enkla kombination var mest givande utifrån studiens syfte och frågeställningar: 

”dyscalculia AND intervention”. Mer preciserade sökningar1 ledde av naturliga skäl till färre 

                                                           
1 Ett flertal preciserade sökningar genomfördes med olika kombinationer av följande sökord: developmental 

dyscalculia, operational dyscalculia, general dyscalculia, persistent dyscalculia, special educational needs in 
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träffar. Den mest framkomliga vägen till relevanta artiklar var att använda ett ospecifikt 

sökfilter för att därefter, med hjälp av tillhörande abstract, avgöra om artikeln hade relevans 

eller inte.  

      Enligt Engström (2015) börjar den specialpedagogiska praktik som har en tvärveten-

skaplig ingång med tydlig empirisk-medicinsk förankring så sakteliga få genomslag. Dock 

menar han att forskningen fortfarande är relativt outvecklad vad gäller vilka interventioner 

som är verkningsfulla. Engström (2016) går till och med så långt att han hävdar att det idag 

saknas vetenskaplig evidens för att elever som har dyskalkyli är i behov av en undervisning 

som ser kvalitativt annorlunda ut än för elever som befinner sig i det lägre spannet av 

normalprestationer. Han anser att det finns en hög grad av okunskap kring vilka interventioner 

som har effekt i praktiken och att det därmed krävs både mer forskning och mer metodiskt 

utvecklingsarbete ute på skolorna. 

      Ett mer specifikt forskningsområde som vuxit sig starkare de senaste åren är den så 

kallade neuropedagogiken som har en tydlig utgångspunkt i neurovetenskapen och hur den 

mänskliga hjärnan fungerar. Kaufmann (2008) konstaterar att forskare inom de två olika 

disciplinerna neurovetenskap och utbildningsvetenskap anser sig vara i behov av att förbättra 

kommunikationen sinsemellan för att få till stånd en mer verkningsfull pedagogik för elever 

med dyskalkyli. Rent konkret menar hon att forskning behöver designas i syfte att studera 

pedagogiska konsekvenser av neurovetenskaplig forskning. I motsats till Engström (2016), 

menar Kumar och Raja (2012) att den moderna neurovetenskapen ger belägg för att hjärnan 

hos individer med dyskalkyli ser annorlunda ut jämfört med genomsnittspersonen och att det i 

förlängningen måste innebära att dessa individer behöver en alternativ undervisning, då en 

mer traditionell undervisning inte fungerar för dem. Wiklund-Hörnqvist (2014) visar 

exempelvis hur modern fMRI-teknik kan användas för att studera hur de neurokognitiva 

processerna i hjärnan ser ut vid inlärning. Enligt Norqvist (2016) är det möjligt att dessutom 

urskilja den hjärnaktivitet som är specifikt kopplad till utförandet av matematiska operationer. 

      Kumar och Raja (2012) genomför och redovisar en empirisk studie vars resultat ger 

belägg för att hjälpinstruktioner är en effektiv strategi för att höja prestationsnivån för elever 

med dyskalkyli. Hjälpinstruktionerna är dock aningen oprecist formulerade för att kunna ge 

en konkret vägledning. Författarna nöjer sig med att definiera insatserna enligt ”Remedial 

                                                           
mathematics, learning disabilities in mathematics, mathematical learning disability, math disabilities, 

mathematics difficulties, mathematics disorder, higher /education/, upper /secondary/ school, /senior/ high 

school, grammar school samt intermediate school. 
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instruction for this study included different features such as blackboard work, group work and 

activities through visual explanations and hands-on experiences.” (s. 25).  

      Wadlington och Wadlington (2008) ger förslag på konkreta interventioner som de menar 

lämpar sig extra väl för elever med dyskalkyli, däribland att 1) nyttja konkreta objekt för att 

därefter successivt gå över till mer abstrakta begrepp, 2) använda miniräknare vid behov för 

att avlasta arbetsminnet, 3) bryta ned begrepp och längre uppgifter så långt det går och 

presentera dem steg för steg, 4) låta elever försöka sammanfatta vad de lärt sig och låta dem 

repetera från tidigare lektioner samt 5) ge tydlig feedback. Efter genomgång av deras förslag 

kan konstateras att det är oklart hur det vetenskapliga belägget ser ut för dessa interventioner. 

De hänvisar vare sig till egna genomförda empiriska studier eller för den delen till resultat 

som åstadkommits av andra forskare. 

      Witzel och Mize (2018) lyfter fram tre empiriskt validerade interventioner som till viss del 

överlappar med Wadlington och Wadlington (2008), vilka innefattar att 1) bryta ned begrepp 

och procedurer i mindre beståndsdelar, 2) ge explicita instruktioner som innefattar en hög 

grad av interaktivitet mellan lärare och elev via en guidad praktik samt 3) få till stånd en 

gradvis övergång från det konkreta till det abstrakta. 

      Ett flertal forskare är noga med att betona dyskalkylins många olika uttryck och varje 

enskild elevs unika situation (Dowker & Morris, 2017; Jiménez-Fernández, 2016; Käser m.fl., 

2013; Kaufmann, 2008; Wadlington & Wadlington, 2008). Anca och Hategan (2009) betonar 

också vikten av att vara lyhörd inför den enskilda elevens förutsättningar, vilket de formulerar 

enligt: ”through this research it is underlined an increased efficiency in the case of combined 

application of methods which aim at learning with the methods that take into account the 

pupils’ personal traits” (s. 105). 

      Anca och Hategan (2009) betonar vidare vikten av att uppmärksamma den språk-

problematik som de menar ofta korrelerar med dyskalkyli. Swanson och Jerman (2006) visar 

att komorbida elevgrupper med både dyskalkyli och dyslexi har svårare att klara skolarbetet 

än elever som endast är diagnostiserade med dyskalkyli, vilket talar för vikten av att försöka 

se helhetsbilden för en elev och dennes problematik innan interventionerna verkställs. Även 

Dyrvold (2016) menar att det föreligger ett tydligt samband mellan språk- och matematik-

förmåga. Anca och Hategan (2009) lyfter fram tre viktiga interventioner för elever med 

dyskalkyli, nämligen att 1) söka efter flera sätt att lösa problemuppgifter och analysera för- 

och nackdelar med respektive lösning, 2) verbalisera problemuppgifter och tillhörande lösning 

med ett eget språk samt 3) identifiera och analysera vanligt förekommande fel.    
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      Förslag nummer 3 lyfts även fram av Jiménez-Fernández (2016) och hon betonar särskilt 

vikten av att som lärare försöka avgöra vilken typ av fel som föreligger. Är det ett slarvfel 

eller är det ett mer allvarligt systematiskt fel som eleven ger uttryck för? Det är enligt henne i 

första hand de systematiska felen som behöver analyseras för att få en ökad förståelse för 

elevens kunskapsnivå och eventuella problematik. Hon ser också ett stort värde i att stärka 

både den konceptuella och den proceduriella kompetensen. Automatisering av procedurer blir 

enligt henne svåra att minnas om det inte också ges utrymme för en begreppslig reflektion 

över procedurernas innehåll. För en elev med dyskalkyli behöver det ges extra tidsligt 

utrymme för den konceptuella förståelsen eftersom den kan vara eftersatt.    

      Ytterligare en intervention som nämns av både Karagiannakis och Cooreman (2017) samt 

Trott (2017) är värdet av att anamma en multisensorisk undervisning som stimulerar flera 

sinnen. Det ger en mer kraftfull interaktion med den riktiga världen som vi alla är en del av. 

Även det visuella bör betonas och bli en naturlig del av pedagogiken (Kumar & Raja, 2012). 

      Peng och Nyroos (2012) genomför en studie där de intervjuar ett antal speciallärare som 

undervisar elever i särskild undervisningsgrupp i matematik. Speciallärarna hävdar där vikten 

av att väcka elevernas nyfikenhet och intresse för matematiken som ämne. De betonar, i likhet 

med Kumar och Raja (2012), värdet av en pedagogisk strategi som har ett tydligt inslag av 

visualisering i undervisningen. 

       

Efter genomläsning av litteratur som besvarar frågan om lämpliga interventioner vid 

dyskalkyli kan konstateras att en del strategier återkommer och beskrivs av flera forskare. 

Den empiriska evidensen för de interventioner som förespråkas i ovan nämnda avhandlingar 

och artiklar förekommer i varierad grad.   

 

2.4 Teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av sociokulturell teori. Denna teoribildning utgör 

inte en enhetlig och gemensam teori, utan bör snarare ses som en övergripande kategori som 

innefattar ett antal besläktade teorier om människans strategier för lärande och utveckling 

(Jakobsson, 2012). Vad som kännetecknar den sociokulturella teorin är att lärande anses ske i 

sociala aktiviteter och inte i isolering från omgivningen (Säljö, 2013).  

      Den sociokulturella teoribildningen rymmer en uppsjö av begrepp som kan samman-

kopplas med en rad tänkare utöver upphovsmannen Vygotskij. Ett nyckelbegrepp är 

appropriering som Säljö (2013) beskriver som den aktivitet då en individ tillgodogör sig 

kunskap genom att göra den till sin egen. Nära till hands ligger även det mer abstrakta 
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internaliseringsbegreppet som Vygotskij (2000) beskriver som processen från kunskaps-

inhämtning i en social samverkan till uppbyggnaden av en personlig erfarenhetsvärld som 

rymmer individuella medvetenhetsfunktioner. Ett annat centralt begrepp, nämligen den 

proximala utvecklingszonen, rör hur själva lärandet gestaltar sig, det vill säga hur 

internaliseringen går till. Vygotskij (1999) beskriver utvecklingszonen som det abstrakta 

område där eleven kan utvecklas med hjälp av rätt stöd. Denna zon får därmed stor relevans 

för hur undervisningen bör utformas med fokus på den potentiella utveckling som eleven kan 

nå med rätt assistans från lärarens sida. Värt att nämna i sammanhanget är att Hufferd-Ackles, 

Fuson och Sherin (2004) inte begränsar den proximala utvecklingszonen till att endast 

innefatta eleven, utan att det även kan vara meningsfullt att applicera den på lärarens 

potentiella utveckling. För att uppnå kunskapsutveckling i den proximala utvecklingszonen 

kan det vara nödvändigt att erbjuda kommunikativa stöttor, som Säljö (2000) beskriver som 

ett slags individanpassat stöd som syftar till att hjälpa eleven i utförandet av det konkreta 

skolarbetet. Stöttorna kan efterhand avvecklas i takt med att elevens självständighet ökar.  

      För att kunna påverka och driva en lärprocess behövs kulturella redskap och produkter av 

olika slag, vilka inom den sociokulturella teoribildningen beskrivs som artefakter eller 

medierande resurser. Jakobsson (2012) är noga med att poängtera att författare använder 

begreppen på olika vis och att betydelsen kan skifta kontexter emellan. Artefakter kan 

dessutom beskrivas på olika abstraktionsnivåer, däribland den primära och den sekundära 

nivån (Säljö, 2013). I ett matematikdidaktiskt sammanhang kan exempelvis en primär artefakt 

utgöras av en miniräknare, eftersom den utgörs av ett konkret tekniskt hjälpmedel som 

underlättar arbetet. Sekundära artefakter betraktas som representationer av de primära 

artefakterna (Jakobsson, 2012) och kan exemplifieras av den manual som visar hur 

miniräknaren är tänkt att användas. Säljö (2000) benämner de sekundära artefakterna som 

externa minnessystem. Om en ny artefakt i form av ett pedagogiskt verktyg presenteras på ett 

otillräckligt sätt i undervisningen kan det enligt Wertsch (1998) uppstå ett begreppsmässigt 

motstånd, resistance, hos eleven mot att använda sig av artefakten ifråga. 

      Förutom den sociokulturella teorin kommer även de två specialpedagogiska perspektiven 

– det kompensatoriska respektive det kritiska – att ingå i uppsatsens teoretiska referensram. 

Företrädare för det kompensatoriska perspektivet, som också benämns som det kategoriska, 

menar att eventuella skolproblem och tillkortakommanden bör lokaliseras hos eleven själv, 

medan företrädare för det kritiska perspektivet, som också benämns som det relationella, 

istället lägger fokus på vad samhället bör göra med dessa olikheter som anses vara uttryck för 

normal variation (Möllås, 2005). Det kompensatoriska perspektivet kännetecknas vidare av en 
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sortering av elever utifrån ett normalitetstänk i syfte att kompensera de avvikande eleverna 

med särskilda stödinsatser. Det kritiska perspektivet, där fokus istället flyttas till samspelet 

mellan eleven och dess omgivning, har växt fram som ett slags motreaktion till det 

kompensatoriska perspektivet (Ahlberg, 2007). Det specialpedagogiska perspektiv som 

tydligast har en koppling till det idag gällande inkluderingsidealet är enligt Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) det kritiska perspektivet. 

 

2.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli kan 

utformas av speciallärare på gymnasienivå. De tre huvudsakliga frågeställningarna är:  

1. Vilka stödinsatser ges vid diagnostiserad dyskalkyli? 

2. Vilka pedagogiska verktyg ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

3. Vilka pedagogiska strategier ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

 

3 Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de metodologiska överväganden som ligger till grund 

för den empiriska studien. Vidare behandlas den fenomenografiska metodansatsen, varpå 

urvalskriterier och studiens konkreta genomförande redovisas. Den fenomenografiska 

analysmetoden som används för att generera resultatet beskrivs steg för steg. Mot slutet av 

kapitlet nämns tillförlitlighetsaspekter i samband med kvalitativ forskning och avslutningsvis 

belyses de etiska principer som studien vilar på. 

 

3.1 Metodval 

Forskningsansatsen för den empiriska studien är kvalitativ till sin karaktär, med fokus på 

tolkning av människors uppfattningar. I och med att ansatsen är kvalitativ kan resultatet inte 

generaliseras på samma sätt som vid kvantitativa studier som rymmer ett större utrymme för 

statistisk analys. En fördel med kvalitativa studier – jämfört med kvantitativa – är att det 

insamlade materialet kan rymma ett större djup med avseende på källdata (Fejes & 

Thornberg, 2019). Enligt Björndal (2005) är kvalitativa studier generellt sett mer 

ostrukturerade än kvantitativa studier, vilket innebär att de kan ge mer information och större 

insikter om studieobjekten under arbetets gång. Det medför enligt Björndal att upplägget av 
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kvalitativa studier är mer förändringsbenäget jämfört med kvantitativa studier, vilket var fallet 

för denna studie då forskningsfrågorna omformulerades under arbetets gång.      

      Metodansatsen är fenomenografisk, vilket innebär att den är inriktad på att beskriva hur 

människor förstår fenomen och företeelser i sin omgivning. Individuella, semistrukturerade 

intervjuer användes som datainsamlingsmetod i studien. Fenomenografin som metodansats 

lämpar sig mycket väl för analys av empirisk data som härrör från semistrukturerade 

intervjuer (Dahlgren & Johansson, 2019). Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med 

speciallärarna innefattade ett mindre antal frågor och ordnades utifrån de olika fenomen och 

teman som intervjun hade för avsikt att behandla. Uppmärksamheten riktades främst mot den 

naturligt förekommande variationen mellan de olika speciallärarnas uppfattning av de aktuella 

fenomenen och begreppen i fråga.  

     

3.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med speciallärare som är aktiva inom matematikämnet och som 

undervisar, eller har undervisat, elever med diagnostiserad dyskalkyli. Mer specifika 

urvalskriterier med avseende på speciallärarna var att de är verksamma inom gymnasieskolan, 

vilket motiveras av att författaren till denna uppsats har för avsikt att arbeta på detta stadium 

och att dyskalkyliutredningar inte genomförs för elever i grundskolans tidiga år. Många elever 

får sin dyskalkylidiagnos först i 15-årsåldern i övergången mellan grundskola och 

gymnasium. Se Bilaga 3 för en kort bakgrundsinformation om speciallärarna.  

      Urvalet av de intervjuade speciallärarna valdes strategiskt med ambitionen att 

åstadkomma en god sociokulturell spridning gällande de skolor där lärarna är verksamma. En 

sådan spridning innefattar att både speciallärare från innerstads- och förortsskolor tillfrågades. 

Förhoppningen var att de utvalda speciallärarna skulle ge en bred och varierad bild av hur 

interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli kan utformas. I och med att studien är kvalitativ 

till sin karaktär var inte avsikten att ge en statistiskt representativ bild av speciallärares 

interventioner vid dyskalkyli i ett nationellt perspektiv.  

  

3.3 Genomförande 

Samtliga speciallärare som är verksamma på kommunala eller fristående skolor på 

gymnasienivå inom Stockholm stad kontaktades via mejl, totalt 34 speciallärare fördelade på 

96 gymnasieskolor. Det visade sig att en del av dessa speciallärare är nischade mot läs- och 

skrivutveckling snarare än matematikutveckling, vilket gjorde att de inte mötte upp mot 

studiens urvalskriterier ovan. Tio stycken speciallärare återstod efter gallringsprocessen, varpå 
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de delgavs ett missivbrev om studiens upplägg. Missivbrevet bifogas i Bilaga 2. Samtliga 

utvalda speciallärare gav via mejl sitt samtycke till deltagande och godkände förutsättningarna 

för intervjun och studien i dess helhet. Vidare behandlas det grundläggande individskydds-

kravet – konkretiserat i fyra allmänna huvudkrav – i kapitel 3.6. 

      De frågor som låg till grund för intervjuerna utgick från speciallärarnas syn på 

interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli. Frågeformuläret bifogas i Bilaga 1. För att 

undvika att speciallärarna skulle ge ett tillrättalagt svar från en lärobok eller annan auktoritativ 

källa användes den så kallade projektionstekniken, som i korthet kan sägas gå ut på att mer 

abstrakta begrepp vävs in i mer konkreta exempel i syfte att komma åt intervjupersonens 

egentliga uppfattning om fenomenet ifråga (Dahlgren & Johansson, 2019). För att uppnå ett så 

rikt och uttömmande svar som möjligt på respektive fråga användes också så kallad probing 

(som saknar egentlig svensk översättning), vilket är kännetecknande för den fenomeno-

grafiska intervjun. Denna teknik innebär att intervjuaren ställer uppföljande frågor för att, vid 

behov, få deltagaren att utveckla sitt svar och sin förståelse (Dahlgren & Johansson).  

      Den genomsnittliga intervjun varade i cirka en timme och samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av mobilens ljudinspelningsfunktion. Förvisso kunde ett anteckningsblock ha 

upplevts som mindre hotfullt jämfört med en ljudupptagning, men värdet av att kunna bevara 

de exakta formuleringarna vägde över. Varje intervju präglades av ett lugn där störande 

faktorer som exempelvis tidspress, mobilljud och buller från omgivningen reducerades i 

mesta möjliga mån. Björndal (2005) nämner vikten av att visa respekt för personen som 

intervjuas och undvika känslan av ett förhör. Dessutom betonar han värdet av att som 

intervjuare i möjligaste mån försöka lyssna aktivt och behålla fokus. Förhoppningen är att 

Björndals rekommendationer kunde efterlevas i samtliga intervjuer och att deltagarna inte 

upplevde intervjusituationen som påtvingad och olustig. Den kvalitativa datainsamlings-

processen ligger enligt Björndal närmare det vardagliga samtalet jämfört med en typisk 

kvantitativ datainsamling och intervjupersonen har enligt honom en något större frihet att 

formulera sitt eget perspektiv i en kvalitativ studie. Även om de genomförda intervjuerna inte 

helt går att jämställa med vardagliga samtal var samtalsklimatet ändå avslappnat och 

informellt i en positiv bemärkelse. Nya intervjuer utfördes tills en viss mättnad infann sig med 

avseende på återkommande teman, och därefter tog analysen av källdatan vid. Denna mättnad 

infann sig efter den sjunde intervjun som därmed också blev den sista. Creswell och Poth 

(2017) anser att antalet deltagare i en kvalitativ studie bör utgöras av 3-10 stycken.  

      Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att källdatan som produceras i en kvalitativ 

intervju är beroende av kvalitén på intervjuarens färdigheter och även dennes ämnes-
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kunskaper. De betonar vidare att det krävs omfattande träning för att bli en god intervjuare 

och att det är en färdighet som rymmer så mycket mer än att mekaniskt endast följa ett antal i 

förväg uppsatta regler. Förhoppningen är att den ringa erfarenhet som intervjuaren i denna 

studie besitter inte begränsade produktionen av den rådata som ligger till grund för resultatet.  

 

3.4 Dataanalys 

En första behandling av källdatan skedde i samband med transkriberingen av intervjuerna, 

vilket är nödvändigt enligt den fenomenografiska metodansatsen. Med hjälp av transkri-

beringen bevarades den stora detaljrikedomen som förekom i samtalen. Värt att notera i 

sammanhanget är dock att en stor del av kommunikationen i ett samtal är icke-verbal och att 

dessa signaler är svåra att fånga i en transkribering (Kvale & Brinkmann, 2014). En stor 

fördel med att överföra en inspelning till skrift är att aspekter av själva kommunikationen kan 

framträda på ett tydligare sätt jämfört med om endast anteckningar förs. För att det 

transkriberade materialet ska bli så effektivt som möjligt i den efterföljande analysen är det 

viktigt att det föreligger en konsekvent hållning i hur transkriberingen går till (Björndal, 

2005). Transkriberingen genomfördes därför på ett liknande vis för alla sju intervjuer, där 

information om gester och pauser utelämnades. 

      När intervjumaterialet var transkriberat tog den egentliga analysen vid. Larsson (2005) är 

noga med att poängtera att val av metodansats också inbegriper teoretiska perspektiv som det 

empiriska materialet filtreras igenom. Metoder är med andra ord inte neutrala utan är förenade 

med perspektiv. En fenomenografisk analys kan genomföras på ett flertal sätt. Den 

analysmodell som ligger till grund för studiens resultat (utfallsrummet), utgår från de sju steg 

som Dahlgren och Johansson (2019) presenterar och kan beskrivas enligt följande. De 

transkriberade intervjuerna lästes ett flertal gånger vid separata tillfällen och de mest 

signifikanta och betydelsefulla passagerna urskildes och markerades. Därefter söktes likheter 

och skillnader inom materialet, varpå de grupperades. I det nästföljande steget utforskades 

och bestämdes gränserna mellan de olika uppfattningarna för att förtydliga åsiktskategorierna. 

Textpassagerna granskades och kontrasterades i de olika kategorierna i syfte att göra 

respektive kategori exklusiv så att det inte fanns överlappande kategorier. Kategorierna 

namngavs och slutligen genomfördes en analys av det genererade resultatet genom 

applicering av följande fenomenografiska begrepp. Inom den fenomenografiska traditionen 

anses förståelsen som är riktad mot olika fenomen ha olika djup, där den mest komplexa 

uppfattningen sägs avspegla den djupaste förståelsen. En ytlig förståelse korrelerar ofta med 

ett atomistiskt införlivande av kunskap, medan en djupare förståelse tvärtemot utgår från ett 
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mer holistiskt synsätt som betonar helheten och hur de ingående delarna är relaterade till 

varandra. Olika uppfattningar om fenomen kan därmed placeras i ett slags hierarki med 

avseende på hur djup förståelsen är (Dahlgren & Johansson). Fenomenografiska studier är 

enligt Larsson (2005) deskriptiva till sin natur, vilket genomsyrar resultatkapitlet och dess 

innehåll. 

      Vid analysen förelåg en ödmjukhet inför det faktum att intervjumaterialet sannolikt kunde 

tolkas på flera olika sätt, eftersom uppfattningar av fenomen oundvikligen är formade av 

tidigare erfarenheter och kunskaper (Thornberg & Fejes, 2019). Intervjuaren hade inga 

objektivitetsanspråk vid analysen, utan fokus var istället på att inta en pluralistisk hållning vid 

tolkandet av speciallärarnas svar. De transkriberade samtalen lästes, som tidigare nämns, 

igenom flera gånger vid separata tillfällen med förhoppningen om att uppnå en distans till 

innehållet och därmed minska risken för låsning vid endast en tolkning.   

 

3.5 Tillförlitlighet  

En studies tillförlitlighet kan utvärderas via de tre kriterierna validitet, reliabilitet och 

giltighet. Thornberg och Fejes (2019) menar att validitetskriteriet uttrycker i vilken 

omfattning den forskning som genomförs faktiskt utforskar det som är avsett att studeras. 

Reliabilitetskriteriet har en tydlig innebörd inom kvantitativ forskning där det ofta anses vara 

synonymt med studiens möjlighet till att upprepas vid andra tidpunkter och/eller av andra 

forskare. Enligt Creswell och Poth (2017) kan begreppet förstås på olika sätt inom kvalitativ 

forskning. En vanlig innebörd är att reliabilitet kan likställas med ”the stability of responses to 

multiple coders of data sets” (s. 264), vilket då innebär att en hög reliabilitet kräver att flera 

individer kodar och kategoriserar källdatan på ett likartat sätt. I likhet med reliabilitetskriteriet 

kan även giltighetskriteriet avse olika kvalitetsaspekter av kvalitativ forskning. En tolkning 

utgår från vilka anspråk studien kan göra sett till generaliseringar och implikationer (G. 

Sandberg, personlig kommunikation, 12 december, 2019). 

      En utförlig diskussion av studiens tillförlitlighet och eventuella brister behandlas i kapitel 

5.2. Där diskuteras även förutsättningar för fenomenografi som metodansats samt ett par 

andra kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning. I övrigt är förhoppningen att uppsatsen 

präglas av klarhet, ordning och struktur, såsom Vetenskapsrådet (2017) föreskriver. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten av att utföra kvalitativt god forskning som samtidigt 

också säkerställer att de individer som deltar i forskningen skyddas. Som nämns tidigare 
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konkretiseras det grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen, nämligen samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt 

informationskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och att de när som helst kan avbryta om de så önskar. 

Konfidentialitetskravet kräver att obehöriga inte kan komma att ta del av det insamlade 

empiriska materialet, medan nyttjandekravet förvissar deltagarna om att materialet endast får 

användas i forskningssyfte och därmed inte nyttjas i något övrigt sammanhang. Slutligen 

innebär informationskravet att deltagarna ska ges information om vad ett deltagande innebär 

och hur studien är tänkt att genomföras (Vetenskapsrådet). 

      Samtliga dessa krav avses att efterlevas i den aktuella studien. Som nämns tidigare 

informerades samtliga utvalda speciallärare om studiens syfte och genomförande i ett 

missivbrev där de också gavs möjlighet till samtycke. I brevet framgick också inslaget av 

ljudupptagningsverktyg i samband med intervjuerna samt tydlig information om deltagarnas 

möjlighet att när som helst avbryta. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan det förekomma 

ett slags maktasymmetri mellan forskaren och deltagaren. Inte minst kan deltagaren uppleva 

situationen som utelämnande när hen dokumenteras via ljudupptagning. Av denna anledning 

var det därför av största vikt att personen accepterade att intervjun skulle spelas in.  

      I missivbrevet framgick också att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet efterlevdes. 

Inga uppgifter eller inhämtat material från intervjuerna lämnades ut till obehöriga för ändamål 

utanför studien. Samtliga speciallärare avidentifierades i texten med hjälp av fingerade namn, 

likt ”speciallärare A” eller ”speciallärare B”, i syfte att inte röja deras identitet vid framtida 

publicering av uppsatsen.  

      Vetenskapsrådet (2017) betonar att kvantitativ forskning ofta är mer distanserad i relation 

till sitt försöksobjekt, medan den kvalitativa forskningen är mer inkännande. Båda dessa 

positioner kan enligt rådet innebära etiska risker. Mottot under datainsamlingsfasen var att 

inte påverka de intervjuade speciallärarna genom att ställa ledande frågor, utan att istället vara 

öppen och lyhörd inför deras olika perspektiv och lösningar.  

 

4 Resultat  

Nedan presenteras studiens resultat, där respektive forskningsfråga – totalt tre stycken – 

tilldelas en egen underrubrik. Efter resultatpresentationen följer en resultatanalys som utgår 

från begrepp som förknippas med den fenomenografiska metodansatsen. De sju intervjuade 

speciallärarna kommer hädanefter att betecknas som A, B, C, D, E, F respektive G i enlighet 
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med kravet om att deras identitet inte ska röjas vid publiceringen. Innan resultatet från 

studiens tre forskningsfrågor presenteras ges en kort sammanställning av övrigt relevant 

innehåll i intervjuerna.   

      Det råder stor enighet bland speciallärarna vad gäller synen på dyskalkylins ontologiska 

grundvalar då de anser att tillståndet har en biologisk grund. De avvisar därmed idén om att 

dyskalkyli skulle ha sin grund i psykosociala faktorer. Dock menar de att diagnosen indirekt 

kan ge negativa, psykologiska effekter för den enskilda eleven som är drabbad.  

      Speciallärarnas kunskap om de pedagogiska verktyg och strategier som tas upp under 

intervjuerna har enligt dem själva erhållits på olika vis. Speciallärarna A, D, E och F nämner 

kunskapsinhämtning från ämneslärarutbildning och/eller utbildning inom specialpedagogik, 

medan B, C och G betonar värdet av att läsa pedagogiska tidskrifter och facklitteratur som 

sammanfattar vetenskapliga framsteg, exempelvis Nämnaren och Pedagogiska magasinet. Ett 

par av speciallärarna (A och D) nämner fortbildningsdagar som arrangeras av privata aktörer 

samt kvällsföreläsningar på högskolor som viktiga kunskapskällor. Även mer moderna forum 

som till exempel Facebookgrupper samt lyssnande på podcasts lyfts fram av D och G. De 

yngre och något mer oerfarna speciallärarna (D och G) nämner nyttan av att få ta del av mer 

erfarna speciallärares erfarenheter vid samarbeten skolor emellan. Som exempel på en 

förebild inom dyskalkyliforskningen nämner speciallärarna A och B den svenska pionjären 

Björn Adler. Speciallärare A anser att ”Adler har en inneboende tro på ungdomar”. Inte minst 

betonar hon värdet av hans föreläsningar och det screeningmaterial – Adlers test – som är 

utformat för att uppmärksamma eventuell dyskalkyli. Värt att nämna i sammanhanget är att 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (2015) menar att Adlers screeningmaterial uppvisar brister 

och att det bör ersättas eller kompletteras. Ett flertal av speciallärarna (A, D, E och F) 

framhäver också värdet av att på egen hand utforska vad som fungerar bäst i praktiken, så 

kallad trial and error. Slutligen bör nämnas att ett par av speciallärarna använder sig av 

Youtube och hemsidor på nätet för att få inspiration om pedagogiska verktyg och strategier. 

 

4.1 Vilka stödinsatser ges vid diagnostiserad dyskalkyli? 

Speciallärarna A och D ger uttryck för åsikten att det ibland är svårt att diskutera behovet av 

stödinsatser med ämneslärare i matematik, då vissa av dem inte är samarbetsvilliga och kan 

opponera sig mot behovet av insatser. De extra anpassningarnas omfattning och kvalité kan 

därmed variera i stor utsträckning beroende på vilken ämneslärare som ansvarar för 

klassrumsundervisningen. Speciallärare F betonar hur duktiga skolans ämneslärare i 

matematik är på extra anpassningar under lektionerna.  
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      Stödinsatser i form av särskilt stöd ges enligt speciallärare A inte på hennes skola, utan 

samtliga vidtagna insatser för elever med dyskalkyli ryms inom ramen för extra anpassningar. 

På gymnasieskolorna där B, C, D och G är verksamma inleds terminen med extra 

anpassningar för elever med dyskalkyli. Om det visar sig att denna stödinsats inte är tillräcklig 

för att eleverna ifråga ska kunna tillgodogöra sig undervisningen intensifieras stödinsatserna 

till att innefatta ett särskilt stöd i form av en-till-en-undervisning med specialläraren i fråga. 

Speciallärarna E och F arbetar mer förebyggande och de är måna om att – direkt vid 

terminens start – studera elevernas dyskalkyliutredningar i syfte att få en bild av deras 

styrkor/svagheter samt få förslag på lämpliga anpassningar från utredningen. De kontaktar 

också alltid vårdnadshavare för att erhålla ytterligare värdefull information om eleven och 

dennes tidigare skolgång. Deras arbetssätt innebär ofta att en elev ges särskilt stöd i form av 

en-till-en-undervisning med speciallärare innan ens extra anpassningar i klassrummet har varit 

aktuella. Gemensamt för det särskilda stödet – oavsett gymnasieskola – är att en-till-en-

undervisningen ersätter ordinarie undervisning i klassrummet. 

      Mottot för speciallärare A är att ”utgöra ett slags bro mellan ämneslärare och de elever 

som är i behov av stödinsatser”. Ingen av speciallärarna (med undantag av F) säger sig dock 

ha inblick i vilka typer av extra anpassningar som respektive ämneslärare i matematik 

genomför i ordinarie klassrumsundervisning för elever med dyskalkyli. Samtliga speciallärare 

(utom C) är också noga med att betona vikten av att ett åtgärdsprogram skrivs i anslutning till 

beslut om särskilt stöd (ibland i samarbete med specialpedagog). Speciallärare B betonar 

vikten av att detta görs och säger sig vara ytterst noggrann med utförandet av åtgärdsprogram, 

medan C säger att ”jag slarvar ofta lite med att skriva åtgärdsprogram, det viktiga för mig är 

att lägga min tid på eleven och inte lägga tid på byråkrati”.        

      De skolor där B, C, D och G är verksamma erbjuder extra undervisningstid som en extra 

anpassning under förutsättning att den löper under en begränsad del av läsåret. Denna insats 

ges utöver ordinarie undervisning på en schemalagd tid i veckan. Speciallärarna C och G 

uttrycker en viss osäkerhet huruvida denna stödinsats kvalificerar som en extra anpassning 

eller om den snarare ska betraktas som ett särskilt stöd. Ovan nämnda speciallärare (B, C, D 

och G) uttrycker alla att gränsen mellan extra anpassningar och särskilt stöd är otydlig, inte 

minst med avseende på varaktigheten. De är oense om hur lång tid en elev får spendera enskilt 

med speciallärare innan stödinsatsen ska omfattas av ett åtgärdsprogram och betecknas som 

särskilt stöd. De är även osäkra på hur länge extra anpassningar får prövas innan det är 

nödvändigt att gå vidare till nästa steg i arbetsgången med stödinsatser. Denna otydlighet 

upplever de som bekymmersam. 
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      Speciallärare D anser att extra anpassningar i klassrummet bör göras på gruppnivå för att 

ämnesläraren ska ges förutsättningar att kunna hjälpa så många elever som möjligt i 

klassrummet. Hon säger att ”det är hopplöst för läraren att hinna med alla annars”. En elev 

med dyskalkyli kan därmed ges samma anpassningar som ett flertal andra elever som inte har 

denna diagnos. På den gymnasieskola där D är verksam nyttjas hon som duo-lärare, vilket 

innebär att hon hjälper till med stöttning av enskilda elever i ordinarie klassrum i syfte att 

avlasta ämnesläraren i matematik. Denna stöttning innefattar inte nödvändigtvis bara elever 

med dyskalkyli, utan kan också inbegripa elever som upplever matematikämnet som svårt av 

andra anledningar.      

      Det råder stor samstämmighet hos samtliga tillfrågade speciallärare när det gäller extra 

anpassningar i provsammanhang. De förespråkar korta och avdelade prov samt extra skrivtid. 

Denna form av extra anpassning bör inte gälla endast elever med dyskalkyli, utan 

speciallärarna anser att även elever med exempelvis ADHD bör ha rätt till denna anpassning. 

Strikt uttryckt förespråkar speciallärare A inte längre skrivtid, utan hänvisar istället till så 

kallad inkluderande skrivtid som innebär att majoriteten av de elever som skriver ska hinna 

bli klara i god tid. På så vis behöver de elever som uppvisar svårigheter inom matematikämnet 

inte förlora fritid och tvingas stanna kvar i skolan, utan de ges extra skrivtid inom ramen för 

ordinarie skrivtid som majoriteten inte nyttjar.  

      Speciallärarna C, E och F nämner att elever med dyskalkyli ofta ges möjlighet att läsa 

aktuell matematikkurs under en längre tidsrymd än övriga klassen. Denna stödinsats i form av 

förlängd kurs betraktas som ett särskilt stöd och speciallärarna är medvetna om att ett 

åtgärdsprogram då ska upprättas. 

 

4.2 Vilka pedagogiska verktyg ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

De tillfrågade speciallärarna nämner ett flertal pedagogiska verktyg som enligt dem är 

effektiva i matematikinlärningen vid dyskalkyli. Det verktyg som samtliga speciallärare 

förespråkar är den klassiska miniräknaren som de menar avlastar arbetsminnet på ett 

fördelaktigt vis. Det ger eleverna möjlighet att istället använda sina begränsade kognitiva 

resurser till det centrala inslaget i uppgiften i fråga. Speciallärare E är överlag positiv till 

lathundar och kom-ihåg-lappar som hon också anser har en avlastande funktion för just 

arbetsminnet.  

      Vidare är speciallärarna rörande överens om att matematik inte handlar om huvudräkning, 

utan att det är andra förmågor som är mer centrala. Enligt speciallärare B är huvudräkning 
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dessutom en förmåga som har ett nära samband med trygghet. Hon menar att det är lika 

viktigt att få eleverna att känna sig trygga som att träna på huvudräkning, eftersom ”när 

eleverna sen känner sig trygga så brukar huvudräkningen ändå lossna”. Som komplement till 

miniräknaren uppmuntrar speciallärare A sina elever med dyskalkyli att använda sig av en så 

kallad multiplikationsruta för att underlätta räkning med multiplikationstabellen. Hon möter 

ett motstånd från vissa ämneslärare i matematik vad gäller nyttjande av miniräknare och 

multiplikationsruta. Vidare nämner A att det finns en belagd korrelation mellan dyskalkyli 

och dyslexi, vilket medför att hon förespråkar att båda grupperna på hennes skola ska använda 

sig av ILT:s inläsningstjänst. Hon uppmuntrar berörda elever att lyssna på uppgifts-

formuleringarna i matematikboken samtidigt som de läser uppgifterna. Detta förfarande är 

enligt henne nytt för läsåret 2019-2020 och utvärdering av interventionen kommer att kunna 

göras först framåt sommaren. Vissa elever ställer sig tveksamma till detta förfarande, vilket A 

tror beror på en osäkerhet inför nyttjandet av ny teknik. 

      Speciallärare B är ensam om att nämna den så kallade smartboarden i sin undervisning. 

Hon menar att den utgör det enskilt viktigaste hjälpmedlet i undervisningen för en elev med 

dyskalkyli och nämner i sammanhanget att hon är ”tekniskt intresserad så det gör att jag 

försöker hålla mig uppdaterad om olika tekniska verktyg som kommer efterhand”. En 

smartboard är ett slags interaktiv skrivtavla som inbjuder till stor delaktighet från elevens sida 

och den har enligt henne många fördelar gentemot mer traditionell katederundervisning. Den 

kanske viktigaste fördelen är att den ger eleven möjlighet att på ett enkelt sätt använda sig av 

matematiska symboler och operationer. Efter avslutad aktivitet ges också möjligheten att 

spara och skriva ut skärminnehållet utifrån elevens behov. Speciallärare B framhåller vidare 

smartboardens potential att uppmuntra elevens kreativa sidor och göra matematiken roligare. 

Utöver dess tekniska funktionalitet har den därmed ett psykologiskt värde i att den kan 

entusiasmera eleven i dennes matematikutveckling.    

      Vad gäller val av läromedel använder A och B den lärobok som övriga elever i klassen 

använder i den ordinarie klassrumsundervisningen. De skiljer sig från övriga speciallärare 

som använder alternativa läromedel som de menar är bättre lämpade för elever med 

dyskalkyli. Speciallärare C undviker inledningsvis traditionella läroböcker och låter berörda 

elever arbeta med pärmar som innehåller övningsuppgifter av mer elementär art för att 

säkerställa elevernas grundläggande förståelse för till exempel decimalsystemet och tallinjen. 

I likhet med C använder speciallärare G alternativ till den ordinarie kursboken i matematik, då 

han istället använder sig av egenkomponerade uppgifter i Excel. Hans elever får där träna på 

självrättande uppgifter, vars syfte är att säkerställa en förståelse för positionssystemet, det vill 
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säga ”vad händer om man flyttar kommatecknet två steg, vad händer med storleken om man 

flyttar tre steg och så vidare, de behöver förstå det”. Först därefter är det möjligt att gå vidare 

med undervisning inom exempelvis procent, algebra och geometri, menar G. Speciallärare D 

anser att det är alltför betungande för elever med dyskalkyli att arbeta i en bok med flera 

hundratals uppgifter eftersom ”de blir alldeles matta av tanken på att alla dessa uppgifter ska 

räknas, de tappar orken och fixar det inte”. Istället för att använda sig av en tjock lärobok 

väljer hon ut vissa uppgifter på tavlan som eleverna får skriva in i sina räknehäften och som 

sedan utgör den fasta punkten för undervisningen. Speciallärarna E och F ställer sig också 

tveksamma till att använda den lärobok som övriga klassen använder sig av. Deras erfarenhet 

av elever med dyskalkyli är att de har en mycket begränsad taluppfattning och de menar att 

det kan vara nödvändigt att använda läroböcker för tidigare årskurser. Speciallärare E nämner 

exempelvis läromedlet Bryggan som hon finner användbart i kursen Matematik 1, trots att det 

är avsett för grundskolan. Utgångspunkten för henne är att berörda elever först behöver 

tillgodogöra sig mer grundläggande kunskaper, exempelvis positionssystemet, för att därefter 

kunna ta sig an det egentliga matematiska stoffet som ryms inom kursen ifråga. Detta 

möjliggörs genom en förlängning av kursen så att den läses över flera årskurser.  

      Speciallärarna D, F och G är noga med att betona vikten av att låta elever med dyskalkyli 

arbeta laborativt. Om det laborativa arbetet är ett förhållningssätt i pedagogiken kan det 

betraktas som en strategi. Om betoningen istället läggs på det specifika, fysiska materialet är 

det snarare att betrakta som ett verktyg. Speciallärare F beskriver det laborativa arbetet som 

att ”det är då det händer, när de får ta på sakerna, känna runt och lära sig matte på det sättet”. 

Speciallärare G ger olika exempel på laborativa verktyg som han menar kan konkretisera och 

påskynda inlärning och bland dessa betonar han särskilt balansvågen som han nyttjar i 

samband med undervisningen inom algebraavsnittet.      

      Slutligen kan nämnas att speciallärare A nyligen har fått kännedom om ett nytt 

pedagogiskt verktyg, en räknepenna, som en av hennes elever med dyskalkyli kommer att 

erhålla från sin logoped. Vid datum för intervjun vet speciallärare A dessvärre inte vad detta 

nya hjälpmedel innebär mer konkret, men hon uppmuntrar andra speciallärare att ta reda på 

mer om pennan och dess funktionalitet.       

 

4.3 Vilka pedagogiska strategier ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

Flertalet av speciallärarna (B, C, D, E och F) anser att pedagogiska verktyg kan göra skillnad 

för elever med dyskalkyli, men att själva de pedagogiska strategierna och förhållningssätten 
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till eleverna är betydligt mer avgörande för deras kunskapsutveckling. Vad gäller de strategier 

som ger bäst resultat avseende matematikinlärning betonar speciallärare C värdet av att ge 

beröm vid framsteg. Hon menar att ett salutogent förhållningssätt rentav kan vara den 

viktigaste pedagogiska strategin för att överhuvudtaget få eleverna att inte ge upp 

matematiken. För att möjliggöra det anser hon att speciallärare behöver anpassa 

undervisningen så att den blir lagom utmanande för respektive elev. Speciallärare C nämner 

vidare att hon försöker lära av sina misstag och bli en bättre speciallärare för var gång hon tar 

sig an en ny elev. Hon menar att hennes egen utveckling är en produkt av hennes tidigare 

elevmöten och att hon hela tiden erhåller ny kunskap vid testandet av nya strategier i 

interaktionen med eleverna.  

      Speciallärarna B, C och G uppmärksammar betydelsen av att fokusera på förståelse av 

matematik och inte uppmuntra utantillkunskaper. Detta fokus på den begreppsliga förmågan 

framför den proceduriella kommer till uttryck när speciallärare B säger att ”matte handlar inte 

om att räkna utan om att förstå”. Hon är noga med att betona att svårigheterna sällan är 

kopplade till intelligens och att det är fullt möjligt att uppnå en hög konceptuell, abstrakt 

matematisk förståelse även hos elever med dyskalkyli. Värt att nämna i sammanhanget är att 

hon under höstterminen 2019 undervisar en elev med dyskalkyli i gymnasiekursen Matematik 

4 som utgör en fortsättningskurs som rymmer abstrakt matematik såsom trigonometriska 

funktioner, derivator och differentialekvationer. I samband med en intervjupassage som berör 

matematiska kompetenser nämner speciallärare G en insikt som han nåddes av under 

speciallärarutbildningen, nämligen den växelverkande relationen mellan proceduriell och 

konceptuell förmåga. Han menar att:  

Ibland så förstår man inte konceptet, vilket det nu än kan vara, säg att det är derivata. Då kanske 

eleven först får en genomgång där han inte fattar nåt. Då måste han utföra proceduren mekaniskt 

och sedan när han får en ny förklaring, så kan det proceduriella arbetet som han har gjort ligga till 

grund för att han nu fattar lite mer, som i sin tur stärker det proceduriella arbetet, som i sin tur ökar 

förståelsen och så vidare. En växelverkan helt enkelt. 

Denna iterativa process är enligt G nödvändig för att stärka den konceptuella förmågan. Han 

menar att proceduriell kunskap är viktig, men att denna förmåga inte kan isoleras från ett 

större sammanhang för då riskerar den att endast leda till mekanisk räkning. Det proceduriella 

arbetet måste alltid kompletteras med en tydlig strävan mot begreppsförståelse, enligt honom.  

      Samtliga speciallärare (utom C) betonar vikten av att anpassa undervisningen till den 

enskilda elevens förutsättningar. De förkastar standardiserade lösningar för elever med 

dyskalkyli. Speciallärare E uttrycker det som att ”det handlar om att lära känna eleven och se 
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vilket sätt som fungerar för just dig, det kanske är när vi jobbar konkret, med stenciler eller 

nåt annat”, medan D använder sig av formuleringen ”skräddarsy utifrån individens behov”.  

      Som nämns tidigare använder speciallärarna A och B den ordinarie lärobok som övriga 

klassen arbetar med. De uttrycker att det är av yttersta vikt att låta repetition utgöra ett 

återkommande inslag i undervisningen och att eleverna får försöka sammanfatta vad de lärt 

sig på egen hand, eftersom elever med dyskalkyli, menar de, ofta glömmer bort vad de har lärt 

sig. Denna strategi är enligt de två speciallärarna en mer eller mindre självklar strategi som 

alla ämnes- och speciallärare borde använda sig av, men de är båda av åsikten att det är långt 

ifrån alla lärare som gör det.   

      En vanligt förekommande strategi hos flertalet speciallärare (A, D, E, F och G) är att i 

möjligaste mån arbeta med korta teoriavsnitt. Istället för att examinera halva eller hela kursen 

vid terminsslut, förespråkar de att det matematiska stoffet delas upp på ett tydligt vis så att 

endast ett ämnesområde examineras per tillfälle. Speciallärare G går till och med så långt att 

han under examinationer ibland delar ut en uppgift i taget till elever med dyskalkyli för att 

dela av kunskapsstoffet i största möjliga utsträckning. De ovan nämnda speciallärarna (A, D, 

E, F och G) beklagar svårigheterna som uppstår i samband med det nationella provet som ju 

omfattar hela kursen, vilket försvårar möjligheten för den aktuella elevgruppen att prestera 

väl. Intressant att notera är att det inte råder konsensus om hur stort inflytande det nationella 

provet bör ges i relation till slutbetyget i kursen. Åsikterna går tydligt isär bland de tillfrågade 

speciallärarna.  

      De flesta av speciallärarna (A, B, D, F och G) är starkt övertygade om att matematik-

inlärningen hos elever med dyskalkyli gynnas av att undervisningen går från att vara konkret 

till att efterhand bli abstrakt. De menar att ett konkret, laborativt lektionsarbete som successivt 

övergår till ett mer abstrakt läromedel realiserar en sådan strategi. Speciallärare D är den enda 

som förespråkar laborativt arbete i mindre grupp. Ingen annan nämner värdet av grupparbete. 

Hon betonar också värdet av att låta elever göra laborativa uppgifter utanför klassrummet, 

gärna utomhus. 

      En strategi som samtliga sju speciallärare berör är det relationella arbetets vikt för elever 

med dyskalkyli. Speciallärare D går till och med så långt att hon hävdar att ”ingenting 

fungerar om man inte jobbar relationellt, hur bra strategier man än har annars”. Speciallärarna 

menar att en god relation är en förutsättning för att skapa förtroende för läraren. Enligt 

speciallärarna A, D, F och G är elever med dyskalkyli sannolikt extra utsatta på grund av 

tidigare misslyckanden inom matematikämnet och av den anledningen är förtroendeskapande 

aktiviteter en strategi som inte får underskattas. Speciallärarna C, D, E och G menar att en-
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till-en-undervisning skapar goda förutsättningar för att bygga en relation där eleven får 

förtroende för specialläraren. I det ordinarie klassrummet är det svårare för ämneslärare att 

etablera en sådan fördjupad kontakt, menar de.  

      Det finns en rad strategier som endast nämns av enskilda speciallärare. Speciallärare A 

förespråkar att elever med dyskalkyli gör färre uppgifter i boken. De uppgifter som är aktuella 

väljs ut med omsorg för att eleven ändå ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av 

det matematiska stoffet. Speciallärare B väljer en undervisningsstrategi som inte lägger alltför 

stor vikt vid verklighetsanknuten problemlösning, eftersom, menar hon, den typen av 

uppgifter är alltför utmanande. Istället läggs fokus på rutinuppgifter inom respektive 

delområde. Speciallärare C argumenterar för en tydlig inramning av lektionerna, vilket 

innefattar på tavlan nedskriven information om lektionens längd, eventuella raster och 

klargörande över vilka uppgifter som ska vara färdiga när lektionen är över. Hon uppmuntrar 

också tydliga läxor i syfte att få eleverna att arbeta med matematikämnet fler gånger i veckan 

vid sidan av lektionerna. Speciallärare D uttrycker att multisensorisk inlärning är en 

framkomlig väg för elever med dyskalkyli, men att denna undervisningsstrategi i första hand 

lämpar sig för yngre barn än gymnasister. Speciallärare E är av åsikten att matematiken måste 

göras relevant och intressant för elever med dyskalkyli genom att programfärga uppgifterna. 

På så vis väcks lusten och matematiken blir meningsfull. Speciallärare F betonar vikten av att 

avdramatisera matematik genom att visa att det är helt okej att som elev svara fel. Hon 

försöker avlägsna den betungande känslan av otillräcklighet som, menar hon, infinner sig hos 

många elever med dyskalkyli. Speciallärare G använder en strategi som innefattar metaforer 

av olika slag. Han menar att ett nytt koncept kan beskrivas som en metafor för att låta eleven 

bekanta sig med begreppet på ett lekfullt sätt. Han är dock noga med att poängtera att 

metaforer efterhand kan bli missvisande när matematiken generaliseras och nämner som 

exempel att de metaforer som han inledningsvis använder för de positiva heltalen kanske inte 

nödvändigtvis går att utvidga till att också innefatta de negativa heltalen. 

      Majoriteten av speciallärarna (A, B, C, E och F) har stor erfarenhet av att undervisa som 

speciallärare och har under årens lopp övergivit ett par av de strategier som de tidigare använt 

sig av. Speciallärarna B, E och F framhåller att de tidigare lade alldeles för stor vikt vid 

mängdträning/färdighetsträning av exempelvis multiplikationstabellen. De ångrar det idag, 

främst med anledning av att denna form av mängdträning tog alldeles för mycket tid i anspråk 

från det övriga, egentliga matematiska innehållet i kurserna. Speciallärare B uttrycker i 

sammanhanget att ”de ändå glömmer tabellen mellan lektionerna så det är onödigt att hålla på 

med det hela tiden”, medan speciallärare F säger att hon ”jobbar mer mot förståelse nu än mot 
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nötning”. Speciallärare A framhåller att hon för länge sedan övergav strategin att ”tjata 

samma sak om och om igen, att höja rösten och säga samma sak igen”. Vad som också är 

framträdande hos de mer erfarna speciallärarna är att de har blivit tryggare i sin profession 

med åren. Från att tidigare ha sökt standardiserade lösningar är de idag mer flexibla och vågar 

se till den enskilda individens behov i mycket högre utsträckning. Speciallärare A uttrycker 

det som att ”tidigare körde jag mer på fyrkantiga mallar rakt av, men man måste se individen 

och inte hålla på så som jag gjorde förut”.  

 

4.4 Resultatanalys  

Studiens resultat, det vill säga utfallsrummet, är framlagt deskriptivt utan teoretisk analys av 

det genererade resultatet. Uppmärksamheten i analysarbetet riktades i första hand mot 

variationen mellan de sju intervjuade speciallärarna och de placerades i tydligt åtskilda 

kategorier i enlighet med ovan nämnda analysmodell. I samband med arbetet med 

analysmodellen namngavs exempelvis en kategori till ”fokus på förståelse” som enligt 

resultatet ovan innefattar speciallärarna B, C och G i syfte att skilja ut dem mot övriga 

speciallärare som inte betonar ett tydligt fokus på förståelse inom ramen för deras 

undervisning vid dyskalkyli. En svårighet som uppkom i samband med den slutgiltiga 

kategoriseringen av teman var huruvida den laborativa strategin ska betraktas som en 

realisering av strategin att gå från konkret till abstrakt lärande eller inte. I och med att de 

speciallärare (A, B, D, F och G) som nämner laborativa strategier också gör det i samband 

med strategin att gå från konkret till abstrakt lärande, slogs kategorierna ihop i syfte att i 

slutändan endast erhålla exklusiva kategorier som inte överlappar i innehåll. 

      Utfallsrummet hade sannolikt fått ett annat innehåll om antalet speciallärare hade utökats 

eller valts utifrån andra urvalskriterier. Studien gör därmed inte anspråk på att vara 

uttömmande i bemärkelsen att innefatta alla möjliga uppfattningar kring studiens olika teman.  

De sju speciallärarnas förståelse av de begrepp som behandlas under intervjuerna har olika 

komplexitetsgrad och därmed olika djup. Deras olika uppfattningar kan därmed placeras i ett 

slags hierarki med avseende på hur djup förståelsen är. För vissa intervjuteman är det 

uppenbart att vissa speciallärares ytliga förståelse korrelerar mot ett atomistiskt förhållnings-

sätt, medan andra ger uttryck för ett mer holistiskt synsätt som upplevs som mer grundat i 

teori och förståelse. Under intervjuerna är det exempelvis tydligt att speciallärarna A och G 

uttrycker en djupare förståelse för dyskalkylins biologiska förankring jämfört med övriga 

speciallärare då de med ett egenformulerat språk tydligt redovisar övertygande argument med 

referenser till forskning som styrker det biologiska synsättet. Trots att de övriga speciallärarna 
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hyser samma uppfattning kring dyskalkylins ontologiska grund är deras uppfattningar mer 

ytliga och kan placeras på en annan hierarkisk nivå jämfört med de uppfattningar som A och 

G ger uttryck för kring fenomenet i fråga. Det biologiska synsätt som genomsyrar 

speciallärarnas uppfattning av dyskalkylitillståndet kan sägas vara ett uttryck för det 

kompensatoriska perspektivet, eftersom förklaringar till tillståndet inte söks utanför eleven 

utan tvärtom ges en neurologisk förklaring som är grundad i eleven själv.  

      Samtliga speciallärare (med undantag av A och G) ger uttryck för en förhållandevis 

ytinriktad förståelse av de två begrepp som har med stödinsatser att göra, det vill säga extra 

anpassningar och särskilt stöd. Deras uppfattningar upplevs atomistiska då de allt som oftast 

försöker erinra sig utantillkunskaper och formuleringar från styrdokument och allmänna råd 

som publiceras av Skolverket. De tycks betrakta respektive stödinsats som lösryckt från sitt 

övergripande sammanhang, vilket gör att helhetsbilden går förlorad. Utifrån ett alternativt, 

holistiskt synsätt kan dessa två olika former av stödinsatser betraktas som komplementära 

interventioner som tillsammans bildar en helhet. Då är det heller inte nödvändigt att 

bestämma den exakta skiljelinjen mellan extra anpassningar och särskilt stöd, vare sig det 

handlar om stödets omfattning eller mer tidsliga aspekter av när det ena stödet bör ersättas av 

det andra. Värt att nämna i sammanhanget är att vid de tillfällen då speciallärarna söker efter 

formuleringar från auktoritativa pedagogiska källor används projektionstekniken, men utan 

egentlig framgång.   

      När det gäller speciallärarnas svar på frågorna om pedagogiska verktyg och strategier vid 

dyskalkyli upplevs de som mer avslappnade och frispråkiga i sina svar. De talar då ofta fritt 

från sin egen undervisning och känner sig inte bundna till att referera till vare sig Skolverket 

eller pedagogisk forskning. Speciallärarna B och E nämner till och med explicit att de i 

samband med frågorna om pedagogiska verktyg och strategier inte kommer att hänvisa till 

forskning utan tvärtom utgå från sin egen beprövade erfarenhet.      

 

5 Diskussion 

Efter ovanstående resultatanalys följer härnäst en resultatdiskussion där uppsatsens teoretiska 

referensram – den sociokulturella teorin samt de två specialpedagogiska perspektiven – 

appliceras på och diskuteras i relation till resultatet. I samband med en sådan diskussion 

behandlas även det närliggande inkluderingsidealet och dess relevans för de intervjuade 

speciallärarnas arbetssätt. I resultatdiskussionen jämförs också resultatet med den tidigare 

forskning över interventioner vid dyskalkyli som behandlas i kapitel 2.3. 
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      Resultatdiskussionen följs av en metod- och kvalitetsdiskussion där olika kvalitetskriterier 

för kvalitativ forskning belyses och appliceras på studien. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning inom aktuellt ämnesområde.   

 

5.1 Resultatdiskussion 

Studien innefattar intervjuer med sju speciallärare som ger sin bild av hur de utformar 

interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli. Resultatet visar både på likheter och skillnader 

avseende de interventioner som tas upp av speciallärarna, vilkas förståelse för relevanta 

begrepp och fenomen har olika komplexitetsgrad och djup.  

      Skolverket (2014) föreskriver att en elev har rätt till särskilt stöd om de extra 

anpassningarna inte är tillräckliga för att eleven ska nå kursmålen. Det förekommer också 

situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att ens extra anpassningar har förts på 

tal. Utifrån intervjuresultatet kan konstateras att alla gymnasieskolor, undantaget en, där de 

sju speciallärarna är verksamma följer dessa föreskrifter. Undantaget är skolan där 

speciallärare A är verksam. På hennes skola anses samtliga vidtagna interventioner för elever 

med dyskalkyli rymmas inom ramen för extra anpassningar, vilket inte är förenligt med 

Skolverkets direktiv. En skola kan av princip inte förvägra en elev ett åtgärdsprogram som 

innefattar särskilt stöd om de extra anpassningarna är otillräckliga. 

      En annan aspekt av tillämpningen av extra anpassningar är att speciallärare D ger uttryck 

för idén att utforma extra anpassningar på gruppnivå, vilket dock strider mot Skolverkets syn, 

där utgångspunkten är att extra anpassningar endast får utformas på individnivå (Skolverket, 

personlig kommunikation, 13 oktober, 2019). Anmärkningsvärt är också att ingen av 

speciallärarna (med undantag av F) har inblick i vilka typer av extra anpassningar som 

respektive ämneslärare gör inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om speciallärarna 

inte tar del av dessa anpassningar torde arbetet med att skriva pedagogiska utredningar 

försvåras, inte minst när det gäller möjligheten att på ett tillförlitligt vis avgöra när det är 

nödvändigt att gå vidare till nästa steg i arbetsgången med stödinsatser vid dyskalkyli.   

      Ingen av speciallärarna kan motivera en exakt gräns för vilken typ av insatser som ryms 

under extra anpassningar respektive särskilt stöd. Vissa av dem (B, C, D och G) är också 

osäkra på när det är läge att gå vidare från extra anpassningar till att göra en pedagogisk 

utredning om eventuellt särskilt stöd. Enligt Skolverket (2014) är det stödinsatsens omfattning 

eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från den 

insats som ges i form av extra anpassningar. Till speciallärarnas stöd bör noteras att 

Skolverket också skriver: ”Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra 
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anpassningar ska ges innan en anmälan till rektorn görs om att en elev kan vara i behov av 

särskilt stöd.” (s. 13). 

      På samtliga berörda gymnasieskolor genomsyras det särskilda stödet för elever med 

dyskalkyli av en-till-en-undervisning som ersätter den ordinarie undervisningen i 

klassrummet. Viktigt i sammanhanget är att denna form av exkluderande pedagogik inte är 

förenlig med den akademiska strömning som förespråkar inkluderande undervisning för 

elever som är i behov av specialpedagogiska lösningar. Schmidt (2016) skriver att ”all Nordic 

countries are currently implementing school reforms that change the organisation of support 

to pupils with special needs so that emphasis is placed on inclusion rather than segregation” 

(s. 408) och Göransson, Hellblom-Thibblin och Axdorph (2015) menar att inkludering har 

blivit ett slags global agenda inom pedagogiken. Även Partanen (2016) ger uttryck för att 

det specialpedagogiska stödet ska ske i form av ”adaptations and support given in 

connection with the regular classroom” (s. 5). Menar samtliga av dessa forskare att de aktuella 

speciallärarna agerar på ett icke önskvärt sätt eller använder de möjligen begreppet 

inkludering i en vidare bemärkelse?   

      Inkludering är till viss del ett svårfångat begrepp och rymmer ett flertal olika definitioner. 

Nilholm och Göransson (2013) gör en sammanställning som innefattar tre huvudsakliga 

tolkningar av begreppet, nämligen den gemenskapsorienterade definitionen, den 

individorienterade definitionen samt den placeringsorienterade definitionen. De två första 

tolkningarna är enligt författarna de korrekta tolkningarna, vilka innefattar social och 

pedagogisk delaktighet, medan den tredje (som endast betonar den rumsliga aspekten i form 

av att eleven inte ska placeras utanför ordinarie klassrum) är en missuppfattning av begreppet. 

Dock är Nilholm och Göransson noga med att betona att tolkningarna ingår i en hierarki där 

den första tolkningen också innefattar de två andra tolkningarna och att den andra tolkningen 

innefattar den tredje. Detta får till följd att oavsett vilken tolkning som avses misslyckas de 

intervjuade speciallärarna att genomföra en inkluderande undervisning för eleverna med 

dyskalkyli, eftersom placeringsaspekten inte är uppfylld på någon av de gymnasieskolor där 

speciallärarna är verksamma. Så länge det hierarkiska synsättet tillämpas kan därför de elever 

som ges en-till-en-undervisning av speciallärare utanför ordinarie klassrum inte anses vara 

inkluderade, eftersom samtliga tre tolkningar kräver att placeringsaspekten är uppfylld. Det 

kan vara på sin plats att ifrågasätta nödvändigheten av att under alla omständigheter kräva att 

placeringsvillkoret måste vara uppfyllt för att en elev ska anses vara inkluderad. 

      Vore det möjligen mer fruktbart att betrakta inkludering som ett slags kontinuum som inte 

förutsätter nödvändiga villkor, utan endast tillräckliga villkor, för att en viss skolsituation ska 
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betraktas som inkluderande i ett elevperspektiv? En annan parameter som försvårar och 

skapar en inkonsekvens är att Nilholm och Göransson (2013) starkt betonar att ”det är av 

yttersta vikt att ta reda på hur eleverna har det i de avseenden som lyfts fram innan man kan 

dra slutsatser om en skola eller ett klassrum är inkluderande eller ej” (s. 28). Denna parameter 

som efterfrågar elevernas egna röster blir emellertid helt verkningslös så länge deras 

tolkningar av inkluderingsbegreppet ändå kräver att placeringsvillkoret måste vara uppfyllt, 

vilket inte är fallet för någon av de gymnasieskolor som ingår i den aktuella studien. Nilholms 

och Göranssons tolkningssammanställning tycks därmed visa tecken på en brist. I 

sammanhanget bör nämnas att det inte föreligger några politiska beslut om att den svenska 

gymnasieskolan måste vara inkluderande, då begreppet överhuvudtaget inte nämns i 

styrdokumenten (Nilholm & Göransson). Trots detta faktum har det i de skandinaviska 

länderna, Sverige inkluderat, skett en ökning av inkluderande arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd (Von Ahlefeld Nisser, 2014). Tvärtemot vad den aktuella studien påvisar har 

svenska skolor en mer inkluderande undervisningsform än grannlandet Finland (Takala & 

Ahl, 2014). 

      Som tidigare nämns har inkluderingsidealet en tydlig koppling till det kritiska 

perspektivet. Även om inkludering inte nämns i styrdokumenten ger Skolverket (2014) 

implicit uttryck för det kritiska perspektivet i nedanstående passage: 

Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur 

organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser 

fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur 

elevens lärmiljöer är organiserade. (s. 10). 

Det är tydligt att omkringliggande, miljömässiga faktorer på olika nivåer anses kunna påverka 

elevens möjlighet att nå önskad måluppfyllelse. Det är således inte uteslutande det 

kompensatoriska perspektivet som bör ligga till grund vid en pedagogisk kartläggning av en 

elev med dyskalkyli som befinner sig i matematiksvårigheter. 

      De pedagogiska verktyg och strategier som de sju speciallärarna ger uttryck för har till 

viss del stöd i de vetenskapliga artiklar som presenteras i kapitel 2.3. Studien visar att den 

övervägande majoriteten av de intervjuade speciallärarna är av åsikten att elever med 

dyskalkyli inte gagnas av standardiserade lösningar utan att det är av yttersta vikt att istället 

våga erkänna varje situations unika status och vara lyhörd för respektive elevs individuella 

behov. Denna hållning är helt i samklang med tidigare forskning som visar att det finns 

belägg för att dyskalkyli är en komplex funktionsvariation som tar sig olika uttryck för olika 
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individer (Dowker & Morris, 2017; Jiménez-Fernández, 2016; Käser m.fl., 2013; Kaufmann, 

2008; Wadlington & Wadlington, 2008; Anca & Hategan, 2009). 

      Flertalet speciallärare (A, B, D, F och G) betonar vikten av att initialt arbeta laborativt, 

vilket kan anses vara mer eller mindre synonymt med idén om en gradvis övergång från 

konkret till mer abstrakt arbete. Denna pedagogik ges stöd av Wadlington och Wadlington 

(2008) samt Witzel och Mize (2018). Speciallärare D nämner multisensorisk undervisning 

som ges stöd i pedagogisk forskning (Karagiannakis & Cooreman, 2017; Trott, 2017) och 

denna strategi kan utgöra ett naturligt inslag i den laborativa matematiken. I samband med 

laborativ undervisning bör även vikten av det visuella betonas (Kumar & Raja, 2012; Peng & 

Nyroos, 2012). I ett sociokulturellt perspektiv är det angeläget att främja en god 

kommunikation för att möjliggöra lärande, eftersom den sociala interaktionen vid inlärning 

utgör en av grundpelarna i teorin (Säljö, 2000). Det är viktigt att elever ges förutsättningar att 

kommunicera sina tankar med andra. Av de speciallärare som intervjuas är det endast D som 

uttryckligen förespråkar laborativt arbete i grupp. Vid en-till-en-undervisning som tydligt 

begränsar kommunikationen elever emellan blir den sociala interaktionen med specialläraren 

desto viktigare. 

      De två matematiska förmågor som ges störst utrymme under intervjuerna är den 

begreppsliga och den proceduriella förmågan. Speciallärarna B, C och G betonar vikten av att 

undvika ytinlärda procedurer som inte är grundade i en djupare förståelse och ger därmed den 

begreppsliga förmågan stort utrymme. De hävdar att många elever värdesätter den 

proceduriella kompetensen alldeles oavsett hur deras lärare förhåller sig till den. Behärskandet 

av procedurer kan ses som ett uttryck för ett slags appropriering som innebär att eleverna 

känner att de gör en förmåga eller handling till sin egen. Det är därmed en trygghetsskapande 

aktivitet som uppstår i interaktionen med den lärare som vägleder eleven genom den 

proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999). Dessvärre blir dock automatisering av 

procedurer svåra att minnas om det inte också ges utrymme för en begreppslig reflektion över 

procedurernas innehåll. Proceduriell ytinlärning riskerar på så vis att begränsa den värdefulla 

internaliseringen. Det betyder att den mentala införlivningen och den individuella 

medvetenhetsfunktionen går förlorad. Av den anledningen kan speciallärare G sägas ge 

uttryck för en djupgående förståelse av relationen mellan den begreppsliga och proceduriella 

förmågan, då han betonar den viktiga växelverkan dem emellan i den iterativa process som 

beskrivs i kapitel 4.3. Han får stöd av Jiménez-Fernández (2016) som också visar på vikten av 

att stärka både den konceptuella och den proceduriella kompetensen. 



   

34 
 

      Speciallärare C är noga med att anpassa undervisningen så att den blir lagom utmanande 

för eleven ifråga. Hon nämner inte den proximala utvecklingszonen explicit, men det är 

uppenbart att hon utgår från denna då hon beskriver sin en-till-en-undervisning och hur hon 

konkret och på ett väl avvägt sätt försöker vägleda och utmana eleven i matematikinlärningen. 

Den proximala utvecklingszonen brukar vanligtvis nämnas i samband med elevers 

förutsättningar för kunskapsmässig utveckling. Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004) 

beskriver dock i sin studie om kommunikativ pedagogik att det kan vara fruktbart att även 

applicera den på läraren då ”both the teacher and the students moved through their own 

learning zones of proximal development” (s. 83). Att låta denna zon ha relevans även för 

lärare öppnar upp för en mer dynamisk och föränderlig syn på läraren själv och dennes 

undervisning. Speciallärare C nämner att interaktionen med elever – i kombination med 

användning av specialpedagogisk facklitteratur – leder till en kunskapsutveckling även för 

henne. Det förefaller som att denna facklitteratur i någon mening ger läraren upplevelser inom 

den proximala utvecklingszonen i samband med att de strategier som förespråkas ges 

utrymme i interaktionen mellan elev och lärare.  

      Den proximala utvecklingszonen för en elev med dyskalkyli skiljer sig sannolikt från en 

jämngammal elevs som inte har diagnosen. Det är därför av yttersta vikt att de kommuni-

kativa stöttor som elever med dyskalkyli får inom den proximala utvecklingszonen är 

utformade på lämpligt vis. Majoriteten av de speciallärare som intervjuas (A, D, E, F och G) 

förespråkar en uppdelning av det matematiska stoffet i mindre delar, vilket även Wadlington 

och Wadlington (2008) samt Witzel och Mize (2018) ger uttryck för i sina konkreta förslag på 

lämpliga interventioner. En väldigt konkret kommunikativ stötta blir därmed att vägleda 

eleverna genom att dela upp helheten i mindre delar, det vill säga bryta ned begrepp, 

procedurer och längre uppgifter i mindre beståndsdelar och presentera dem steg för steg. 

Enligt nyss nämnda speciallärare är det tydligt att det nationella provets omfång är 

problematiskt för elever med dyskalkyli, eftersom det rymmer hela kursen. De stöttor som 

eleverna är vana vid från det dagliga terminsarbetet är då plötsligt inte längre tillåtna. I ett 

sociokulturellt perspektiv förefaller det därför vara problematiskt när elevers kursbetyg i hög 

utsträckning förväntas baseras på resultatet från det nationella provet. Extra besvärligt kan det 

bli för de elever som på speciallärare G:s initiativ endast tillhandahålles en uppgift i taget vid 

ordinarie examinationer under terminens gång.  

      Det finns en rad forskningspublikationer som visar att elever med dyskalkyli inte sällan 

uppvisar en komorbiditet med dyslexi (Anca & Hategan, 2009; Dyrvold, 2016; Swanson & 

Jerman, 2006). Speciallärare A uppmärksammar denna korrelation och förespråkar att elever 
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med dyskalkyli använder sig av ILT:s inläsningstjänst som ett pedagogiskt verktyg för att 

underlätta inlärningen, vilket en del elever ställer sig tveksamma till. Denna tveksamhet kan 

vara ett uttryck för det som Wertsch (1998) benämner som ett begreppsmässigt motstånd, 

resistance, till nya artefakter som introduceras på ett ofullständigt sätt. Ett sådant motstånd 

sker troligtvis relativt ofta i utbildningssammanhang (Jakobsson, 2012) och riskerar att få en 

kontraproduktiv inverkan på inlärningen. Det är därför av största vikt att användningen av de 

mer ovana verktyg som fungerar som artefakter och som speciallärare försöker implementera 

i den dagliga undervisningen motiveras tydligt för eleven. Ett ytterligare komplement till 

speciallärare A:s idé om att nyttja inläsningstjänst är att ta fasta på de rekommendationer som 

Anca och Hategan (2009) lyfter fram, nämligen att låta eleven verbalisera problemuppgifter 

och tillhörande lösning med ett eget språk. 

      När det gäller speciallärares möjligheter att få elevers förtroende vid användning av nya 

pedagogiska verktyg och strategier är det av största vikt att relationen dem emellan är god. 

Om en elev har förtroende för sin speciallärare ökar det chansen att eleven är välvilligt 

inställd till nya pedagogiska idéer. En strategi som samtliga sju speciallärare berör, mer eller 

mindre, är det relationella arbetet med elever med dyskalkyli. Det är anmärkningsvärt att 

nyttan av att etablera goda relationer inte uppmärksammas i de vetenskapliga artiklar som 

berörs tidigare i uppsatsen. I sammanhanget bör nämnas att ett sådant relationellt arbete inte 

ska förväxlas med det relationella perspektivet. Förvisso är en central tankegång inom det 

perspektivet (och även inom sociokulturell teori) att sociala omständigheter påverkar 

inlärningsmöjligheter och att dessa bör uppmärksammas och ges utrymme, men ett relationellt 

arbete är också förenligt med ett erkännande av dyskalkyli som en biologisk funktions-

variation som eleven behöver kompenseras för, vilket kan ses som ett uttryck för det 

kompensatoriska perspektivet att lokalisera problemet hos individen själv (Möllås, 2005).    

      Ett viktigt pedagogiskt verktyg som framhålls av samtliga speciallärare är miniräknaren, 

som kan betraktas som en primär artefakt (Säljö, 2013). Speciallärare E förespråkar även ett 

slags sekundära artefakter i form av lathundar och kom-ihåg-lappar som syftar till att utvidga 

berörda elevers förmåga att minnas, det vill säga de fungerar som externa minnessystem 

(Säljö, 2000). Ett av de förslag på konkreta interventioner som Wadlington och Wadlington 

(2008) menar lämpar sig extra väl för elever med dyskalkyli är just miniräknaren och dess 

förmåga att avlasta arbetsminnet. Genom nyttjandet av miniräknaren kan elever också komma 

bort från fingrarna som medierande redskap (Säljö, 2013). Vidare är speciallärare E den 

pedagog som lägger störst vikt vid att försöka göra matematiken relevant och intressant för 

elever med dyskalkyli, vilket ges stöd av Peng och Nyroos (2012). Ytterligare en strategi som 
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tas upp i både den tidigare forskningen (Wadlington & Wadlington, 2008) och hos ett par av 

de intervjuade speciallärarna (A och B) är värdet av repetition och sammanfattning i 

undervisningen för elever med dyskalkyli.  

      I de presenterade forskningsartiklarna ryms också en rad interventioner som inte nämns av 

de sju speciallärarna. Mest anmärkningsvärt synes vara att ingen av speciallärarna nämner den 

värdefulla aktiviteten av att söka efter flera sätt att lösa problemuppgifter och att analysera 

för- och nackdelar med olika lösningar (Anca & Hategan, 2009). Dessutom nämner ingen den 

lärorika aktiviteten att tillsammans med eleven försöka identifiera och analysera 

återkommande fel i uträkningarna (Anca & Hategan; Jiménez-Fernández, 2016). 

Förvånansvärt nog nämns heller inte tydlig feedback som strategi (Wadlington & Wadlington, 

2008) och heller inte värdet av explicita instruktioner (Witzel & Mize, 2018). Det sistnämnda 

författarparet nämner också en empiriskt validerad strategi som innefattar en hög grad av 

interaktivitet mellan lärare och elev via en guidad praktik. Det är ingen av speciallärarna som 

explicit nämner en sådan guidad praktik, men denna strategi uppfylls rimligtvis implicit av 

speciallärarna i den en-till-en-undervisning som karaktäriserar det särskilda stödet. Det tycks 

närmast vara en självklarhet för de intervjuade speciallärarna att de förväntas vara den 

vägledare som guidar eleven framåt i den proximala utvecklingszonen, trots att de inte 

formulerar det exakt på det viset. Denna strategi är ett tydligt uttryck för den sociokulturella 

teorin som betonar värdet av det sociala sammanhanget vid inlärningsprocessen (Säljö, 2000).  

 

5.2 Metod- och kvalitetsdiskussion 

Förhoppningen är att studiens syfte och tillhörande frågeställningar besvaras på ett tillförlitligt 

sätt i uppsatsen. Metodansatsen är, som tidigare nämns, fenomenografisk. Larsson (2005) 

skriver att ett grundläggande krav inom den fenomenografiska metodansatsen är att de 

studerade uppfattningarna är relaterade till samma fenomen. För att säkerställa detta 

informeras speciallärarna initialt om att den aktuella målgruppen för intervjun är elever med 

diagnostiserad dyskalkyli och att de interventioner som behandlas därmed är reaktiva till sin 

natur. Elever med generella svårigheter i matematik eller elever som befinner sig i 

matematiksvårigheter enbart på grund av psykosociala skäl utgör inte en aktuell målgrupp för 

intervjuerna.    

      Larsson (2005) nämner ett flertal kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning, däribland 

harmoni, intern logik, innebördsrikedom, struktur, röd tråd, konsistens och validitet. Han 

menar samtidigt att det finns risker med att ställa upp ett antal specifika kriterier, särskilt då 

dessa är aningen trubbiga. Till saken hör också att frågan om kvalité i kvalitativa studier inte 
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är helt enkel att besvara då forskare från olika filosofiska skolor har olika synsätt på 

kvalitetsbegreppet.  

      Ett av de mest centrala kvalitetskriterierna inom kvalitativ forskning är validitet. Den 

aktuella studien baseras på intervjuer med sju speciallärare som redogör för hur de utformar 

interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli på gymnasienivå. Därmed undersöks det som är 

avsett att undersökas inom ramen för studiens syfte och frågeställningar, vilket borde 

säkerställa validiteten. Larsson (2005) nämner olika varianter av så kallad triangulering, 

däribland möjligheten att kombinera såväl intervjudata som observationsdata på ett och 

samma fenomen. Datainsamlingen för denna studie grundar sig uteslutande på intervjuer. Ett 

möjligt tillvägagångsätt för att öka validiteten skulle kunna vara att komplettera intervjuerna 

med observationer där speciallärarnas interaktion med eleverna studeras. En sådan 

kombination av datainsamlingsmetoder reducerar risken att det empiriska underlaget från 

speciallärarna endast beskriver en ideal verklighet som inte är i överenstämmelse med hur de 

agerar i praktiken. Kompletterande observationer kan på så vis vara värdefulla för att styrka 

speciallärarnas faktiska handlande i relation till vad som framkommer i intervjuerna. Å andra 

sidan skulle ett sådant förfarande kräva en annan eller en kompletterande metodansats, då den 

fenomenografiska ansatsen i första hand lämpar sig för semistrukturerade intervjuer. Värt att 

nämna i diskussionen kring validitet är att det finns en rad forskare som är tveksamma till 

användning av begreppet inom kvalitativ forskning och de föredrar istället andra begrepp 

såsom rigorositet och trovärdighet (Thornberg & Fejes, 2019). Dessa begrepp kommer dock 

inte att behandlas inom ramen för denna metod- och kvalitetsdiskussion. 

      Ett annat begrepp som är vanligt förekommande i metod- och kvalitetsdiskussioner är 

reliabilitet. Den innebörd som Creswell och Poth (2017) avser har inte varit möjlig att 

uppfylla inom ramen för denna studie, eftersom ett sådant förfarande kräver att fler än en 

person är involverad i analysprocessen. Larsson (2005) menar att det är av yttersta vikt att 

forskarens tolkning går att förankra i de aktuella intervjutexterna, givet den fenomenografiska 

ansatsen. Han nämner att en sådan kontroll kan ske genom en oberoende bedömning, vilket är 

ett slags uttryck för reliabilitet, även om Larsson inte nämner begreppet explicit i sin text. 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner en mer specifik variant av begreppet, nämligen 

intersubjektiv reliabilitet, som tycks sammanfalla med ovan nämnda författare, det vill säga 

en hög reliabilitet motsvaras av en god intersubjektiv överensstämmelse när två forskare 

kodar samma intervju. Även Dahlgren och Johansson (2019) nämner en arbetsmodell – 

förhandlad samstämmighet – som syftar till att åstadkomma ett gemensamt kategorisystem 

bland flera forskare vid tolkning av ett och samma råmaterial. Det märkliga i sammanhanget 
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är dock att Dahlgren och Johansson menar att ett sådant förfarande inte stärker reliabiliteten, 

utan att en sådan analys istället syftar till att validera resultatet. De gör därmed en annan 

tolkning av innebörden av dessa två kvalitetskriterier. Även begreppet tillförlitlighet används 

med lite olika innebörd av Kvale och Brinkmann (2014) vid jämförelse med Thornberg och 

Fejes (2019). Det förekommer därmed en viss semantisk begreppsvariation vid tolkning av de 

vanligt förekommande kvalitetskriterierna vid kvalitativ forskning.  

      Vad gäller studiens giltighet är det eventuellt möjligt att göra en analytisk generalisering 

(Kvale & Brinkmann, 2014), det vill säga göra en noggrann bedömning om det resultat som 

erhålls i denna studie kan överföras till en kontext med liknande förutsättningar. Det 

sammanhang som ligger närmast till hands är de senare årskurserna i grundskolan, 

företrädelsevis högstadiet. Ämnesnivån är förvisso lägre på högstadiet, men de pedagogiska 

verktyg och strategier som berörs i intervjuerna bör även ha viss giltighet för högstadieelever 

med dyskalkyli.   

      Avslutningsvis vad gäller kvalitetsdiskussionen kan nämnas att samtliga artiklar som 

behandlas i kapitel 2.3 är peer review-granskade i syfte att värna en hög vetenskaplig kvalité. 

Förhoppningen är att resultatet på ett tydligt vis diskuteras i relation till dessa artiklar.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning och avslutande reflektioner 

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad 

dyskalkyli kan utformas av speciallärare på gymnasienivå. Studien öppnar för en rad nya 

forskningsupplägg inom ämnesområdet.  

      Som nämns tidigare kan en dyskalkylidiagnos ställas som tidigast i 10-årsåldern, vilket 

betyder att det finns elever med diagnostiserad dyskalkyli även på mellanstadiet och framför 

allt på högstadiet. Ett förslag till vidare forskning är att bredda åldersspannet och genomföra 

en kompletterande studie med liknande forskningsfrågor och intervjua speciallärare som är 

verksamma på högstadiet. Används liknande hjälpmedel och strategier eller skiljer de sig åt? 

Kan speciallärare som är verksamma inom gymnasieskolan lära av de speciallärare som är 

verksamma inom grundskolan och vice versa? 

      I denna studie intervjuas inte ämneslärare i matematik som är verksamma i det ordinarie 

klassrummet, utan endast speciallärare. Det är långt ifrån alla elever med dyskalkyli som 

erbjuds en-till-en-undervisning med speciallärare, utan en betydande del får ordinarie 

klassrumsundervisning med en ämneslärare i matematik på grund av resursbrist. Det ställer 

krav på att även ämneslärare (som sannolikt saknar kompetens inom specialpedagogik) är 

förtrogna med dyskalkylidiagnosen och känner till vilka interventioner som är lämpliga.  
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Ett annat möjligt förslag till vidare forskning skulle därmed kunna vara att utöka urvalet till 

att också innefatta ordinarie ämneslärare i matematik. Hur uppfattar de dyskalkylibegreppet 

och vilka pedagogiska verktyg och strategier anser de vara lämpliga i klassrummet? En 

intressant forskningsfråga är om det finns en systematisk och signifikant skillnad i förståelsen 

av dyskalkylidiagnosen och tillhörande interventioner vid jämförelse mellan speciallärare och 

ämneslärare i matematik. En sådan studie skulle eventuellt kräva en kvantitativ ansats med 

fler deltagare om en mer systematisk jämförelse ska göras.       

      Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att söka kunskap om eventuella skillnader i 

val av interventioner för elever med dyskalkyli jämfört med elever som befinner sig i 

matematiksvårigheter av andra anledningar. Exempelvis kan elever uppleva matematikämnet 

som betungande på grund av matematikängslan (Ashcraft, 2002).  

      Vad som också kan vara värt att nämna i samband med matematiksvårigheter är att 

dyskalkyli ofta betecknas som just specifika svårigheter i matematik. Det vore intressant att 

kontrastera elever med dyskalkyli mot de elever som har generella svårigheter inom 

matematik och kartlägga eventuella skillnader i behov med avseende på interventioner. Kan 

det vara så att behoven skiljer sig åt mellan dessa två elevgrupper? Slutligen bör nämnas att 

det föreligger en korrelation mellan ADHD och matematiksvårigheter (Landerl, 2017; Olsson, 

2018; Platt, 2007; Zentall, 2017) och av den anledningen skulle det kunna finnas ett värde i att 

kartlägga hur speciallärare ser på behovet och utformningen av interventioner för de elever 

med ADHD som också befinner sig i matematiksvårigheter.  

      De sju speciallärare som intervjuas inom ramen för denna studie lyfter fram gemensamma 

interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli, samtidigt som de också ger uttryck för en viss 

variation sinsemellan. Det är viktigt att speciallärares erfarenheter av dyskalkyli ges utrymme 

för att underlätta matematikinlärningen för elever med denna diagnos. Förhoppningen är att 

denna studie kan inspirera både speciallärare och ämneslärare i matematik att våga testa nya 

pedagogiska verktyg och strategier utifrån hur de uppfattar den enskilda elevens behov och 

förutsättningar till utveckling inom matematikämnet.  
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Bilaga 1 – frågeformulär till de intervjuade speciallärarna 

 

1. Vad lägger du för innebörd i begreppet dyskalkyli? Betraktar du det som en biologisk 

funktionsvariation och/eller något som har sin grund i psykosociala faktorer?  

2. Vilka stödinsatser ges vid diagnostiserad dyskalkyli? 

3. Vilka pedagogiska verktyg ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

4. Vilka pedagogiska strategier ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

5. Hur har du fått kännedom om dessa verktyg och strategier?  

6. Finns det någon specifik forskare eller forskning som du har låtit dig inspireras av i 

bemötandet av elever med diagnostiserad dyskalkyli?  

7. Har du tidigare använt dig av verktyg och strategier som inte visat sig fungera? Vilka i 

så fall?  
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Bilaga 2 – missivbrev 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie gällande dyskalkyli och pedagogik. 

Syftet med studien är att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli kan 

utformas av speciallärare på gymnasienivå. De tre huvudsakliga frågeställningarna är:  

1. Vilka stödinsatser ges vid diagnostiserad dyskalkyli? 

2. Vilka pedagogiska verktyg ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

3. Vilka pedagogiska strategier ger bäst resultat avseende matematikinlärning vid 

diagnostiserad dyskalkyli? 

Förhoppningen med studien är att den ska bidra med viktig kunskap om hur det praktiska 

arbetet med elever med dyskalkyli kan se ut på våra skolor. En ökad kunskap om detta 

kommer i förlängningen att underlätta för elever med dyskalkyli och förbättra deras möjlighet 

till matematikutveckling. 

      Urvalet av de skolor där speciallärarna är verksamma kommer att väljas ut med 

ambitionen att åstadkomma en god sociokulturell spridning i syfte att ge en bred och varierad 

bild av matematikundervisningen.  

      Datainsamlingsmetoden kommer att innefatta individuella, semistrukturerade intervjuer 

med ett antal speciallärare i matematik, vilka alla är verksamma i gymnasiet. Speciallärarna 

kommer genom intervjuerna att ges möjlighet att ge sin bild av hur de utformar interventioner 

vid diagnostiserad dyskalkyli. Intervjun tar ungefär en timme! 

      Intervjun kommer att spelas in (ljudinspelning) för att bevara detaljrikedomen i samtalet. 

Därefter kommer inspelningen att transkriberas (skrivas ut) och analyseras. Alla inspelningar 

och transkriberingar kommer att raderas när studien är slutförd och godkänd. Under tiden 

kommer ljud- och textfiler förvaras utom räckhåll för utomstående. Inga uppgifter eller 

inhämtat material kommer att lämnas ut för andra ändamål utanför studien.  

      Studien utgör examensarbetet inom speciallärarprogrammet på Mälardalens högskola. 

Förutom mig själv (student på speciallärarprogrammet på Mälardalens högskola) är det endast 

min handledare som kommer att kunna ta del av ljud- och textfilerna från intervjuerna. 

Resultatet från studien kommer att presenteras i en magisteruppsats som publiceras 

elektroniskt i början av år 2020.  

      Alla uppgifter om informanter (deltagare) liksom uppgifter om skolor kommer att vara 

avidentifierade i uppsatsen. Samtliga informanter kommer beskrivas med formuleringar likt 
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”speciallärare A” eller ”speciallärare B”. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Om du 

väljer att delta kan du när som helst avbryta utan att motivera varför!  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

David Wajsman – student 

Telefon: 073-926 58 14 

Mail: wajsman@outlook.com 

 

Patrik Arvidsson – handledare  

Telefon: 070-269 05 69 

Mail: patrik.arvidsson@regiongavleborg.se 

 

Med vänlig hälsning 

David Wajsman 
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Bilaga 3 – kort bakgrundsinformation om speciallärarna  

 

Speciallärarens 

benämning i 

uppsatsen 

Högsta utbildning med relevans för 

yrket som speciallärare 

Verksam tid som speciallärare 

A Programmet i specialpedagogik och 

kommunikation 

15 år 

B Specialpedagogprogrammet 10 år 

C Programmet i specialpedagogik och 

kommunikation samt 

specialpedagogprogrammet 

12 år 

D Ämneslärarprogrammet i matematik 

och naturkunskap för 

gymnasieskolan samt kurser i 

specialpedagogik 

2 år 

E Ämneslärarprogrammet i matematik 

och svenska för gymnasieskolan 

samt kurser i specialpedagogik 

15 år 

F Specialpedagogprogrammet 7 år 

G Ämneslärarprogrammet i matematik 

och naturkunskap för 

gymnasieskolan samt 

speciallärarprogrammet 

2 år 

 


