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Syftet med denna intervjustudie är att få en fördjupad förståelse för 
speciallärares syn på sitt arbete med elever i matematiksvårigheter. Studien intar 
ett didaktiskt inslag och belyser de strategier speciallärare använder sig av i 
arbetet i den specialpedagogiska verksamheten i samband med elevers 
svårigheter och hinder i matematikutvecklingen och matematiklärandet. 
Studien utgår från en kvalitativ ansats och jag har genomfört 10 intervjuer med 
speciallärare som undervisar i grundskolans år 1-6. 
I resultatet synliggörs speciallärares uppfattningar om vad som försvårar och 
hindrar eleven i sin matematikutveckling och i sitt matematiklärande. I resultatet 
framträder hur speciallärare arbetar med svårigheter och hinder och det framgår 
vilka strategier de använder i arbetet med eleverna. Speciallärarna uttrycker att 
elevens svårigheter kan bero på ett antal olika orsaker. Det framkommer en 
variation i hur speciallärare beskriver sitt arbete med eleverna. En förutsättning 
som många av speciallärarna nämner som viktig i matematikutvecklingen och 
matematiklärandet är att eleven har förståelse för en grundläggande 
taluppfattning och begreppsförståelse. 
 
 
Nyckelord: matematiksvårigheter, strategier, didaktik, matematikdidaktik, 
speciallärare  
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2 Inledning  

Studien tar avstamp i svenska elevers resultat i de internationella undersökningarna TIMMS 

2007 och 2011 samt PISA 2009 (Skolverket, 2008 och 2012, OECD, 2010). Resultaten för de 

svenska eleverna är lägre än genomsnittsresultaten i EU/OECD. Detta resultat har varit i stort 

sett oförändrat sedan den senaste undersökningen 2007. Det framkommer i undersökningen 

att det framförallt är de lågpresterande eleverna som tappat mest i matematikförmågor. En 

sammanfattande slutsats i Skolverkets analysrapport av Svenska elevers matematikkunskaper i 

TIMMS 2007  är att elever inte har utvecklat förståelse för begrepp och begreppsmodeller. De 

använder också fel beräkningsprocedurer i fel kontext. Analysrapporten visar också att även 

taluppfattning, aritmetiska problem och spatial förmåga är områden som svenska elever 

behöver utveckla. Emellertid påpekas ”att ett fokus på enbart förkunskaper ger en otillräcklig 

bild av hindren i elevens matematikutveckling” (Skolverket, 2008, s. 129). Hänsyn måste tas 

till andra orsaker till elevernas misstag då matematikutvecklingen är komplex. Elever  

som inte följer med i utveckling med sina jämlikar kommer efter hela tiden och de fortsätter 

att erfara svårigheter i matematik (Jitendra, A., K & Star, J., R, 2011). Johan Lithner uttalar 

sig i ett forskarporträtt från Umeå universitet omkring den forskning som han själv bedriver 

just nu, att det också rör sig om brister i undervisningen och att de metoder som används 

spelar en stor roll för elevernas lärande och resultat. Han menar bland annat att det handlar om 

att eleverna ska lära sig begrepp och formler utantill och att det är för lite av problemlösning 

och resonemang på lektionerna (www.umu.se, 2013). 

Matematikämnet är komplext, och kan innebära hinder i matematiklärandet för elever i 

matematiksvårigheter (Löwing, 2006). Det som framkommer i litteratur och aktuell forskning 

är att grundläggande kunskaper inom taluppfattning (Hedrén, 2001, Löwing & Kilborn, 2003, 

Malmer, 2002) och god grundläggande förståelse för aritmetik (Dowker, 2004, Lundberg & 

Sterner, 2006) är nödvändiga förkunskaper för att inlärning ska ske. Ett annat centralt område 

är också begreppsuppfattning (Kilpatrick m.fl., 2001) och läsförståelse (Kilpatrick m.fl, 2001, 

Lundberg & Sterner, 2006) i samband med matematik . Utifrån den inledande texten att det 

framförallt är de lågpresterande eleverna som tappar mest i matematikförmågor, finner jag ett 

intresse att undersöka den specialpedagogiska kontexten i sammanhanget. Vad kan 

speciallärare göra för att elever i matematiksvårigheter ska ges förutsättningar att utvecklas i 

sitt matematiklärande? Hur arbetar de med svårigheter och hinder i matematiklärandet hos 

eleverna?   

http://www.umu.se/
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Min egen förförståelse för elever i matematiksvårigheter väcker också ett engagemang från 

min sida att undersöka hur speciallärare arbetar med eleverna. Studiens preliminära syfte är 

att undersöka hur speciallärare arbetar med elever i matematiksvårigheter. 

Disposition 

I bakgrunden presenteras styrdokumenten och därefter belyses relevant forskning och 

litteratur som är förenat med studiens preliminära syfte. I det avsnittet presenteras några 

övergripande faktorer som kan ha betydelse för elever i matematiksvårigheter och som kan 

försvåra för dem i deras matematikutveckling och lärande. Här ges några potentiella 

problemförklaringar samt omnämnande av strategier som synliggörs i studien. 

Några centrala områden inom matematikämnet tas upp som kan ha betydelse för elevers 

matematikutveckling och matematiklärande. Därpå förs läsaren in i ett historiskt nedslag i 

didaktiken och något kort om dagens forskning kring didaktik och matematikdidaktik, utifrån 

vad som är relevant i den här studien. Därefter synliggörs undervisningen i matematik utifrån 

ett specialpedagogiskt synsätt samt en kort beskrivning hur klassrumsundervisning kan se ut. 

En kort genomgång av matematisk kompetens följer därefter, där fokus ligger på de 

kompetenser som synliggörs i studien. Efter detta följer en teoretisk referensram där de 

specialpedagogiska perspektiven beskrivs, samt studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis beskrivs studiens metoddel, de etiska aspekterna och kvalitetskriterier, följt av 

resultat och diskussion. 

Avgränsningar 

Den begränsade tiden för studien leder till att det inte går att belysa alla potentiella svårigheter 

och hinder som kan påverka elevers lärande i matematik. Dessutom beaktas inte all forskning 

som finns inom området när det gäller elevers svårigheter i matematik. Studien är i huvudsak 

koncentrerad till några av de områden som omnämns i Skolverkets analysrapport utifrån 

TIMMS 2007, 2011, begreppsförståelse, taluppfattning och aritmetiska problem, samt några 

av de matematikområden som framkommer i den empiriska delen av studien. 

Centrala begrepp  

I studien är följande begrepp centrala; matematiksvårigheter, strategier, didaktik, 

matematikdidaktik och speciallärare. Med begreppet matematiksvårigheter, avses de 

svårigheter som belyses i studien och som kan orsaka problem för barn i deras 
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matematikutveckling och i sitt lärande i matematik. Strategier i det här sammanhanget syftar 

till de metoder och tillvägagångssätt som synliggörs i studien. Med didaktik, menas en teori 

för undervisning. Matematikdidaktik, syftar till en ämnesteori i matematik, lärare kan 

förväntas ha kunskaper i ämnesteorin för att kunna förstå och bemöta alla elevers olika 

förmågor att tillgodogöra sig och lära sig ett ämnesinnehåll. Speciallärare, hänsyftas till de 

pedagoger som deltar i studien och som innehar specialläraruppdraget i sin anställning på 

skolorna.  

3 Bakgrund 

Med utgångspunkt av ovanstående resonemang i inledningen om att matematikämnet kan 

uppfattas som svårt och komplext kommer följande områden att belysas; 

matematiksvårigheter generellt, begreppsförståelse, taluppfattning, arbetsminnessvårigheter 

och kognitiv utveckling samt aritmetikutveckling. Hur kan bemötandet av 

matematiksvårigheter se ut och hur kan de strategier som speciallärare använder se ut för att 

möta dessa svårigheter. Studien tar utgångspunkt från forskning inom ämnesområdet om 

matematiksvårigheter och matematikdidaktisk forskning under senare år. Inledningsvis 

redovisas vad styrdokumenten utrycker. 

Styrdokument 

I läroplanen (Lgr 11) första kapitlet, beskrivs hur undervisningen ska anpassas till alla elevers 

olika behov och förutsättningar. Undervisningen ska tillgodose elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling och lärande och det finns olika sätt att nå målet. Ett särskilt ansvar finns  

för de elever som har svårigheter att nå utbildningens mål (Skolverket, 2011). I mål och 

riktlinjer i Lgr 11 står beskrivet att läraren bland annat ska; ”ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera, handleda och ge särskilt 

stöd till elever som har svårigheter, och samverka med andra lärare i arbetet för att nå 

utbildningsmålen.” (s.14). Enligt skollagen har elever rätt till särskilt stöd i så stor omfattning 

som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå upp till åtminstone de lägsta kunskapskraven 

(www.riksdagen.se, 2013). I kursplanen i matematik (Lgr11) beskrivs matematiken som en 

aktivitet som är kreativ, problemlösande och reflekterande. De kunskaper i matematik som 

eleven ska ta till sig i skolan ska leda till att de klarar att fatta rimliga beslut i valsituationer de 

ställs inför. Samt att de kan delta i de beslutsprocesser som kan förekomma i samhället 

(Skolverket, 2011).  

http://www.riksdagen.se/
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I mål och riktlinjer för kunskaper i Lgr 11 (2011) står beskrivet att alla som arbetar i skolan 

ska; ”uppmärksamma och stödja elever i behov av stöd, och samverka för att göra skolan till 

en god miljö för utveckling och lärande.” (s.14). Rektorns ansvar är bland annat att se till att 

”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god  

kvalitet och annat stöd…..” (s.18). ”undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så 

att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.” (s.18).  

Forskningsfältet 

Förklaringar till matematiksvårigheter 

Enligt Anna-Lena Eriksson Gustavsson och Joakim Samuelsson (2007) saknas det studier i 

den specialpedagogiska kontexten som fokuserar på didaktik. Författarna menar att de elever 

som har särskilda undervisningsinsatser skulle behöva analyseras närmare, vilka möjligheter  

de har till lärande i den specialpedagogiska kontexten. Därigenom skulle det i förlängningen 

kunna ge dem ett bättre stöd . 

Inom aktuell forskning förekommer olika sätt att se på matematiksvårigheter och 

förklaringarna är olika, beroende på variationen av forskning. Det som framkommer är att det 

inte är enbart en inlärningssvårighet som kan vara en orsak till matematiksvårigheter. Det kan 

handla om språk-, läs- och skrivsvårigheter, brister i den kognitiva utvecklingen, 

begränsningar i arbetsminne, svårigheter med automatisering, matematikångest, motivation 

och dyskalkyli (Gersten, R, Jordan, N., C & Flojo, J., R, 2005, Sileo, J., M, 2010, Wadlington, 

E & Wadlington, P, 2008,). Wadlington och Wadlington (2008) beskriver språksvårigheter, 

matematikångest och andra faktorer som kan orsaka svag matematikutveckling. De menar att 

många lärare inte har expertisen att hjälpa alla på rätt sätt. Andersson (2008) menar att det är 

viktigt att identifiera kärnan till svårigheterna. Författaren menar att det är mycket möjligt att 

barn i matematiksvårigheter visar goda färdigheter inom några matematikområden medan 

deras färdigheter inom andra områden är svagare. Ann Dowker (2005) anser att det är viktigt 

att identifiera tidiga tecken och förutsägelser av matematiksvårigheter för att förbättra och 

eventuellt förhindra senare svårigheter. Forskningen föreslår att ett ingripande i barns 

matematiksvårigheter är högst påverkbar.  

Bristande begreppsförståelse 

Vad kan det innebära att ha svårigheter med begreppsförståelse? Enligt Gudrun Malmer 

(2002) försvåras begreppsbildningen om eleven inte har utvecklat en språklig medvetenhet. 
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Den språkliga kompetensen ligger till grund för all inlärning, har eleven stora brister i 

ordförrådet kan följden bli att de får svårigheter med begreppsbildningen. Malmer menar 

också att läraren spelar en viktig roll i sammanhanget, om läraren har kapacitet att presentera 

innehållet på ett begripligt sätt för eleven ges eleven större förutsättningar att utveckla 

begreppsförståelse. Madeleine Löwing (2008) beskriver att ett av skolans mål för 

matematikundervisningen är att eleverna ska utvecklas mot ett lärande och förståelse av 

begrepp i matematiken. Det är en förutsättning om vi ska förstå och bearbeta 

matematikproblem av olika karaktär. Allsopp, Kyger och Lovin (2008) menar att det är viktigt 

att läraren uppmuntrar till begreppsförståelse lika väl som procedur förståelse när de arbetar 

med elever i svårigheter. Författarna hänvisar till forskning som föreslår att elever som 

undervisas genom konkreta, representativa och abstrakta sekvenser av instruktioner, lyckas 

bättre att lära sig matematik. Niss (2001) tar också upp den här aspekten och menar att om 

eleven ska förstå ett matematiskt begrepp och hur omfattande det kan vara bör eleven själv få 

erfara detta. De måste få tillfälle att undersöka hur begreppen kan ta sig uttryck inom olika 

matematikområden och hur de är representativa inom dessa områden. Kilpatrick m.fl. (2001) 

delar in matematisk färdighet i fem ”trådar”. En av trådarna är begreppsförståelse. Det innebär 

att förstå matematiska begrepp, operationer och relationer. Det är en del i att ha 

begreppsförståelse när man kan representera matematik situationer på olika sätt och vet hur 

olika representationer kan vara användbara för olika syften.  

Malmer (2002) och Lundberg och Sterner (2006) betonar att språket har en betydelsefull roll 

för begreppsbildningen i matematik. Det handlar om att kunna kommunicera med hjälp av 

symboler. Det krävs då att eleven har förståelse för relationerna mellan begreppen i 

matematiken dess idéer och symboler. Eleverna behöver förstå ”begreppen i form av ord 

kopplade till erfarenhet innan de kan översätta dem till det kortfattade matematiska 

symbolspråket.” (Malmer, 2002, s.108).  

Taluppfattningen och aritmetikens betydelse för matematisk förståelse 

Med stöd av senare års forskning framställs taluppfattning som det generellt huvudsakliga vid 

matematisk förmåga och förståelse. Innehar eleven en svag taluppfattning blir det 

kännetecknande för elever i matematiksvårigheter (Lunde, 2011).  

Löwing och Kilborn (2003) tar upp några utgångspunkter för en bra grundläggande 

taluppfattning: Eleven bör kunna ordningen på talen, såväl framåt som bakåt i talraden, att 

kunna talens grannar och även grannens granne. Eleven bör behärska övergångarna mellan 

tiotal och hundratal och så småningom också tusentalsövergångar och eleven bör ha färdighet 
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i att dela upp talen på skilda sätt i termer och faktorer. Författarna menar att dessa 

förkunskaper är nödvändiga för att inlärning ska ske. Saknas det förkunskaper är det svårt att 

tillägna sig vissa kunskaper. Gersten, Jordan och Flojo (2005) menar att en kognitiv 

utveckling är i fokus när det gäller taluppfattningen. Definitionen på taluppfattning skiljer sig 

åt beroende på vilken forskare som uttrycker sig. Rolf Hedrén (2001) tar också upp vikten av 

att ha en god taluppfattning när det gäller att kunna använda huvudräkning och 

överslagsräkning. Han skriver om det minskade behovet av att använda skriftliga 

beräkningsmetoder på grund av att vi använder miniräknare och datorer alltmer i samhället. 

Elever idag behöver därför ha en utvecklad förståelse för tal och samband mellan tal. 

Lundberg och Sterner (2006) gör jämförelser mellan fonologisk medvetenhet och  

taluppfattning de menar att fonologin också kan ha betydelse vid räkneinlärningen. Även  

Kilpatrick m.fl. (2001) berör denna aspekt och menar att det är viktigt att ha kompetens inom 

både matematik och läsning, att ha förståelse för de olika områdena och vilken betydelse de 

har för lärandet. Ann Dowker (2005) beskriver att en vanlig grund till matematiksvårigheter 

är bland annat, minne för aritmetiska fakta, läsproblem, ordförståelse, positionssystemet och 

förmåga att lösa flera steg i aritmetiska problem. Dowker menar att det finns generella bevis 

att aritmetiska svårigheter är en del av fortsatta matematikförmågor. Det område som har visat 

sig skapa fler svårigheter än andra är minnesförmågan att komma ihåg aritmetisk fakta. Dessa 

elever litar mer till räknestrategier i aritmetik medan deras jämnåriga kamrater utan 

svårigheter mer litar till intagandet av fakta.  

Arbetsminne och kognitiva brister 

Matematiken är mångfacetterad och komplex. Enligt Geary (2004) har ett antal elever någon 

form av minnes eller kognitiv brist som hindrar dem från att lära sig begrepp eller  

procedurer inom ett eller flera matematikområden. Han menar att i teorin kan 

inlärningssvårigheter vara ett resultat av brister i förmågan att representera eller bearbeta 

information i ett eller alla de matematiska områdena, eller i ett eller i en grupp av individuella 

kompetenser inom varje område. Krasa och Shunkwiler (2009) diskuterar vilka kognitiva 

färdigheter som är nödvändiga för att förstå matematik och hur dessa kan utvecklas 

Författarna poängterar att lärare måste förstå elevernas unika intellektuella styrkor och 

svagheter, på så sätt menar de att matematik kan läras effektivt. Även Lunde (2011) resonerar 

om kognitiva färdigheter som vi måste ha utvecklat för att kunna utföra räkneoperationer 

inom aritmetiken; ”arbetsminne, bearbetningshastigheten, fonologisk bearbetning, 

uppmärksamhet och långtidsminnet.” (s. 117). Dessa fem färdigheter samverkar med 
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varandra, i arbetsminnet lagrar vi talfakta som vi ska kunna ta fram snabbt vid beräkningar 

och bearbetning av matematikuppgifter. Visar det sig att elevens bearbetning går för långsamt 

är det risk för att talfakta som ligger som information i arbetsminnet glöms bort och eleven 

glömmer det första den räknade i processen, vilket resulterar i att eleven inte kan ta tillvara 

den information som finns i långtidsminnet.  

Didaktik och matematikdidaktik i skolans undervisning 

Historiskt sett kan det vara intressant att lyfta fram om hur didaktiken som begrepp funnits 

lika länge som mänskligheten. Betraktat som uttryck inom teorin för undervisning är 

didaktiken 400 år gammal (Kroksmark, 1994). En av många förgrundsfigurer inom didaktiken 

är Johan Amos Comenius, enligt honom betyder didaktik konsten att undervisa (Kroksmark, 

1989). Comenius didaktik kan inte överföras direkt till nutid men vi kan ha den som stöd vid 

våra frågor och i reflektionen omkring didaktiken (Kroksmark, 1994). 1 Elever i svårigheter 

skulle bemötas i undervisningssituationer som var gynnsamma utifrån deras förutsättningar 

(Lindström, 2006, Claesson, 2007, Kroksmark, 1994).  

I den här studien ligger fokus på matematikdidaktik i matematikämnet och inom den 

specialpedagogiska verksamheten. Enligt Björkqvist (2003) kan matematikdidaktik ses genom  

två olika aspekter, den kunskapande aspekten och den pedagogiska. I kunskapandet i 

matematik kan nya individer förberedas och delta i ett gemensamt arbete, målet blir då att bli 

bättre på matematik genom att använda bättre matematikdidaktik.  

I den pedagogiska aspekten kan matematikdidaktiken utvecklas så att också pedagogiken blir 

bättre. Enligt Björkqvist (2003) innefattar ett ämnes didaktik tre komponenter; vad? hur? och 

varför?  Författaren menar att forskning kring matematikdidaktik kan breddas och det finns ett 

behov av att utforma kriterier för hur den matematikdidaktiska forskningen ska uppfattas. På 

liknande sätt skriver Mogens Niss (2001) och framhåller att ett generellt syfte med 

matematikdidaktik kan sägas vara att den ska ”främja och förbättra elevers och studenters 

matematikinlärning och att de ska tillägna sig en matematisk kompetens” (s. 25, Niss, 2001). 

Madeleine Löwing (2002) tar upp ett dilemma kring didaktisk forskning som har pågått under 

                                                 
1 I Orbius Sensalium Pictus (2006) kan man läsa om Johan Amos Comenius undervisningslära och hans tankar 
om didaktik. Enligt Comenius skulle läraren forma eleven utan att skynda på eller tvinga fram elevens 
individuella lärandeprocess. Människan utvecklas i olika steg och för att hjälpa eleven i dennes utveckling måste 
läraren ha förståelse för var eleven befinner sig rent intellektuellt och vilka behov eleven har. Comenius tankar 
kring undervisning gick följaktligen ut på att den skulle vara gynnsam för lärandet. Han menade att alla elever 
var olika men hade samma rättigheter att få utbildning. Eleverna hade olika typer av svårigheter och läraren i sin 
tur skulle bemöta dem utifrån deras möjligheter och förutsättningar. Läraren skulle ta hänsyn till hur eleven 
uppfattade det som skulle läras och hur de förstod undervisningen och med utgångspunkt i det skapa 
undervisningssituationer som var utvecklande för eleven. 
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senare år, att den inte har gett den effekt som kanske var meningen, att den ska nå ut till lärare 

i skolan och ge dem möjlighet att utveckla sin undervisning i matematik. Löwing menar att 

forskningen i didaktik förhåller sig mer till inlärning än till undervisning och att 

forskningsresultat inte ges utrymme att omsättas i verksamheten så att det kan leda till en 

förändring. Kunskaper i ämnesteorin är en förutsättning för att lärare ska kunna förstå och 

bemöta alla elevers olika förmågor. Ämnesteorin kan ses som ett verktyg för läraren i sitt 

arbete med att utveckla elevernas matematiska tankar och kunnande och hur barns inlärning 

går till (Löwing, 2002, 2008, Kilborn, 2007). 

Undervisning och strategier i ett specialpedagogiskt sammanhang 

Forskningen visar att det finns gemensamma utgångspunkter om vad som påverkar 

matematiklärandet och matematikutvecklingen. Det är bland annat intervention, effektivitet 

och lärares kunskaper, undervisningsstrategier och förståelse för elevers lärande i matematik 

(Gersten m.fl. 2005, Moscardini 2010, Sileo och van Garderen 2010, Wadlington och 

Wadlington 2008.) Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv kan matematiksvårigheter ses 

”som ett multifaktoriellt problem som uppstår i samspelet mellan elevens lärstil inklusive 

kognitiva och emotionella förhållanden, matematikens innehåll och undervisningsformer.” 

(Lunde, 2011, s. 33). Wadlington & Wadlington (2008) beskriver några strategier som kan 

vara användbara i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Vardagliga aktiviteter som 

eleverna använder kopplat till matematiken. Matematiklärandet kan ses som ett samarbete inte 

en tävlan och att arbeta i par och spela matematikspel är en väg framåt.  

Sileo och van Garderen (2010) beskriver lärandet i matematik som en process, de anser att ett 

strukturerat lärande är att föredra. De menar att steg för steg strategier som förenar kognitiva 

och metakognitiva processer är effektiva för att lösa problem. Jitendra och Star (2011) menar 

att elever med svårigheter kan med framgång lära sig problemlösningskompetens när 

instruktionerna är utformade att främja förståelse, instruktionerna kan göras tillgängliga för 

alla elever2. Sileo och van Garderen (2010) är inne på ungefär samma linje.De anser att 

schema baserade strategier tillsammans med co-teaching3 gynnar både begreppsförståelse av, 

likaväl som strategier för, att lösa problem. De redogör för fördelarna med co-teaching i 

klassrummet, de ser möjligheter med att dela på kompetens mellan klasslärare och 

speciallärare. De menar att eleven vinner på konceptet, de ökar sin självkänsla, de får 

                                                 
2 Författarna utgår från schemabaserade instruktioner. 
3 Olika modeller av samarbete mellan klasslärare och speciallärare/specialpedagog. 
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kompetens under jämlika förhållanden, mer tid för instruktioner och individuell 

uppmärksamhet.  

Utifrån Engström (2003) är det viktigt att det pedagogiska arbetet står i fokus och inte 

problematiken. Författaren påtalar också att det inte finns någon forskning som påvisar att 

elever i matematiksvårigheter ska ha några särskilda undervisningsmetoder eller att de skulle 

behöva något särskilt material. Han menar att undervisningen som sådan kanske behöver 

granskas och förändras. Krasa & Schunkwiler (2009) menar att i avsikt att förstå varför ett 

barn kämpar med matematik måste vi förstå både matematikens egenskaper och tanken hos 

den individuella eleven. 

Lärarens roll i klassrummet har stor betydelse för elevens upplevelser och utveckling i 

matematik. Det är betydelsefullt hur läraren leder arbetet i klassrummet och hur 

undervisningen är uppbyggd. Är klassrumsklimatet tillåtande och visar på förståelse gagnar 

det lärandet (Samuelsson och Lawrot, 2009). Enligt Wadlington & Wadlington (2008) bör 

lärare ta hänsyn till två olika lärstilar i matematik, kvalitativ och kvantitativ lärstil. Den med 

kvalitativ lärstil lär bäst om undervisningen är induktiv4, visuell-spatial och genom mönster 

strategier, medan den med kvantitativ lärstil lär bäst om undervisningen är direkt, 

sekvenserad5 och i steg för steg metoder. Detta leder till att matematiklärare måste 

tillhandahålla instruktioner som inkluderar deduktiva6-induktiva strategier. 

Ahlberg (2001), Engström (2003), Sjöberg (2006) och Nolte (2004) lyfter fram vikten av att 

anpassa uppgifter, innehåll och metoder till elevernas erfarenhetsvärld. Författarna menar att 

vi måste ta vara på vad eleven kan och ha det som utgångspunkt i undervisningen. Löwing 

(2004, 2006) beskriver matematikundervisningens komplexitet utifrån vad som förväntas av 

läraren i undervisningen. Löwing och  Kilpatrick m.fl. (2001) resonerar på liknande sätt om 

lärarens roll i matematikundervisningen och menar att om undervisning och lärande ska bli 

effektivt beror mycket på lärares kunskap om hur det matematiska innehållet kan användas. 

Enligt Löwing är det olika faktorer i undervisningen som kan påverka elever som har 

svårigheter i matematik, många elever arbetar på egen hand, läromedlet styr undervisningen, 

eleverna förstår inte språket i läromedlet. Eleverna kan ha bristande förkunskaper i det läraren 

undervisar om och de laborationer som genomförs bearbetas mer genom ”görandet” än 

förståelsen och utforskandet. Löwing lyfter tre faktorer som enligt författaren kan ha inverkan 

på inlärning utifrån en didaktisk syn på kommunikationen: ”Lärarens egen kunskap om det 

                                                 
4 Inledande och omedelbar undervisning. 
5 I tur och ordning. 
6 Metod som går från grund till följd. 
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hon skall undervisa om, lärarens förmåga att lyfta fram poängerna i det hon skall undervisa 

om och att ta hänsyn till elevernas förförståelse och abstraktionsförmåga.” (Löwing, 2006, 

s.19).  

Matematisk kompetens 

Matematisk kompetens definieras på olika sätt, mer generellt kan matematisk kompetens 

beskrivas som att kunna använda och förstå matematik i olika situationer, individen ska kunna 

tolka, använda och värdera, Bergqvist m.fl. (2009). I Danmark har Niss & Jensen (SOU 

2004:97) gjort ett utförligt arbete om matematikkunnande i en kompetensbeskrivning som 

kallades KOM-rapporten. Författarna arbetade fram en beskrivning av vad kompetens i 

matematik innebär. De synliggör åtta kompetenser som är användbara i matematikämnet. De 

åtta kompetenserna delas in i två huvudtyper.7 Ett annat exempel är Bergqvist m.fl. (2009) 

som skriver om grundtanken med kompetensmålen är dels omfattningen av kunnande och 

dels kompetenser som mål för elevernas lärande. I rapporten återfinns sex kompetensmål som 

utgår från internationella ramverk men är användbara i analys av bland annat den svenska 

kursplanen i matematik, dessa kompetenser är; problemlösningskompetens8, 

resonemangskompetens9, procedurhanteringskompetens10, representationskompetens11, 

sambandskompetens12 och kommunikationskompetens13.  

När individer ska lära sig att kommunicera matematik innebär det att kunna utbyta 

information, idéer och tankar om matematik genom att tala, lyssna, läsa, rita, skriva och 

samtala (Niss & Höjgaard, 2011). Ahlberg (2001) menar att språket spelar en central roll i 

matematikundervisningen. Eleverna måste få sätta ord på sina iakttagelser. Därefter behövs 

kommunikation kring det eleverna upptäckt. De måste få tid att beskriva det språkligt för att 

kunna skapa begrepp som är abstrakta och i förlängningen hantera matematiken symboliskt. 
                                                 
7 Den ena handlar om att ställa frågor och svara i matematik; tankegångskompetens, 
problembehandlingskompetens, modelleringskompetens och argumentationskompetens, och den andra handlar 
om att hantera språket och redskapen i matematikämnet; representationskompetens, symbol- och 
formaliseringskompetens, kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens (SOU 2004:97).  
8 Det finns ingen utarbetad lösningsmetod för att kunna lösa uppgiften, jämfört med Lgr11, utveckla förmåga att 
lösa och formulera problem med ledning av matematik 
9 Innebär bla. att kunna förklara sina slutsatser och val genom argumentation, jämfört med Lgr11, följa och föra 
matematiska resonemang. 
10 Kunna se vilken slags procedur som passar till en viss typ av uppgift och kunna utföra proceduren, jämfört 
med Lgr11, en förmåga att kunna använda anpassade matematikmetoder för att kunna beräkna och lösa uppgifter 
av rutinkaraktär. 
11 Kunna ersätta en matematisk händelse med en annan, jämfört med Lgr11, förmåga att kunna bedöma valda 
strategier och metoder. 
12 Att kunna koppla ihop matematiska händelser, jämfört med Lgr11, eleven ska kunna undersöka och se 
samband mellan matematiska begrepp. 
13 Genom muntlig och skriftlig förmåga ha lärt sig kommunicera tankegångar och idéer inom matematiken, 
jämfört med Lgr11, eleven ska kunna argumentera och samtala om olika matematiska uttrycksformer 



 15 

När nya begrepp införs i undervisningen behöver eleverna få tid att använda redskap, 

genomföra olika aktioner och få chans till samarbete och kommunikation. Det kan leda till en 

matematisk förståelse för samband och generaliseringar till användning av sina kunskaper i 

nya situationer. 

Teoretisk referensram 

Specialpedagogiska perspektiv 
Inom det specialpedagogiska området åskådliggörs ett antal olika perspektiv. Beroende på 

vilket perspektiv som råder så framträder de på olika sätt i samband med synen på lärandet 

när det gäller elever i svårigheter. De som tas upp i den här studien är följande; 

kommunikativt relationsperspektiv, sociokulturellt perspektiv och något kort, kategoriskt  

perspektiv14. I det kategoriska perspektivet ser man på eleven med svårigheter, det är eleven 

som är bärare av problemet. Individen ses som speciell och i lärandet förespråkas att eleven 

får stöd i relation till de problem som eleven är bärare av (Nilholm, 2006). Hur man ser på 

elever i matematiksvårigheter kan ge en ökad förståelse för vilka strategier som väljs i arbetet 

med eleverna.   

Kommunikativt relationsperspektiv 

Ahlberg (2001) menar att ett kommunikativt relationsperspektiv kan fungera som vägledning i 

skolan när det gäller den specialpedagogiska verksamheten och man ser på interaktionen 

mellan eleven och omgivningen. Ahlberg beskriver vidare att det är avgörande  

för lärandet att eleverna får utgå från sina egna erfarenheter, särskilt elever i svårigheter, på 

det sättet kan de lära sig att använda kunskaperna i andra situationer. Skapa tillfällen att  

utveckla det matematiska tänkandet tillsammans med andra i samtal och samarbete kan gynna 

lärandet och eleverna kan få syn på olika sätt att räkna och olika sätt att använda strategier. I 

studier som bland annat Ahlberg har genomfört har det visat sig ”att elevers möjligheter att  

känna delaktighet och gemenskap är beroende av de pedagogiska och didaktiska insatser som 

görs för att stödja den enskilde elevens lärande. Dessa är i sin tur beroende av den 

kommunikation som pågår i olika sammanhang och på olika ansvarsnivåer av verksamheten.” 

(s. 76 i Vetenskapsrådet, 2007). Enligt författaren har inte elever i svårigheter i första hand 

behov av att träna mera. Behovet är mer att få lära sig på ett annat sätt. Vidare menar 

författaren att det didaktiska arbetet har en överordnad betydelse i arbetet med elever i 

                                                 
14 Det kategoriska perspektivet har olika benämningar beroende på vilken forskare som talar om det. 
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svårigheter. Ahlberg intar ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv i sin syn på lärande 

och menar att kommunikation är riktad och har ett innehåll. Inom perspektivet framställs de 

språkliga och sociala samband som samspelar tillsammans. Inom den specialpedagogiska 

verksamheten i skolan kan perspektivet ses i den betydelsen att hänsyn tas till eleven både i 

relation till mål och styrning i skolan och hänsyn tas också till elevers lärande och delaktighet. 

Elevens svårigheter ses i ett samspel mellan elev, organisation och verksamhet. Svårigheten 

ses inte som en enskild individs egenskap utan framkommer i ett möte mellan individen och 

omgivningen. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet är förbundet med bland 

annat det sociokulturella perspektivet.  

Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet genom att individen konstruerar nya 

former av aktiviteter i sociala sammanhang som individen sedan tar till sina inre erfarenheter 

(Säljö, 2000). Undervisning i skolan är beroende av kommunikation och språklig förståelse 

oavsett om det gäller i specialpedagogisk undervisning eller klassrumsundervisning. Genom 

kommunikationen kan lärare och elev lära av varandra och tillsammans (Eriksson Gustavsson 

och Samuelsson, 2007). Ahlberg (2001) beskriver det sociokulturella perspektivet och 

uttrycker att här ”ses samspel och interaktion mellan människor som avgörande för 

begreppsutvecklingen och kommunikationens betydelse för tänkandets utveckling betonas” 

(s.120). Enligt Vygotskij (1934) kan processen om kunskap uppfattas som en mediering. Det 

är människan som skapar verktyg för att kunna tolka, skapa och föreställa sig sin värld. Han 

menade att språket och tänkandet är förbundna med varandra men för att en utveckling ska 

ske av språket och tänkandet krävs det social kommunikation.15 

Inom det sociokulturella perspektivet blir kommunikativa processer centrala i utvecklingen 

och lärandet. Genom kommunikation blir individen involverad i kunskaper och förmågor. I 

och med förståelse för den växelverkan mellan institutionella verksamheter på makronivå och 

kommunikativa verksamheter på individuell nivå ges de båda nivåerna förutsättningar för  

varandra (Säljö, 2000). Författaren beskriver vidare om hur vi samspelar med artefakter inom 

det sociokulturella perspektivet. Det är via artefakterna som vi kan få hjälp att lösa problem 

och hantera sociala verksamheter. Utvecklingen och lärandet är beroende av att vi behärskar 

dessa språkliga och kognitiva redskap. Tänkandet sker dels som en gemensam process och  

                                                 
15 Lev S Vygotskij (1934) var en nytänkare inom psykologin på sin tid i Sovjet och utvecklade en kulturhistorisk 
dialektisk teori som innebär att medvetandet är i ”dialog mellan olika tankeformer.” (s. 7). 
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dels inom varje individ, vi deltar i tänkandet och kognitionen utvecklas mellan individer som 

medverkar i ömsesidiga aktiviteter. Interaktion och kommunikation är således beroende av  

varandra för att förstå att utveckling och lärande sker på både en individuell och kollektiv 

nivå. 

En intressant aspekt i den här studien är undersökningar som Lev Vygotskij (1934) och andra 

kolleger till honom genomförde, om hur begreppsutvecklingen formades hos barn.  

Utvecklingen av begrepp förhåller sig till ordens betydelse i relation till skilda föremål i 

omvärlden, de kom fram till en generell genetisk lag. De processer som leder till en 

utveckling av begreppen återfinns långt ner i barndomen, ”medan de intellektuella funktioner 

som i en speciell sammanställning bildar den psykologiska grunden för den begreppsbildande 

processen först under puberteten mognar, formas och utvecklas. En slutlig övergång till att  

tänka i begrepp blir inte möjlig förrän barnet förvandlas till tonåring.”(s.183, Vygotskij, 

1934). 

Sammanfattning 

Det som framkommer i bakgrunden gällandes matematiksvårigheter är att det är ett 

mångfacetterat område. Svårigheterna kan utgå från många olika orsaker och olika faktorer 

försvårar matematikutvecklingen och matematiklärandet. Det som syns som viktigt för elever 

i matematiksvårigheter är att de får tillfällen till att undersöka, bearbeta och erfara matematik 

på olika sätt. Eleverna behöver få tid och stöd för att utveckla förståelse för de olika  

matematikområdena. Saknas det förkunskaper för eleverna inom till exempel taluppfattning 

kan det skapa svårigheter att gå vidare och tillägna sig mer kunskaper. Vidare blir det tydligt 

att bland annat kognitiva färdigheter, språket och minnesförmågan har betydelse för 

matematikutvecklingen och lärandet. De strategier och tillvägagångssätt i undervisningen som 

synliggörs i bakgrunden och som kan vara till stöd för elever i matematiksvårigheter utgörs av 

en mängd olika uppslag. Om undervisningen ska främja utvecklingen och lärandet av elevers 

förmågor bör strategier vara kopplade till elevers erfarenheter. Instruktioner som ges bör ske i 

olika steg och främja förståelse och ta hänsyn till elevens kognitiva och metakognitiva 

förmågor. Undervisningen bör utgå från elevens förutsättningar, hänsyn bör tas till elevens 

kognitiva utveckling, elevens lärstil och förkunskaper. Lärarens kunskaper om eleven är 

viktig i sammanhanget, de måste ha förståelse för hur eleven lär sig, vad eleven har för 

matematiska egenskaper och hur varje individ tänker. Läraren ska kunna anpassa innehåll och 

metoder till elevens förförståelse. De specialpedagogiska perspektiv som tagits upp i 

bakgrunden har relevans i studien. Det kommunikativa relationsperspektivet och det 
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sociokulturella perspektivet är förbundna med varandra. Båda perspektiven inbjuder till 

elevens delaktighet i lärandet. Lärandet sker i båda perspektiven genom kommunikation och 

interaktion med omgivningen. Perspektiven kan ses som gynnsamma för elever i svårigheter. 

Det kategoriska perspektivet har nämnts helt kort. Där synen på eleven är en annan. Det är 

eleven som är bärare av problemet och behöver stöd i lärandet. 

Med utgångspunkt i det som kommit fram i bakgrunden finns behov av att undersöka hur 

elever i matematiksvårigheter möts i den specialpedagogiska verksamheten.  

 

4 Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovanstående bakgrund så framstår behov av att studera de didaktiska strategier som 

speciallärare arbetar med i samband med elevens svårigheter och hinder i matematiklärande 

och matematikutveckling. Studien kan ge en fördjupad förståelse för och ökad kunskap om 

hur den specialpedagogiska verksamheten utformas för att vi ska kunna möta och åtgärda 

svårigheter och hinder i elevers lärandeprocess i matematik. Det som undersöks i studien är 

hur speciallärare i sin specialundervisning skapar förutsättningar för matematikutveckling och 

matematiklärande hos elever i behov av stöd. 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av speciallärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter och synliggöra vilka svårigheter och hinder som finns för 

matematiklärande.  

 

För att klargöra studiens syfte används följande frågeställningar: 

Vad uppfattar speciallärare som svårigheter och hinder för elevers lärande i matematik? 

Vilka strategier använder speciallärare i sitt arbete med elever i matematiksvårigheter? 

Vilka matematiska kompetenser uppfattar speciallärare viktiga i sitt arbete med eleverna?  

5 Metod 

I nedanstående avsnitt ges en redogörelse för val av forskningsdesign och metod för 

datainsamling i studien för att synliggöra studiens syfte. Till att börja med beskrivs ansats och  

datainsamlingsmetod, följt av upplägget av urval. Därefter återfinns genomförande och 

bearbetning av datainsamling och aspekterna på etik och tillförlitlighet.  
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Forskningsansats 

Studien utgår från en kvalitativ ansats med inslag av olika perspektiv. Enligt Backman (1998) 

intar det kvalitativa perspektivet ett sätt att se på verkligheten som subjektiv. Människan 

uppfattar och tolkar sin omvärld som social och kulturell, samtidigt som den är individuell. I 

det kvalitativa perspektivet används ett förhållningssätt som samverkar med empirin. Under 

tiden som data samlas in finns det möjlighet att utforma begrepp som gestaltas av teorier eller 

hypoteser, detta arbete kan också ske parallellt (Holme & Solvang, 1997, Backman, 1998).  

Med utgångspunkt i den kvalitativa ansatsen är det forskarens främsta uppgift att göra en 

tolkning av den information som samlats in. Forskaren vill få en ökad förståelse för det som 

ska analyseras (Holme och Solvang, 1997, Fejes och Thornberg, 2009). Enligt Holme och 

Solvang (1997) är en kvalitativ metod ett sätt att få riklig information från respondenten och 

denne har stor frihet att formulera egna uppfattningar. I den här studien kommer 

speciallärarens arbete med elever i matematiksvårigheter att synliggöras. Av den anledningen 

faller valet på kvalitativ metod som en bra utgångspunkt i studien. I den kvalitativa studien 

söker forskaren, genom analysen av den insamlade informationen, efter teman, kategorier 

eller mönster (Holme och Solvang, 1997, Larsson, 2011). Larsson menar att forskaren har en 

förförståelse i det som ska tolkas och den förförståelsen ändras kontinuerligt i det som ska 

tolkas. I studien finns inslag av hermeneutik. Ingrid Westlund (2009) skriver att inom 

hermeneutiken består det empiriska materialet av texter som ska tolkas. Det kan röra sig om, 

som i den här studien, intervjuutskrifter. Det finns en allmän tolkningslära inom 

hermeneutiken, en valfrihet i vilket angreppssätt som väljs för att tolka och förstå det 

empiriska materialet.  

Litteraturen i studien har lästs på olika sätt, beroende på vilken utgångspunkt som varit 

relevant. Läsandet har skett dels selektivt utifrån frågeställningarna i studien dels har en del 

litteratur lästs i sin helhet (Stensmo, 2002). 

Undersökningsmetod 

I studien genomfördes respondentintervjuer som enligt Holme och Solvang (1997) innebär att 

de personer som intervjuas är delaktiga i det skeende forskaren studerar. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är enligt Holme och Solvang en möjlighet att se tillvaron ur 

intervjupersonens perspektiv. Författarna menar att personerna i intervjusituationen kommer 

närmare varandra och att ett subjekt-subjekt förhållande inträder. I en kvalitativ studie är 

syftet att nå en större uppfattning för vissa relationer. Intervjufrågorna har byggts upp på ett 

halvstrukturerat sätt i studien, genom att en intervjuguide följts med en mängd noggrant 
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formulerade frågor. Detta för att täcka in ett så stort område som möjligt ( Kvale, 1997). 

Enligt Kvale är det enklare att genomföra analysen om intervjun är något strukturerad. Den 

kvalitativa forskningsintervjun beskrivs utifrån olika aspekter av förståelseform, det innebär 

bland annat att tolka innebörden i teman som framkommer i det som sägs.  

Urval och urvalsgrupp 

I studien genomfördes tio intervjuer med speciallärare som i sin undervisning möter elever i 

matematiksvårigheter. Urvalet är strategiskt i den meningen att respondenterna är verksamma  

som speciallärare och undervisar elever i matematiksvårigheter. En viss förförståelse finns 

och det centrala är att få en så stor variation som möjligt inom den grupp som ska delta i 

studien. Enligt Holme och Solvang (1997) är syftet inte att generalisera. Urvalet ska vara 

representativt i kvalitativa metoder. Emellertid är det viktigt att personerna i urvalet kan bidra 

med information som är relevant till studiens syfte. De tio deltagande respondenterna i studien 

är speciallärare och då refereras det till de pedagoger som innehar det uppdraget i sin 

anställning på skolorna. De respondenter som deltar i studien utgörs av speciallärare som 

undervisar i årskurs 1-6. Urvalet i studien är inte representativt för alla speciallärare, utan kan 

bara ses som representativt för den här gruppen speciallärare som deltar i studien. Att valet 

föll på speciallärare utgår från forskning som visar att de lågpresterande eleverna kommer 

efter i matematikutveckling och matematiklärande. Med den utgångspunkten var det 

intressant att undersöka hur speciallärare arbetar med elever i matematiksvårigheter eftersom 

de ofta får det uppdraget att arbeta med den elevgruppen. En annan aspekt var också att det 

saknas studier om didaktik i den specialpedagogiska kontexten.   

Procedur 

Kontakt togs med de respondenter som deltog i studien. Utifrån urvalskriterierna tillfrågades 

de om de kunde tänkas delta i studien. Samtliga speciallärare arbetar på skolor i kommunal 

regi i tre olika kommuner i mellersta Sverige och alla undervisar elever i 

matematiksvårigheter inom årskurs 1-6. I samband med samtycket från respondenterna sändes 

ett missivbrev ut (bilaga 1) innan intervjutillfället ägde rum. I missivbrevet fanns information 

om studiens syfte och förklaring till valt område som studeras. Här återfanns information om 

vad resultatet skulle användas till, att respondenterna är anonyma och att det som 

framkommer i intervjuerna är konfidentiellt. Intervjuerna genomfördes med tio speciallärare 

som är verksamma i årskurs 1-6. Inför genomförandet av intervjuerna avtalades tid och plats i 

samråd med speciallärarna, Ett naturligt val var att genomföra intervjuerna på deltagarnas  
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arbetsplatser för att vara i en ostörd och trygg miljö. Samtliga intervjuer spelades in på band 

och transkriberades så ordagrant som möjligt. Kvale (1997) beskriver att utskriften av 

intervjusamtalet kan ses som en form för vidare analys, att få struktur på materialet i en text.  

Det har betydelse för det fortsatta analysarbetet hur utskriften ska användas. I den här studien 

synliggörs speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter och analysen av 

intervjuerna utmynnar i ett antal teman och underkategorier. Enligt Kvale (1997) krävs det då 

en viss form av sammanställning av utskriften. I den kvalitativa intervjun är det en fördel om 

situationen för undersökningen liknar vardagen och att samtalet påminner om ett vanligt 

samtal. Med det menas att intervjun inte styrs av forskaren (Holme & Solvang, 1997). Enligt 

Kvale (2001) är den kvalitativa intervjun halvstrukturerad i den meningen att den varken är ett 

öppet samtal eller att utgångspunkten är ett definitivt formulerat frågeformulär. Intervjuerna 

genomfördes med stöd av en relativt bred intervjuguide (bilaga 2).  

Bearbetning och analys av data 

Enligt Backman (1998) behandlas det insamlade materialet utifrån att få ordning och 

systematik. Vidare menar författaren att analysen medför att materialet kan organiseras på ett 

lämpligt sätt så att tolkningsfasen kan samordnas med problemställningen i studien. I 

tolkningsfasen är det av vikt att problemställningen kan besvaras korrekt, därav måste 

forskaren välja metodik som överensstämmer med problemet. Analysen av det empiriska 

materialet i den här studien utgår från helheten i det insamlade materialet, därefter belyses 

utvalda centrala teman (Holme och Solvang, 1997). Analysen har inslag av hermeneutik 

genom att en tolkning görs av intervjutexten. Det sker ett växelspel mellan helheten och 

delarna där syftet blir att få en djupare förståelse för innebörden i det empiriska materialet 

(Holme och Solvang, 1997, Ödman, 2004). Först lästes alla intervjuer igenom i sin helhet för 

att bilda en allmän uppfattning. Därefter återgick jag till de teman som utvecklades och som 

förstås utifrån de forskningsfrågor som sökes svar på i studien. 

Intervjuerna lästes igenom i sin helhet en i taget med utgångspunkt i varje enskild 

frågeställning. I intervjutexterna markerades de teman som framkom utifrån varje 

forskningsfråga. Därefter klipptes de olika delarna ihop med hjälp av datorn och analyserades 

igen för att hitta svaren på frågeställningarna i studien, i denna fas framträdde ett antal 

underkategorier. I en kvalitativ studie söks teman, kategorier eller mönster i analysen. 
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Etiska aspekter och trovärdighet 

Trovärdigheten i studien kan sägas vara relativt god. I tolkningsprocessen syns ett logiskt 

sammanhang mellan delarna i texten och de kan relateras till forskning och litteratur som lästs 

i studien (Westlund, 2009). Enligt Larsson (2011) handlar kvaliteten på resultatet om att nya 

rön framträder. Möjligen kan resultatet i studien belysa några nya tankar kring arbetet med 

elever i matematiksvårigheter. Studiens tillförlitlighet kan ses som relevant i den meningen att 

forskningsfrågorna lämpar sig för kvalitativ forskning och de metoder som används vid 

datainsamling och analys passar till syfte och frågeställningar (Thornberg & Fejes, 2009). 

Resultatet i studien svarar på studiens syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådet ”God forskningssed” (2011) beskrivs som följer de etiska aspekter som tagits 

hänsyn till i studien. 

Informationskravet: När respondenter valdes ut utifrån urvalskriterierna tillfrågades de via 

mail och telefon om de kunde tänka sig att delta i studien. De informerades om vem jag var  

och syftet med min studie. När samtycke medgavs från respondenterna skickades också ett 

missivbrev, med en preciserad information om vad undersökningen gick ut på. (bil.1). 

Respondenternas deltagande var helt och hållet frivilligt och de informerades om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Den information som samlats in kommer enbart att 

bearbetas av mig och endast i detta sammanhang.  

Samtyckeskravet: Deltagandet i studien var helt och hållet frivilligt, samtliga respondenter 

som deltagit har gett sitt samtycke till medverkan. Deltagarna kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att det blir några negativa följder för dem. I missivbrevet upplystes om att 

respondenterna skulle vara anonyma och det som framkom i intervjuerna skulle vara 

konfidentiellt. Kvale (1997) menar att det inte ska vara möjligt för någon utomstående person 

att identifiera respondenterna i undersökningen.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter och information om de respondenter som deltagit i 

undersökningen är helt konfidentiellt. Med stöd av Kvale (1997) ska respondenternas identitet 

avlägsnas så att information om dem inte kan avslöjas. Jag klargjorde också i missivbrevet att 

det bara var jag som skulle lyssna till bandinspelningarna. Respondenterna informerades om 

att de hade möjlighet att ta del av bandinspelningen innan min bearbetning och analys. 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in kommer enbart att användas inom denna studie 

och enbart i detta sammanhang.  
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6 Resultat 

Med utgångspunkt i studiens frågeställningar följer här en föresats att besvara 

frågeställningarna utifrån det underlag som speciallärarna har bidragit med som respondenter i 

studien. I de intervjuer som genomfördes finns det inslag av tre övergripande teman; 

Matematiksvårigheter och hinder för lärandet, Speciallärares strategier för elever i 

matematiksvårigheter och Kompetenser som kan utvecklas hos elever. Under varje 

övergripande tema framträder ett antal underkategorier som har kursiverats i den löpande 

texten. Framställningen av speciallärarnas utlåtanden skrivs fram i ett närliggande 

samtalsspråk. Uttalanden från alla respondenter framkommer i resultatet för att skilja på dem 

markeras de från (S1)-( S10) där S står för speciallärare. Citaten i framställningen kan ses som 

stöd och öka förståelsen för de aktuella delarna. 

Bakgrundsinformation  

Av de tio respondenterna som deltagit i studien är det fyra stycken som inte har 

speciallärarutbildning, tre har specialpedagogutbildning och tre speciallärarutbildning. Nio av 

tio respondenter har matematik i sin grundutbildning som lärare och två har matematik inom 

sin speciallärarkompetens.  

Matematiksvårigheter och hinder för lärandet 

När det gäller att identifiera matematiksvårigheter och hinder framkommer det att det i första 

hand är klassläraren eller matematikläraren som signalerar att eleven har svårigheter. Det 

förekommer både screeningtester och kartläggningar för att identifiera vari svårigheterna 

finns. Några respondenter poängterar att det är angeläget att identifiera om det är ett 

undervisningsproblem eller ett individuellt problem.  

I det empiriska materialet framkommer det förhållandevis tydligt att matematiksvårigheter är 

mångfacetterat och att svårigheterna och hindren i lärandet visar sig på en mängd olika sätt. 

De svårigheter som eleven har redovisas i sex underkategorier; matematiskt tänkande, 

begreppsförståelse, taluppfattning, arbetsminnessvårigheter, språk, läs- och skrivsvårigheter 

och ytterligare förklaringar till matematiksvårigheter.  

De hinder som är kopplade till miljön synliggörs i två underkategorier; miljöaspekter och 

lärarrollen. Svårigheterna och hindren kan ses som elevens saknade förutsättningar för 

utveckling och lärande.  
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Matematiskt tänkande 
De huvudsakliga uppfattningarna om svårigheter i lärandet är att eleven inte har utvecklat ett 

matematiskt tänkande. Eleverna har svårt att tänka abstrakt, övergången från konkret till 

abstrakt blir svår. 

 …det dröjer länge innan de vågar sätta ord på sitt eget tänkande…/ (S3) 

 …de måste förstå, de måste se vad som händer för det är abstrakt 

 annars för dem…/ (S6) 

 …det som är svårt med de här barnen de kan ofta saker i ett sammanhang 

 men har svårt att föra med sig kunskaperna över till ett annat…/ (S10) 

Begreppsförståelse 
Inom begreppsförståelsen har eleverna svårt med begreppsord som färre-flest, dubbelt-hälften, 

före-efter. Även begrepp som addition, subtraktion, term och summa ställer till svårigheter för 

eleverna. De har inte utvecklat begreppsförståelsen. De får svårigheter med att  

läsa och tolka, svårt med enheter och enhetsomvandling som också ses som begrepp av några 

av respondenterna. Det blir synligt att språket har en avgörande betydelse för matematikens 

olika begrepp inom skilda områden. 

 Det är mycket begrepp, en del har ju svårt med före och efter, störst och 

 minst…/ (S5) 

 …har man inte språket blir matematiken svår…du ska kunna tolka  

 och du ska förstå vad de frågar efter i de här läsuppgifterna…/(S8) 

 ...de hade jättesvårt när vi skulle prata om hälften och dubbelt… 

 alla sådana här begrepp har vi fått jobbat mycket med…/(S9)   

 …ska du räkna ut arean, vad är area, alla begreppen…/(S2) 

Taluppfattning 
De flesta respondenterna framhåller att taluppfattningen är grunden som eleven måste ha för 

att komma vidare i matematikutvecklingen och lärandet. Finns det svårigheter i 

taluppfattningens olika steg blir det svårt inom andra matematikområden också. De 

svårigheter som visar sig särskilt inom taluppfattningen handlar om att eleven har svårt att 

hitta talen på tallinjen, se mönster, hoppa olika steg på tallinjen framåt och bakåt, de har inte 

siffra och antal klart för sig. Eleven hanterar inte de fyra räknesätten, ser inte samband mellan 

addition och subtraktion och många har svårt med positionssystemet. De förstår inte tals värde 

de ser inte när de ska räkna talsorterna för sig.  

 …att avläsa talen och att hitta talen på tallinjen…/ (S1) 
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 …de ser inte att här kan jag använda talsorter för sig, 

 nu  kan jag hoppa bakåt, nu kan jag räkna addition 

 de ser inte det…/ (S1)   

 …talraden att man inte kan klumpa ihop 7 och 8 lite på ena sidan…/ (S5) 

 …att man inte har klart för sig riktigt siffrornas värde beroende   

 på positionen vad de står för…/ (S8) 

Arbetsminnessvårigheter 
Många elever har svårigheter med arbetsminnet 

 …eller om det är stora defekter på arbetsminnet för matematik handlar  

 jättemycket om ett bra arbetsminne…/ (S8) 

 …att 8-6 är inte självklart att det är 2… varje gång måste man tänka 

 vad det är… har man arbetsminnesproblem så kommer man inte ihåg 

 att 4 och 6 hör ihop. (S1) 

Språk, läs- och skrivsvårigheter 
Några respondenter lyfter språket som betydelsefullt. Har eleven inte språket blir det svårt att 

förstå. Några tar upp läs- och skrivsvårigheter som ett problem och det visar sig även i  

matematiken när du till exempel ska avläsa tal, läsa och tolka en problemlösning. 

 Matematiken är ju ett språk så har man språkliga brister så faller ju  

 faktiskt en del av matematiken…/(S8) 

 …har du inte språket samtidigt som du har svårigheter dröjer 

 det länge innan du kan resonera hur du tänker och gör.(S3) 

 …många av de här eleverna har också läs- och skrivsvårigheter och då  

 vänds det i matte också…avläsa tal det brukar vara jättesvårt…/(S1) 

 …du behöver ju ha läsförståelse du måste kunna tänka abstrakt 

 och lösa problem…/ (S7)  

Ytterligare  förklaringar till matematiksvårigheter  
Svårigheter kan också förekomma visuellt och spatialt. 

 …vi ser att har de svårt med det visuella är det svårt att se tallinjen 

 framför sig…man ser inte mönstren…vad är det för tal som fattas…/(S1) 

 det är så olika vad de har för starka och svaga sidor de som är visuella 

 de är ju jätteduktiga när man jobbar med symmetri tex.….medan andra 

 kan ha spatiala svårigheter…/(S7) 
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Det kan vara dubbla svårigheter som eleverna upplever, har eleven en diagnos till exempel 

ADHD blir det svårt att koncentrera sig och därmed drabbas lärandet och det kan gälla fler 

ämnen inte bara matematik. 

 …sen finns det de som är hos mig nästan hela tiden då är det  

 de barnen som har ADHD, dyslexi…för dem är det livsviktigt  

 med förförståelse…/(S3) 

Andra faktorer som respondenterna lyfter fram som svårigheter är; mognad i matematiken, 

bristande självförtroende och eleven själv signalerar att det är svårt.  

 …när vi inte riktigt vet från början om det är svårigheter eller  

 är det bara en omognad eller vad kan det handla om?(S6) 

 …matematiksvårigheter handlar många gånger om bristande 

 självförtroende de tror inte att de kan…det handlar jättemycket om 

 självförtroende eller murar som de har byggt upp…/(S8) 

 Mycket självkänsla får man också jobba med för att de ska tro  

 på sig själva…/(S9) 

  

Det framträder två underkategorier där hindren synliggörs i förhållande till omgivningen; 

miljöaspekter och lärarrollen 

Miljöaspekter 
Eleverna kan uppleva att det är svårt att finna arbetsro i klassrummet, följden blir att det är 

svårt att koncentrera sig. Det förekommer även sociala aspekter som får betydelse för 

lärandet. 

 …väldigt många barn med stora behov…lite svårt att få arbetsro 

 i grupperna…/(S2) 

 …några elever som egentligen inte har några svårigheter men som  

 sitter här och jobbar för att de inte kan prestera så mycket i  

 klassrummet de har för mycket fokus på det andra som händer…/(S4) 

 …sen beror det på är det djupare problematik där det blandas 

  in kanske både den sociala aspekten och kunskapsbiten…/(S8) 

Lärarrollen 
Hinder visar sig också om eleven upplever att det är för snabb framfart i undervisningen, 

följden kan bli att kunskaperna inte är befästa och eleven har inte utvecklat grunderna i 

matematiken. Arbetsron i klassrummet kan i viss mån också anknytas till lärarrollen. 
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 …det är alldeles för snabba tankesaker som händer på tavlan när 

  läraren går igenom…de behöver mycket mer tid att tänka och då 

 går det alldeles för fort.(S1) 

 …ibland kanske ett moment inte behandlas tillräckligt länge…man 

 kör på…då har man inte riktigt befäst det än…/(S2) 

 …det är oftast grunderna man har inte befäst grunderna i matten  

 helt enkelt.(S9) 

 …försöka dela upp dem i mindre grupper för det är så många barn  

 idag som har svårt att ta in i dag i klassrummet…/(S9)   

Speciallärares strategier för elever i matematiksvårigheter 

Det synliggörs ett generellt arbete med matematiksvårigheter i utsagorna. Här presenteras de i 

följande underkategorier; grundläggande arbete, variation och repetition, didaktiska 

strategier och praktiskt arbete, strategier inom området taluppfattning, samt strategier inom 

området begreppsförståelse. 

Grundläggande arbete, variation och repetition  
Speciallärarna uppger att de arbetar med elever i matematiksvårigheter på olika sätt. 

Variationen är dels arbete i klassrummet och i mindre grupper och dels en till en 

undervisning. De bemöter varje elev utifrån deras förutsättningar och ser inte bara elever i 

svårigheter utan orsaken till svårigheterna kan också finnas inom undervisningen. Några 

speciallärare anser att det finns ett värde i att arbeta med eleverna i mindre grupper för att 

dialogen är viktig. De poängterar att det är av betydelse att eleverna ligger på samma nivå i 

den lilla gruppen. 

 En mattegrupp med svaga barn, de ska inte vara fler än tre, fyra stycken.(S3)

 …nu försöker vi inkludera att vi är med i klassrummet mer…/ (S4) 

 …om jag har kartlagt i en klass och så ser jag att det här är ett undervisnings- 

 problem det är många som faller i ett område…då ska undervisningen 

 anpassas…/ (S4) 

 Sen finns det elever som har större svårigheter som hänger med hela vägen. (S5) 

Repetition på olika sätt menar några av respondenterna är viktigt för att begreppen ska falla på 

plats och tillämpas. 

 Mycket repetition och man ska inte tro att de kan det nästa dag för 

 att de kunde det idag…/ (S2) 
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 …eleverna behöver vissa grundläggande begrepp som tex lägesord, 

 jämförelseord. …begrepp inom olika områden, tid, geometri,  

 mått och mätning…/(S6) 

Ett stegvis arbete med taluppfattningen ses som viktigt för elever i svårigheter och att man 

arbetar med samma sak på olika sätt, kan tolkas som att en variation kring samma 

matematikproblem är att föredra för lärandet. 

Didaktiska strategier och praktiskt arbete 
Det som synliggörs i speciallärarens arbete är hur de tänker kring upplägget av arbetet med 

eleverna. De talar om att deras arbete inbegriper att hitta verktygen till eleverna att hjälpa dem 

att förstå och skapa förståelse. Det handlar om att kunna anpassa undervisningen till varje 

individ med utmaningar som passar individens nivå. Ett strukturerat arbetssätt är viktigt för 

elever i svårigheter men variationen spelar också roll. Att arbeta i ett långsamt tempo och se 

till att eleverna får strategier i sitt arbete med matematik omnämns som viktiga aspekter. Det 

nämns också att det är bra om läraren behärskar och kan använda fler förklaringsmodeller i 

arbetet med eleverna så att de förstår. 

 …det gäller att hitta verktygen, man får tänka att de ska använda det  

 här i verkliga livet/ (S2)…när man har visuellt studiestöd, när man jobbar 

  praktiskt då går det bra… den strategin är bra tycker jag att man verkligen 

  ser, känner det man gör…/ (S4) 

 Arbetet bör ske på ett strukturerat sätt och i ett väldigt långsamt tempo.(S5) 

 …just förmågan som mattelärare att kunna använda sig av fler förklarings- 

 modeller.(S8) 
 
Samtalet kan också ses som en didaktisk strategi i speciallärarens arbete med eleverna. Det 

handlar många gånger om att eleverna får samtala om hur de har tänkt, de pratar om 

matetmatikproblemet. I t.ex. den lilla gruppen känner eleven en trygghet och vågar ha en 

dialog om matematikproblemet och de får en chans till att höra hur andra tänker i lugn och ro. 

 …de får chansen att berätta hur de har tänkt och jag kan lyssna och de andra 

 kan vara med och se om de har samma tänk eller om de har ett annat tänk.(S1) 

 
Det framkommer en relativt stor variation kring vilka tillvägagångssätt speciallärare använder 

i sin undervisning. Många av speciallärarna anser att ett praktiskt arbete med konkret material 

är ett bra arbetssätt för att eleverna ska förstå matematiken. Om eleverna får uppleva  
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matematiken med alla sinnen är det lättare att förstå och lära sig. Att rita och berätta hur man 

har tänkt och att få en bild framför sig kan hjälpa mycket. 

 …om man bara ritar en enklare skiss…eller vad det är som man ska dela in i  

 femtedelar då kan de få hjälp att komma igång…/ (S2) 

 …jobbar konkret förstås så att de verkligen ser…/ (S6) 

 jämföra bråk det var jättesvårt…gör det väldigt konkret, delar papperslappar och 

 vi jämför bråkplattor…/ (S8) 

Strategier inom området taluppfattning  
De strategier som respondenterna använder inom området taluppfattning är bland annat 

användandet av konkret material i det praktiska arbetet med eleverna. Det konkreta materialet 

handlar om att åskådliggöra för eleverna, pengar, centimo, tallinjen, bilder och att rita som 

hjälp att till exempel se mönster.  

 Mycket laborativt material och att de kan se mönster…/ (S5)  

 …tallinjen som man kan rita på och sudda bort och mycket rita…/ (S7) 
 
Eleverna får möjlighet att uppleva matematiken, många av de intervjuade tycker att det är 

viktigt att laborera innan man inför symboler och tecken.  

Någon respondent anger lekens betydelse i samband med arbetet med taluppfattningen, att 

leka in taluppfattningen och använda elevens språk i arbetet är en av många strategier som 

framkommer.  

 …först försöker jag att ta reda på var de är och så lägger jag mig   

 lite under det och så har jag miljarder olika lekar och leker in 

 taluppfattningen…/ (S3) 

Samtalet lyfts fram som centralt i arbetet med taluppfattningen för att förståelsen ska kunna 

utvecklas.  

 …mycket samtal, mycket praktiskt för att åskådliggöra…/ (S4) 

Strategier inom området begreppsförståelse 
De strategier som framträder inom området begreppsförståelse har liknande innehåll som 

inom området taluppfatning. Det blir synligt en variation i respondenternas svar angående  

arbetet med begreppsförståelse och vilka strategier som används. Någon säger att 

begreppsförståelsen är central, det krävs en kontinuerlig utveckling av matematikspråket och i 

samband med det också en utveckling i tänkandet.  

 …grupperar vi begreppsorden, när de är med mig i matten i sitt språk 

 och jag översätter det till mattespråk, då börjar vi sortera orden i 
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 räknesätten. …att förstå begrepp är inflätat i mitt arbete med taluppfattningen, 

 begreppsförståelse arbetar vi med hela tiden på massor av olika sätt.(S3) 

 

Även här säger de intervjuade att de arbetar konkret i undervisningen om begreppsförståelse. 

Och att det många gånger handlar om att förståelse av begrepp innebär en förståelse av själva 

problemet, synliggöra att det finns ett samband mellan begrepp och problem.  

 …ett sätt att underlätta begreppsförståelse är att man konkretiserar 

 undervisningen…viktigt att de exempel man använder sig av verkligen 

 ger ett språkligt stöd för det man behöver konkretisera.(S4) 

 

Samtalet är centralt likaså här, en tydlighet visar sig i att begrepp behöver förklaras, det ses 

som ett språkligt stöd för att sedan kunna konkretiseras.  

 …mycket begrepp och då får man vara tydlig och prata i de här  

 begreppen…och förklara vad de betyder.../ (S9) 

Kompetenser som kan utvecklas hos eleverna 

Det som framträder mest i respondenternas svar angående kompetenser som kan utvecklas 

hos eleverna genom speciallärarens arbete med dem är övervägande sambandskompetens, där 

ingår begreppsförståelsen, och kommunikationskompetens. Ytterligare fyra 

kompetensområden som behöver utvecklas blir synliga i respondenternas svar; 

procedurhanteringskompetens, problemlösningskompetens, resonemangskompetens och 

representationskompetens. De fyra sistnämnda kompetenserna belyses med varsitt citat. 

Respondenterna använder båda begreppen, förmågor och kompetenser, i studien har jag valt 

att mest använda begreppet kompetenser. 

Sambandskompetens  
 Jag tror att grunden för all matematisk kompetens är att ha en   

 god taluppfattning…skapa tillfällen där eleven får rita, spela  

 skriva, prata, räkna tal och relationer mellan dessa…eleven 

 behöver ha något att hänga upp begreppet på så att de får en 

 förståelse för densamma.(S4) 

 …decimaltal när man kommer upp så här blir det ju så abstrakt,  

 bråk och procent också fast man försöker koppla ihop det och 

 göra det tydligt…/ (S7)  
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 …det är mycket begrepp märker vi många har svårt med sambandet 

 mellan plus och minus…/ (S9) 

 …de har svårt med enheter de blandar ihop dm och cm…/ (S10) 

Kommunikationskompetens 
I de flesta utsagorna blir det tydligt att kommunikationen är viktig i arbetet med eleverna. Att 

i den lilla gruppen samtala om matematikproblem, berätta för varandra och lyssna på varandra 

och få en förståelse för att det finns många olika sätt att tänka och lösa problem. I dialogen 

utvecklas det matematiska språket genom att de sätter ord på matematiken och man lär sig att 

resonera kring olika matematikområden. 

 … man pratar och de får lyssna på varandra och att man inte  

 glömmer bort att sätta ord på det…/ (S5) 

 Prata matematik, det är jätteviktigt både i grupp och enskilt  

 som med en lärare eller en annan kompis, fiffig kompis eller…/ (S6) 

Procedurhanteringskompetens 
 …försöka jobba med att hitta ord i problemet som hjälper 

 dem att se vad det är för räknesätt…/ (S1) 

Problemlösningskompetens 
 Sen om man ska prata om räknestrategier då är det ju en uppsjö 

 för barn om man tittar i en mattebok… och kunna sovra vilken 

 passar mig vad säger den…/ (S4) 

Resonemangskompetens  
 … det är alltid bra att man resonerar tillsammans om ett tal… 

 så hör man att man tänker på så väldigt många olika sätt…/ (S7) 

Representationskompetens 
 … de här barnen de kan ofta saker i ett sammanhang men  

 har svårt att föra med sig kunskaperna över till ett annat.(S10) 

7 Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att få fördjupad förståelse av speciallärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter och synliggöra vilka svårigheter och hinder som finns för 
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matematiklärande. Avsikten med studien var också att belysa de strategier speciallärare 

använder i arbetet med eleverna. 

Speciallärares syn på hur de arbetar med elever i matematiksvårigheter visar på en variation.  

Det som framkommer är att elevers svårigheter inte bara ska ses som ett individuellt problem 

utan några speciallärare hänvisar också till att det kan vara undervisningen som behöver 

granskas. Tillvägagångssätten hur speciallärare arbetar varierar men många föredrar ett 

konkret arbetssätt för att eleverna ska förstå matematiken. En variation av strategier 

synliggörs i arbetet med eleverna. I arbetet med att utveckla begreppsförståelse lyfter 

speciallärarna bland annat fram att en utveckling av det matematiska språket och en 

utveckling av kognitiva färdigheter är nödvändiga för begreppsförståelsen. De flesta 

speciallärare anser att matematiksvårigheter är ett komplext område, svårigheter och hinder 

för lärandet visar sig på många olika sätt.   

Metoddiskussion 

I denna studie valdes en kvalitativ ansats, det kan ses som ett naturligt val, min intention var 

att få en ökad förståelse för det jag har studerat. I en kvalitativ studie handlar det också om att 

analysen av det insamlade materialet ska kunna utmynna i teman och kategorier (Holme & 

Solvang, 1997). I den här studien ligger intresset i att få en djupare förståelse för 

speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter. I en kvalitativ ansats kan forskaren få 

rimlig information genom till exempel intervjuer. Det infinner sig en viss flexibilitet i 

kvalitativa undersökningar det finns möjlighet att rätta till eventuella felbedömningar under 

arbetets gång. I den här studien upptäcktes att två frågeställningar hade glömts bort i några av 

intervjuerna. De kunde kompletteras genom att kontakta de berörda via mail och få svar på 

frågorna. Undersökningsmetoden som använts i studien är respondentintervjuer som följts 

utifrån en intervjuguide. I intervjuguiden valde jag att ha relativt många frågor eftersom jag 

ville täcka in ett så stort område som möjligt. Jag anser att jag har fått bred och innehållsrik 

information utifrån mina intervjufrågor. I analysen av det empiriska materialet framkom olika 

teman och underkategorier som är användbara i förståelsen av det undersökta, det vill säga 

respondenternas tankar, synsätt och uppfattningar inom det undersökta området. Tolkningen 

av intervjuutskrifterna har gjorts utifrån inslag av hermeneutiken. Tolkningen kan ha färgats 

av min egen förförståelse utifrån den aspekten att jag arbetar med elever i 

matematiksvårigheter i min egen yrkesroll som speciallärare. Mitt val av respondenter kan ses 

som strategiskt i den meningen att speciallärarna som deltog undervisar elever i 

matematiksvårigheter och att de kunde bidra med omfattande information. Det hade varit 
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önskvärt att få tag på fler speciallärare som hade matematikutbildning inom sin 

speciallärarutbildning, det hade kanske påverkat resultatet på ett annat sätt. Urvalet kan bara 

ses som representativt för de speciallärare som deltog i den här studien.  

Resultatdiskussion 
Speciallärare i den specialpedagogiska verksamheten kan underlätta för elever i 

matematiksvårigheter. De har möjlighet att skapa förutsättningar för eleven genom att 

använda ändamålsenliga strategier i undervisningen, eleven ges också möjlighet att utveckla 

goda kompetenser. 

I den här avslutande delen sammanställs studien utifrån frågeställningarna och delarna i 

studien kopplas till styrdokument, forskningsfält och de specialpedagogiska perspektiv som 

syns i studien. I följande avsnitt är min intention att följa de områden som redovisas under 

resultatet i diskussionen för att behålla sammanhanget i studien och sammanföra det till en 

helhet.  

Matematiksvårigheter och hinder för lärandet 

Några av speciallärarna uttrycker att det är viktigt att ta reda på om svårigheterna hos eleverna 

beror på undervisningens utformande eller om det är en individuell svårighet. Enligt 

styrdokumenten ska undervisningen anpassas till alla elevers olika behov och särskilt stöd ska 

ges till elever som har svårigheter. Speciallärarnas syn på svårigheter och hinder i lärandet 

berör en mängd olika svårigheter de är överens om att matematiksvårigheter är 

mångfacetterat. Vilket också forskningen i de flesta fall är eniga om att det är fler 

inlärningssvårigheter som orsakar matematiksvårigheter (Gersten, R, Jordan, N., C & Flojo, 

J., R, 2005, Sileo, J., M, 2010, Wadlington, E & Wadlington, P, 2008,). Andersson (2008) och 

Dowker (2005) menar att det är viktigt att identifiera vad som är det centrala i svårigheterna, 

det i sin tur kan leda till att svårigheterna inte utvecklas fullt ut. I utsagorna synliggörs ett 

antal grunddrag som förhindrar eleven i sin matematikutveckling och sitt lärande; 

matematiskt tänkande, begreppsförståelse, taluppfattning, arbetsminnessvårigheter, språk, 

läs- och skrivsvårigheter och övriga förklaringar. Hinder i miljön förekommer också i 

utsagorna och då handlar det om miljöaspekter och lärarrollen. De svårigheter som 

framträder tydligast, enligt speciallärarna är att eleverna inte har utvecklat det matematiska 

tänkandet. Uppfattningen är att eleverna har svårigheter i att abstrahera och föra med sig 

kunskaperna till andra sammanhang. Enligt speciallärarnas utsagor menar de att eleverna får 

svårigheter i matematikutvecklingen och i sitt matematiklärande om de har svårt att tänka 
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matematiskt. Att kunna översätta det abstrakta till det konkreta blir då en svår övergång. 

Enligt Ahlberg (2001) är det gynnsamt för lärandet om man tillsammans kan utveckla det 

matematiska tänkandet i samtalet. Begreppsförståelsen är inte tillräckligt utvecklad och här 

ser speciallärarna att språket är viktigt i sammanhanget. Speciallärarna ser det tydligt i sitt 

arbete med eleverna att det blir svårt att läsa och tolka textuppgifter på grund av att de inte har 

förståelse för begreppen. De ser att det blir svårigheter för eleverna inom många områden i 

matematiken där begreppsförståelse har betydelse för lösningen av matematikuppgiften. 

Enligt Ahlberg (2001) är det inom det sociokulturella perspektivet av avgörande betydelse att 

samspel och interaktion fungerar på ett tillfredsställande sätt, det i sin tur påverkar 

begreppsutvecklingen. Om begreppsförståelsen inte är utvecklad hindrar det lärandet. Här är 

en språklig medvetenhet viktig, enligt forskningsfältet utvecklas begreppsförståelsen efter 

hand som eleven utvecklar sitt kunnande och den blir mer betydande och abstrakt. De resultat 

som Vygotskij med kolleger lade fram angående barns utveckling av begrepp kan möjligtvis 

stämma i sammanhanget, att barn behöver utvecklas intellektuellt innan de kan tänka i 

begrepp. Denna mognad infinner sig först i tonåren enligt Vygotskij. Taluppfattningen ligger 

till grund för att matematikutvecklingen ska fortskrida inom andra matematikområden, något 

som de flesta speciallärare är överens om. Det kan ses som att taluppfattningen ligger som ett 

ramverk över det eleverna behöver utveckla och ha förståelse för. Speciallärarna ser att 

eleverna får svårt inom andra områden i matematiken om de inte har grundlagt 

taluppfattningen. De framhåller vikten av att förstå talens innebörd på en tallinje och att 

eleverna ska kunna se mönster. Det samstämmer med vad Löwing och Kilborn (2003) menar, 

att förkunskaper i taluppfattning är avgörande för inlärning. Gersten, Jordan, och Flojo (2005) 

framhåller den kognitiva utvecklingen som fokus i sammanhanget. Svårigheter i lärandet kan 

också bero på att eleverna har arbetsminnessvårigheter. Några speciallärare tar upp det som 

en faktor som påverkar lärandet i matematik och någon menar att det krävs mycket tänkande 

av eleven vid varje uträkning och eleven har svårt att komma ihåg de olika leden i 

uträkningen. Inom forskningsfältet synliggörs de kognitiva färdigheter som behöver utvecklas 

för att kunna förstå matematik och procedurer inom matematiken (Geary, 2004, Krasa och 

Shunkwiler, 2009, Lunde, 2011).  Språk, läs- och skrivsvårigheter och dess betydelse lyfts 

fram i sammanhanget av några speciallärare, att det kan försvåra för eleven i sitt 

matematiklärande. De ser att eleven får svårt även i matematik om de inte har språket eller har 

svårt att läsa. Uppfattningen är att det leder till att eleven får svårt att lösa problem och tänka 

abstrakt. Speciallärarna lyfter fram ytterligare aspekter som kan försvåra för eleven i lärandet, 

det kan då handla om visuella och spatiala svårigheter, eleven har en diagnos som försvårar 
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inlärningen och det kan röra sig om bristande självförtroende. Viktiga faktorer som enligt 

några speciallärare inte får glömmas bort i arbetet med elever i matematiksvårigheter. I 

utsagorna tolkar jag in hinder i omgivningen såsom miljöaspekter och lärarrollen. 

Uppfattningen hos några speciallärare är att elever kan uppleva det svårt att koncentrera sig i 

klassrummet och det påverkar arbetsron och eleven kan få svårt att ta till sig kunskaperna. I 

sammanhanget kan jag se att läraren har viss betydelse för arbetsron. Lärarrollen som sådan är 

högst påverkbar för elever i matematiksvårigheter. I utsagorna visar det sig att undervisningen 

i klassrummet många gånger går för fort fram. Eleverna hinner inte med i tanken och 

kunskaperna blir inte befästa de viktiga grunderna i matematiken utvecklas inte som de ska. 

Någon speciallärare ser då att eleverna inte hinner behandla varje moment tillräckligt mycket. 

Enligt forskningen handlar det om att alla lärare måste förstå varje individs styrkor och 

svagheter om matematik ska kunna läras in. Wadlington & Wadlington (2008) menar också 

att läraren har en avgörande roll i elevens matematikutveckling, om inte läraren har expertisen 

att hjälpa alla på rätt sätt är risken att matematikutvecklingen och lärandet blir lidande. Enligt 

Dowker (2005) är tidiga insatser i barns matematisksvårigheter en väg att förbättra och 

påverka deras fortsatta utveckling i matematik. I utsagorna tycker jag att det 

kommunikationsrelaterade perspektivet synliggörs även om inte speciallärarna uttrycker det 

med ord genom att elevens svårigheter ses i ett samspel med omgivningen. Eleverna upplever 

att det är svårt att få arbetsro i klassrummet. Dels för att grupperna är stora och det blir svårt 

att fokusera och dels att läraren har ett för högt tempo i undervisningen. Det sociokulturella 

perspektivet och dess betydelse för lärandet blir synligt med tanke på de kommunikativa 

processer som är centrala för bland annat begreppsförståelse.  

Speciallärares strategier för elever i matematiksvårigheter 

Jag tycker att Comenius tankar syns i några av utsagorna när det gäller hans syn på didaktik, 

som en konst att undervisa, och att bemöta elever i svårigheter utifrån deras förutsättningar. 

Speciallärarna bemöter eleverna i olika undervisningssituationer och utifrån deras 

förutsättningar, det kan ske i klassrummet, i mindre grupp eller en till en. Det som 

åskådliggörs i speciallärarnas strategier i arbetet med matematiksvårigheter är att variationen 

är stor. De använder strategier i undervisningen på olika sätt; grundläggande arbete, 

variation och repetition, didaktiska strategier och praktiskt arbete, strategier inom området 

taluppfattning samt strategier inom området begreppsförståelse. I det grundläggande 

arbetet, variation och repetition väljer speciallärarna olika strategier, det synliggörs bland 

annat tankar om stegvis arbete med t.ex. taluppfattningen och att repetition är viktigt i arbetet 
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med begrepp. Inom en del av forskningsfältet anses det strukturerade arbetssättet gynna 

lärandet och steg för steg strategier som innehåller både kognitiva och metakognitiva 

processer är effektiva i t.ex. lärandet av processer (Sileo och van Garderen, 2010). Annan 

forskning påvisar att elever i matematiksvårigheter inte behöver ha några särskilda metoder 

för lärandet (Engström, 2003). I några av intervjuerna synliggörs tankar om att 

undervisningen i klassrummet behöver granskas närmare, det är inte alltid som eleven är 

bärare av svårigheterna de kan även finnas i undervisningen. Det kan ses i samband med vad 

Löwing (2002) kommit fram till i sin forskning och hon menar att den didaktiska forskningen 

inte har nått ut till undervisningen i skolan. Lärare behöver få till sig kunskaper i ämnesteorin 

för att kunna utveckla sin undervisning i matematik och bemöta elevernas olika 

förutsättningar i sitt lärande. Några av speciallärarna i studien anser att arbete i mindre 

grupper med elever främjar deras lärande, i den lilla gruppen är dialogen viktig. Inom det 

sociokulturella perspektivet är kommunikationen central, tänkandet utvecklas i dialogen med 

andra människor. I utsagorna om de didaktiska strategier och praktiskt arbete som 

speciallärarna använder framhålls vikten av att hitta verktygen till eleverna för att skapa 

förståelse och att eleven ser att det här kan jag använda i verkliga livet. Det gäller att anpassa 

undervisningen till elevens behov och att hitta utmaningar på rätt nivå för varje individ. Det 

sociokulturella perspektivet framträder här tycker jag i speciallärarnas syn på hur de kan 

anpassa undervisningen. Omkring detta resonerar Säljö (2000) och han omnämner det som ett 

samspel med artefakter för att få stöd att lösa problem. De språkliga och kognitiva redskapen 

som kan ses i några av speciallärarnas arbete är samtalet och tänkandet tillsammans med 

andra i en liten trygg grupp. Det kan leda till att eleverna utvecklar sitt lärande både 

individuellt och gemensamt. Något som stämmer överens med ett kommunikativt 

relationsperspektiv där Ahlberg (2001) menar att samtalet gynnar lärandet när man får 

utveckla det matematiska tänkandet i samtal med andra. Det sociokulturella perspektivet kan 

även det ses i detta sammanhang, social kommunikation involverar individen i kunskaper och 

förmågor (Säljö,2000). Praktiskt arbete med konkret material återfinns i de flesta utsagorna 

som en framkomlig väg för elevens lärande. På det viset får eleven uppleva matematiken och 

använda fler sinnen vid inlärningen. Något som Wadlington & Wadlington (2008) framhåller 

som viktigt, de menar att eleverna lär sig bäst om de får använda flera sinnen. Forskning visar 

likaså att om uppgifter, innehåll och metoder är anpassade till elevens erfarenhetsvärld kan 

det vara ett framåtskridande arbetssätt. I arbetet med strategier inom området taluppfattning 

använder speciallärarna konkret material och instruktioner som är representativa och abstrakta 

något som både Löwing (2008) och Niss (2011) förordar. Många av respondenterna anser att 
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laborerande är viktigt innan man inför symboler, samtalet lyfts fram som centralt även här och 

någon respondent anser att leken gynnar undervisning om taluppfattningen. Det konkreta 

arbetet och samtalet synliggörs som två strategier som är framkomliga i arbetet med 

taluppfattningen. Enligt forskning inom området finns det en mångfald av strategier som kan 

påverka lärandet för elever i matematiksvårigheter. Wadlington och Wadlington (2008) tar 

upp strategier som också speciallärarna i studien omnämner, bland annat att stegvis lära sig 

taluppfattningen, att använda fler sinnen genom att använda konkret material, leka in och 

uppleva matematiken. Forskningsfältet förespråkar undervisning genom bland annat konkreta 

instruktioner för att eleverna ska lyckas bättre. I uttalandena om strategier inom området 

begreppsförståelse återfinns liknande strategier som inom taluppfattningen, konkretisera 

undervisningen, och samtalets centrala betydelse som ett språkligt stöd som i sin tur leder till 

konkretisering. I några utsagor blir det synligt att begreppsförståelse är en förutsättning för att 

utveckla förståelse för det matematiska språket, eleverna utvecklar då också tänkandet. Några 

av speciallärarnas uppfattning är att det konkreta arbetet med begrepp i samband med problem 

gör att eleverna får ökad förståelse för själva problemet. Malmer (2002) menar att eleven bör 

ges den tid och det stöd som behövs för att de grundläggande begreppen ska befästas hon 

anser också att språklig medvetenhet är grundläggande i all inlärning. Enligt Malmer har 

läraren en central roll, läraren måste kunna introducera innehållet för eleverna på ett begripligt 

sätt, först då har eleven förutsättningar att utveckla begreppsförståelse. Här framträder också 

de tidigare omnämnda specialpedagogiska perspektiven, kommunikativt relationsperspektiv 

och det sociokulturella som båda är förbundna med varandra. Enligt Ahlberg (2001) är 

samtalet och tänkandet tillsammans med andra ett sätt att gynna lärandet. I samtalet och i 

samarbetet kan eleven få syn på flera sätt att räkna och använda strategier.  

Kompetenser som kan utvecklas hos eleverna 

I arbetet med matematiksvårigheter synliggörs enligt min tolkning dessutom speciallärares 

uppfattning om vilka kompetenser eleven behöver utveckla. De två kompetenser som 

framträder tydligast är sambandskompetens och kommunikationskompetens de övriga fyra 

syns också men kanske inte lika tydligt, procedurhanteringskompetens, 

problemlösningskompetens, resonemangskompetens och representationskompetens. 

Kompetenserna eller förmågorna återfinns i kursplanen och beskrivs som förmågor som 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Enligt Bergqvist m.fl.(2009) innebär matematisk 

kompetens att individen ska klara att använda, tolka och värdera matematik i olika situationer. 
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I utsagorna angående sambandskompetens uttrycker speciallärarna bland annat att eleven 

behöver utveckla förståelse för relationer mellan det konkreta och abstrakta och samband 

mellan addition och subtraktion. Grundläggande förståelse i taluppfattningen ses som en 

viktig bas av någon respondent och att man måste skapa tillfällen där eleven får rita, spela, 

skriva och så vidare. Det är med stöd av vad Niss och Höjgaard (2011) uttrycker också, att i 

matematiklärandet behöver eleverna lära sig genom att tala, lyssna, läsa, rita, skriva och 

samtala. I sambandskompetens ingår enligt Lgr11 att kunna undersöka matematiska begrepp 

och samband mellan dessa. Något som också speciallärarna uppfattar som en aspekt att ta 

hänsyn till, att ge eleverna förutsättningar till förståelse för begrepp och samband där emellan. 

Inom kommunikationskompetens ska eleven enligt Lgr11 kunna samtala om matematikens 

olika uttrycksformer, argumentera och redogöra för problem, beräkningar och följder. I 

uttalandena om kommunikationskompetens anses kommunikationen viktig i sammanhanget, 

eleverna får möjlighet att samtala, lyssna berätta och lösa problem tillsammans. Det kan i sin 

tur leda till att matematikspråket utvecklas och eleverna får en ökad förståelse för hur olika 

man kan tänka i matematik. Det finns inget rätt eller fel svar utan det centrala blir att resonera 

sig fram till problemets lösning tillsammans. Ahlberg (2001) anser att kommunikationen 

spelar en avgörande roll i matematikundervisningen, om eleverna får sätta ord på sina 

upptäckter och kommunicera kring det upptäckta kan det i förlängningen öka den 

matematiska förståelsen. Även inom det kommunikativa relationsperspektivet återfinns det 

språkliga och sociala som ett samspel för att utveckla matematisk förståelse tillsammans med 

andra (Ahlberg, 2001). Jag anser också att de övriga kompetenser som Bergqvist m.fl. (2009) 

redogör för finns med i speciallärarnas utsagor dock inte lika tydligt uttalat, 

procedurhanteringskompetens problemlösningskompetens, resonemangskompetens och 

representationskompetens. Procedurhanteringskompetens och representationskompetens syns 

i ett par uttalanden och då handlar det om att hjälpa eleverna att hitta rätt räknesätt och att 

överföra kunskaperna till andra sammanhang. I någon utsaga beskrivs hur eleverna behöver 

lära sig att se vilka strategier och räknesätt de ska använda för att lösa problem, 

problemlösningskompetens. Specialläraren här menar att eleverna behöver hjälp att se vilka 

strategier och metoder som är användbara i problemlösningsuppgifter. Någon speciallärare 

arbetar också med att utveckla elevernas matematiska tänkande genom att de resonerar och 

kommunicerar mycket i arbetet, resonemangskompetens. Alla kompetenser som jag berör i 

studien menar jag att alla elever ska ges förutsättningar att utveckla men det blir särskilt 

viktigt för de elever som är i matematiksvårigheter. De kan ses som betydelsefulla verktyg i 

elevens matematikutveckling och lärande och utvecklas i en social interaktion. Det är ett 
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uppdrag vi har oavsett om jag är speciallärare eller klasslärare att vi samverkar för att alla 

elever ska nå dessa kompetensmål. Enligt Berqvist m.fl. (2009) kan kompetensmålen ses som 

ett verktyg för att utveckla och stödja matematikutbildningen och att de kan hindra svårigheter 

i lärandet. 

Slutkommentar 

Denna studie har bidragit till att synliggöra en del av komplexiteten att arbeta med elever i 

matematiksvårigheter. En viss samstämmighet infinner sig i vad forskningen säger om 

matematikämnets svåra sammansättning, i den bemärkelsen att de speciallärare som deltagit i 

studien är medvetna om detsamma. Jag anser att det framkommer att speciallärarna arbetar på 

ett adekvat sätt när det gäller att bemöta elevens hinder i lärandet inom de belysta områdena i 

studien. Jag har intryck av att de speciallärare som deltagit i studien ser sitt 

specialläraruppdrag som betydelsefullt i arbetet med elever i matematiksvårigheter och att 

deras insatser påverkar elevernas lärande i matematik. De forskningsfrågor jag hade har 

besvarats och svaren har varit uttömmande och intressanta i sitt innehåll. De svårigheter och 

hinder speciallärarna omnämner att eleverna har i sitt matematiklärande var på ett sätt inget 

överraskande resultat. Däremot tycker jag att det var glädjande att höra från några 

speciallärare att svårigheterna och hindren inte alltid är ett individproblem, det kan också bero 

på undervisningen. Det visar sig också att eleverna saknar grunderna i taluppfattning och 

begreppsförståelse något som även visat sig i svenska elevers resultat i de internationella 

undersökningarna TIMMS och PISA. Det är de elever i svårigheter som fortsätter att tappa 

prestationerna. Min uppfattning är att de flesta speciallärarna som deltagit i studien tydligt 

visar på vilket specialpedagogiskt perspektiv de innehar i arbetet med eleverna. Som jag ser 

det råder både det sociokulturella perspektivet och det kommunikativa relationsperspektivet i 

arbetet med eleverna. Det framträder bland annat när speciallärarna pratar om samtalets 

centrala roll i matematiklärandet i interaktion med andra. Är det då relevant att specialläraren 

ska arbeta med de här strategierna i sin verksamhet? Det optimala som jag ser det vore väl om 

alla lärare arbetar med olika strategier i arbetet med elevers matematikutveckling och lärande. 

De insatser som kommer att göras framöver i matematikundervisningen är nödvändiga och 

välkomna. Jag tänker på Skolverkets Matematiklyft och den utökade timplanen i matematik 

för de yngre eleverna. Det kommer att krävas en insats och ett engagemang från alla lärare för 

att genomföra dessa insatser så att det i förlängningen gynnar eleverna i deras 

matematikutveckling och lärande. 
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Förslag till fortsatt forskning 

En intressant tanke till fortsatt forskning skulle kunna vara en längre studie om hur elever i 

svårigheter lär sig i den specialpedagogiska kontexten och kanske en jämförande studie hur 

elever i svårigheter lär i den ordinarie klassrumsundervisningen. En aspekt är att eleverna 

själva skulle delta i en sådan studie genom intervjuer och observationer i de olika kontexterna. 
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     BILAGA 1 

Missivbrev 
 
     Västerås 2013-02-24 
Hej! 

Jag vill passa på att inleda med att tacka dig på förhand för att du kan tänka dig att ställa upp 

på en intervju.  

Jag heter Carina Svensson och jag studerar på Mälardalens högskola i Västerås. Jag läser 

Magisterprogrammet i specialpedagogik samt mot en examen som speciallärare på 

speciallärarprogrammet. 

Under vårterminen 2013 arbetar jag med mitt avslutande examensarbete inom området 

matematikutveckling och matematiklärande. Området jag vill belysa handlar om hur 

speciallärare arbetar med elever i matematiksvårigheter ur ett didaktiskt perspektiv. Med 

fokus på hur strategier gestaltas och tillämpas i den specialpedagogiska undervisningen. 

 

Jag har valt att ge viss riktning på mina frågor mot bakgrund till att elever med svårigheter i 

matematik har stannat upp i sina prestationer trots att andra elever har ökat sina 

matematikprestationer under åren. De elever som inte följer med sina jämlikar i utveckling 

riskerar att komma efter och fortsätta att uppleva svårigheter i matematik. Mitt önskemål är att 

kunna klarlägga mina frågor med hjälp av din medverkan och sätta in dem i ett förhållande till 

senare års forskningsresultat inom området. 

 

Min önskan är att jag kan få möjlighet att genomföra en intervju med dig och jag hoppas att 

du kan avsätta 1-1,5 timme för detta arbete. Ditt deltagande i mitt examensarbete är helt och 

hållet frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag hoppas att du inte har 

något emot att jag kommer att spela in intervjun för att jag ska kunna använda den i mitt 

fortsatta arbete med uppsatsen. Jag kommer att transkribera och analysera materialet, 

möjlighet finns att ta del av bandinspelningen innan min bearbetning och analys. Intervjun 

kommer bara att bearbetas av mig och enbart i detta sammanhang. Ditt deltagande är 

avidentifierat vilket innebär att du är anonym i min uppsats precis som övriga respondenter i 

arbetet.  
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Jag skulle uppskatta om du i din roll som speciallärare kan dela med dig av dina synpunkter 

och kunskaper inom det didaktiska området i matematik. I min undersökning, i samverkan 

med dig hoppas jag kunna få syn på hur framåtskridande strategier gestaltas och tillämpas i 

arbetet med elever i matematiksvårigheter. 

Om du har några frågor omkring arbetet eller om det är några andra oklarheter är du 

välkommen att kontakta mig på telefonnummer eller mail: 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Carina Svensson 
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     BILAGA 2 
Intervjuguide 
 
Vilken utbildning/behörighet har du? 

Kan du beskriva hur din dag har sett ut idag? 

När identifieras eleven vara i behov av specialpedagogiska insatser? 

Vilka svårigheter i matematik möter du hos eleverna? 

Vilka matematikområden ser du att eleverna har svårigheter med? 

- Vilka kompetenser behöver utvecklas för att bemöta dessa svårigheter? 

- Hur arbetar du med det? 

Vad innebär matematikdidaktik för dig i ditt specialläraruppdrag? 

Hur arbetar du med elever som visar svårigheter inom taluppfattning? 

Hur arbetar du med elever som visar svårigheter med begreppsförståelse? 

Uppfattar du att det finns strategier som är mer framåtskridande än andra i arbetet med 

taluppfattning och begreppsförståelse? 

Vilket lärande sker när eleverna arbetar hos dig? 

Vilket stöd behöver eleverna för att utveckla tänkandet i matematik? 

I vilka sammanhang uppfattar du att eleverna är motiverade? 

När bedöms det om en elev har övervunnit sina svårigheter eller hinder i matematiklärandet? 

Vad händer sedan? 

- Uppfattas eleven vara i behov av särskilt stöd fortsättningsvis? 

- Vilka insatser är aktuella i samband med svårigheter i lärandet i matematik? 

På vilket sätt samverkar du med klassläraren i arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

Hur uppfattar du att speciallärarens kompetens bidrar till elevernas matematikutveckling och 

matematiklärande? 

Hur ser du på framtiden i de här frågorna?  
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