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Kort sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien är att synliggöra några speciallärares och specialpedagogers arbete 

med elever i matematiksvårigheter i grundskolan med avseende på deras syn på orsaker till 

matematiksvårigheter, arbetet med kartläggning och åtgärder samt visioner med sitt arbete. 

Våra frågeställningar är: Hur ser några speciallärare och specialpedagoger på orsaker till 

elevers matematiksvårigheter? Hur identifierar och kartlägger några speciallärare och 

specialpedagoger elevers svårigheter i matematik? Hur arbetar några speciallärare och 

specialpedagoger med elever i matematiksvårigheter? Vilka visioner har några speciallärare 

och specialpedagoger om sitt arbete med elever i matematiksvårigheter? 

 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer genomfördes med sexton speciallärare, specialpedagoger och 

lärare i sex kommuner.  

 

Resultat: Studien visar att speciallärare och specialpedagoger ser på orsaker till 

matematiksvårigheter som individbundna men betonar också undervisningens betydelse för 

elevernas utveckling i matematik. Flertalet uppger att de använder olika tester vid 

kartläggningen men få menar att de använder sig av intervjuer eller tittar på undervisningen. 

Åtgärder som beskrivs är oftast riktade till den enskilde eleven i en-till-en-undervisning eller i 

liten grupp. Beträffande deltagarnas visioner kring sitt arbete med matematiksvårigheter 

framkommer en önskan om ett ökat samarbete och delaktighet på olika nivåer. 

 

Slutsatser: De speciallärare och specialpedagoger som deltagit i studien utrycker att arbetet 

med matematiksvårigheter är komplext och att formerna för det särskilda stödet skulle kunna 

utvecklas om samarbete och delaktighet på olika nivåer ökar. Speciallärarna och 

specialpedagogerna har en viktig roll för att utveckla detta arbete i skolans verksamhet.  

 

 

Nyckelord: matematiksvårigheter, orsaker tillmatematiksvårigheter, kartläggning, åtgärder, 

visioner, speciallärarens roll, specialpedagogiska perspektiv 
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Inledning  
Grundläggande kunskaper i matematik är avgörande för att kunna beskriva och förstå världen 

och sin egen situation. Om elever inte får hjälp med att utveckla sina kunskaper i matematik 

får det konsekvenser för både individ och samhälle (Samuelsson & Lawrot, 2009; Skolverket, 

2011b). Senaste PISA-undersökningen 2012 (Skolverket, 2013c) visar att svenska elevers 

matematikkunskaper blir allt sämre. De senaste åren har regeringen genom olika insatser sökt 

ändra på detta exempelvis genom Matematiklyftet - en fortbildning för lärare som undervisar i 

matematik, införande av betyg i lägre åldrar, satsningar på specialpedagogik för alla lärare 

och ny speciallärarutbildning (SFS 2011:186). Trots dessa insatser har svenska elevers 

matematikkunskaper fortsatt att sjunka, enligt PISA-undersökningen 2012 (Skolverket, 

2013c). I matematik konstateras att de högpresterande eleverna har försämrat sina resultat i 

något större utsträckning än de lågpresterande. Däremot i naturvetenskap och läsförståelse har 

de lågpresterande eleverna försämrat sina resultat mest. Ur ett demokratiskt, samhälls- och 

utbildningspolitiskt perspektiv är det allvarligt att så många elever inte klarar skolans 

matematikutbildning (Engström, 2003). Engström, som forskat kring matematikundervisning 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv, menar att orsaker till detta kan sökas på flera plan. När 

svårigheter uppmärksammas bör orsaker sökas i skolans pedagogiska verksamhet, inklusive 

undervisningen och skolsituationen som helhet (Giota & Emanuelsson, 2011; Engström, 

2003; SKOLFS 2013:8; Skolverket 2011c). Isaksson, Lindkvist och Bergström (2009) menar 

att det oftast är eleven som beskrivs som problembärare och fokus ligger mindre på skolans 

organisation, undervisning samt andra omgivande faktorer. Inom specialpedagogisk forskning 

diskuteras vilka perspektiv som antas då man ser på kunskap och svårigheter. Det som 

framkommer i forskningen när det gäller svårigheter, enligt Skolverkets sammanställning, är 

att ett individinriktat perspektiv är vanligast (Skolverket, 2011c). Flera forskare menar att det 

perspektiv man utgår ifrån påverkar verksamheten i skolan och även de åtgärder som vidtas 

vid matematiksvårigheter (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson, Rosenkvist, 2001; Nilholm, 

2005). Speciallärares och specialpedagogers uppdrag är enligt examensförordningen (SFS 

2011:186) att leda utvecklingen av skolverksamhetens arbete för att kunna möta alla elevers 

behov och vara delaktig i arbetet med att utforma och genomföra åtgärder för elever som 

befaras ej uppnå kunskapskraven. 

Hur ser då speciallärare och specialpedagoger på sitt arbete med matematiksvårigheter och 

vilka visioner har de för sitt arbete? 
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Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra några speciallärares och specialpedagogers arbete med 

elever i matematiksvårigheter i grundskolan med avseende på deras syn på orsaker till 

matematiksvårigheter, arbetet med kartläggning och åtgärder samt visioner med deras arbete. 

Våra frågeställningar  

 Hur ser några speciallärare och specialpedagoger på orsaker till elevers 

matematiksvårigheter?  

 Hur identifierar och kartlägger några speciallärare och specialpedagoger elevers 

svårigheter i matematik? 

 Hur arbetar några speciallärare och specialpedagoger med elever i 

matematiksvårigheter? 

 Vilka visioner har några speciallärare och specialpedagoger om sitt arbete med elever i 

matematiksvårigheter? 

Bakgrund 
I bakgrunden redogör vi först för vilka allmänna riktlinjer som ges för verksamheten i svensk 

skola och därefter för fyra specialpedagogiska perspektiv samt den teoretiska bakgrunden. 

Därefter redovisar vi vad som framkommer i vald forskningslitteratur om vad som kan vara 

orsaker till matematiksvårigheter, vad som anses viktigt i kartläggningen av elevers 

svårigheter i matematik och viktiga aspekter i arbetet med elever i matematiksvårigheter.  

Styrdokument och förordningar 
I Sverige finns olika dokument som styr verksamheten i skolan såsom skollagen och 

läroplanen. Dessutom finns internationella deklarationer som till exempel 

Salamancadeklarationen +10 (Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s konvention om barnets 

rättigheter (UNICEF, 2009) som Sverige skrivit under. I styrdokumenten betonas att 

utbildningen ska vara likvärdig, att alla elever ska utvecklas efter sin förmåga och att 

undervisningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2011b). Dessutom ska skolan stödja elever som har svårigheter att nå målen och 

som bedöms vara i behov av särskilt stöd, (Skolverket, 2011b). Det finns dock ingen 

definition i Skollagen av vad särskilt stöd är. Skolverket (2013a) menar att individanpassad 

undervisning och behovet av särskilt stöd är en ”professionell bedömning som skolan måste 

göra från fall till fall” (s. 10). I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att det särskilda stödet 
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ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör, vilket gör att stödinsatserna kan se väldigt 

olika ut och ger möjlighet till flexibla lösningar och åtgärder på individ- grupp- och skolnivå.  

Specialpedagogiska perspektiv och teoretisk bakgrund 
Specialpedagogik är ett område som är sammansatt av och har sina rötter i flera teorier och 

perspektiv. Rosenqvist (2007) uttrycker att det finns ett spänningsförhållande mellan ämnet 

pedagogik och specialpedagogik och en svårighet i att beskriva vad specialpedagogik är i 

förhållande till ämnet pedagogik. Synen på specialpedagogik har under de senaste åren 

breddats och bygger alltmer på förståelsen om att man måste se till hela personen och miljön 

runt omkring, samt till samspelet mellan personen och miljön (Nilholm & Björck-Åkesson, 

2007). Två tydliga linjer kan urskiljas, den ena förankrad i psykologi och den andra i 

utbildningssociologi, enligt Nilholm och Björck-Åkesson (2007). De menar att många 

forskare i Sverige delar in det specialpedagogiska området i ett kategoriskt och ett relationellt 

perspektiv. I det kategoriska fokuseras elevers erfarenheter och förutsättningar, menar 

författarna, och i det relationella ses eleven i ett bredare perspektiv, till exempel utifrån 

skolmiljö. 

Det kategoriska perspektivet, som också benämns som det traditionella, det kompensatoriska, 

det individualistiska eller det medicinska, har sin grund i psykologi och medicin. Orsaken till 

skolsvårigheterna läggs hos individen, som diagnostiseras och kategoriseras (Ahlberg, 2013; 

Nilholm, 2005). Enligt Engström (2003) blir konsekvensen av detta synsätt att hitta metoder 

för att åtgärda de problem och brister som finns hos eleven och de har sällan någon koppling 

till det pedagogiska arbetet. Rosenqvist (2007) menar att specialpedagogiken historiskt har 

dominerats av ett kategoriskt perspektiv och en differentiering av elever men att det sker 

landvinningar ganska snabbt för det relationella perspektivet, där undervisningsinsatserna 

differentieras istället. Trots en strävan mot det relationella perspektivet så problematiserar 

Gerrbo (2013) kategorisering. I sin avhandling, som handlar om specialpedagogiska insatser 

till elever i behov av särskilt stöd, menar han att identifiering av en elevs svårigheter är 

särskiljande men ändå nödvändig ur en organisatorisk synpunkt, för att kunna sätta in rätt 

åtgärder. Skolan har även, enligt gällande skollag (SFS 2010:800), en skyldighet att 

identifiera elever i behov av särskilt stöd, vilket skulle kunna ses som en kategorisering. 

Det relationella perspektivet betonar de sociala faktorernas betydelse för skolproblem. 

Orsaker till problemen söks utanför eleven och relationen mellan skolans krav och metoder 

och individen är central (Ahlberg, 2013; Nilholm, 2005). Man får då en elev i svårigheter 
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istället för en elev med svårigheter (Sjöberg, 2006). Gerrbo (2013) och Nilholm (2005) menar 

att det är brister i organisationen och skolan som system som orsakar problemen. Giota och 

Emanuelsson (2011) skriver om en skola för alla och att skolans undervisning ska organiseras 

för att tillgodose alla elevers förutsättningar och behov. Detta innebär att eleven är inkluderad 

i klassrummet, det vill säga att skolans verksamhet planeras utifrån att alla elever är olika och 

att pedagogiska anpassningar ska göras (Nilholm, 2006). I sin avhandling, som handlar om 

olika yrkesgruppers syn på arbetet kring elever i behov av särskilt stöd, diskuterar Lindkvist 

(2013), förhållandet mellan ett relationellt perspektiv, inkludering och elevers olikheter. Hon 

menar att det finns en ambivalens bland skolans personal till hur man ska förhålla sig till 

elevernas olikheter och en inkluderande undervisning.  I samband med detta, menar Lindkvist, 

att specialpedagogens insatser inte bara ska riktas mot individen utan mot att utveckla arbetet 

med skolans gemensamma ansvar för alla elever samt att undervisande lärare ska ges råd och 

handledning för att kunna anpassa undervisning och lärandemiljö till alla elevers 

förutsättningar och förmågor. Gerrbo (2013) menar att karaktäristiskt för det relationella 

perspektivet är att åtgärder präglas av långsiktighet, till skillnad från åtgärder inom det 

kategoriska perspektivet, som präglas av kortsiktighet och till synes snabba resultat. 

Det kategoriska och det relationella perspektivet kan ses som två motpoler eller två idealtyper. 

I undervisningssammanhang kan läraren använda dem som verktyg för att underlätta 

reflektion över sin undervisning och för att få en förståelse för sitt förhållningssätt (Ahlberg 

2013; Lindkvist, 2013). För matematikämnets del kan det ur ett kategoriskt perspektiv betyda 

att bristerna i kunskaper hos eleven fokuseras och kopplas till individen. Ur ett relationellt 

perspektiv är det hur eleven fungerar i undervisningssituationen och själva undervisningen 

som fokuseras istället. Konsekvensen av dessa synsätt på svårigheter kan resultera i olika 

typer av interventioner (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson, Rosenkvist, 2001; Nilholm, 

2005).  

Nilholm (2005) för fram ett annat perspektiv, dilemmaperspektivet, ett perspektiv som han 

dock inte vill se som någon kompromiss mellan de två första. Utgångspunkten för 

dilemmaperspektivet är motsättningar i utbildningssystemet, motsättningar som inte har 

någon direkt lösning men som kan innebära svåra valsituationer för läraren i det vardagliga 

skolarbetet. Han menar att det grundar sig på det dilemma som finns i styrdokumenten - att 

alla ska ges en likvärdig utbildning samtidigt som det krävs att undervisningen anpassas till 

elevernas olika erfarenheter, förmågor och egenskaper. Ahlberg (2013) menar att det är 

viktigt, både för den professionella utvecklingen av personalen men även för skolan, att 
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diskutera och synliggöra dilemmat som hon menar finns i styrdokumenten. Norwich (2009) 

menar att dilemmaperspektivet även diskuteras i skolsystem i andra länder och han kopplar 

det till samhällets människosyn. Han skriver: 

So, the question about identification can be seen from the perspective                             

of dilemmas of difference to imply a balancing of need/requirements that are 

common/different in these three dimensions (i. common to all; ii. specific to                  

subgroups; and iii. unique to individuals) (s. 466).  

Således kan identifiering av elever i svårigheter ses ur ett dilemmaperspektiv och som en 

balansgång mellan elevgruppers och elevers olika behov. 

På senare år har ett bredare helhetsperspektiv i synen på specialpedagogik vuxit fram där 

många faktorer och det komplexa samspelet mellan dem fokuseras (Nilholm & Björck-

Åkesson, 2007).  Ahlberg (2013) beskriver ett perspektiv som hon kallar kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv eller KoRP. I detta perspektiv fokuseras inte antingen människan 

eller praktiken utan man ser till individen och de sammanhang individen ingår i. Författaren 

framhåller tre processer i skolans praktik som hon menar samspelar – en pedagogisk och en 

social delaktighet, kommunikation på alla nivåer i verksamheten samt lärande som bygger på 

relationer och samspel. Dessa tre processer måste fokuseras samtidigt för att kunna skapa 

goda lärmiljöer för alla elever, menar Ahlberg. Matematikundervisningen skulle, enligt 

Ahlberg, utvecklas om tid för kollegialt samarbete kring matematiskt innehåll och 

arbetsformer samt kommunikationen kring elevers olika behov ökade. Att via reflekterande 

samtal synliggöra undervisningen, menar hon, ger en ökad didaktisk kompetens och därmed 

en skolutveckling.   

Isaksson (2009) och Lindkvist (2013) problematiserar i sina studier att samtidigt som elever i 

svårigheter ska vara hela skolans ansvar är det förhärskande arbetssättet, specialpedagogiskt 

arbete riktat mot enskilda elever. Fischbein (2007) menar att det är viktigt med flexibilitet och 

möjlighet att använda olika perspektiv på specialpedagogik, just för att kunna ta till vara och 

tillgodose individers förutsättningar och erfarenheter istället för att särbehandla och 

individualisera. Lindkvist (2013) hävdar att svårigheter ska ses i ett relationellt perspektiv då 

hon menar att det specialpedagogiska stödet ska innehålla olika aktiviteter som kan 

genomföras inom den ordinarie undervisningen. 

I organisationen av det specialpedagogiska arbetet i skolan är synen på matematiksvårigheter 

betydelsefull. Gerrbo (2013) menar att samarbetet i verksamheten kring det 

specialpedagogiska stödet är viktigt. Här blir speciallärarens och specialpedagogens roller 
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viktiga. I sin forskningssammanställning visar Van Garderen, Scheuermann, Jackson och 

Hampton (2009) att det finns skillnader mellan speciallärares och matematiklärares 

kompetenser och på vilka teorier de grundar sin undervisning. Genom att utnyttja båda 

professionernas olika kompetenser skulle de tillsammans kunna utveckla undervisningen i 

klassrummet för att stötta och utmana alla elever, vilket även Ahlberg (2013) skriver om. I 

examensförordningen för speciallärare (SFS 2011:186) står att denne ska medverka till att 

utveckla det pedagogiska arbetet för att kunna möta barns och elevers olika behov. Detta 

innebär att specialläraren, med sin kompetens, ska kunna analysera svårigheter för individen i 

den lärmiljö där eleven får sin undervisning och även kunna utveckla verksamhetens 

lärmiljöer samt genomföra pedagogiska utredningar (SFS 2011:186). Lindkvist (2013) menar 

i sin avhandling att beskrivningen av uppdraget inte stämmer överens med lärares och 

rektorers syn på speciallärares och specialpedagogers roll i dagens skola. Det kategoriska 

synsättet är fortfarande det förhärskande, menar hon, och speciallärare och specialpedagoger 

förväntas arbeta med individen och dennes svårigheter. Lindkvist konstaterar att rektorer och 

lärare anser att svårigheterna är kopplade till brister hos individen. Arbetet med 

matematiksvårigheter måste ses ur olika perspektiv och arbete för en ökad samverkan och 

kommunikation mellan olika nivåer i skolans verksamhet bör ske, anser Lindkvist. Hon menar 

också att det är viktigt att belysa vilka perspektiv som speglas i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter för att kunna utveckla undervisningen och därmed öka måluppfyllelsen. 

Matematiksvårigheter  
Att definiera vad matematiksvårigheter innebär, är enligt forskningen, mycket komplext. 

McIntosh (2008) påpekar att alla elever möter svårigheter och skapar missuppfattningar under 

sitt matematiska lärande men om svårigheterna beror på tidiga brister i begreppsförståelsen så 

kan de bli så djupt rotade så att de kvarstår ända upp i vuxen ålder och blockerar all fortsatt 

inlärning. Aktuell forskning handlar i hög grad om vikten av att tidigt identifiera elever i 

matematiksvårigheter och sätta in interventioner i tidiga åldrar (Gersten, Jordan & Flojo, 

2005; Ketterlin-Geller, Chard & Fien, 2008). Författarna menar att undervisningen måste 

fokusera på att befästa grundläggande färdigheter.  

Taluppfattning 

Ett matematiskt område som det fokuseras på i samband med matematiksvårigheter är 

taluppfattning, talförståelse och tals användning. Gersten et al. (2005) menar att det inte finns 

två forskare som har definierat taluppfattning, eller som de kallar det, ”number sense” (s. 

296), på samma sätt. Författarna uttrycker att begreppet karakteriseras av ett flyt i förmågan 
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att jämföra antal och tals storlek, en förmåga att bedöma resultats rimlighet, en flexibilitet vid 

mentala beräkningar samt en förmåga att alternera mellan olika representationer och att välja 

den lämpligaste. Flera forskare drar slutsatsen att matematiksvårigheter bl.a. kännetecknas av 

stora brister i just dessa grundläggande färdigheter (Gersten et al. 2005; Lunde, 2011; 

Mazzocco, 2005; McIntosh, 2008; Skolverket 378:2012; Sterner & Lundberg, 2002). Även i 

Skolverkets rapport (2012) betonas vikten av att tillägna sig talfakta och att det är ett av de 

viktigaste stegen i en elevs matematikutveckling. Att tillägna sig talfakta, beskrivs i rapporten, 

som att eleven automatiserar addition, subtraktion och multiplikation. Gersten et al. (2005) 

samt Mazzocco (2005) menar att om man tidigt testar elevernas taluppfattning så skulle man 

kunna identifiera svårigheterna och kunna sätta in insatser tidigt, allt för att eleven ska 

utveckla en bra talförståelse och därmed förebygga senare matematiksvårigheter.  

Dyskalkyli 

En del elever visar mycket stora svårigheter när det gäller matematik, kopplat till 

uppfattningen om antal och mängder men kan vara normalpresterande i andra ämnen (Berch 

& Mazzucco, 2007).  I samband med detta diskuteras specifika svårigheter eller diagnosen 

dyskalkyli. I studier om dyskalkyli har man kunnat urskilja en avvikelse i ett speciellt område 

i hjärnan som anses höra ihop med dessa svårigheter (Klingberg, 2011). Dock är denna 

diagnos kontroversiell då forskningen inte kan avgränsa vilka kriterier som ska gälla 

(Klingberg, 2011; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006).  

Arbetsminne 

En annan orsak som lyfts fram i forskningen är arbetsminnets betydelse (Geary, 2004; Lunde, 

2011). Klingberg (2011) förklarar den starka kopplingen mellan matematiken och 

arbetsminnet med att det behövs som lagringsställe för de mellanliggande stegen i 

matematiska uträkningar som kräver flera operationer. Han beskriver det visuospatiala 

arbetsminnet och ”den inre mentala linjalen” (s. 76) som ett sätt att hålla kvar en inre, visuell 

och spatial representation. Både Geary (2004) och Lunde (2011) menar också att 

arbetsminnets funktioner har ett tydligt samband med matematiksvårigheter och ger som 

exempel svårigheter med att hämma irrelevant numerisk information samt svårigheter med att 

tänka flexibelt. I Skolverkets rapport (2012) förklaras att utvecklandet av talfakta ska leda till 

att fakta lagras i långtidsminnet, alltså automatiseras, så att uträkningarna inte behöver utföras 

i arbetsminnet utan bara snabbt hämtas dit. Geist (2010) påpekar att elever som får sitt 

arbetsminne ockuperat av ängslan och oroliga tankar inte får kapacitet över för numeriska 

beräkningar.  
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Emotionella orsaker 

Matematik är ett ämne som framkallar emotionella reaktioner och elever kan utveckla en så 

stark ängslan och motstånd att de kan få stora svårigheter med ämnet (Maloney & Beilock, 

2012). Ibland kan motståndet bli så stort att det utvecklas till det som kallas matematikångest. 

Samuelsson & Lawrot (2009) definierar begreppet som att ”eleverna upplever sådana 

problem i arbetet med matematik att de inte lyckas ta sig vidare med uppgifterna. Det låser 

sig.” (s. 339). Maloney & Beilock (2012) menar att matematikångest kan uppstå tidigt. Om 

elever upplever att de inte kan, får de negativa känslor inför uppgifter i matematik, vilket kan 

leda till matematikångest. Enligt Lunde (2011) kan man ofta se att vid övergången från tredje 

till fjärde klass, sker en stagnation i den matematiska utvecklingen. Det kan bero på att 

matematiken börjar bli alltför abstrakt och innehålla mer textmassa. Detta kan skapa 

svårigheter och påverka elevers självförtroende negativt. 

Läs- och skrivsvårigheter 

En koppling mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter har också 

uppmärksammats. Att kunna lösa skriftliga matematiska problem ställer krav på läs- och 

skrivkompetens hos eleverna, menar Sterner och Lundberg (2002). De skriver att i så gott som 

all didaktisk litteratur betonas språkets betydelse för begreppsbildningen i matematik. 

Författarna anser att viktiga faktorer är att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt för att 

kunna organisera sina tankar och att lyfta upp dem för reflektion och eftertanke och därmed 

för att lära. Sterner och Lundberg beskriver också förmågan att göra sig inre föreställningar, 

en förmåga som innebär att vi kan kommunicera med oss själva med hjälp av vårt inre tal. 

Denna förmåga tycks, enligt författarna, vara en kritisk punkt för elever med dyslexi och en 

viktig uppgift är att organisera undervisningen så att eleverna får möjlighet att utveckla sitt 

formella tänkande om matematik. Dock menar Jordan (Berch & Mazzocco, 2007) att 

lässvårigheter snarare försvårar inlärningen i matematik än är en direkt orsak till 

matematiksvårigheter.                                     

Undervisningen 

Samtidigt som flera individuella orsaker till svårigheter lyfts fram, problematiseras 

undervisningens betydelse i forskningen alltmer.  Lärarens kompetens och hur 

matematikundervisningen bedrivs bedöms ha det största inflytandet på elevers 

kunskapsutveckling (Brownell, Sindelar, Kiely & Danielson, 2010; Meyen & Greer, 2009; 

Skolverket, 2011a).  Litteraturen påpekar vikten av att ha professionella och didaktiskt 

välutbildade matematiklärare, med en väl utvecklad förmåga att kommunicera matematik 

(Griffin, Jitendra & League, 2009; Riccomini, 2005; Skolverket, 2011a). Många lärare förlitar 
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sig på läroboken och matematik tycks vara det ämne där det dominerande arbetssättet är att 

räkna uppgifter ur boken, vilket kan leda till en enformig undervisning där eleverna tappar 

lusten och motivationen (Skolverket, 2002). Det finns många faktorer att ta hänsyn till i 

planering och genomförande av undervisningen för att förebygga matematiksvårigheter. 

Undervisningen ska utgå från elevens kunskaper. I Lgr 11 står att ”Läraren ska ta hänsyn till 

varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ” (Skolverket, 2011b, s. 14). 

Genom att utgå från elevers förkunskaper i planeringen av undervisningen kan läraren skapa 

en framgångsrik undervisningssituation (Skolverket, 2011a). Betydelsen av formativ 

bedömning och att eleverna ges möjlighet att utveckla sin metakognitiva förmåga lyfts fram 

av Boaler (2011) samt Hodgen och Wiliam (2011). Författarna menar, att kommentarer i form 

av vad eleven kan och hur man arbetar vidare för att komma längre, har visat sig vara 

effektivt.  

Läraren har också en viktig uppgift med att skapa en inspirerande miljö, ett tryggt och positivt 

klimat mellan elever samt mellan elever och lärare för att stimulera till kommunikation och 

samarbete (Boaler, 2011; Hodgen & Wiliam, 2011; Samuelsson & Lawrot, 2009). Skolverket 

(2012) anser att Sverige under många år haft en undervisning som är procedurellt orienterad 

istället för konceptuellt och menar att matematik måste resoneras och kommuniceras i 

elevgrupper under en lärares ledning för att bli förståelig. De flesta forskare är överens om att 

förmågan att kunna kommunicera matematik både skriftligt och muntligt, att diskutera, 

argumentera och att uttrycka sina tankar i samarbete med andra bygger upp elevernas 

matematiska förståelse och synliggör deras förståelse för sina egna kunskaper (Boaler, 2011; 

Eun, 2010; Hodgen & Wiliam, 2011; Wadlington & Wadlington, 2008). Hodgen och William 

(2011) menar också att detta ger en möjlighet för läraren att direkt under lektionen arbeta 

formativt med elevernas kunskapande och ge den feedback som får eleven att utvecklas mot 

målen. Detta kan enligt författarna ske med uppgifter i form av olika matematiska problem. I 

Lgr 11 (Skolverket, 2011b) är problemlösning och kommunikation förmågor som eleverna 

ska ges förutsättningar att utveckla. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) hävdar att all 

matematikundervisning ska bedrivas med regelbundna inslag av problemlösning för att skapa 

variation i undervisningen och för att öka elevernas lust och motivation. Författarna menar att 

arbete med problemlösning utvecklar exempelvis elevernas kreativa och logiska förmåga samt 

ger lärarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om elevernas matematiska kunskaper inom 

det område som problemet behandlar. Vidare menar de att problemen ska utmärkas av att de 

ger tillfälle till diskussioner av matematiska procedurer och begrepp, samt att de ska upplevas 
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som en utmaning och få ta tid och kräva en ansträngning av eleven. Samuelsson och Lawrot 

(2009) skriver att det är av stor vikt att undervisningen innehåller arbete med uppgifter 

innehållande olika matematiska aspekter, som t.ex. lösning av matematiska problem, gärna 

kopplade till vardagen. De menar vidare att om eleven dessutom får argumentera för och 

kommunicera sina ståndpunkter så utvecklar de sina matematiska kunskaper på djupet och får 

en förståelse för hur matematiska begrepp hör ihop. 

Flera forskare för också fram vikten av att arbeta med konkret material för att på olika sätt 

visualisera och skapa inre bilder innan undervisningen läggs på en mer abstrakt nivå (Boaler, 

2011; Csikos, Szitánya & Kelemen, 2012; Gersten et al., 2005). Gersten et al., Ketterlin-

Geller et al. (2008) och Sterner och Lundberg (2002) betonar betydelsen av att 

matematikundervisningen planeras och genomförs med progressionen konkret - representativ 

- abstrakt matematik, där den representativa fasen är betydelsefull och måste ges tid och 

förutsättningar för att eleven ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa sig inre 

bilder.  I Skolverkets rapport (2011a) skrivs att en framgångsfaktor i arbetet med konkret 

material är just att arbetet kopplas till ett matematiskt innehåll och att materialet ska hjälpa 

eleverna att abstrahera. En oplanerad och oreflekterad användning av konkret material kan till 

och med försvåra förmågan att abstrahera (Skolverket, 2011a). Sjöberg (2006) och Sterner 

(2012) menar också att eleverna inte får tillräckligt med tid för att träna och befästa 

kunskaperna. I Ketterlin-Geller et al. studie (2008) ökade elevernas kunnande markant om de 

fick en tydligt, instruktiv undervisning med utökad tid. 

Sammanfattning 

Det finns många olika orsaker till varför eleverna hamnar i matematiksvårigheter. En del kan 

vara kopplade till individen men svårigheterna har ofta sin grund i hur undervisningen 

bedrivs. Lärarens didaktiska ämneskunskaper anses vara en viktig faktor i utvecklingen av 

elevers matematikkunskaper och här blir speciallärarens roll som handledare viktig. Enligt 

högskoleförordningen (SFS 2011:186) ska speciallärare visa förmåga att vara kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i specialpedagogiska frågor. Utmaningen blir att omfatta den 

komplexitet som matematiksvårigheter innebär och där flera olika synsätt finns. Detta kräver 

att specialläraren har en gedigen kunskap i både didaktik, matematikämnet och insikt i hur 

man kan utveckla skolans lärmiljöer för att förebygga och undanröja hinder.  

Kartläggning/utredning av matematiksvårigheter 
Enligt gällande skollag (SFS 2010:800) har skolan en skyldighet att identifiera och kartlägga 

elever i behov av särskilt stöd och i kartläggningen se till elevens hela situation. Om det 
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uppmärksammas att en elev, trots insatser i det dagliga arbetet, inte utvecklas mot 

kunskapsmålen ska rektor informeras (Skolverket, 2013a). Rektor ska skyndsamt se till att en 

utredning görs när en elev befaras att inte nå kunskapsmålen i matematik (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2013a). Vid utredning av elever i matematiksvårigheter är det viktigt att se till 

elevens hela skolsituation på individ-, grupp- och skolnivå (Engström, 2003; Skolverket, 

2013d). Engström (2003) och Lunde (2011) menar att det oftast görs olika individuella tester 

för att identifiera elever i matematiksvårigheter. Författarna skriver att problemet i första hand 

inte är att det testas för mycket utan att läraren använder testerna relativt okritiskt och inte 

ställer sig frågan om rätt saker testas. Forskarna beskriver många faktorer att ta hänsyn till när 

en elev gör matematiktester, t.ex. läsförmåga, läsförståelse, arbetsminnets kapacitet och 

matematikängslan (Gersten et al. 2005; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006; Sterner & Lundberg, 

2002). Prov och tester är samtidigt de faktorer som tydligast tycks förstärka svårigheterna i 

matematik och den negativa reaktionen hos eleverna är starkare i matematikämnet än i andra 

ämnen, menar Sjöberg (2006). Han anser att det är viktigt att utveckla och använda andra 

bedömningsformer vid sidan av de klassiska proven och testerna. Mazzocco (2005) hävdar att 

bedömningsformer som prövar både informella och formella matematiska förmågor och som 

utförs vid flera tillfällen och under en längre tidsperiod, är det som ger mest information och 

som bör användas. Lunde (2011) skriver att man i större utsträckning bör se på hur eleven 

fungerar i undervisningen och hur eleven reagerar på den. Han beskriver också dynamisk 

testning och dynamisk kartläggning, som är tidskrävande metoder, med syftet att upptäcka 

vad som kan vara problematiskt genom att steg för steg hjälpa eleven att behärska uppgiften. 

Detta sker i ett samspel mellan läraren och eleven och förknippas med teorier om lärande och 

Vygotskijs begrepp ”närmaste utvecklingszon” (Lunde, 2011, s. 160). På det sättet kan man se 

var eleven befinner sig kunskapsmässigt och vilket nästa steg i undervisningen kan bli. Lunde 

pekar också ut tre områden som han anser att vi måste ha information om när vi ska utreda 

matematiksvårigheter. Det är den matematiska, elevens kunskaper i matematik, den kognitiva, 

elevens förmåga att lära, samt den sociologiska funktionen, det vill säga elevens sociala 

samspel med omgivningen och skolans didaktiska kompetens. Engström (2003) menar att vid 

testning av elever är det oftast fokus på elevens individuella egenskaper och beteenden och i 

mindre grad på de pedagogiska frågeställningarna. Han anser också att uppdelning av 

matematiksvårigheter i allmänna och specifika inte längre är meningsfull, eftersom elever 

med specifika matematiksvårigheter inte har behov av något speciellt undervisningsmaterial 

eller undervisningsmetoder utöver vad eleverna med allmänna matematiksvårigheter behöver.  
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Att identifiera matematiksvårigheter är komplext och det finns ingen entydig 

orsaksbeskrivning (Engström, 2003; Lunde, 2011; Mazzocco, 2005). Alltfler anser att 

undervisningens utformning och genomförande är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid 

kartläggningen (Ahlberg, 2013; Engström, 2003; Lunde, 2011). På gruppnivå bör lärarens 

organisering, planering och utförande av undervisningen tas med i utredningen (Ahlberg, 

2013; Engström, 2003).  Utredningen måste också ta i beaktande organisationen runt 

arbetslagen, resursfördelning och organisationen runt det specialpedagogiska arbetet 

(Ahlberg, 2013; Skolverket, 2011c). Speciallärare och specialpedagoger bör, med sina 

kunskaper (SFS 2011:186), ha en central roll i arbetet med att bedöma, utreda och analysera 

matematiksvårigheter på olika nivåer.  

Åtgärder                                                                                                                                    
En noggrant genomförd utredning ska ligga till grund för åtgärderna (Skolverket, 2013a). 

Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att insatser ska göras i sådan omfattning och på ett 

sådant sätt att eleven har möjlighet att minst uppnå de lägst uppsatta kunskapsmålen. För att 

ge förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i skolan är relationen mellan pedagog och elev 

viktig, menar Gerrbo (2013). Han betonar ordet ”närhet” som en övergripande 

specialpedagogisk insats. Han definierar begreppet ”nära lärarskap” som ”ett slags 

professionell, pedagogisk närhet mellan i huvudsak en vuxen (ofta klassläraren, men ibland 

också specialpedagog, speciallärare, assistent el. liknande) och en elev” (s. 181-182). Han 

menar att det är eleven själv som kan ge inblick och förståelse för sina svårigheter och att det 

är i dialogen mellan den vuxne och eleven som lösningen kan finnas. Delaktighet och 

delansvar är de begrepp han använder för att beskriva lärarens och elevens förhållande till 

lösningar på svårigheterna.  

Lunde (2011) presenterar två sätt att se på åtgärder. Ett är att dela upp elevens svårigheter i 

mindre delproblem som sedan åtgärdas ett efter ett. Ett annat är att se på svårigheterna på ett 

mer omfattande sätt som inkluderar de tre centrala områdena, talförståelse, enkel aritmetik 

samt problemlösning. Författaren menar att det är elevernas funktionssätt inom dessa områden 

som ska åtgärdas och därmed får eleverna en förbättrad generell matematisk färdighet. 

Gersten et al. (2005) betonar vikten av att träna eleverna i att automatisera talkombinationerna 

och att lära ut strategier för de fyra räknesätten. Ketterlin-Geller et al. (2008) skiljer i sin 

studie på två grupper av elever i matematiska svårigheter; de som har missuppfattningar i sina 

grundläggande matematiska kunskaper och de som helt enkelt fått för lite tid till att befästa 

kunskaperna. De konstaterar att eleverna i den första gruppen blir bäst hjälpta av att lära om 



13 
 

grundläggande kunskaper och förmågor som inte blivit befästa vid första inlärningstillfället 

och den andra gruppen behöver utökad inlärningstid.  

Elevens motivation och tilltro till sin förmåga spelar också stor roll. Genom att skapa en 

positiv undervisningsmiljö så kan elevens självförtroende öka och på det sättet minskas det 

emotionellt framkallade motståndet hos eleven (Ahlberg, 2013; Samuelsson & Lawrot, 2009). 

Detta är också till stor hjälp för de elever som utvecklat matematikångest (Maloney & 

Beilock, 2012). De menar att elever kan bearbeta sin ångest på olika sätt, till exempel genom 

att skriva om hur man upplever matematik eller att tränas i att tänka positivt om ämnet, vilket 

kan hjälpa till att minska den negativa känslan. Boaler (2011) betonar också att hur elever 

lyckas i matematikämnet påverkar självförtroendet och motivationen och genom att bekräfta 

styrkorna i elevers arbete och resonemang stärks självförtroendet och motivationen kan öka. 

Dessutom, menar författaren, är elevens egen bedömning av sina kunskaper och lärande 

tillsammans med kamratbedömning framgångsrikt för att öka möjligheten att nå 

kunskapsmålen. 

En förebyggande åtgärd är att arbeta med metoden Respons To Intervention, RTI. Lunde 

(2011) skriver om RTI, att det är en metod som ska ske i ett samspel med eleven och utformas 

som en process, med förtest, specialundervisning samt eftertest. Det är ett nytt begrepp som 

fokuserar på undervisningens effekt på elevens kunskaper. Pedrotty Bryant, Bryant, Roberts, 

Vaughn, Hughes Pfannenstiel, Porterfield och Gersten (2011) beskriver också i sin studie hur 

de arbetat med RTI för att utveckla åk 1-elever i matematiksvårigheter och deras 

begreppsförståelse, automatisering samt deras procedurflyt. Enlig författarna är 

framgångsfaktorer systematiska instruktioner, visuella representationer av matematiska 

begrepp, målstyrda och meningsfulla praktiska aktiviteter samt framstegsövervakning, som 

visar hur effektivt eleven svarar på undervisningen. De menar också att det är viktigt att 

arbeta i små grupper. Nilholm (2013) menar att RTI är en förebyggande metod som har som 

syfte att så få elever som möjligt får svårigheter i sitt lärande men han är samtidigt kritisk till 

metoden då den kan vara exkluderande när elevers kunskapsnivå inte förbättras i första steget 

av metoden. Lunde (2011) konstaterar att effekten av interventionen blir högre när eleven får 

hjälp ensam jämfört med i större grupp. Han hävdar också att korta, intensiva 

undervisningssituationer är bättre än långa, speciellt vid inlärning av matematiska 

grundkunskaper som aritmetik. Lundberg och Sterner (2009) i sin tur, anser att en kombinerad 

klassrumsundervisning och tidsbegränsad en-till-en-undervisning, är det som ger mest effekt, 

speciellt för yngre elever. Forskningen lyfter fram att för att utveckla matematisk kompetens 
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måste åtgärderna även genomsyras av kommunikation och dialog i undervisningen (Boaler, 

2011; Eun, 2010; Hodgen & Wiliam, 2011; Wadlington & Wadlington, 2008). Elevernas 

förmåga att tänka högt och kunna resonera utvecklar deras problemlösningsförmåga och 

matematiska förståelse och är viktigt i deras lärande (Mercer & Sams, 2006 

Ökade resurser till skolan är en åtgärd som diskuteras. Giota och Emanuelsson (2011) 

hänvisar i sin rapport till en undersökning där bristande resurser ansågs vara det vanligaste 

skälet till att elever inte får det stöd de är i behov av. Skolverket menar dock i sin 

sammanställning över studier (Skolverket, 2011c) att ökade ekonomiska resurser inte alltid 

leder till förbättrade resultat. Det är det specialpedagogiska stödets utformning som har 

betydelse för resultatet. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011b) har rektor det övergripande 

ansvaret för att resursfördelning och stödåtgärder anpassas efter behov. 

Ahlberg (2013) menar att för att skapa goda lärmiljöer för alla elever måste delaktighet, 

kommunikation och lärande vara delar i undervisningen. Det specialpedagogiska arbetet 

måste präglas av lyhördhet för elevens behov och en flexibilitet när det gäller arbetssätt. Det 

finns forskning som betonar betydelsen av en-till-en-undervisning samtidigt som våra 

styrdokument strävar mot att stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Det finns 

alltså ett dilemma i det specialpedagogiska arbetet som speciallärare och specialpedagoger har 

att hantera. Att möta elever med olika utvecklade matematiska förmågor och kunskaper och få 

dem att vidareutveckla sina kunskaper och uppleva att matematik är meningsfullt och 

intressant, är en utmaning (Engström, 2003). 

Metod 
Under den här rubriken redogör vi för vilken metod vi använt i studien samt beskriver hur 

urval, genomförande av intervjuer och hur analys och tolkning av data skett. Vi avslutar med 

att föra fram betydelsen av etiska överväganden och diskutera studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet.  

Metodval  
Vi har valt en kvalitativ ansats då vi är intresserade av pedagogernas uppfattningar och 

erfarenheter. Creswell (2013) menar att en kvalitativ ansats är användbar när forskaren vill ha 

en komplex och detaljerad förståelse av en fråga och den används när kvantitativa beräkningar 

och statistiska analyser helt enkelt inte passar problemet, som exempelvis vid samspel mellan 

människor. Med en kvalitativ ansats tar forskaren en direkt kontakt med personerna som får 



15 
 

berätta om sina erfarenheter av efterfrågad företeelse ur sitt perspektiv. För att få svar på våra 

frågeställningar valde vi att göra kvalitativa intervjuer med specialpedagoger och speciallärare 

som arbetar med matematiksvårigheter i grundskolan. Trost (2010) menar att det är hur 

intervjupersonen tänker och inte varför, som är intressant att ta reda på. Att sätta sig in i 

deltagarens sätt att tänka och handla och försöka lyssna in deltagarens mening om den 

aktuella problemställningen är intervjuarens uppgift. Då vi fokuserar på några frågeställningar 

har vi valt att utarbeta en intervjuguide. Kvale och Brinkmann (2009) kallar det för en 

halvstrukturerad intervju eftersom det finns vissa teman som ska undersökas. Frågorna är av 

öppen karaktär för att deltagaren ska kunna berätta nyanserat om sina upplevelser och inte 

styras av våra frågor. I samtalet finns då möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att 

deltagaren ska kunna fördjupa och förtydliga sin berättelse. I vår intervjuguide (bilaga 1) har 

vi fyra teman, som utgår från våra frågeställningar, och endast några få uppföljningsfrågor 

under varje tema samt en fråga om deltagarnas utbildning. Detta för att kunna ha en 

flexibilitet i samtalet och möjlighet att följa upp svaren. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att om man kan ställa korta frågor som ger långa svar blir det en bra samtalsintervju. Under 

våra intervjuer har vi haft som intention att vara lyhörda för svaren och följsamma med 

intervjupersonerna, vilket gett oss möjlighet att förstå och sätta oss in i intervjupersonernas 

tankar och erfarenheter av arbete med elever i matematiksvårigheter. 

Urval 

För att få ett urval av speciallärare och specialpedagoger som arbetar med elever i 

matematiksvårigheter i grundskolan, mailade vi missivbrev till rektorer på olika skolor (bilaga 

2) för att få hjälp att finna lämpliga intervjupersoner. Utifrån svaren mailade vi missivbrev 

(bilaga 3) och förslag på tider för intervjun till de av rektor föreslagna intervjupersonerna. I 

vissa fall kontaktade vi deltagarna via telefon. I några fall valde intervjupersonen att ringa oss 

för att boka tid. Vi valde att ha en geografisk spridning då risken annars fanns att om man 

enbart riktade sig till en kommun kunde det ge en ensidig bild av arbetet med 

matematiksvårigheter. Trost (2010) skriver att en stor variation i urvalet inom den avgränsade 

gruppen är bra. Intervjupersonerna kom från sex olika kommuner i ett landskap i 

Mellansverige. Målet var också att intervjua speciallärare och specialpedagoger som arbetar 

med matematiksvårigheter på grundskolans alla stadier. I vår studie har vi intervjuat fem 

speciallärare, sju specialpedagoger, en som var både speciallärare och specialpedagog samt tre 

lärare som hade enstaka kurser i specialpedagogik. Fyra av dessa var inte utbildade i 
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matematik men alla arbetade dock med elever i matematiksvårigheter på grundskolans olika 

stadier.  

Genomförande 
Alla intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats utom två som ägde rum i 

intervjupersonernas hem. Intervjupersonerna fick i början av intervjun muntlig information 

om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Därefter gav 

de skriftligt samtycke till att delta i studien. Intervjuerna spelades in med diktafon och varade 

mellan 25-45 minuter. I intervjuerna använde vi oss av vår intervjuguide och vi har under 

samtalens gång även ställt uppföljningsfrågor (bilaga 1). Vi avslutade också med att fråga om 

vi fick återkomma om något var oklart.  

Vi har genomfört femton intervjuer, jämt fördelade på oss båda, och transkriberat de 

intervjuer vi själva genomfört. Den första intervjun gjorde vi tillsammans för att säkerställa 

formen och utförandet av intervjuerna. En av oss genomförde en intervju med en speciallärare 

och en specialpedagog samtidigt. All text i uppsatsen har vi skrivit tillsammans. Vissa delar 

har dock förarbetats enskilt för att sedan sammanställas tillsammans.   

Analys och tolkning av data 
Transkriberingen har skett löpande för att om möjligt behålla de sinnesintryck och den känsla 

som intervjutillfället skapade. Kvale och Brinkmann (2009) menar att transkribera innebär att 

ändra från en form till en annan, från muntligt till skrivet språk. För att tydliggöra längre 

pauser och svårigheter att höra vid transkriberingen av intervjuerna, har vi använt 

skriftspråkliga tecken som punkter och kursiveringar samt parenteser vid olika 

störningsmoment. Vi är medvetna om att det finns svårigheter vid transkribering och Kvale 

och Brinkmann menar att utskrifter blir ”utarmade, avkontextualiserade återgivningar av 

levande intervjusamtal” (s. 194). I en transkribering av ett samtal blir det svårt att förmedla 

intonation, mimik och kroppsspråk, vilket kan göra att känslan i våra samtal inte kan återges. 

Efter genomförandet av intervjuerna och transkriberingen läste vi tillsammans igenom alla 

texter ett flertal gånger för att finna ett mönster. Trost (2010) anser att målet är att få fram 

mönster eller kategorier som är till hjälp i analysen. För att få tag på och systematisera de 

intervjuades erfarenheter, menar Kvale och Brinkmann (2009), att man försöker koncentrera 

intervjupersonernas uttalanden till några övergripande kategorier. Trost (2010) betonar att 

man i analysen försöker urskilja vilka tankegångar som är centrala i texterna. Han skriver att 

det är viktigt att man ställer samma frågor till alla texter. En risk finns dock att frågorna som 
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ställs till texten inte är tydligt formulerade så att tolkningen inte blir allsidig utan rättfärdigar 

forskarens egna slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Resultatet i vår studie presenteras utifrån våra frågeställningar som är Orsaker till 

matematiksvårigheter, Identifiering och kartläggning av elevers svårigheter, Arbete med 

elever i matematiksvårigheter och Visioner om sitt arbete med matematiksvårigheter.  Under 

frågeställningarna tilldelades deltagarnas uttalanden olika kategorier som sedan 

sammanfattades i övergripande kategorier för att tydliggöra det väsentliga i vår tolkning av 

data men ändå med bibehållande av beskrivande nyanser. Larsson (2005) menar att det är en 

balansgång mellan att fånga det väsentliga och ändå få en fyllig och nyanserad beskrivning. 

Samtidigt finns det en risk för att helhetsbeskrivningen går förlorad genom alltför detaljerade 

beskrivningar, menar han. Svårigheten blir att ta fram kärnan i deltagarnas uttalanden utan att 

beskrivningen blir för avskalad.  

Etiska överväganden 
Vi har i vår studie följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att all data såsom namn på lärare, skolor och 

kommuner blivit avidentifierade och betecknats med versaler vid transkriberingen. Allt 

material har bevarats inlåst under arbetets gång utom vid själva intervjuerna. 

Informationskravet anser vi att vi tillgodosett via våra missivbrev till rektor respektive 

speciallärare och specialpedagoger. Missivbreven innehöll information om studiens syfte, vad 

deltagandet i studien innebar samt information om att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna hade rätt att avbryta intervjun när de ville. Vi har även informerat deltagarna 

muntligt om detta före varje intervju. Samtyckeskravet iakttogs genom att alla intervjuade 

skriftligt gav sitt samtycke på bifogad blankett i missivbrevet. Nyttjandekravet innebär att 

data vi samlat in för vår studie bara kommer att användas i denna. Allt inspelat och 

transkriberat material kommer att förstöras efter att vårt arbete blivit godkänt. 

Studiens validitet och reliabilitet  
Med validitet i en undersökning, menar Kvale & Brinkmann (2009), att den genomförda 

studien verkligen undersöker det den påstår. Författarna menar att det inte bara är 

slutprodukten som ska valideras utan det ska ske kontinuerligt under hela processen. Vidare, 

anser författarna, att forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet är av stor vikt för att 

kunna analysera de källor som skulle kunna förvränga tolkningar och resultat. För att 

säkerställa att vi höll oss till de frågeställningar som studien sökte svar på, utarbetade vi en 

intervjuguide. 
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Med reliabilitet menas ofta att frågorna ska få samma svar om de ställs vid ett annat tillfälle. 

Vid kvalitativa studier kan man inte alltid göra detta antagande eftersom det är förståelsen av 

företeelser och erfarenheter som är intressant och dessa kan förändras över tid (Trost, 2010).  

Även om man önskar en ökad tillförlitlighet i studien genom att exempelvis noggrant följa 

intervjuguiden, menar Kvale & Brinkmann (2009), att detta kan ha motsatt effekt då 

intervjuarens kreativitet och möjlighet att följa upp olika infallsvinklar kan bli begränsade. 

Eftersom vi båda arbetar med elever i matematiksvårigheter och har en förförståelse inom 

detta område kan det prägla vårt sätt att formulera och ställa frågor. Förförståelsen är också 

grundad på inläst litteratur. Trost (2010) skriver att kroppsspråket genom nickningar, leenden 

och till exempel ”jag förstår”-yttranden, påverkar i intervjusituationen. Kvaliteten på 

intervjuerna påverkas av intervjuarens förmåga att lyssna in deltagarens uppfattning och ställa 

relevanta uppföljningsfrågor, menar Kvale och Brinkmann (2009). Under samtalet är det 

viktigt att försöka bortse från egna uppfattningar eller upplevelser för att detta inte ska hindra 

fortsatt samtal på grund av att det inte passar intervjuarens egna syften (Larsson, 2005). Om 

intervjuaren inte är uppmärksam på detta kan det inverka på samtalets inriktning och innehåll 

och därmed också studiens resultat. I vår studie har vi varit måna om att intervjupersonerna 

har känt sig bekväma i intervjusituationen och att de fritt fått berätta om de företeelser vi 

frågat kring. Vi anser att interaktionen mellan intervjuare och intervjupersoner har fungerat 

bra och att intervjuguidens teman har följts. 

Trots att vi genomfört femton intervjuer är detta en liten undersökning och resultaten kan inte 

göras generaliserbara men kunskapen som frambringats kan kanske överföras till andra 

liknande situationer och temaområden (Kvale & Brinkmann, 2009). Larsson (2005) menar att 

det centrala i all forskning är att det sker ett teoritillskott men det behöver inte alltid bli ett 

sådant. I vår studie är syftet att synliggöra speciallärares och specialpedagogers arbete med 

matematiksvårigheter för att försöka tillföra en djupare förståelse för deras arbete. 

Resultat 
I detta avsnitt har vi sammanställt den bearbetade empirin utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

Specialpedagogers och speciallärares syn på orsaker till matematik- 

svårigheter 
Alla intervjupersoner uttrycker att det inte finns något enkelt orsakssamband till varför elever 

får matematiksvårigheter. Orsakerna kan vara många och ofta är det ett komplext förhållande 
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mellan dem. Deltagarna ser dem som både individuella brister men också kopplade till 

elevens hela situation. En av intervjupersonerna uttryckte det så här: 

Vi trodde kanske att det handlade ännu mer om arbetsminne innan vi började och nu ser vi att det 

är väldigt komplext (nr 11).  

Flera orsaker nämns som kan ses som individrelaterade tillkortakommanden, exempelvis 

brister i arbetsminnet, ärftliga faktorer och koncentrationsförmåga. Här nämns även diagnosen 

dyskalkyli som orsak i några av intervjuerna men samtidigt säger man sig vara medveten om 

att det är en omtvistad diagnos. 

Det har att göra med orsaker som den person man är, den begåvning man har och förmågan till 

abstrakt tänkande. En orsak …. det har blivit så tydligt för mig och det gäller… det är inte bara i 

matte för det kan vara läs-och skrivinlärning också förmågan att … alltså arbetsminnet, 

koncentration att hålla fokus på saker och ting och hinna lagra kunskaperna (nr 6). 

Flera intervjupersoner kopplar samman matematiksvårigheter med läs- och skrivsvårigheter 

eftersom matematik, menar deltagarna, handlar om att kunna läsa uppgifter men också 

förmågan att muntligt kommunicera matematik. 

Så det är mycket på språklig nivå när man kommunicerar med varandra, att våga visa hur man 

tänker och att hitta de rätta begreppen för att kunna uttrycka sig och föra sina tankar vidare… där 

ligger det mycket (nr 13-14). 

Det framkommer även olika socioemotionella orsaker som till exempel elevers ängslan inför 

ämnet matematik och som man menar ofta härrör från bemötandet i klassrummet. Flera av 

intervjupersonerna betonar självförtroendets betydelse i ämnet matematik och menar att när 

elever känner sig osäkra uppstår lätt blockeringar. 

Sen finns det ju matteblockeringar också … att man tror att man inte kan och så bestämmer man 

sig för det och matte har ju också ..det har ett högt värde … alltså på något vis har det kopplats 

ihop med intelligens och känner man att man inte riktigt hänger med så är det ju lätt att man 

blockerar sig (nr 9).  

Lärarens förmåga att skapa ett positivt klassrumsklimat är betydelsefullt för att bygga upp 

elevernas matematiska självförtroende och motivation, menar de flesta deltagarna.   

Deltagarna beskriver också undervisningen som möjlig orsak till matematiksvårigheter. De 

menar att undervisningen inte utgår från elevernas förförståelse och förkunskaper, att 

matematiklärarna är för beroende av läroboken och att matematiklärarna har för högt tempo 

på grund av att de anser sig ha tidspress med att hinna med alla moment i boken. Eleverna får 

då inte tillräckligt med tid att befästa kunskaperna, anser man.  

Dels är matematik styrt av läromedel alldeles för mycket… sedan är det ju det här med att man 

gör tre sidor i en bok det handlar inte om att du ska kunna det här… du jobbar för lite praktiskt 
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tycker jag då och sedan går man för fort fram med grunderna sedan kommer man upp i sexan 

sjuan och då faller det för man kan inte själva grundsystemet men man klarar sig ganska långt (nr 

5). 

Tidsaspekten påpekas av många av våra intervjupersoner som orsak till att eleverna inte i 

tillräcklig utsträckning fått träna och befästa grundläggande taluppfattning, de olika 

räknesätten och att automatisera talfakta. 

För en del är det bara att de inte har grundläggande taluppfattning ... så känns det som i vissa fall 

när man jobbar på högstadiet som att de inte har fått grunderna med sig helt enkelt att de har 

missat grundläggande taluppfattning så de har inte förståelse för vad de gör, det blir för mycket 

mekanisk räkning (nr 2).  

Vi har tappat mycket där på grund av att vi varit för rädda att nöta och träna in de här fyra olika 

räknesätten så att de får en stabil grund” (nr 16).  

Andra orsaker till matematiksvårigheter, som nämns i vår empiri, är avsaknaden av en 

varierad undervisning, där konkret material används, arbete med problemlösning samt 

möjligheten att kommunicera matematik. Deltagarna menar att undervisningen är för abstrakt 

för många elever, vilket gör att de får svårigheter i matematik.  

Man använder inte matten i vardagen… barnen förstår inte riktigt … de kan inte sätta ihop det här 

de lär sig med det de gör helt enkelt i verkligheten.. så det är inte verklighetsförankrat, det är inte 

konkret så jag tror att flera barn som har matematiksvårigheter upp mot år fyra fem som vi kan se 

där egentligen inte skulle behöva ha det (nr 8).  

En annan viktig faktor som några intervjupersoner saknar är att eleverna inte får feedback av 

lärarna och inte heller tränas i att systematiskt reflektera över sitt eget lärande.  

Och på högstadiet där blir de alldeles för mycket osedda … de får för lite feedback ... feedforward 

vilket jag tror att då ser man det som matematiksvårigheter som jag tror att man egentligen skulle 

kunna överbrygga om det var en bättre undervisning och ett bättre allvar kring ämnet (nr 4). 

Deltagarna lyfter även fram organisationen kring undervisningen som en orsak till 

matematiksvårigheter, såsom till exempel ämneslärarsystemet i yngre åldrar.  

När du väl kommer igång ska du bryta för du ska plocka ihop allting då ska du vara i en annan 

klass. Du har 40 minuter så ska du vara i en annan klass (nr 6).  

Intervjupersonerna menar att konsekvenserna kan bli att eleverna varken får den tid eller det 

lugn som krävs för att hinna befästa kunskaper. Samtidigt framhåller intervjupersonerna att 

fördelen är att det är en matematikutbildad lärare som undervisar.  Några menar dock att trots 

att läraren är utbildad så kan det finnas osäkerhet om hur man planerar undervisningen med 

hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. 

Kan lärarna tillräckligt mycket för att kunna lära ut till dem som inte har det så lätt att ta till sig? 

Den stora … säg 90 % av klassen de klarar det här. Men så finns det några som man kanske måste 

ha en annan metod ett annat sätt och tiden till det som kanske många gånger saknas (nr 12).  
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Deltagarna lyfter också fram brister i skolans organisering av stödinsatser, som till exempel 

att skolans prioritering av elever i behov av särskilt stöd, till förmån för elever i högre 

årskurser, blir på bekostnad av elever i de lägre årskurserna. Detta skulle kunna vara en orsak 

till att matematiksvårigheter består upp i högre åldrar, påpekar några intervjupersoner. I 

samband med skolans organisering av stöd, lyfter några intervjupersoner brister i mottagandet 

av nyanlända elever som behöver språkkunskaper för att tillgodogöra sig 

matematikundervisningen, som sker på svenska. Kommunikationen mellan 

mottagningsenheten och skolan måste förbättras, menar några deltagare.  

Specialpedagogers och speciallärares identifiering och kartläggning av 

elevers svårigheter i matematik 
De flesta av intervjupersonerna ger uttryck för att de saknar en tydlig och systematisk 

handlingsplan för identifiering och kartläggning av elever i matematiksvårigheter utöver den 

allmänna och lagstadgade planen som finns för elever i behov av särskilt stöd. 

Och så… liksom i svenskan då så tänker man att hade man en handlingsplan så hinner du… så får 

du svart på vitt. Annars kan det vara en känsla läraren har och meddelar mig…. kan du titta på 

den här eleven? (nr 12). 

Alla intervjupersoner uttrycker att de är medvetna om att det finns tester och diagnoser 

som kan utföras i olika årskurser men på de flesta skolor är dessa tester och diagnoser 

frivilliga, eftersom det inte finns någon handlingsplan.  

Oftast blir specialläraren eller specialpedagogen uppmärksammad av ordinarie 

matematiklärare om att en elev har svårigheter. Detta kan ske allt ifrån ett informellt 

samtal i korridoren, till ett mer formellt på arbetslagsmöten eller EHT om eleven 

riskerar att inte uppnå kunskapskraven. 

De flesta intervjupersonerna inleder kartläggningen med matematiska tester, där fokus i de 

flesta fall ligger på taluppfattning och de fyra räknesätten, de områden som de upplever att 

många elever har svårigheter med. De testmaterial som nämns vid flera intervjuer är ”Förstå 

och använda tal” (McIntosh, 2008), Adlers test samt Skolverkets testmaterial ”Diamant” 

(Skolverket, 2013b). Samtidigt menar några av intervjupersonerna att det tar tid att utföra 

tester, tid som skulle kunna läggas på att arbeta med eleven istället. De menar att tester kan 

vara lite missvisande med ett fåtal uppgifter som kanske inte riktigt visar var svårigheten 

finns. Några av intervjupersonerna uppger att de därför arbetar direkt med eleven och försöker 

under tiden kartlägga vad som är problematiskt.  
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Jag tycker att det känns lite grunt och det känns för lite alltså, det kan vara två uppgifter som avgör 

om du är bra eller dålig på en sak. Ska man göra ett test som tar jättejättelång tid … oftast vet 

eleven ganska väl när de kommer upp i åldrarna vad de behöver träna på … vad de inte kan (nr 5).  

Deltagarna lyfter också fram intervju och observation som metoder i kartläggningen. Ett fåtal 

speciallärare och specialpedagoger berättar att de har som rutin att börja med att intervjua 

elev, föräldrar och/eller lärare för att kartlägga elevens hela situation och vad de upplever som 

svårigheter. De som gör detta anser att det är av stor vikt för att få en förklaring från eleven 

själv om vad som är problematiskt. Ytterligare några speciallärare och specialpedagoger 

börjar med att vara med i klassrummet, dock inte för att observera undervisningen utan för att 

observera eleven i undervisningssituationen. En av intervjupersonerna menar att det är en 

viktig del i kartläggningen för att i ett tidigt skede kunna formulera effektiva åtgärder.  

För att hitta tidigt också vad man ska göra och där gäller det ... att man beskriver och observerar 

och ser, verkligen går in och tittar och sen utifrån det jobbar på vad det är vi ska göra och inte 

göra mer av samma saker…..utan vi måste göra på ett annat sätt (nr 11).  

Ett par av deltagarna är kontinuerligt med i klassrummet och menar att de då har tillfälle att 

observera vilka elever som har svårigheter.  

Vi är ute ganska mycket i verksamheten så kan vi fånga upp det här på ett ganska naturligt sätt… 

då är jag i klassen då kan jag lägga lite mer tid (nr 8). 

Några av intervjupersonerna uttrycker att det i samband med kartläggning kan vara känsligt 

att få vara delaktig i klassrummet. Den ordinarie läraren upplevs inte alltid som välkomnande 

och intresserad av specialläraren eller specialpedagogens närvaro och insyn i undervisningen. 

De intervjuade menar att det kan uppstå en konfliktsituation om läraren känner sig kritiserad.  

Det är ju alltså…..det är ett underbetyg till mattelärarna det är ju inte lätt liksom att säga det här, 

men jag har ju försökt att säga det men man trampar på tårna, det gör man verkligen” (nr 4).  

De flesta speciallärare och specialpedagoger startar kartläggningen med fokus på eleven och 

dennes matematiska kunskaper och sällan med fokus på miljön runtomkring. På frågan om 

hon också kartlägger på grupp- och organisationsnivå, svarar en intervjuperson: 

Det blir eleven….det blir ju så, det blir det. Jag kan ju se att den här eleven passar inte in där och 

så… ja… neej… det har jag inte gjort så mycket (nr 1). 

En av intervjupersonerna berättar om ett arbetssätt som bygger på en pedagogisk utredning på 

flera nivåer, där utredningen görs av klassläraren. Därefter utarbetar specialläraren, 

klassläraren och berörd personal tillsammans förslag på åtgärder. Hon uttrycker att det är av 

stor vikt att arbeta som ett team runt eleven. 
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Specialpedagogers och speciallärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter 
Om en kartläggning gjorts ligger den till grund för åtgärderna men oftast är det den ordinarie 

lärarens bedömning som ligger till grund för insatserna, berättar intervjupersonerna. De 

åtgärder som sätts in riktar sig, enligt deltagarna, till den enskilda eleven till exempel i form 

av träning av det matematiska område som eleven visar brister i.  

Ibland kan det vara att man har upptäckt att det var ett väldigt smalt område .. jamen här är ju en 

lucka och då kanske man kör intensivt i några veckor (nr 10). 

Flera intervjupersoner anser att den effektivaste metoden som de använder är en-till-en-

undervisning med eleven i korta pass under en intensiv och avgränsad period där eleven tränar 

taluppfattning, begrepp och grundläggande färdigheter och även arbetsminnet. De intervjuade 

uppger också att de bedriver undervisning i mindre grupper. 

Jamen här är ju en lucka och då kanske man kör intensivt i två veckor…. Ibland lägger vi upp det 

så att man tar en stund varje dag om det är det man behöver. Jag tror det är viktigt att det blir 

intensivt (nr 10).  

En nackdel med detta arbetssätt kan dock vara att eleven och matematikläraren tycker att 

eleven ”kommer efter”, påpekar några deltagare. 

De flesta intervjupersonerna betonar vikten av att skapa en relation med eleven och bygga på 

elevens starka sidor. Flera deltagare påpekar att det finns elever med både ängslan och 

blockeringar för matematikämnet och att de därför anser det viktigt arbeta med att stärka 

elevens självförtroende. 

Då får man också känna att kanske att man lyckas och när man känner att man lyckas så blir det 

som en uppåtspiral och så börjar det bli lite roligare och så kan jag ta en till utmaning och så 

lyckas jag igen och tillslut börjar jag tycka att det faktiskt är ganska kul med matte” (nr 13-14).  

En deltagare menar att det är viktigt att avlasta eleven genom att tala om för denne att det är 

skolan som har misslyckats med undervisningen.  

Ibland säger jag till eleven att vet du vad… har du matteproblem så är det inte ditt fel, det är vi 

som gjort fel… det är vi som gjort fel hela vägen med dig i såna fall… att du sitter här och inte 

förstår… och lika om man ska förklara någonting och jag ser att det inte på… nä nu var jag dålig 

på att förklara … nu måste jag förklara på ett annat sätt… tänka på ett annat sätt alltså att jag 

lägger det på mig i sådana fall (nr 1). 

Många av de intervjuade menar att användning av konkret material i arbetet är betydelsefullt. 

Material av olika slag används övervägande i de yngre åldrarna, enligt deltagarna, för att 

visualisera och för att hjälpa elever att gå från det konkreta till det abstrakta. 
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Så man bygger på 10-bas och vi har flera elever nu som inte har klarat 10-kamrater … men nu tar 

dom och kan bygga sina 10-kamrater de ser att det är lika… dom kommer ihåg färger (nr 11). 

Problemlösning och problemlösningsstrategier tränas med eleverna både enskilt och i liten 

grupp för att ge eleverna möjlighet att kommunicera både muntligt och skriftligt. Här lyfter 

deltagarna fram betydelsen av att arbeta med att prata och förklara matematik och att 

medvetandegöra elever om hur de lär sig bäst. 

Vi gjorde det på tavlan så de fick prata och berätta” … att först förklara och sätta ord på… alltså 

att först få förklara och sätta ord på problem tillsammans …och få känna  liksom glädje inför 

ämnet och lust att lära.. jag tycker det är viktigt det här … att lära eleven hur den lär sig bäst (nr 

7). 

Ett fåtal av de intervjuade uppger att de är delaktiga i undervisningen i klassrummet. Några 

speciallärare och specialpedagoger berättar att man på skolan valt att organisera 

matematikundervisningen så att det alltid är två lärare i klassrummet på 

matematiklektionerna. Deltagarna menar att denna prioritering blir på bekostnad av 

specialpedagogiska åtgärder för enskilda elever men kan öka möjligheten till flexibilitet i 

undervisningen. 

Nu har matten prioriterats så att där har vi dubbelbemanning. Då kan man verkligen göra det på 

ett bra sätt och dela upp i grupper (nr 10).  

Handledning och samplanering tillsammans med matematikläraren är åtgärder som några få 

deltagare ger uttryck för.   

Vi kanske är med och handleder och säger att … nämen hur ska vi tänka .. vi tänker tillsammans 

för att hitta en lösning (nr 8).       

En av intervjupersonerna berättar om ett projekt och där lärmiljön och lärarnas samarbete för 

att skapa samma struktur på sina lektioner diskuteras. Intervjupersonen lyfter i samband med 

detta fram betydelsen av samsyn och samarbete mellan lärare. 

Ja själv tyckte jag att det var helt jättetokigt att man ens skulle behöva prata om sådant här… det 

här men det heter normalläge, ordning och reda i klassrummet helt enkelt… och jag tror att det 

har med de här arbetslagen att göra att man inte har klasslärare längre som håller ihop det utan 

vi måste hålla ihop det på något annat sätt… (nr 8).  
 

Vilka visioner har några specialpedagoger och speciallärare om sitt arbete 

med elever i matematiksvårigheter?  
En förändrad matematikundervisning är en vision som ofta nämns av de intervjuade. 

Deltagarna framhåller att en mindre läroboksstyrd undervisning, gärna gemensamt planerad 

med specialläraren eller specialpedagogen och med elevernas förförståelse och delaktighet i 

fokus skulle vara önskvärd. Vidare menar de intervjuade, att undervisningen ska erbjuda 
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varierande arbetssätt och arbetsformer så att de olika förmågorna ges möjlighet att tränas. En 

mindre stressad och mindre tidspressad undervisning behövs, menar deltagarna, så att de 

grundläggande kunskaperna verkligen befästs i tidig ålder.  

men om du läser utifrån… tittar i läroplan och kursplan då behöver du inte känna dig så stressad. 

Om vi var duktiga på att liksom spinna runt flera områden som lärare, så skulle vi få med och 

befästa mera än att man är i bokens kapitel såhär och tänker att … ja nästa gång landar det…nu 

är jag effektiv… (nr 13-14). 

Flera av deltagarna tycker att man ska arbeta mer förebyggande. En av dem uttrycker det som 

att: 

Vi släcker bränder känner jag när det gäller elever i svårigheter. Jag skulle vilja vända skutan och 

arbeta mycket mer förebyggand… .att vi jobbade tillsammans så att man var helt säker på, jamen 

vilka förmågor måste eleven ha befäst till exempel… så att all personal… så att man hade en 

samsyn på det här….(nr 10).  

I det förebyggande arbetet efterlyser intervjupersonerna mer samarbete med förskoleklassen. 

Förskoleklass bör ses som ett viktigt utvecklingssteg, där det händer mycket hos eleverna 

utvecklings-, begrepps- och språkmässigt, menar de intervjuade. Det är viktigt att tidigt, redan 

i förskoleklass, arbeta med matematik på ett mer medvetet sätt, menar en intervjuperson och 

säger: 

Alltså jag tror att dom använder matte utan att dom vet om det …. det är väl bara att tänka… .jamen 

här är ju matte …. så behöver man inte prata om att det är matte utan man kan använda 

begreppen…(nr 12).  

En annan återkommande vision, intervjupersonerna ger uttryck för, är att få tid för samtal och 

kommunikation, kompetensutveckling, överhuvudtaget mer tid för utökat samarbete och 

därmed skolutveckling. En skolutveckling som skulle stärka den gemensamma synen på 

matematikundervisningen och skapa en slags röd tråd genom alla stadier, för att tidigt kunna 

förebygga matematiksvårigheter. Här lyfter intervjupersonerna fram samsyn i ämnet 

matematik och hela skolans och rektorns ansvar för stöd i matematik. 

En organisationsgrej, så då kan man ju också uppnå den här helheten på ett annat sätt tänker jag 

om rektor nu har tid med det pedagogiska arbetet och liksom tänka kring det (nr 2). 

Deltagarna framhåller behovet av diskussioner kring speciallärares och specialpedagogers 

roll, eftersom gamla traditioner präglar lärarnas syn på speciallärares och specialpedagogers 

arbetsuppgifter. En av speciallärarna uttrycker att:  

Det sitter väldigt hårt den gamla synen på specialläraren, det gör det….och hur dom har arbetat 

tidigare…..det är ju två speciallärare som har gått i pension ganska nyligen och deras sätt att 

arbeta skiljer sig ju ganska mycket från mitt sätt att arbeta (nr 10). 
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Deltagarna uttrycker behov av att få vara delaktiga i planering och handledning av 

arbetslag och kollegor.  

Jag ska kunna vara en liten bro emellan kollegor för att liksom … då kan man själv säga att … 

men då jag skulle vilja träffa er som har de här grupperna, så kan man själv då initiera sådana 

förändringar eller nya tankar (nr 7).   

 

En strukturerad handlingsplan i matematik finns med i flera av de intervjuades visioner. Det 

är något som de anser i hög grad skulle underlätta deras arbete med elever i 

matematiksvårigheter.  

Diskussion  
I den här studien undersöktes speciallärares och specialpedagogers syn på orsaker till 

matematiksvårigheter samt deras uppfattningar om kartläggning, arbetet med elever i 

matematiksvårigheter och visioner kring arbetet. Resultatet diskuteras och analyseras utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, vald forskningslitteratur och de specialpedagogiska 

perspektiven. Vi avslutar med metoddiskussion och avslutande reflektioner. 

Resultatdiskussion  

Hur ser några speciallärare och specialpedagoger på orsaker till elevers matematiksvårigheter? 

Tidigare forskning visar på en komplexitet med många faktorer vad gäller orsaker till 

matematiksvårigheter (Ahlberg, 2013; Engström, 2003; Lunde, 2011; Mazzocco, 2005). 

Forskningen lyfter fram flera olika orsaker, både hos individen och i miljön (Gersten, Jordan 

& Flojo, 2005; Lunde, 2011; Mazzocco, 2005; McIntosh, 2008; Skolverket, 2012; Sterner & 

Lundberg, 2002). I specialpedagogisk forskning problematiseras betydelsen av synen på 

svårigheter i skolans värld (Ahlberg, 2013; Engström, 2003; Gerrbo, 2013; Nilholm & Björck 

– Åkesson, 2007). Medan flera forskare påpekar att svårigheterna bör ses i ett vidare 

perspektiv och sättas i relation till omgivningen (Ahlberg, 2013; Nilholm & Björck-Åkesson, 

2007), konstateras det att det är ett kategoriskt individinriktat perspektiv som genomsyrar 

praktiken (Ahlberg, 2013; Engström, 2003; Gerrbo, 2013; Nilholm & Björck – Åkesson, 

2007).   Därför var det intressant att undersöka speciallärares och specialpedagogers syn på 

orsaker tillmatematiksvårigheter i den här studien. Intervjupersonerna lyfter fram flera orsaker 

till matematiksvårigheter som är relaterade till individen, exempelvis brister i arbetsminnet 

och ärftliga faktorer men även läs- och skrivsvårigheter och bristande taluppfattning. 

Samtidigt menar deltagarna att flera förklaringar finns att söka i undervisningen.  
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Det är intressant att de intervjuade lyfter fram skolans sätt att undervisa i matematik som en 

orsak. De menar att läroboksbunden undervisning och liten variation gör att många elever inte 

förstår matematik och inte kan se kopplingar till vardagen och att eleverna då tappar 

koncentrationen och motivationen. Speciallärarna och specialpedagogerna i studien menar 

också att bristen på möjligheter att kommunicera och resonera matematik samt avsaknad av 

arbete med konkret material påverkar matematikinlärningen negativt. Flera forskare påpekar 

vikten av att elever får möjlighet att samarbeta med kamrater, får använda visuella 

representationer och får undervisning om olika strategier, skriftliga och muntliga, för att 

utveckla sina matematikkunskaper (Boaler, 2011; Csikos, Szitánya & Kelemen, 2012; Gersten 

et al., 2005; Hodgen & Wiliam, 2011; Mercer & Sams, 2006; Samuelsson & Lawrot, 2009). 

Annat intressant som deltagarna uttrycker som orsaker till matematiksvårigheter, är brister i 

lärarens kompetens, något som även framkommer i forskningen (Brownell, Sindelar, Kiely & 

Danielson, 2010; Meyen & Greer, 2009; Skolverket, 2011a).  Lärarens förmåga att skapa 

positiva klassrumsmiljöer, där alla elever har möjlighet att utvecklas och stärkas i sitt 

matematiklärande samt lärarens förmåga att anpassa undervisningen till elevens förkunskaper 

och förmågor, är brister som deltagarna nämner.  

Intervjupersonerna anser att tid till att automatisera talfakta och att befästa kunskap saknas i 

matematikundervisningen. Enligt forskningen måste dessa grundläggande kunskaper befästas 

då de ses som en viktig förutsättning för fortsatt matematiklärande (Gersten, Jordan & Flojo, 

2005; Lunde, 2011; Mazzocco, 2005; McIntosh, 2008; Skolverket 378:2012; Sterner & 

Lundberg, 2002). Deltagarna menar att läraren känner tidspress över att antingen hinna med 

”bokens kurs” eller använda mer tid till att eleverna får befästa sina kunskaper. Detta kan 

beskrivas som ett dilemma i specialpedagogiskt arbete, ett dilemma som består i att skolan ska 

beakta alla elevers olikheter och förutsättningar samtidigt som den ska ge alla elever en 

likvärdig utbildning (Nilholm, 2005). Detta ställer höga krav på organisationen kring 

matematikundervisningen så att speciallärare och specialpedagoger ska få möjlighet att stötta 

matematiklärarna att möjliggöra en varierad undervisning för att alla elever ska kunna 

utvecklas efter sin förmåga.  

Hur identifierar och kartlägger några speciallärare och specialpedagoger elevers svårigheter i 

matematik? 

I vår data ser vi att det finns en viss variation i de intervjuade speciallärarnas och 

specialpedagogernas sätt att kartlägga matematiksvårigheter. De intervjuade uttrycker att de 

saknar en tydlig handlingsplan för kartläggning när elever hamnar i matematiksvårigheter. 
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Flertalet intervjupersoner uppger att de utför kartläggningen genom att testa den enskilde 

elevens matematikkunskaper. Kunskaperna testas främst inom området taluppfattning, ett 

område som flertalet av våra intervjuade speciallärare och specialpedagoger anser att eleverna 

visar brister i. Samtidigt uppger ett fåtal intervjupersoner att de inte använder sig av tester 

eftersom de upplevs som tidskrävande. De arbetar istället direkt med eleven. Några få av 

intervjupersonerna berättar att de startar kartläggningen med att intervjua eleven och göra 

observationer av eleven i klassrummet men inte av själva undervisningen. Mazzocco (2005) 

och Sjöberg (2006) anser att flera olika bedömningsformer och inte bara skriftliga tester, bör 

användas vid kartläggning. Lunde (2011) belyser ett arbetssätt som han kallar för dynamisk 

kartläggning. Då försöker specialläraren eller specialpedagogen få en insikt i svårigheterna 

under arbetets gång och samtidigt avlasta eleven från testandet som oftast upplevs negativt, 

speciellt i ämnet matematik (Sjöberg, 2006). Detta skulle kunna tyda på att det finns behov av 

varierande kartläggningsverktyg för att elever ska få tillräcklig möjlighet och chans att visa 

sina kunskaper på ett relevant och adekvat sätt.  

I intervjusvaren framkommer en bild av kartläggning som fokuserar på elevers individuella 

egenskaper och förmågor. Detta trots att det enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska göras en 

pedagogisk kartläggning som fokuserar på elevens hela skolsituation. Få av de intervjuade 

beskriver kartläggning som fokuserar på fler aspekter i elevers lärmiljö samtidigt som de ger 

uttryck för en upplevelse av att undervisande lärare inte vill släppa in dem i klassrummet. För 

en del av de intervjuade verkar detta vara ett hinder för en mer omfattande kartläggning av 

olika faktorer som kan spela roll vid matematiksvårigheter. Detta skulle kunna kopplas till det 

Lindkvist (2013) problematiserar, nämligen den övriga skolpersonalens traditionella syn där 

de menar att specialpedagogens uppdrag ska vara riktad till den enskilda individen.  Det finns 

därmed behov av att diskutera speciallärares och specialpedagogers roll vid kartläggning. 

Hur arbetar några specialpedagoger och speciallärare med elever i matematiksvårigheter? 

Flera intervjupersoner lyfter fram betydelsen av att skapa en relation mellan specialläraren 

eller specialpedagogen och eleven, vilket ses som grunden för arbetet med att göra eleven 

delaktig i sin kunskapsutveckling. Detta förhållningssätt stärks också av Gerrbos forskning 

(2011) där han menar att ett nära ledarskap och delaktighet från både lärare och elev krävs för 

att arbetet ska bli utvecklande. Samuelsson och Lawrot (2009) menar, i sin avhandling om 

bemötande av elever med matematikångest, att lärarens lyhördhet för elevens upplevelser av 

matematikundervisningen påverkar elevens motivation och känslor inför matematikämnet 

positivt, vilket även Ahlberg (2013), Boaler (2011) samt Maloney och Beilock (2012) 
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poängterar. I vår studie betonar intervjupersonerna vikten av ett positivt bemötande av eleven 

och att arbeta med dennes starka sidor för att därmed stärka självförtroendet och 

motivationen. 

Flera intervjupersoner beskriver åtgärder i form av en-till-en-undervisning. De speciallärare 

och specialpedagoger som arbetar med elever i de yngre åldrarna menar att de använder 

konkret material. Arbetet med elever inriktas på att i första hand automatisera talfakta och 

befästa grundläggande färdigheter, menar deltagarna, eftersom det är grunden för fortsatt 

matematikutveckling, vilket också anses viktigt enligt forskningen (Gersten et al., 2005; 

Ketterlin-Geller et al., 2008). Lunde (2011) och Lundberg och Sterner (2009) menar att en-

till-en-undervisning är effektivt men att det är viktigt att stödet sker intensivt under en kortare 

period. Samtidigt betonar också forskare vikten av att kommunicera kring matematik och 

muntligt få förklara hur man tänker för att få förståelse för matematiken (Boaler, 2011; Eun, 

2010; Hodgen & Wiliam, 2011; Wadlington & Wadlington, 2008). Här ses det som viktigt att 

eleverna görs delaktiga i klassrumssituationen och i sin matematikutveckling för att lärande 

ska ske (Ahlberg, 2013; Boaler, 2011; Hagland et al; 2005; Mercer & Sams, 2006). En viktig 

fråga, utifrån forskningen, är då huruvida en-till-en-undervisning och undervisning i en 

mindre grupp kan vara en stimulerande miljö för att ge elever möjlighet att kommunicera 

matematik. Det blir alltså viktigt att specialläraren eller specialpedagogen gör en professionell 

och individuell bedömning av det specialpedagogiska stödet, tillsammans med elev och 

övriga berörda, för att så långt som möjligt tillgodose elevens behov. 

Resultatet av intervjuerna tyder på att arbetet med elever i matematiksvårigheter präglas av ett 

kategoriskt perspektiv, med särskiljande åtgärder. Det kategoriska synsättet på det 

specialpedagogiska arbetet stärks också av flera forskare (Ahlberg, 2013; Gerrbo, 2013; 

Lindkvist, 2013). Endast ett fåtal av de intervjuade uppger att de arbetar med eleven i 

klassrummet trots att det i styrdokumenten (SFS 2010:800) betonas att det särskilda stödet ska 

ske inom den elevgrupp eleven tillhör. Endast en intervjuperson uppger ett arbetssätt som 

bygger på samarbete mellan specialläraren och matematikläraren. Van Garderen et al.(2009) 

menar att genom att använda speciallärares, specialpedagogers och matematiklärares olika 

kompetenser skulle de tillsammans kunna utveckla den ordinarie undervisningen där alla 

elever får utvecklas. Om tillfällen skapas i verksamheten för att möjliggöra för speciallärare 

och specialpedagoger att samplanera med och ge handledning till matematiklärarna skulle 

matematikundervisningen kunna utvecklas, en utveckling som leder till att elevernas 
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delaktighet, kommunikation och lärande kommer i fokus, vilket skulle kunna leda till ökad 

måluppfyllelse, enligt Ahlberg (2013). 

Vilka visioner har några speciallärare och specialpedagoger om sitt arbete med elever i 

matematiksvårigheter? 

I våra intervjuade speciallärares och specialpedagogers visioner om sitt arbete kan man tydligt 

märka av ett relationellt synsätt. Visionen om att få arbeta mer handledande och rådgivande 

och bli mer delaktig i undervisningens utformande beskrivs av de flesta intervjuade och de 

menar att de svårigheter som eleverna visar måste ses i relation till undervisningens 

utformande och det sociala samspelet. Så gott som alla intervjupersoner har synpunkter på hur 

matematikundervisningen skulle kunna planeras, vad den skulle kunna innehålla och hur den 

skulle kunna bedrivas för att förebygga att matematiksvårigheter uppstår men även för att 

stödja de elever som har särskilda behov. I sin beskrivning av hur de skulle vilja arbeta 

uttrycker de en stark önskan om mer tid. Tid för att exempelvis kunna skapa ökad 

kommunikation mellan olika nivåer och olika grupper, ökat samarbete och ökad delaktighet. 

De intervjuades visioner såsom skolutveckling, handledning av arbetslag och kollegor, är 

arbetsuppgifter som är formulerade i examensförordning för speciallärar- och 

specialpedagogutbildning (SFS 2011:186). Dock framstår dessa fortfarande som visioner i de 

intervjuades svar. Det tyder på svårigheter att etablera speciallärares och specialpedagogers 

roll ute på skolorna vilket också Lindkvist (2013) konstaterar i sin avhandling. Hon menar att 

det råder olika syn bland kommunens yrkesgrupper kring specialpedagogens arbetsuppgifter, 

allt från individuell specialundervisning till handledning och dokumentation. Kanske är det 

detta våra intervjupersoner ger uttryck för när de beskriver sina visioner och som vi kan 

konstatera, inte riktigt överensstämmer med det arbete de beskriver att de utför i praktiken. 

Metoddiskussion 

Metodval 

I valet mellan att göra en kvantitativ eller kvalitativ studie valde vi att genomföra en studie 

med kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod. Det var pedagogernas syn på 

och erfarenheter av arbetet med matematiksvårigheter vi önskade få insikt i. En kvantitativ 

studie skulle ha kunnat användas genom att till exempel skicka ut enkäter men enkäter kan 

dels ta tid att få in och dels finns det risk för att de inte blir besvarade alls. Dessutom är det 

svårt att få enkäter med öppna frågor besvarade, enligt Esaisson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012). Då vi hade relativt kort tid för denna studie valde vi att genomföra 

intervjuer. Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2009) och 
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utarbetade en intervjuguide för att säkerställa att samtalet berörde de teman vi var intresserade 

av att belysa. Ju fler intervjuer vi genomförde desto mer lärde vi oss att lyssna in och ställa 

intressanta följdfrågor, vilket gav oss insikter i de intervjuades erfarenheter.  

En invändning till att enbart använda sig av intervjuer skulle kunna vara att vi endast har 

intervjupersonernas egna berättelser om sitt arbete. Att uppnå triangulering genom att 

använda fler delmetoder som till exempel observationer, enkäter och ta del av dokumentation, 

ökar studiens tillförlitlighet, enligt Trost (2010). Genom att göra fler delstudier hade vi kunnat 

få ett säkrare resultat. Det är dock intervjupersonernas syn på och upplevelser av arbetet med 

elever i matematiksvårigheter som vi önskat få mer kunskap om och det är också studiens 

syfte. Tiden för denna studie var begränsad och vi fann att det skulle bli svårt att hinna 

använda oss av fler delmetoder.  

Urval 

Urvalskriterier i studien var att få deltagare som var utbildade speciallärare eller 

specialpedagoger och som arbetade med matematiksvårigheter samt arbetade i olika 

kommuner. I kvalitativa studier, menar Trost (2010), att urvalet bör ha en så stor variation 

som möjligt. För att få en större variation skulle vi ha kunnat styra mer vad gäller 

åldersfördelning, kön och utbildning. Trost kallar detta för strategiskt urval och menar att det 

är ett hjälpmedel för att få variation i urvalet. Då vi gjort urvalet med hjälp av rektorer fanns 

risk för att rektorer valt speciallärare och specialpedagoger som de visste kunde ha positiva 

erfarenheter av arbetet med matematiksvårigheter, vilket kan ha påverkat resultatet. Vi har 

dock fått en relativt jämn geografisk fördelning av intervjupersoner och viss spridning både i 

ålder och utbildning, dock inte vad gäller kön. Vi anser att vi fått variation i urvalet något som 

Trost menar, är positivt.  

Genomförande 

Kvale och Brinkman (2009) anser att i en intervjusituation finns en maktassymmetri mellan 

intervjuperson och intervjuare. Intervjuaren påverkar både omedvetet men kanske även 

medvetet på olika sätt intervjupersonen, vilket kan inverka på hur samtalet utfaller (Esaiasson 

et al., 2012). Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är intervjuaren som definierar 

samtalet och som bestämt vad samtalet ska handla om. Intervjupersonens dominans kan leda 

till att information undanhålls, menar författarna. Dessutom är intervjuaren påläst i aktuell 

forskning, vilket kan kännas hämmande för intervjupersonen i samtalet. Annat som kan 

påverka samtalen och därmed också resultatet är intervjuarens kroppsspråk och mimik, vår 

ovana vid att genomföra forskningsintervjuer samt att två personer har genomfört intervjuerna 
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åtskilda. Samtalen fördes under avslappnade förhållanden och deltagarna upplevdes av oss 

som trygga och fria att berätta om sina erfarenheter.   

Annat som kan ha påverkat studiens resultat var att vi i förväg bestämt samtalens ungefärliga 

längd. Det kan ha inverkat på hur vi använde oss av följdfrågor och att svar inte följdes upp i 

tillräcklig utsträckning. Ibland diskuterades också vissa frågor mer än andra i en intervju, 

vilket är naturligt i en intervju då det är intervjupersonernas åsikter som är av intresse i 

studien (Trost, 2010).  

Databearbetning 

Vid tolkning av intervjusvaren, menar Göransson och Nilholm (2009), att det är viktigt att 

vara uppmärksam på att inte göra generaliseringar av ett alltför lågt antal intervjupersoner. Vi 

har varit uppmärksamma och noggranna med att påpeka att det är våra sexton 

intervjupersoner som hänvisas till i studien och inte hela speciallärar- och 

specialpedagogkåren. Vi har valt att visa att citaten kommer från flera olika informanter 

genom att ha ett nummer för varje informant. Detta för att säkerställa att tolkningar gjorts 

utifrån allas intervjusvar. Det finns en risk, menar Kvale och Brinkmann (2009), att 

tolkningen sker utifrån de åsikter som stöder forskarens egen uppfattning.  En annan etisk 

fråga är hur citat används och tolkas. Kvale och Brinkmann (2009) för fram problematiken 

om deltagarnas delaktighet i tolkningarna. I slutet av samtalet kunde vi kort ha summerat vad 

som sagts för att undvika missförstånd och för att öka intervjupersonernas delaktighet. 

Avslutande reflektioner 
I forskningen framkommer att orsaker till matematiksvårigheter är komplexa och kan kopplas 

till individen, undervisningen och hela skolan som organisation (Ahlberg, 2013; Engström, 

2003). I styrdokumenten (Skolverket, 2013a) föreskrivs en grundlig kartläggning på alla 

nivåer och forskningen påpekar att tidig upptäckt av matematiksvårigheter har stor betydelse 

för elevens fortsatta utveckling (Gersten, Jordan & Flojo, 2005; Ketterlin-Geller, Chard & 

Fien, 2008). När det gäller åtgärder betonas vikten av att eleverna ges möjlighet att träna och 

befästa taluppfattning och grundläggande färdigheter. Dessutom är det betydelsefullt att 

eleverna görs delaktiga i lärandeprocessen och att skapa goda relationer i lärmiljön, möjlighet 

till kommunikation samt reflektion över sitt lärande (Boaler, 2011; Samuelsson & Lawrot, 

2009). I forskningen (Ahlberg, 2013; Lunde, 2011) framställs ökat samarbete mellan olika 

personalkategorier och kommunikation mellan olika nivåer i skolans verksamhet som en väg 

till framgångsrik matematikundervisning för en ökad måluppfyllelse. Sammanfattningsvis 
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betonar forskningen vikten av att arbetet med elever i matematiksvårigheter måste fokusera på 

flera olika faktorer och samarbete mellan flera nivåer i skolans praktik. 

I vår studie framgår att de flesta av våra intervjupersoner beskriver orsaker till 

matematiksvårigheter som både individbundna och relaterade till undervisning medan 

intervjupersonernas visioner fokuserar både på undervisning och på skolan som organisation. 

Detta skulle kunna tyda på ett relationellt synsätt på orsaker till svårigheter. 

Intervjupersonerna uttrycker dock att de vid kartläggningen av elever i matematiksvårigheter 

oftast kartlägger elevens förmågor och sällan lärares undervisning. Även vid arbetet med 

matematiksvårigheter är de individinriktade insatserna framträdande och endast några 

speciallärare/specialpedagoger är delaktiga i klassrumsundervisningen eller i samarbetet med 

matematiklärare. Lindkvist (2013) anser att det är viktigt att belysa vilka perspektiv som 

speglas i arbetet med elever i svårigheter för att kunna utveckla undervisningen. 

Speciallärarens och specialpedagogers roller behöver lyftas till diskussion i verksamheten för 

att ge möjlighet att implementera en bredare syn på speciallärarens och specialpedagogens 

uppdrag. 

Ahlberg (2013) menar att genom att använda sig av forskning och beprövad erfarenhet kan 

skolan utvecklas. Det måste skapas möjlighet för delaktighet, kommunikation och lärande i 

skolans organisation med fokus på hur det särskilda stödet utformas, menar hon.  Det finns 

både kunskap och visioner hos våra intervjupersoner om att arbeta med dessa tre processer 

och där samarbete på olika nivåer borde skapa förutsättningar för att vända de negativa 

resultaten i matematik och därmed ge individen en ökad möjlighet att förstå världen och sin 

egen situation.  

Fortsatt forskning 
Det verkar finnas krafter och faktorer som försvårar genomförandet av styrdokumentens 

intentioner och hindrar att den kunskap och de visioner om arbetet kring 

matematiksvårigheter, som deltagarna gett uttryck för i vår studie, har möjlighet att utvecklas 

i praktiken. Det vore intressant att undersöka vilka dessa faktorer är. En annan fråga skulle 

kunna vara att undersöka vilka hinder speciallärare upplever att det finns i skolan för att de 

skulle kunna genomföra sina uppdrag enligt examensförordningen (SFS 2011:186). Att få en 

förståelse för dessa försvårande faktorer och hinder behövs för att vända den negativa trenden 

vad beträffar elevers matematikkunskaper och för att utveckla skolans verksamhet med tanke 

på matematikämnet, ett ämne som har stor betydelse för individen och samhället. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Uppvärmning: prata om skolans storlek, antal klasser, typ av område o.s.v. 

Utbildning 

Vilken grundutbildning har du? 

Är du speciallärare eller specialpedagog? 

Vilket år utbildade du dig? 

Vilken utbildning har du i matematik? 

 

Synen på elever i svårigheter 

Berätta om hur du ser på orsaker till att elever har svårigheter i matematik. 

 

Utredning av elever i svårigheter 

Hur får du reda på att elever har svårigheter i matematik?  

Vilka rutiner finns?  

Hur utreder eller kartlägger ni för att ta reda på vilka svårigheter som finns? 

 

Arbetet med elever i svårigheter 

Berätta om hur du arbetar med elever i svårigheter?  

Hur prioriterar ni vilka elever som får särskilt stöd?   

Hur arbetar ni förebyggande? 

 

Visioner – så vill jag arbeta 

Berätta hur du ser på verksamheten för elever i behov av särskilt stöd? 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Till rektor 

 

Hej! 

Vi heter Berit Astvik Green och Ann-Cristin Bergqvist och vi studerar till speciallärare med 

inriktning mot matematik vid Mälardalens Högskola i Västerås. Under våren 2014 ska vi 

skriva vårt examensarbete och syftet med vår studie är att undersöka hur 

speciallärare/specialpedagoger i grundskolan ser på orsaker till matematiksvårigheter, hur de 

identifierar och kartlägger matematiksvårigheter och hur de arbetar i praktiken med elever 

med matematiksvårigheter. 

 

Vi skulle nu med er hjälp vilja komma i kontakt med speciallärare/specialpedagoger som 

arbetar med elever med matematiksvårigheter på er skola för att samtala med dem om detta. 

Intervjun kommer att ske med en av oss och den beräknas ta ca 30-45 minuter. Samtalet 

kommer att spelas in för att kunna transkribera och analysera det efteråt.  

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, vilka bl.a. innebär att deltagandet är 

frivilligt och att den intervjuade kan avbryta sitt deltagande när som helst. Deltagandet är 

konfidentiellt och uppgifter som lämnas kommer inte att kunna spåras till någon enskild 

person i resultatsammanställningen.  

 

Vi är tacksamma om du kan maila oss namn, mailadress eller telefonnummer till 

speciallärare/specialpedagoger så att vi kan kontakta dem och höra om de vill hjälpa oss med 

vår studie. 

Tack på förhand! 

 

 

Berit Astvik Green 

Mobil: 0703524245 

Mail: berit.astvik@leksand.se 

 

Ann-Cristin Bergqvist 

Mobil: 0730577046 

Mail: ann-cristin.bergqvist@telia.com 

 

Ni kan även kontakta vår handledare Nina Klang. 

Mail: nina.klang@mdh.se 
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Bilaga 3 

Till speciallärare/specialpedagog 

 

Hej! 

Vi heter Berit Astvik Green och Ann-Cristin Bergqvist och vi studerar till speciallärare med 

inriktning mot matematik vid Mälardalens Högskola i Västerås. Under våren 2014 ska vi 

skriva vårt examensarbete och syftet med vår studie är att undersöka hur 

speciallärare/specialpedagoger i grundskolan ser på orsaker till matematiksvårigheter, hur de 

identifierar och kartlägger matematiksvårigheter och hur de arbetar i praktiken med elever 

med matematiksvårigheter. 

 

Vi skulle vilja träffa dig för en intervju om detta. Intervjun kommer att ske med en av oss och 

den beräknas ta ca 30-45 minuter och kommer att spelas in för att kunna transkriberas och 

analyseras efteråt.  

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, vilka bl.a. innebär att ditt deltagande är 

frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Deltagandet är konfidentiellt 

och uppgifter som lämnas kommer inte att kunna spåras till någon enskild person i 

resultatsammanställningen.  

 

Tack på förhand! 

 

 

Berit Astvik Green 

Mobil: 0703524245 

Mail: berit.astvik@leksand.se 

 

Ann-Cristin Bergqvist 

Mobil: 0730577046 

Mail: ann-cristin.bergqvist@telia.com 

 

Ni kan även kontakta vår handledare Nina Klang. 

Mail: nina.klang@mdh.se 
 

 

 

Jag har fått information om intervjuundersökningen och samtycker till att delta. 

Namn:  _________________________________________________________ 

 

Datum och ort: ___________________________________________________ 

 

 

mailto:berit.astvik@leksand.se
mailto:ann-cristin.bergqvist@telia.com
mailto:nina.klang@mdh.se

