
 
 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Specialpedagogiska strategier – Vad fungerar? 
 

En kvalitativ intervjustudie med speciallärare om 
deras arbete med elever i matematiksvårigheter 

 
 
 
  

 

Mari Björinder & Sara Ljung  
 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare   
 

Avancerad nivå    Handledare: Tina Hellblom-Thibblin 

15 högskolepoäng   Examinator: Anders Garpelin 

Vårterminen 2016       
   



2 
 

Sammanfattning 

 

Mälardalens Högskola 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare, 15 högskolepoäng 

Specialisering: Matematikutveckling 

Kurskod: SQA112 

 

 

Författare: Mari Björinder & Sara Ljung 

 

Specialpedagogiska strategier – vad fungerar?  

En kvalitativ intervjustudie med speciallärare om deras arbete med elever i 

matematiksvårigheter 

 

År: 2016     Antal sidor: 53 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera speciallärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och framgångsrika 

strategier i arbetet. Studien hämtar inspiration från tre olika områden; det relationella 

perspektivet, det sociokulturella perspektivet samt didaktiska utgångspunkter. En kvalitativ 

metodansats användes för att genomföra studien. För att få fördjupad förståelse för, och 

kunskap om, speciallärares egna uppfattningar och synsätt kring studiens tre frågeställningar 

genomförde vi kvalitativa forskningsintervjuer. Resultatet visar på att speciallärarna anser att 

matematiklärande är komplext och beskriver flera olika förklaringar till hinder i 

matematiklärande. I den specialpedagogiska praktiken används flera olika strategier men de 

som lyfts fram som särskilt framgångsrika i denna studie anses vara: betydelsen av att skapa 

en god relation mellan speciallärare och elev och att arbeta med elevens självförtroende i 

matematik. Vidare lyfts också betydelsen av speciallärares bedömning fram för att kunna 

forma undervisningen efter varje elevs behov och intresse. Slutligen visar studien på att 

framgångsrik specialpedagogisk undervisning utmärks av lustfyllt lärande, laborativ och 

praktisk matematikundervisning, varierande arbetssätt, korta intensiva arbetspass, verktyg till 

eleverna och vikten av att det matematiska innehållet presenteras på ett bra och förståeligt 

sätt.  

 

Nyckelord: framgångsrik, hinder, matematiksvårigheter, speciallärare, strategi. 
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Inledning 
Att elever inte når upp till de krav och förväntningar som skolan ställer är inget nytt fenomen. 

Ända sedan folkskolans införande år 1842 har det pågått diskussioner kring elevers 

svårigheter och olikheter samt hur skolan ska möta dessa elever. Olika differentierande 

åtgärder har använts genom åren och specialundervisning har ansetts liktydig med ”…en 

speciell undervisning för speciella elever genomförd av speciella lärare i speciella miljöer,  

d v s skild från annan, oftast kallad vanlig eller normal undervisning” (Emanuelsson, Persson 

& Rosenqvist, 2001, s. 10). 

 

Enligt aktuell forskning beräknas så många som 10-20 % av grundskoleeleverna vara i 

matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006; Lunde, 2011) och trots skolans insatser har flera 

nationella och internationella utvärderingar under 2000-talet visat att svenska elevers 

matematikkunskaper försämrats över tid. TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) visade att svenska 

elever lär sig mindre matematik mellan årskurs 4 och årskurs 8 än i andra länder och att 

resultaten i matematik bland åttondeklassarna hade försämrats ytterligare jämfört med tidigare 

TIMSS-undersökningar. PISA-undersökningen 2012 (Skolverket, 2013) visade också på 

svenska elevers allt sämre resultat inom området matematik och att svenska elever för första 

gången presterade under OECD-genomsnittet (Skolverket, 2013). I skolverkets databas SIRIS 

finner vi att andelen elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik har 

fördubblats från läsåret 1997/1998 till läsåret 2014/2015. Läsåret 2014/2015 lämnade 10,4% 

av eleverna grundskolan utan godkänt betyg i matematik (http://siris.skolverket.se). 

Sammanfattningsvis visar dessa undersökningsresultat på att skolan, trots stora insatser i form 

av extra anpassningar och särskilt stöd, ändå inte lyckas hjälpa alla elever att nå skolans 

kunskapskrav inom matematikämnet.  

Enligt Skolinspektionen (2010) använder sig skolor av standardiserade och förenklade 

lösningar för att nå förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse men ofta uteblir de positiva 

effekterna. Kunskapen om insatsers effekt är ofta begränsade (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). Adler, en i media omtalad neuropsykolog, har uttalat sig om att det är 

vanligt att de specialpedagogiska insatserna inte ger önskat resultat och att det saknas 

utarbetade modeller för hur skolor kan arbeta med elever i matematiksvårigheter.  

Vi har båda lång erfarenhet av att arbeta som klasslärare och har under årens lopp kommit i 

kontakt med många elever i matematiksvårigheter. Vi har många gånger frågat oss vad 

matematiksvårigheterna beror på och även sett elever komma ur sina matematiksvårigheter 

http://siris.skolverket.se/
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genom olika former av insatser och ändrade arbetssätt. Vi har också upplevt att elevernas 

svårigheter ibland kvarstått då insatserna antingen missriktats eller uteblivit. Under vår 

utbildning till speciallärare i matematik väcktes vårt intresse för specialpedagogiska insatsers 

betydelse för elever i matematiksvårigheter.  

Vår uppfattning är att skolan mest uppmärksammas i negativa sammanhang. Skolan behöver 

positiva målbilder och för oss har det under vår utbildning blivit tydligt att valet av 

specialpedagogiska insatser är mycket betydelsefullt för elever i matematiksvårigheter. Som 

blivande speciallärare i matematik är vi därför nyfikna på vad några speciallärare anser vara 

framgångsrika insatser i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Undervisningens 

generella kvalitet och det förebyggande arbetet har naturligtvis stor betydelse men vi kommer 

inte att studera detta inom ramen för denna studie. Vår utgångspunkt är att synen på vad som 

kan orsaka hinder i elevers matematikinlärning är betydelsefull vid valet av insats och att 

insatsen är avgörande för elever i matematiksvårigheter. Kunskapen kring vilka insatser som 

bidrar till att elever i matematiksvårigheter når kunskapsmålen måste öka då det är en 

avgörande faktor för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning (Vetenskapsrådet, 2015). Vi 

anser att det är en viktig utgångspunkt och vill därför nå ökad kunskap kring detta.   

Disposition och definition av centrala begrepp 
I bakgrunden beskrivs styrdokument, litteratur och forskning som vi fann relevant med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. I det avsnittet presenteras olika 

förklaringsmodeller till hinder i elevers matematiklärande och olika insatser i praktiken. 

Därefter återfinns studiens metoddel, de forskningsetiska aspekterna och trovärdighet, följt av 

resultat och diskussion.   

I vår studie har vi använt oss av olika centrala begrepp. I Skollagen, 2010:800, används 

begreppet elever i matematikproblem. I vår studie använder vi oss av begreppet elever i 

matematiksvårigheter. Med det begreppet avser vi elever som trots extra anpassningar eller 

särskilt stöd inte förväntas nå alla kunskapskrav i matematik. Vi har i studien lyft fram olika 

strategier som speciallärarna använder sig av. Med begreppet strategier menar vi övergripande 

strategier i allmänhet och inriktade insatser, metoder och tillvägagångssätt riktade mot en 

enskild elev eller en grupp elever som definierats vara i matematiksvårigheter. 

Med begreppet framgångsrika strategier avser vi de insatser, metoder och tillvägagångssätt 

som satts in och som påverkat elevens matematiklärande positivt på vägen att nå 

kunskapskraven i matematik.  
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Bakgrund 
Nedan presenteras styrdokument, litteratur och tidigare forskning rörande 

matematiksvårigheter och specialpedagogiska perspektiv. Vi redovisar även våra teoretiska 

utgångspunkter där det relationella perspektivet, det sociokulturella perspektivet och 

didaktiska utgångspunkter framträder.  

Styrdokument 
Inom skolan finns ett antal styrdokument som styr verksamheten. Nedan väljer vi att lyfta 

fram vad tre av styrdokumenten säger kring det som vi finner är av vikt för vår studie.  

Enligt rådande läroplan ska undervisningen i matematik ”…syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik 

och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (Skolverket, 2011, s 

47). I skollagen, 2010:800, beskrivs att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär 

att ge varje elev stöd och stimulans för att nå så långt som möjligt utifrån sin förmåga. I de 

riktlinjer som beskrivs i ”Allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014) ska eleven ges extra stöd i form av extra anpassningar om 

eleven riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Om eleven trots de extra anpassningarna ändå inte 

beräknas nå målen ska skolan utreda elevens behov av särskilt stöd och vid behov upprätta ett 

åtgärdsprogram.  

Tidigare forskning 
Den första delen av avsnittet behandlar olika förklaringsmodeller som forskningen lyfter fram 

kring hinder i elevers matematiklärande. Den andra delen beskriver betydelsen av lärares 

arbete i allmänhet samt speciallärares arbete i praktiken med särskilt fokus på hur de möter 

elever i matematiksvårigheter, utifrån utgångspunkterna läraren, eleven och undervisningen. 

Slutligen beskrivs forskning kring resultat av specialpedagogiska insatser. I studien beskrivs 

dock inte alla faktorer som kan utgöra hinder i elevers matematiklärande, inte heller belyser vi 

all forskning kring speciallärares strategier i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Vi har 

valt att i huvudsak fokusera på forskning från de senaste åren med fokus på vad som kan 

anses utgöra hinder i elevers matematiklärande och olika strategier i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter.  
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Förklaringar till hinder i matematiklärande 

I kommande avsnitt följer en beskrivning av några olika förklaringar till hinder i elevers 

matematiklärande som olika forskare lyfter fram.  

Förklaringarna till matematiksvårigheter har forskningen traditionellt delat upp i fyra olika 

förklaringsmodeller: medicinska/neurologiska, sociologiska, psykologiska och didaktiska 

(Sjöberg, 2006; Engström, 2003; Ahlberg 2001). Enligt Malmer (2002) kan språkliga 

svårigheter vara ytterligare en förklaring till elevers matematiksvårigheter.  

Då medicinska/neurologiska förklaringar lyfts fram anses elevens matematiksvårigheter bero 

på en defekt hos eleven själv, till exempel en hjärnskada eller annan fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning (Engström, 2003). Enligt Lundberg och Sterner (2006) handlar det om 

”…en basal funktionsnedsättning som drabbar den matematiska förmågan” (s. 66 ). I 

kölvattnet av ”dyslexivågen” på 1990-talet kom dyskalkylibegreppet att hamna i fokus inom 

matematikområdet. Engström (2003) är kritisk till begreppet då han anser att matematiken 

inte har en enkel lokalisering i hjärnan. Att svårigheter i matematik har ett samband med 

arbetsminnet tar Raghubar, Marcia, Barnes och Hecht (2010) upp i sin artikel. Författarna 

menar dock att förhållandet mellan matematik och arbetsminnet är komplext och att flera 

faktorer är inblandade. Lunde (2011) däremot anser att det inte finns tillräckligt med stöd för 

att säga att en nedsättning av arbetsminnet skulle kunna skapa matematiksvårigheter. 

Sociologiska förklaringar till matematiksvårigheterna anses till exempel bero på 

uppväxtmiljö, social bakgrund och föräldrars utbildningsnivå (Engström, 2003).  

Psykologiska förklaringar till matematiksvårigheter anses bero på exempelvis bristande 

ansträngning, koncentrationssvårigheter, ångest eller olika kognitiva brister (Engström, 2003). 

Enligt Sjöberg (2006) är stress inlärningens största fiende och Häggblom (2000) betonar 

betydelsen av elevens motivation och självförtroende i samband med matematiklärande för att 

undvika en negativ självbild som kan leda till matematiksvårigheter. Wadlington och 

Wadlington (2008) använder begreppet matematikängslan och menar att det kan vara en 

förklaring till matematiksvårigheter.  

Didaktiska förklaringar till matematiksvårigheterna söks i elevens lärmiljö och anses bero på 

till exempel bristande undervisning, där förklaringarna relateras till undervisningens 

organisering, planering och utförande (Sjöberg, 2006). Lärarens oförmåga att anpassa 

undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder efter elevernas förkunskaper anses bero på 

lärarens bristande matematikdidaktiska kompetens (Löwing, 2006). Även stadieövergångar 
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och nya undervisningssammanhang anses kunna orsaka matematiksvårigheter (Stadler, 2009; 

Häggblom, 2000). I sin doktorsavhandling lyfter Sjöberg (2006) fram både alltför ensidig 

färdighetsträning och elevernas låga arbetsinsats som förklaringar till elevers 

matematiksvårigheter. Elevernas egna förklaringar till matematiksvårigheterna som lyfts fram 

i Sjöbergs avhandling är till exempel bristande arbetsro, långa arbetspass, ointresse och 

lärarens tidsbrist. ”More of the same” är även enligt Fuchs, Fuchs, Eaton, Hamlett och Karns 

(2000) en vanligt förekommande insats inom matematikens område och även de anser att 

elever som bara tillåts öva på rutinuppgifter inte utvecklas inom matematiken. 

Språkliga förklaringar anses vara en faktor som kan leda till matematiksvårigheter. 

Lässvårigheter anses kunna leda till svårigheter med läsuppgifter inom matematiken 

(Engström, 2003; Österholm, 2009). Lundberg och Sterner (2006) menar att dyslexi, som 

utmärks av ofullständig automatisering också kan orsaka matematiksvårigheter. Wadlington 

och Wadlington (2008) nämner också dyslexi och menar att matematik kan vara en utmaning 

för svaga läsare men även för elever med nedsatt auditiv förmåga som kan ha svårt att lära sig 

begrepp. Bristande grundläggande begreppsuppfattning är en annan förklaring till hinder i 

matematiklärandet (Malmer, 2002). 

Strategier i det dagliga mötet 

Lärare och deras undervisning är av mycket stor betydelse för elevers lärande och 

studieframgångar (Håkansson & Sundberg, 2012; Hattie, 2012). Synen på vilka faktorer som 

genererar effektiva matematiklektioner varierar då ämnet är komplext. Wadlington och 

Wadlington (2008) tar upp olika strategier som de anser utgör bra undervisning för alla elever 

men nödvändiga för elever i matematiksvårigheter. Vi har valt att redovisa olika strategier 

som forskningen lyfter fram utifrån följande rubriker: Läraren – Undervisningen, 

Undervisningen – Eleven och Eleven – Läraren. Denna indelning har vi valt då dessa kan 

kopplas till Brousseaus didaktiska triangel som vi presenterar närmare under rubriken 

Didaktiska utgångspunkter i vår teoretiska referensram.  

Läraren - Undervisningen 

Forskning visar att lärares kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att elever ska nå 

framgång i skolan. Enligt Hattie (2012) är lärarens undervisning den faktor som är av störst 

betydelse för elevers resultat. Engström (2003) anser att lärares didaktiska kompetens är 

betydelsefull för att undervisningens organisation, planering och utförande ska kunna 

anpassas till alla elever. Att nivågruppera anser han vara ett ineffektivt sätt för att hjälpa 

elever i matematiksvårigheter. Matematikundervisning som ger eleverna utrymme att vara 
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aktiva och diskutera matematik är betydelsefullt för deras lärande (Jäder, 2015). Även 

Ahlberg (2001) och Löwing (2004) lyfter fram elevaktiv undervisning och betydelsen av 

kommunikation. De menar att eleverna blir mer motiverade och känner mer glädje vid ett 

sådant arbetssätt. Det är även viktigt att eleverna utvecklar förståelse och känner glädje 

eftersom det påverkar deras självförtroende och möjlighet till lärande positivt (Butterworth, 

2000; Wadlington & Wadlington, 2008). Även Moscardini (2010) fokuserade på processen då 

han i sin observationsstudie skrivit om 24 elever i Skottland med måttliga inlärningsproblem 

som fått CGI (kognitiva guidade instruktioner). CGI fokuserade på barnets matematiska 

tänkande och man fann att det är av vikt att lärare har kunskap och förståelse för elevernas 

aritmetiska tänkande, vilket lärarna bör bygga vidare på i sin undervisning. Jitendra och Star 

(2011) kommer i sin studie, gjord i USA, fram till att elever med inlärningssvårigheter kan 

lära sig arbeta med problemlösning när undervisningen är utformad för att främja förståelse. 

Genom att arbeta efter modellen SBI (Schema-based instruction) guidas eleven genom 

problemlösningsprocessen och lär sig flexibla lösningsstrategier och får en djupare förståelse 

för matematiska problems struktur.  

Då vissa forskare anser att matematiksvårigheter kan bero på bristande minnesfunktioner har 

det på flera skolor dykt upp olika program med syfte att träna upp och förbättra elevers minne. 

Många skolor använder dessa program, som enligt Spencer-Smith och Klingbergs (2015) 

systematiska genomgång och metaanalys visar på bra förbättringar för barn och vuxna i det 

dagliga livet. Dock finns det enligt Rode, Robson, Purviance, Geary och Mayr (2014) inga 

studier som visar att dessa förbättringar kan omsättas inom matematiken. I deras studie som 

gjordes på 8-9 år gamla elever i USA fann de att eleverna förbättrade sina resultat på 

arbetsuppgifterna som fanns i träningsprogrammet men inte utanför. De menar vidare att man 

inom skolan, med stor försiktighet, bör avväga om dessa minnesprogram ska användas.  

Dowker (2005) och Lundberg och Sterner (2009) framhåller betydelsen av tidig 

identifiering/kartläggning och tidiga insatser där stödundervisningen utformas individuellt för 

att öka chanserna till god matematikutveckling. Även Gersten, Jordan och Flojo (2005) 

betonar betydelsen av att identifiera tidiga tecken på matematiksvårigheter för att förbättra 

och förhindra senare matematiksvårigheter.  

Undervisningen - Eleven 

Hansson (2012) visar på positiva effekter på elevernas matematikprestationer då läraren tar 

stort ansvar för undervisnings- och lärprocessen och vägleder, aktiverar och stödjer eleverna i 



12 
 

deras kunskapsutveckling. Genom att förklara och belysa det matematiska innehållet, fråga, 

kommunicera och skapa situationer där eleverna får reflektera och resonera får eleverna vara 

med och konstruera sin kunskap, något som har positiv effekt på deras matematikprestationer. 

Undervisning som anknyter till en verklighet som eleverna känner till (kontextualisering) 

anses också vara framgångsrikt för att utveckla goda kunskaper i matematik (Boaler, 2011; 

Petersen, 2012). 

Vetenskapsrådet (2015) presenterar i sin rapport en forskningsöversikt med en fördjupad 

analys av olika insatser, i syfte att öka kunskapen om vilka insatser som förbättrar möjligheten 

att nå kunskapsmålen för elever i behov av särskilt stöd. De undersökte 38 meta-analyser och 

fann att tre av de fem undersökta arbetssätten visar på goda effekter när det gäller ökad 

uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter. Dessa tre arbetssätt är kamratlärande, 

explicit undervisning och träning i metakognitiva strategier. Med kamratlärande menas att 

elever undervisar elever under överinseende av läraren. Kamratlärande, för att främja 

matematisk förmåga, fungerar bäst om den utförs i elevernas ordinarie klassrum, och har 

störst effekt för elever med funktionsnedsättning/inlärningssvårigheter och för yngre elever. 

Explicit undervisning innebär att lärarens undervisning är strukturerad och tydligt målinriktad. 

Att träna eleverna i metakognitiva strategier handlar om att lära eleverna att tänka om det 

egna tänkandet. Forskarna fann även att insatser där eleverna lär sig olika procedurer som stöd 

för lärandet, datorstödd undervisning och individuellt lärarstöd var betydelsefullt för att stödja 

elever i matematiksvårigheter. Avslutningsvis lyfter forskarna fram att de arbetssätt som 

används i arbetet med elever i behov av särskilt stöd måste ses över, eftersom valet av 

arbetssätt påverkar elevernas lärande och skolprestationer. 

Holmes och Dowker (2013) genomförde en studie i England med 440 elever som ansågs ha 

måttliga till stora svårigheter i matematik. Undervisningen i deras studie var uppbyggd på 

systematisk inlärning av grundläggande fakta och begrepp. Eleverna erbjöds två gånger 15 

minuters individuell intensivträning per vecka och resultaten visade på god effekt. Även 

Butterworth och Yeo (2010) anser att systematisk intensiv specialpedagogisk undervisning 

ger positiv effekt men de rekommenderar dock 45 minuters daglig träning. 

Både Löwing (2006) och Firsov (2007) lyfter fram betydelsen av att eleverna arbetar på rätt 

nivå. Enligt Firsov kan elever i matematiksvårigheter till och med påverkas positivt av att 

arbeta på en låg nivå eftersom de då får uppleva framgång. Detta står dock i motsats till 

Vygotskijs tankar om att en elev alltid befinner sig i en utvecklingszon som innebär att eleven 
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har en kunskapspotential som kan sträcka sig långt utöver vad eleven faktiskt kan utföra 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Med stöd och hjälp av andra (antingen lärare eller andra 

elever) kan eleven genom instruktion, vägledning eller förklaringar arbeta på den översta 

gränsen till sin förmåga och lära sig att behärska något nytt.  

Eleven - Läraren 

Betydelsen av hur elever bedöms lyfts fram inom forskningen och ofta skiljer man mellan 

summativ bedömning och formativ bedömning. Summativ bedömning används när 

arbetsprocessen är slut och visar vad eleven lärt sig under en viss tid, det vill säga ger ett 

avslutande resultat. Till skillnad mot summativ bedömning pågår formativ bedömning under 

hela arbetsprocessen. Formativ bedömning ska visa eleven var hen är nu, vart hen ska och hur 

hen kommer dit (Lundahl, 2011; Ridderlind, 2014). Hur läraren arbetar med bedömning kan 

ge positiva eller negativa effekter på elevernas matematiklärande (Black & Wiliam, 1998). 

Även Hattie och Timperley (2007) betonar betydelsen av bedömning och anser att läraren bör 

bedöma och återkoppla till eleven så att eleven vet vart hen ska (målet), och hur hen ska nå 

målet och vad som är nästa steg i hens lärande. Om eleven vet svaren på dessa frågor så anser 

författarna att det förbättrar inlärningen. I MiMa-projekt har Ridderlind (2014) arbetat med 

formativ bedömning. Hon fann att elever som är insatta i vad som ska bedömas och hur det 

ska bedömas har en positiv inverkan på deras lärande och kunskapsresultat. Eleverna kände 

sig inte stressade inför ett prov då de visste att de hade fler tillfällen på sig att visa sina 

förmågor. Samma slutsats drog Isaksson och Tallefors (2014) i sin studie om muntliga 

kamratbedömningar. I studien visade det sig att när eleverna var involverade i arbetet med 

kunskapsnivåer, fick de en djupare förståelse för var de befann sig i sin kunskapsutveckling 

och hur de skulle gå vidare. Även Bennett (2011) anser att formativ bedömning kan vara bra 

men lyfter fram att man ska titta kritiskt på det. Han menar att det empiriska underlaget 

spretar och efterfrågar en tydlig definition av formativ bedömning. Han hävdar att formativ 

bedömning ska kopplas till ämnesspecifik kunskap och ska ses som en del av en helhet. Även 

rådgivarna Palmius och Rådbrink på Specialpedagogiska skolmyndigheten (muntlig 

kommunikation, 17/11, 2014) tar upp vikten av att bedöma korrekt och poängterar att det är 

viktigt att läraren anpassar bedömningssituationerna för att ge alla elever möjligheter att visa 

vad de kan. Nyström (2004) delar denna uppfattning och menar att det krävs en mångfald och 

variation av formerna för bedömning om alla elever ska kunna få visa vad de kan. Dowker 

(2005) diskuterar hur bedömning av elevers kunskaper kan påverka huruvida insatserna blir 

effektiva eller ej och menar att användandet av standardiserade tester kan göra att viktig 
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information om elevers styrkor och svagheter missas. Det är därför viktigt med intervjuer och 

att bedöma elevernas svar. Pettersson (2013) anser formativ bedömning vara ett verktyg för 

att förbättra elevers lärande men också själva undervisningen. 

Sjöberg (2006) studerade i sin multimetodstudie elever som lyckades åstadkomma en 

vändning, från att ha varit elever i matematikproblem 1  lämnade de grundskolan med 

godkända betyg. Den största bidragande orsaken var elevernas förändrade attityder och 

inställning till skolan, där strävan att komma in på gymnasiet, bidrog till att de började 

fokusera på matematikämnet. Eleverna i studien lyfter fram att läraren hade stor roll i deras 

vändning då lärarens relation till eleverna var viktig. De lärare som inte gav upp utan som 

”fanns där” som eleverna uttryckte det, gav värdefulla insatser som eleverna uppskattade. 

Även relationen mellan eleverna är viktig. Eleverna ska känna sig trygga och accepterade för 

att kunna utvecklas i klassrummet. Ansvaret för att skapa bra relationer mellan eleverna ligger 

hos läraren som ska skapa ett bra klassrumsklimat. Wadlington och Wadlington (2008) 

instämmer och i sin artikel betonar de klassrumsmiljöns betydelse för att övervinna 

matematikängslan. Dowker, Sarkar och Looi (2016) anser att lärare och föräldrar ska visa en 

positiv attityd till matematik och att de ska försöka undvika att tala om matematik i negativa 

termer. Andra faktorer som Wadlington och Wadlington (2008) lyfter fram som 

betydelsefulla är beröm, så att eleverna känner att de lyckas, fokus på processen istället för 

rätt och fel, samarbete framför tävling och uppgifter på rätt nivå. 

Samuelsson och Lawrot (2009) genomförde en empirisk studie där 27 lärarstudenters 

erfarenheter av låsningar och upplåsningar i matematik studerades. De fann att läraren har stor 

betydelse för elevers lärande i matematik och för elever med låsningar i matematik är det 

betydelsefullt att lärandemiljön utmärks av en god relation mellan läraren och eleverna, ett 

tillåtande gruppklimat och att läraren är engagerad, visar tålamod och har positiva 

förväntningar på eleverna.  

Teoretisk referensram 
Studien hämtar inspiration från tre olika områden för att förstå hinder i elevers 

matematiklärande och tolka speciallärares strategier för att möta elever i 

matematiksvårigheter. I följande avsnitt beskrivs de två grundläggande specialpedagogiska 

perspektiven, där vi är inspirerade av den mer relationella utgångspunkten. Till den teoretiska 

referensramen hör även sociokulturell teoribildning, med fokus på lärande och 

                                                           
1 Sjöberg (2006) använder begreppet matematikproblem i sin multimetodstudie.  
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kommunikation, samt didaktiska utgångspunkter. Vi har valt dessa utgångspunkter då vi ser 

eleven som integrerad i ett socialt sammanhang, där lärande i matematik sker i samspel med 

andra och där lärarens val av didaktiska strategier är betydelsefulla för elevens lärande.  

Specialpedagogiska perspektiv 

Inom specialpedagogisk forskning kan man grovt sett urskilja två olika perspektiv på hur 

forskare ser på matematiksvårigheter. Hellblom-Thibblin (2004) fann i sin avhandling en 

tydlig skiljelinje mellan de två perspektiven och att synen på och formuleringen av elevers 

svårigheter, det vill säga valet av perspektiv, har betydelse för synen på och valet av åtgärder. 

Det ena perspektivet kan ses utifrån en mer individinriktad utgångspunkt och det andra utifrån 

en mer relationell utgångspunkt. Forskare benämner dessa två motpoler på olika sätt.   

När felet söks hos eleven används ofta benämningar såsom det medicinska, psykologiska, 

kategoriska, individuella eller kompensatoriska perspektivet. Elevens matematiksvårigheter 

anses då bero på till exempel nedsatt arbetsminne, koncentrationssvårigheter eller bristfällig 

abstraktionsförmåga (Lundberg & Sterner, 2006). Nilholm (2005) kallar perspektivet för det 

traditionella perspektivet och menar att det finns vissa centrala drag såsom att problemet 

återfinns hos individen, användandet av specifika undervisningsmetoder, diagnostisering och 

förespråkande av specialpedagogisk professionalism. Han anser vidare att det traditionella 

perspektivet fortfarande dominerar specialpedagogiken. Om man utgår från detta perspektiv 

är strategierna alltså riktade mot individnivå, det vill säga elevens uppvisade svårigheter.  

Historiskt sett är det individinriktade perspektivet det äldsta perspektivet och ur kritiken emot 

det kom ett nytt perspektiv att växa fram. Det nya perspektivet är mer inriktat mot miljön runt 

eleven och strategierna inriktas därför även mot de omgivande miljöerna istället för enbart 

mot barnet (Ahlberg, 2007; Nilholm, 2005). Detta perspektiv kallas ofta för det relationella, 

sociologiska eller pedagogiska perspektivet.  

Sjöberg (2006) tydliggör skillnaden mellan de bägge perspektiven genom uttrycken ”eleven 

med problem” respektive ”eleven i problem”. Vi använder oss i denna studie av uttrycket 

”eleven i problem” då vi anser att eleverna inte är ensamma bärare av problemet utan att 

förklaringarna till hinder i elevers matematiklärande även bör sökas i elevens omgivning och 

miljö.   

Vi finner det intressant att beskriva och analysera några speciallärares val av perspektiv då vi 

utgår från att det påverkar hur speciallärare möter elever i matematiksvårigheter och även 

valet av strategi. Perspektivet färgar förklaringar och åtgärder! 
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Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie har influenser från den sociokulturella teoribildningen vilket innebär att vi ser 

den sociokulturella teoribildningen som en yttre ram för att förstå elevers matematiklärande 

och matematikutveckling.  

Enligt Säljö (2000) har det sociokulturella perspektivet en tydlig utgångspunkt i Lev S. 

Vygotskijs teorier om att elever lär i samspel med andra genom kommunikation och 

interaktion. Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande och utveckling som en aspekt av 

all mänsklig verksamhet där lärandet anses ske genom deltagande i sociala praktiker. Den 

mänskliga lärmiljön som utmärks av interaktion och kommunikation är central för lärandet 

både på individuell och kollektiv nivå. Vidare beskriver Säljö (2000) lärandets situerade natur 

och menar att utveckling och lärande är situerad och sker i samspel med andra där kopplingen 

mellan individer och omgivning är central.  

Claesson (2002) lyfter fram det sociokulturella perspektivet som en av flera viktiga teoretiska 

inriktningar som försöker ta elevens perspektiv och även försöker beskriva hur 

undervisningen kan möta elevers olika sätt att förstå. För att beskriva hur lärandet går till 

används begreppet ”zone of proximal development” som innebär att människor som befinner 

sig i en lärandesituation har en zon inom vilken utveckling skulle kunna vara möjlig. Steele 

(2001) porträtterar i sin studie en lärare som använder en sociokulturell ansats i sin 

matematikundervisning. Genom social interaktion med en mer kunnig person, i detta fall 

läraren, som involverar eleverna i att förklara och motivera sitt tänkande anser författaren att 

elevers matematiska tänkande gick framåt. Med hjälp av frågor och diskussioner hjälpte 

läraren eleverna att kommunicera sina tankar och de fick då också förståelse för andras tankar 

och idéer något som utvecklade deras egen förståelse till en högre nivå. Elevernas 

matematiska språk och förståelse för begrepp utvecklades också. Inom det sociokulturella 

perspektivet betonas processen och inte produkten, och eleven tillåts prova olika strategier 

och inlärningssituationen utmärks av aktivitet (Claesson, 2002). Vidare är det ur ett 

sociokulturellt perspektiv viktigt att skapa en miljö som främjar lärandet och lusten att lära.  

Vårt val av sociokulturellt perspektiv baserar sig på vår övertygelse om att lärande sker 

genom sampel och interaktion. Vi finner det därför intressant att beskriva och analysera hur 

speciallärare möter elever i matematiksvårigheter då elevens svårigheter förstås som 

situerade.  
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Didaktiska utgångspunkter 

Vår utgångspunkt är att elever lär sig det som gjorts möjligt för dem att lära sig. Vi tror att det 

är betydelsefullt hur elever får möta det matematiska innehållet och sedan bearbeta det, därför 

har denna studie även didaktiska utgångspunkter. Ordet didaktik har grekiskt ursprung och 

betyder bland annat ”undervisa”, ”lära” och ”tillägna sig”. Den didaktiska triangeln är ett 

grundläggande begrepp inom forskning kring undervisning och lärande som lyfter fram 

läraren, eleven och ämnet/innehållet och relaterar dem till varandra (Håkansson & Sundberg, 

2012). I undervisningssituationen är dessa tre parter involverade i lärandet och relationen dem 

emellan brukar beskrivas som en triangel där hörnen utgörs av parterna och sidorna utgör 

relationen mellan parterna. Inom forskningen presenteras modellen på olika sätt. Vi har utgått 

från Erfjord, Hundeland och Carlsen (2012) som beskriver den didaktiska triangeln i 

skolsammanhang utifrån följande bild: 

 

(Erfjord, Hundeland & Carlsen, 2012, s. 655)  

Författarna menar att samspelet/interaktionen mellan lärare-elev, ämne-elev och lärare-ämne 

påverkar undervisningen i klassrummet och möjligheten till lärande. Liljekvist2 (2014) menar 

att lärarens roll i den didaktiska situationen innebär att som ansvarig utforma och tillrättalägga 

uppgifter och undervisning. Relationen mellan eleven och matematikämnet utgörs av en 

adidaktisk situation som innebär att läraren träder tillbaka och låter eleven skapa sin egen 

kunskap och förståelse för ämnet genom att lösa det matematiska problemet. Relationen 

lärare-elev utgörs av social interaktion och dialog.   

 

Vi finner de didaktiska utgångspunkterna betydelsefulla eftersom de påverkar möjligheterna 

för en god lärmiljö och kan vara avgörande för om en elev hamnar i matematiksvårigheter 

eller inte (Ahlberg, 2001). Utifrån en didaktisk utgångspunkt torde det vara betydelsefullt att 

beskriva och analysera speciallärares val av didaktiska strategier eftersom lärarens val av 

strategier utgör en förutsättning för eleverna att utveckla matematisk kompetens. Lärarens val 

av didaktiska strategier bör styras av vilka kunskaper som eleven uppvisar.   

                                                           
2 Under utbildningen har vi kommit i kontakt med Brousseau och hans teori om didaktiska situationer. Eftersom 

vi hade svårt att få tag i Brousseau (1997) har vi istället använt oss av Liljekvist (2014) som refererar till 

Brousseau och hans teori om didaktiska situationer för att utveckla undervisning och lärande. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera speciallärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och framgångsrika 

strategier i arbetet.   

Följande frågeställningar används för att klargöra studiens syfte: 

 Vad anser speciallärare kan utgöra hinder i elevers matematiklärande? 

 Vilka strategier använder speciallärare i det dagliga mötet med elever i 

matematiksvårigheter?   

 Vilka strategier uppfattar speciallärare som särskilt framgångsrika i arbetet med 

elever i matematiksvårigheter? 

Metod 
Nedan beskrivs och argumenteras för vårt val av tillvägagångssätt vid denna kvalitativa 

studies genomförande. Sedan följer en redovisning av informanter, urval, intervjuernas 

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

studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet samt olika etiska aspekter som tagits hänsyn till.  

Forskningsansats och undersökningsmetod 
Fejes och Thornberg (2015) redogör för flera olika kvalitativa metodansatser och menar att 

valet av metodansats beror på forskningsintresset och den kunskap som man vill komma åt. 

Då vi i vår studie ville beskriva och analysera speciallärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och framgångsrika 

strategier i arbetet ansåg vi kvalitativ forskningsansats mest lämplig för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. I en kvalitativ studie används det som är gemensamt för flera olika 

kvalitativa metodansatser.  

Enligt Fejes och Thornberg (2015) ska datainsamlingsmetoden vara en konsekvens av 

forskarens val av metodansats. Eftersom olika problem löses med olika metoder är det viktigt 

att ha kännedom om forskarvärldens olika instrument för att därmed kunna bedöma 

lämpligheten vid valet av metod (Stukát, 2011). I samband med att vi skaffade oss kunskap 

om olika forskningsinstrument kom vi i kontakt med Kvale (1997) som menar att om man vill 

ta reda på hur någon uppfattar sin värld och sitt liv gör man bäst i att prata med dem. Vi valde 

att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer, då vi var intresserade av speciallärarnas 

egna uppfattningar och synsätt, rörande våra tre frågeställningar. Kvalitativ intervju är ett 
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lämpligt verktyg vid kvalitativ forskning och används för att besvara frågor där 

forskningsintresset är riktat mot att söka svaret på informanternas upplevelser och synsätt 

kring forskarens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna beskriver 

forskningsintervjuandet som ett hantverk och menar att målet med forskningsintervjun är att 

producera kunskap och att kunskapen uppstår i samspelet mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Vidare anser de att det inte finns en standardmodell eller några allmänna regler 

för hur en forskningsintervju ska genomföras.  

Genom intervjuerna ville vi fördjupa oss i de faktorer som speciallärare lyfter fram samt finna 

mönster i deras svar på våra frågeställningar. Då vi var intresserade av vad intervjupersonerna 

uppfattar som intressant och viktigt samt var ute efter fylliga och detaljerade svar, använde vi 

oss av semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju är frågorna allmänt 

formulerade och utgår från frågeområden som är kopplade till forskningsfrågorna, snarare än 

exakta frågeställningar. Enligt Bryman (2011) blir då intervjuprocessen mer flexibel och kan 

röra sig i olika riktningar, frågornas ordningsföljd kan variera och intervjuaren kan ställa 

uppföljande frågor till det som uppfattas vara viktiga svar. Vi utformade en intervjuguide 

bestående av några inledande bakgrundsfrågor och tre öppna frågor kopplade till studiens 

frågeställningar. Till de öppna frågorna formulerades även uppföljningsfrågor som kunde 

användas om inte svaret på den öppna frågan var tillräckligt givande eller uttömmande (bilaga 

2). Öppna frågor är en fördel då intervjupersonen har flera svarsmöjligheter och intervjuaren 

kan ställa följdfrågor som kompletterar svaren (Kavle & Brinkmann, 2009). Vidare menar 

författarna att det är viktigt att frågorna i intervjuguiden är anpassade till studiens ämne och 

syfte samt att frågornas karaktär bidrar till både ökad kunskap och god interaktion.  

Pilotstudie 
Vi valde att genomföra en pilotstudie med syfte att testa om frågorna i vår intervjuguide 

svarade på studiens syfte och frågeställningar och för att få nya infallsvinklar. Intervjuguiden 

prövades på två av oss utvalda pedagoger. Provintervjuerna genomförde vi var för sig. Efter 

genomförandet av provintervjun diskuterades utformningen av intervjuguiden av både 

informanten och intervjuaren. Provintervjuerna och diskussionerna uppmärksammade oss på 

hur frågorna uppfattades av den intervjuade och ledde fram till några ändringar av 

följdfrågorna. Det visade sig också att vår tidsuppskattning angående intervjuns längd var 

rimlig.  
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Urval 
Personerna i undersökningsgruppen kom från fem olika kommuner och bestod av elva 

pedagoger från elva olika skolor. Fyra av dem hade speciallärarexamen, två studerade till 

speciallärare respektive specialpedagog. De resterande fem hade specialpedagogisk 

kompetens utan formell behörighet men arbetade som speciallärare i praktiken. I denna studie 

har vi valt att kalla samtliga informanter för speciallärare då deras uppdrag innebar arbete 

med elever i behov av särskilt stöd. Samtliga informanter arbetade med elever inom 

årskurserna 1-6. Vårt val att undersöka informanternas arbete med elever i tidigare 

årskurserna baserar sig på forskning som visar betydelsen av tidiga insatser för elever i 

matematiksvårigheter (Lunde, 2011; Lundberg & Sterner, 2006; Malmer, 2002).  

Genomförande 
Här redogörs vår uppdelning av arbetet, hur kontakten med informanterna togs och hur 

intervjuerna genomfördes.  

Vi är två författare till denna studie och poängterar att merparten av arbetet med uppsatsen 

och dess olika delar har vi gjort tillsammans. Vi har antingen träffats hemma hos varandra 

eller arbetat via Skype. Vi är således lika ansvariga för studiens alla delar. Inläsningen av 

aktuell litteratur och forskningsartiklar delade vi upp mellan oss men arbetet med att 

formulera det vi funnit i skrift gjordes av oss tillsammans. Genomförande av intervjuerna 

samt transkribering gjordes var för sig, varefter vi noggrant och flera gånger läste igenom 

varandras transkriberingar. Analysarbetet gjordes av oss tillsammans medan Mari Björinder 

inledningsvis hade det huvudsakliga ansvaret för författandet av metoddiskussionen och Sara 

Ljung för resultatdiskussionen. Våra olika bidrag bearbetades och sammanställdes av oss 

gemensamt.  

Inledningsvis utarbetade vi ett missivbrev (bilaga 1) där vi beskrev studien, dess syfte samt 

gav information om oss. Därefter kontaktade vi den centrala elevhälsan i fem olika kommuner 

för att få kontaktuppgifter till speciallärare som kunde tänkas vara intresserade av att delta i 

vår studie. Även rektorer på enskilda skolor kontaktades. När vi fått kontaktuppgifterna 

mailade vi ut vårt missivbrev med en förfrågan om att vara med i vår studie. Några av de 

tillfrågade informanterna tackade nej till att delta i en intervju varför vi fortsatte att tillfråga 

fler informanter.  Slutligen hade 12 speciallärare valt att tacka ja. Men i ett sent skede valde 

en informant att lämna återbud varför studien genomfördes med 11 speciallärare. Intervjuerna 

genomfördes i huvudsak under februari månad 2016.  
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Intervjuerna med informanterna genomfördes i ett ostört rum som de själva valt att träffa oss 

i. Det är viktigt att informanten får välja plats för intervjun så att miljön är ostörd och upplevs 

som trygg och ohotad (Stukát, 2011). Vid intervjuerna deltog en av oss, följaktligen gjorde vi 

sex respektive fem intervjuer vardera. Eftersom det är viktigt att ge en ram och inledande 

orientering åt intervjun (Kvale, 1997) inleddes varje intervju med att missivbrevet 

uppmärksammades, de etiska aspekterna betonades och vi informerade återigen om att 

intervjun skulle spelas in. Informanterna ombads att skriva på dokumentet ”Skriftligt 

informerat samtycke” (bilaga 3) och vi beskrev upplägget för intervjun. Öppningsfrågorna 

syftade till att ge information om informanternas bakgrund men också till att skapa en god 

relation eftersom de första minuterna av en intervju är avgörande för om informanten ska 

känna trygghet att tala fritt (Kvale, 1997). Därefter ställdes våra övergripande frågor och 

följdfrågor om hinder i elevers matematiklärande, strategier i det dagliga mötet med elever i 

matematiksvårigheter samt särskilt framgångsrika strategier. Intervjuerna hade formen av ett 

samtal med vår intervjuguide (bilaga 1) som grund. Intervjuerna, som tog ca 45 minuter att 

genomföra, spelades in och stödanteckningar fördes.  

Databearbetning och analys 
Eftersom vi valt en kvalitativ ansats och kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod har vi i 

analysen av våra kvalitativa intervjudata använt några av de olika analysmetoder som Kvale 

(1997) beskriver så som koncentrering, kategorisering, berättelse och tolkning. Inledningsvis 

transkriberades samtliga intervjuer ordagrant, allteftersom intervjuerna genomfördes. För att 

underlätta genomläsningen valde vi dock bort att skriva ut ord som inte tillförde berättelsen 

något så som hm, a, liksom och asså. Transkriberingen av intervjuerna gjorde vi var och en 

för sig. Vi läste sedan igenom våra egna och varandras transkriptioner flera gånger och 

därefter träffades vi och diskuterade vad vi funnit.  

Analysarbetet skedde i flera steg och den första analysen och tolkningen gjordes redan i 

samband med intervjuernas genomförande och fortskred sedan under det fortsatta arbetet. 

Eftersom de data som svaren på öppna frågor genererar är ostrukturerade i sin form kodades 

och kategoriserades datamaterialet genom att informanternas svar markerades med olika 

färger. Detta gjordes för att kunna urskilja och gruppera svaren i olika kategorier i förhållande 

till våra frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta som en analytisk och 

tolkande process. I arbetet med att analysera och tolka våra intervjudata försökte vi gå utöver 

det omedelbart givna, ”…det manifesta innehållet…” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 219), för 

att på så sätt nå större förståelse för det sagda. Enligt Bryman (2011) är kodning en viktig fas i 
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kvalitativ forskning. Då det enligt Larsson (2011) är viktigt att bearbetningen kan pågå under 

en längre tid där man inte störs av annat arbete valde vi att inleda den analytiska 

arbetsprocessen med att vi satt tillsammans och analyserade våra intervjudata under hela 

första veckan i mars. Analysen och kodningen arbetade vi sedan kontinuerligt med under det 

fortsatta uppsatsarbetet.  

Forskningsetiska aspekter och trovärdighet 
I arbetet med vår studie har vi följt de etiska aspekterna i Vetenskapsrådets CODEX 

(www.codex.vr.se). Där beskrivs fyra forskningsetiska principer som bör ingå då en 

forskningsstudie bedrivs. Det första kravet är informationskravet. Informationskravet innebär 

att de som ingår i studien ska få information om studiens syfte och de villkor som ett 

deltagande i studien ställer på deltagarna. Vi informerade samtliga informanter om studiens 

syfte, villkor och etiska aspekter, först genom missivbrevet (bilaga 1) som mailades ut och 

sedan i samband med själva intervjun. I missivbrevet informerade vi om att deltagandet när 

som helst kunde avbrytas samt att vi önskade skriftligt samtycke om deltagande 

(samtyckeskravet). Vi informerade om konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna i 

studien ges största möjliga konfidentialitet genom att de avkodas så att andra personer ej kan 

identifiera dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att informationen som tagits fram 

endast får utnyttjas till denna studie. Även detta krav informerades informanterna om. I övrigt 

försökte vi vara lyhörda för den utsatthet som vissa av intervjupersonerna kunde känna.  

Resultat 
Nedan redovisas resultaten från våra intervjuer. Med koppling till våra tre frågeställningar 

presenteras våra informanters uppfattningar under följande tre rubriker: Hinder i 

matematiklärande, Strategier i det dagliga mötet, Särskilt framgångsrika strategier. I texten 

har vi valt att ge varje informant ett nummer. Alla citat i texten är kopplade till informanterna 

som skiljs åt genom att de benämns SL1 till SL12, där SL står för speciallärare. Våra olika 

informanter framträder på så sätt i redovisningen, något som ökar studiens trovärdighet. SL11 

framträder dock inte i redovisningen eftersom informanten valde att inte medverka i studien. 

Bland de återgivna citaten finns en snedfördelning som innebär att tre av våra informanter 

framträder oftare i citaten. Alla informanternas intervjuer finns dock med i den analyserade 

empirin. Alla informanter har arbetat på ett flertal skolor och när de medverkat i vår studie har 

de tänkt tillbaka på de skolor de arbetat på och elever de haft under åren. Berättelserna vi tagit 

del av beskrivs av våra informanter oftast vara av generell karaktär utan koppling till enskilda 

http://www.codex.vr.se/
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elever. De fåtal gånger informanterna uttalat sig om en viss elev, kunde det röra sig om en 

elev på en skola där informanten arbetat tidigare. 

Hinder i matematiklärande 
Matematiklärande är komplext och informanterna lyfter fram olika förklaringar till hinder i 

elevers matematiklärande som inte enbart kan kopplas till matematiksvårigheter.   

Jag får elever som jag ska jobba med en stund och jag ser inte att de har några 

matematiksvårigheter. Utan det är något annat… (SL4) 

Forskningen har traditionellt sett delat upp förklaringarna till matematiksvårigheter i fem 

olika förklaringsmodeller. I analysen av intervjuerna såg vi likheter och kopplingar till fyra av 

dessa förklaringsmodeller och valde därför att använda dem som analysverktyg till våra data. 

Vi redovisar därför informanternas förklaringar till hinder i elevers matematiklärande under 

följande rubriker: Didaktiska hinder, Psykologiska hinder, Medicinska/neurologiska hinder 

och Språkliga hinder. 

Didaktiska hinder 

Vi fann att merparten av informanternas förklaringar kring vad som kan utgöra hinder i 

elevers matematiklärande härrör till det didaktiska området. Flera informanter ansåg att 

bristfällig undervisning kan utgöra ett stort hinder i elevernas matematiklärande.   

Jag menar att om lärarna hade arbetat på andra sätt. Om de hade tillåtit ett sätt 

att använda andra sinnen så hade sex av eleverna klarat sig i klassrummet… 

Och jag tror att skulle man jobba lite mer konkret så skulle de här klara av 

matten på ett annat sätt… De i gruppen tror jag skulle kunna klara sig i 

klassrummet med en annan arbetsform. (SL5) 

När läroboken styr undervisningen, blir tempot för högt, undervisningsnivån likaså och alla 

elever befäster därmed inte kunskaperna tillräckligt.  

… läromedlet styr för mycket. Det är ju vad jag tror utefter att jag ändå har sett 

en hel del skolor och klasser… Man stannar inte upp och befäster talområdet 0-

20. (SL10) 

Informanterna lyfter fram organisationens betydelse kopplat till hinder i elevers 

matematiklärande och menar att outbildade lärare, stora undervisningsgrupper och bristande 
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resurser och stödinsatser anses kunna leda till hinder i elevers matematiklärande då de kan 

vara faktorer som påverkar undervisningen i klassrummet.  

Alla lärare är inte ämnade för alla ämnen även om man är behörig. Vissa 

kanske inte är behöriga i matte. (SL12) 

Psykologiska hinder 

Många av informanternas berättelser om hinder faller under kategorin psykologiska hinder. 

Det kan handla om att eleven är orolig eller stressad. Vidare anser en informant att det är 

viktigt hur man talar om matematik och menar att uttalanden i negativa ordalag kan leda till 

att eleven får en negativ inställning till matematik. 

Barn är så rädda att göra fel, de är så rädda. De vill ha det rätt på en gång och 

det får inte stå fel i boken… För det är som att de har ett hinder… det är det 

hindret de har… att de inte vet… att de inte vågar börja. (SL4)  

Det är så viktigt att inte hemma, ja, oj det var så tråkigt med matten, så usch, 

vad jobbigt.(…) För det beror ju på vad de har i sig. Men inställningen… (SL9) 

Oro och låsningar anges som förklaringar till hinder. Vidare nämns också bristande 

koncentration, något som tas upp av flera informanter.  

Jo, det är klart att det finns de som har matteängslan… För matte är liksom ett 

smartämne. Och är man inte duktig i matematik eller behöver hjälp så är man 

inte smart, då kan man tro att man inte är smart, bara för man har svårigheter i 

matematik. Och då blir det en låsning, som inte låses upp liksom… För det är 

väl också något som har med matematik att göra, att det här med 

koncentrationen, att man behöver koncentrera sig. (SL1) 

Att eleverna inte ägnar sig åt matematik på matematiklektionerna är en annan förklaring som 

lyfts fram som ett hinder i matematiklärande.  De uttryckte att elever gjorde andra saker än att 

arbeta med matematik, till exempel för att dölja sin tänkta oförmåga i matematik.  

… så förstod han att, oj, oj, jag kan. Jag behöver inte alls spela apa jämt utan 

jag kan ju visst matematik. (SL7) 

… så han har mest farit runt, han har inte varit intresserad överhuvudtaget … 

(SL5) 
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Medicinska/neurologiska hinder 

Under denna kategori anses hindret ligga hos eleven. Informanterna anser att vissa 

neuropsykiatriska diagnoser kan leda till hinder i matematiklärande.  

Dom har ju inte bara mattesvårigheter. Där är det barn som har diagnoser, 

NPF. (SL7)  

Andra informanter berättar om elever som uppfattas som omogna för uppgiften alternativt att 

ärftliga faktorer kan utgöra hinder i matematiklärandet.  

… så hade jag en kille som hade det ganska jobbigt i matematik. Han var 

liksom, vad ska jag säga, han var född sent på året. Var ganska barnslig om 

man jämför med de övriga i klassen. (SL1) 

Informanterna lyfte även att minnet är en viktig faktor i matematikinlärningen, särskilt då 

vissa kunskaper ska automatiseras. De ansåg att elevers minnessvårigheter kan utgöra ett 

hinder i matematiklärandet.  

Sen arbetsminnet tycker jag var återkommande på flera barn. Bekymmer med 

arbetsminnet när man ska räkna. Det blir svårt att komma ihåg. Det är 

egentligen inte en primär matematiksvårighet men det blir ju det. Det blir en 

sekundär effekt av att arbetsminnet är kort. (SL12) 

Språkliga hinder 

Avslutningsvis lyfter några informanter fram språkliga förklaringar till hinder i elevers 

matematiklärande. Elever som inte riktigt kommit igång i sin läsning eller som har svenska 

som andra språk ansågs ha svårt för lästal, då text ska läsas och begrepp förstås. 

Informanterna påtalar också att språkstörning kan vara en förklaring till hinder i 

matematiklärande.  

Och sen så ska det ju läsas också, det är ju mycket. Så är det mycket 

instruktioner, bokstäver. (SL7)  

Strategier i det dagliga mötet 
Vilka strategier som de intervjuade speciallärarna använder i det dagliga mötet med elever i 

matematiksvårigheter varierar mellan de olika informanterna. Empirin från intervjuerna 

presenteras utifrån följande kategorier: Diagnostiskt arbetssätt, Individanpassat arbetssätt, 

Laborativt och konkret arbetssätt, Lustfyllt arbetssätt, Att erbjuda redskap och Arbetsformer. 
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Diagnostiskt arbetssätt 

Gemensamt för de flesta av speciallärarna är att de kartlägger elevernas kunskaper dels för att 

upptäcka elever i matematiksvårigheter, dels för att kunna anpassa undervisning och 

arbetssätt. Valet av strategi baseras på resultatet av olika screeningsmaterial. I flera fall var 

det också klassläraren som innan dess har uppmärksammat elevens matematiksvårigheter. En 

speciallärare menade att även eleverna kunde påtala att de är i matematiksvårigheter. Flera 

olika screeningsmaterial nämns så som t ex McIntosh, ALP-testet, Diamant och Lukimat.  

… de screenar sina egna elever bara för en, som en grund. Och sen när 

eleverna kommer till årskurs ett då är det jag som gör det… Man försöker hitta 

de som har eller kan hamna i matematiksvårigheter. (SL4) 

Individanpassat arbetssätt 

De flesta informanterna har här beskrivit att de försöker se till varje elevs behov och utifrån 

det planera undervisningen. De provar olika metoder för olika elever och låter eleverna arbeta 

med olika material på olika nivåer.  

Man kan ju prova ett helt raster av olika metoder och sen så hittar man kanske 

metoden att till exempel ställa upp som en algoritm. Det fungerar för den här 

eleven och den här eleven förstår den och den förstår hur det fungerar. (SL3) 

Och sen så har jag förberett övningar så, som gör att de leder dem framåt, det 

är så olika vad de håller på med. (SL5) 

Informanterna tar upp tid som en viktig faktor i matematikinlärningen. De diskuterar att 

eleverna får arbeta i sin takt och att arbetet tillåts ta tid, något som de anser skiljer sig från 

undervisningen i klassrummet. Vidare tar de upp att de anser sig ha mer tid till varje elev och 

bättre överblick på vilka kunskaper eleverna har befäst, i jämförelse med klassläraren. 

Eleverna tilläts inte gå vidare om kunskapen inte var befäst. 

 

Det handlar ju om att låta eleverna få tid till att tänka. En del behöver mer tid 

till att tänka. (SL1)  

Laborativt och konkret arbetssätt 

Fler av informanterna betonade att det var viktigt att eleverna inte bara procedurarbetade utan 

att de förstod matematiken de höll på med. För att få eleverna att förstå och för att 
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konkretisera det abstrakta, använde sig informanterna av olika strategier som till exempel att 

låta eleverna arbeta med laborativt och konkret material. 

… vi jobbar mycket med annat material, bilder, alltså plockmaterial menar jag 

då. Jag vill ju att de ska förstå. (SL5) 

Lustfyllt arbetssätt 

Flera av våra informanter använder sig av ett lustfyllt arbetssätt för att eleverna ska känna 

glädje. De ansåg att arbetspassen måste vara roliga så att eleverna förknippade matematiken 

med något positivt.  

… vi inleder med något gemensamt. Vi gör någonting tillsammans för att det ska 

vara kul. … Och sen brukar vi avsluta med någonting som de tycker är kul. 

(SL5) 

En informant lyfte kommunikationen inom matematik som ett arbetssätt för att bättre nå 

eleven samt för få elev att arbeta med matematik på ett för eleven lustfullt sätt.  

…henne pratar jag mycket med. Hon har jättemycket att ge. Hon är intresserad 

av det så… (SL7) 

Att erbjuda redskap 

Som en strategi i mötet med elever i matematiksvårigheter, där bristande automatisering 

innebar ett hinder i lärandet, använde informanterna olika slags redskap.  

Om en elev saknar förmågan att automatisera blir det enbart tjatigt och 

plågsamt att försöka nöta in det, bättre då att ge alternativa verktyg för arbetet i 

klassen som till exempel miniräknare, tallinjer, multihuset och så vidare. (SL10) 

 

För elever med minnesproblematik beskrevs två olika strategier, dels att försöka kompensera 

elevens svårigheter men även att försöka träna upp minnet.  

 

Då kan man använda en iPad och göra små minnesfilmer själv… de förklarar 

själva. (SL10) 

 

Vi använde sån där datorbaserad träningsprogram. Även Kims-lek… (SL12) 
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Att använda sig av matematikboken som redskap i arbetet med elever i matematiksvårigheter 

beskrevs också av några informanter. En informant visade motsatt strategi och uttryckte att 

eleverna stället arbetar med annat material.  

 

Jag jobbar nästan aldrig i matteboken. De får inte ta med sig matteboken till 

mig … det handlar ju om att de ska kunna … och när de kan, då kan man stryka 

i boken. (SL5) 

Arbetsformer 

Det förekommer flera olika arbetsformer, både enskild undervisning (en-till-en), par och 

gruppundervisning. Även insatser på klassnivå beskrivs av några informanter.  

… jag gör ju fortfarande ibland insatser enskilt också. Men det är ganska 

mycket att jag försöker vara med i klasserna. (SL2) 

En av informanterna beskrev arbetsformerna som flexibla och ansåg att det är viktigt att det 

inte blir fasta grupper som inte går att ändra på.  

Jag tänker att specialundervisningen ska ha en flexibilitet att när man kommer 

till specialundervisningen ska man inte vara liksom vara fast i en särskild 

grupp. (SL3) 

Särskilt framgångsrika strategier 
Den mest framträdande framgångsrika strategin i arbetet med att få elever att hantera eller 

övervinna matematiksvårigheter innebar, enligt informanterna, ett medvetet arbete med att 

utveckla en god relation och interaktion mellan läraren och eleven för att därmed stärka 

elevernas välmående och självförtroende. Detta redovisas under kategorin: Relationer och 

självförtroende. Vidare visade det sig att informanterna var angelägna om att ta reda på var 

eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. De ansåg att det första steget i arbetet med 

elever i matematiksvårigheter är att kartlägga elevens förutsättningar, erfarenheter och behov.  

Detta beskrivs under kategorin Bedömning. Detta leder vidare till steg nummer två där det 

som framkommit i bedömningssituationen utgör en förutsättning för en individualiserad 

undervisning baserad på varje elevs behov och intressen. Detta framkommer under kategorin 

Individualisering.  
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Den sista kategorin handlar om vilka strategier som speciallärarna använder sig av för att 

kunna erbjuda en undervisningssituation utifrån elevens förutsättningar, erfarenheter och 

behov. Denna kategori kallar vi för Undervisningssituationen.  

Relationer och självförtroende 

I de flesta utsagorna blir det tydligt att en bra relation är grunden för ett trivsamt klassrum och 

en bra pedagogisk lärsituation. Förutom en bra relation mellan pedagog och elev anses det 

betydelsefullt att elever har ett gott självförtroende, då dessa faktorer anses utgöra grunden för 

att eleverna ska kunna lära sig någonting.  

Men jag tror att det handlar om normerna i klassrummet. Att normerna för de 

elever som är i svårigheter kan vara direkt avgörande för om de ska kunna 

känna sig trygga med matematiken. Och vad man har för klimat. Vad som är ok 

att säga och göra. Att felsvar är en del av lärandet. Att man inte är rädd för att 

göra fel. Att man vågar liksom, räkna fel, och lära av det. Hela tiden handlar 

det ju om positiv feedback för de här eleverna. Det kanske är det mest 

avgörande. Positiv feedback som är konkret kopplat till något som man gjort. 

Inte till något som man är eller kan bli. (SL3) 

En informant instämde att relationen var viktig men ansåg att det inte räcker med en faktor för 

att undervisningen ska bli framgångsrik. Informanten uttryckte att det är många faktorer som 

spelar in och flera måste uppfyllas för att arbetet ska bli framgångsrikt. 

Men samtidigt kan jag tänka att det är det allra viktigaste, men det är inte … 

men kan du ändå inte presentera innehållet så kan den ändå inte lära sig det. 

(SL8) 

Någon informant betonar att det är viktigt att visa eleverna att ju mer man anstränger sig desto 

mer lär man sig. Inom läsning anses man inte födas som en bra läsare utan man tränar på att 

läsa för att bli en bra läsare. Detsamma gäller i matematik. Vill man bli bra i matematik så är 

det övning som gäller, något som framhålls av en informant.    

Man är inte född smart. … prata om något som jag vet att de har lyckats med. 

”För att du lyckades med det här den gången fick du träna mycket”. Peppa dem 

att det lönar sig att anstränga sig. Jag brukar poängtera det som de är bra på, 

positiva saker. (SL6) 
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Bedömning 

Att ta reda på var eleven ligger kunskapsmässigt är det första steget i själva arbetsprocessen, 

anser många av våra informanter. De använde olika tester och screeningsverktyg samt 

inhämtade information från klasslärarna. De anser att det är nödvändigt att se vilka områden 

som de eventuella svårigheterna ligger i så att de arbetar med rätt saker. Det är också viktigt 

att ta reda på om det är just matematiksvårigheter eller andra faktorer som ligger bakom 

svårigheterna.  

Ja först handlar det ju om att… det handlar om bedömning. Vad kan eleven just 

nu och inte? Och att det är, det är avgörande att specialläraren är väldigt 

kunnig i bedömning också. För att kunna hitta de metoder som passar just den 

eleven. (SL3) 

Men vi screenar dem … det är tre olika saker då. Dels att de förstår en text. Och 

sen att de kan dra lite slutsatser av termer och sådär. Och sen att man kan 

räkna, uträkningar då. (SL7) 

Individualisering 

Flera informanter berättar att efter kartläggningen där man funnit var i svårigheterna ligger, är 

det dags att planera hur undervisningen ska se ut för varje elev. En informant berättar även att 

det är viktigt att inte bara se till kartläggningen utan att också se till elevens behov. 

Man måste forma undervisningen utifrån efter det att man lär känna eleven. Då 

ser man vad som fungerar och inte fungerar … för att kunna hitta de metoder 

som passar just den här eleven. (SL3) 

Oj, det är väldigt individuellt. Jag får ju göra olika med olika elever … Där 

måste man verkligen lyssna in, tänka, ordna så att man kan se vad som är en 

framgångsfaktor här. (SL5) 

Undervisningssituationen 

Vilka strategier som speciallärarna använder sig av för att kunna erbjuda en 

undervisningssituation utifrån elevens förutsättningar, erfarenheter och behov varierar och 

nedan redovisas de olika strategier som informanterna menar är särskilt framgångsrika i 

undervisningssituationen i arbetet med elever i matematiksvårigheter.  

En god presentationen av det matematiska innehållet ansågs kunna utgöra en särskilt 

framgångsrik strategi då det ökade elevernas möjlighet att kunna förstå det matematiska 
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innehållet. Tidigare, under rubriken Relationer och självförtroende, var det en informant som 

ansåg att relationen var viktigt men framhöll också att eleven inte kan lära sig något om man 

som speciallärare inte kan presentera innehållet på ett för eleven begripligt sätt.  

Jag skulle vilja säga att HUR man presenterar innehållet är det allra viktigaste 

… Har eleverna en möjlighet att förstå? (SL8) 

En framgångsrik undervisningssituation utgörs av ett lustfyllt och varierat arbetssätt enligt 

flera av våra informanter. Att arbeta laborativt och med praktisk matematik men också att 

samtala runt matematiken lyftes fram som framgångsrika strategier. Informanterna betonade 

att det var förståelsen som var viktig, inte ”görandet”. 

Hur kan jag på något sätt hitta ett slags intresse hos eleven så att den vill arbeta 

med det här som vi är i just nu. (SL3) 

Pengar tycker jag att ungar greppar himla bra … lite spel och sådana saker. 

(SL2) 

En undervisningssituation som utmärktes av korta arbetspass ett flertal gånger i veckan var 

något som flera av informanterna lyfter fram som en framgångsrik strategi.  

… och insatserna var mera intensiva. Vi träffades fyra gånger i veckan en kort 

stund och så jobbade vi i tre till fyra veckor… Ofta och korta stunder verkar… 

tycker jag fungerar bättre än några få och långa pass. (SL8) 

Informanterna berättar att de ger eleverna olika lärverktyg för att hantera eller övervinna sina 

matematiksvårigheter. Detta lyfts fram som en framgångsrik undervisningsstrategi, då 

eleverna i undervisningssituationen lär sig hantera lärverktygen och se dem som ett naturligt 

hjälpmedel i sitt matematiklärande.  

Att eleven har fått verktyg som eleven själv kan använda … att eleven ser något 

som jag har nytta av och som kan hjälpa mig att förstå. (SL3) 

Resultatsammanfattning 
Här redovisas kort resultaten som framkommit, utifrån studiens tre frågeställningar.  

I studien framträder att informanterna anser att matematiklärandet är komplext och att det är 

svårt att veta vad svårigheter i matematiklärandet beror på. De lyfter fram fyra olika 

förklaringar till hinder i elevers matematiklärande. Inom temat didaktiska hinder kunde vi 
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urskilja viss självreflektion hos informanterna, då de menar att brister i hur läraren arrangerar 

undervisningssituationen och presenterar innehållet, kan ses som en förklaring till hinder i 

matematiklärande. Inom kategorin psykologiska hinder lyfter informanterna fram mötet 

mellan lärare och elev som en faktor som kan leda till hinder i elevers matematiklärande. 

Medicinska/neurologiska hinder tas upp av informanterna som en förklaring, på individnivå, 

till att elever hamnar i matematiksvårigheter. Avslutningsvis tas även hinder som kan härledas 

till kategorin språkliga hinder upp.  

Informanternas berättelser om det dagliga mötet visade på en variation av olika slags 

strategier. Ett Diagnostiskt arbetssätt lyfts fram av våra informanter som en utgångspunkt för 

det fortsatta specialpedagogiska arbetet med elever i matematiksvårigheter. Ett 

Individualiserat arbetssätt tar fasta på vad man funnit i det diagnostiska arbetet beträffande 

elevers behov och förutsättningar. Informanterna lyfte fram ett Laborativt och konkret 

arbetssätt som innebar att specialläraren presenterade material som låg nära elevernas vardag. 

Ett Lustfullt arbetssätt betonades av informanterna för att fånga elevernas glädje och intresse 

för matematikämnet. Informanterna berättade även om betydelsen av Att erbjuda redskap för 

att göra det matematiska innehållet begripligt för eleverna. Under kategorin Arbetsformer 

framkom att det var betydelsefullt att specialundervisningen hade en flexibel utformning.   

Informanterna lyfter fram särskilt framgångsrika strategier som vi kopplat till kategorin 

Relationer och självförtroende, där betydelsen av att skapa en god relation mellan 

speciallärare och elev och att arbeta med elevens självförtroende i matematik betonades. 

Vidare ansågs det framgångsrikt att kartlägga elevernas kunskaper och då framkom att det är 

av stor vikt att speciallärarna är kunniga inom området Bedömning för att kunna 

individualisera undervisningen efter varje elevs behov och intresse. En framgångsrik 

Undervisningssituation utmärktes av ett flertal faktorer; ett lustfyllt lärande, laborativt och 

praktisk matematik, varierande arbetssätt, korta intensiva arbetspass, verktyg till elever och att 

läraren kan presentera det matematiska innehållet på ett för eleven förståeligt sätt.   

Diskussion 
Här redovisas först en resultatdiskussion kring studiens resultat med koppling till den tidigare 

presenterade forskningen och vår forskningsansats. Därefter följer en metoddiskussion som 

rör metodvalet i studien.  
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Resultatdiskussion  
Nedan presenteras en diskussion av de resultat som vi funnit i vår studie. I denna avslutande 

del kopplas resultatet från empirin samman med forskningsfältet och vårt val av teoretisk 

referensram.  

Studien är en kvalitativ intervjustudie med syfte att beskriva och analysera speciallärares 

arbete med elever i matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och 

framgångsrika strategier i arbetet.  Urvalet bestod av 11 pedagoger som arbetade med elever 

inom spannet årskurs 1-6. De kom från 11 olika skolor i fem olika kommuner. Resultaten 

visar på en variation vad gäller informanternas förklaringar till hinder i elevers 

matematiklärande. Även informanternas strategier i det dagliga mötet med eleverna tyder på 

variation. De strategier som informanterna uppfattar som särskilt framgångsrika visar på ett 

mönster som i huvudsak rör områdena relationer, självförtroende, bedömning, 

individualisering och faktorer kopplade till undervisningssituationen.  

Hinder i matematiklärande 

Här diskuterar vi hur informanterna ser på olika hinder i matematikutvecklingen. Vi delar 

även här in förklaringarna till hinder i didaktiska-, psykologiska-, medicinska/neurologiska 

områden som de historiskt sett tidigare delats upp i (Sjöberg, 2006; Engström, 2003) och 

sedan språkliga hinder som Malmer (2002) ser som ytterligare en förklaring. Det är intressant 

att veta hur speciallärare kan se på hinder i matematiklärande då valet av specialpedagogiska 

strategier kan se olika ut beroende på hur speciallärare uppfattar hindret. Några informanter 

anser att matematiklärandet är komplext och tycker att det är svårt att veta vad hinder kan 

bero på.  

Då informanterna lyfter fram läraren och undervisningens planering, organisering samt 

utförande som problematisk kan hinder i matematiklärande relateras till didaktiska 

förklaringar (Sjöberg, 2006). Förklaringarna söks i elevens lärmiljö. Informanterna anser att 

klasslärarna har arbetat för läroboksstyrt vilket leder till att arbetshastigheten blir hög, något 

som kan bidra till att eleverna inte får tid att befästa viktiga baskunskaper och att klasslärarna 

inte ägnar tid åt att arbeta med matematiken på olika sätt. Läroboksstyrt arbetssätt kan även 

leda till att den viktiga kommunikationen och samarbetet i matematiken uteblir, vilket i sig 

enligt Löwing (2004) och Ahlberg (2001) kan bidra till en sämre matematikinlärning. Detta är 

intressant då TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) visar att matematikundervisningen i Sverige är 

mer läroboksstyrd, i jämförelse med andra EU-länder. Informanterna tar även upp bristen på 

växling mellan teori och praktik, att undervisningen är för abstrakt och enformig. Sjöberg 
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(2006) anser också att enformig färdighetsträning kan vara en förklaring till 

matematiksvårigheter. Outbildade lärare eller lärare som inte är ämnade för ämnet tar några 

informanter upp som en faktor till hinder i matematikutvecklingen. Detta stämmer överens 

med vad Löwing (2006) och Engström (2003) lyfter fram. De menar att lärarens bristande 

matematikdidaktiska kompetens kan leda till brister i undervisningen. Även Sjöberg (2006) 

och Fuchs, Fuchs, Hamlett och Karns (2000) instämmer i att bristande undervisning kan leda 

till hinder i matematikinlärningen. Detta tycker vi är skrämmande då media skriver om den 

akuta lärarbristen, speciellt på matematiklärare. Enligt Viberg, Saluveer och Svensson (2015) 

förutspås stor brist på utbildade lärare framöver.  

Flera informanter såg även en förklaring till hinder då eleverna var stressade, inte arbetade 

med matematiken eller hade lågt självförtroende i samband med matematiken. Detta kan man 

relatera till psykologiska förklaringar (Engström, 2003). Även Häggblom (2000) tar upp 

ämnet och anser att gott självförtroende och positiv självbild i samband med 

matematiklärandet är betydelsefullt. Om självbilden är negativ kan den till och med leda till 

låsningar i matematik. Wadlington och Wadlington (2008) är inne på samma spår men 

använder begreppet matematikängslan. Eleverna har sällan uppfattningen att de kan bli bättre 

på matematik genom att öva. Denna uppfattning kan även leda till stress vilket Sjöberg (2006) 

anser är inlärningens största fiende. Informanterna ansåg att det är det svårt att komma vidare 

i sin matematikutveckling om arbetsinsatsen är låg. Detta stämmer mycket väl överens med 

det Sjöberg (2006) fann i sin studie, låg arbetsinsats kan utgöra ett hinder.  

Vissa informanter tog upp att hinder även kan bero på andra svårigheter. Dessa svårigheter 

var individfokuserade och ansågs bero på eleven själv och kan kopplas till 

medicinska/neurologiska förklaringar (Engström, 2003). Informanterna berättade att 

neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD kan utgöra ett hinder i och med att 

eleverna på grund av koncentrationssvårigheter inte kan inhämta matematikkunskaper på 

samma sätt som de övriga i klassen. Även ärftliga faktorer lyftes fram, något som också 

Lundberg och Sterner (2006) talar om när de lyfter fram att basala funktionsnedsättningar kan 

drabba den matematiska förmågan. Ingen av våra informanter nämner begreppet dyskalkyli 

som ett hinder och Engström (2003) är kritisk till begreppet. Några informanter tar upp 

minnesproblematiken som ett hinder i matematikinlärningen. Forskare (Raghubar, Barnes & 

Hecht, 2010) har hittat ett samband mellan svårigheter i matematik och arbetsminne, men de 

anser att förhållandet är komplext. Lunde (2011) anser att det ej finns tillräckligt med stöd för 

att styrka sambandet. 
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Informanterna anser även att bristande språkförståelse kan leda till svårigheter i matematiken. 

Detta stämmer väl överens med forskningen (Engström, 2003; Österholm, 2009; Malmer, 

2002; Wadlington & Wadlington, 2008). Lundberg och Sterner (2006) anser att bristande 

språkförståelse kan vara ett hinder och menar vidare att bristande automatiserade funktioner 

kan leda till matematiksvårigheter. 

Strategier i det dagliga mötet 

De strategier som våra informanter använde sig av i det dagliga mötet med eleverna kunde se 

olika ut. Då vi senare, under rubriken Särskilt framgångsrika strategier, diskuterar de 

strategier som informanterna ansåg särskilt framgångsrika fokuserar vi nedan vår diskussion 

på strategier i det dagliga mötet som inte lyfts fram som framgångsrika.  

De flesta av våra informanter berättar att skolan använder sig av något screeningsverktyg för 

att tidigt hitta elever som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i matematiksvårigheter 

vilket är något som stämmer väl överens med forskningsfältet som betonar tidiga insatser 

(Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2009). Vidare berättar informanterna om olika arbetssätt 

som de använder. De flesta informanter försöker anpassa sin undervisning till varje elevs 

förutsättningar och behov vilket enligt Läroplan för grundskolan (2011) är skolans uppdrag. I 

likhet med forskning (Löwing, 2004) som framhåller att ensigt arbete i matematikboken inte 

är utvecklande för elevers lärande, fanns det hos informanterna en medvetenhet om att arbete 

endast i matematikboken inte är framgångsrikt. Detta fann vi överraskade eftersom vissa 

informanter berättade att de ändå lät elever arbeta vidare med läroboken när de arbetade hos 

dem. En av informanterna förklarade att orsaken till att de arbetade med boken var att de 

kände att klasslärarna ville att de skulle göra det. En annan informant förklarade att eleverna 

arbetar hos specialläraren för att arbete i klassrummet inte ansågs vara något bra alternativ.  

Det finns forskning som visar att arbetsminnesträning leder till förbättrad 

koncentrationsförmåga och uppmärksamhet i vardagen (Spencer-Smith & Klingberg, 2015). 

Flera informanter har uttryckt att bristande minne kan vara ett hinder i matematiklärandet. I 

vår studie har en informant nämnt arbetsminnesträning som en strategi. Detta kan jämföras 

med forskning som mer och mer har kritiserat arbetsminnesträning för att inte ge positiv 

effekt utanför träningsprogrammet, i detta fall inom matematikens område (Rode, Robson, 

Purviance, Geary & Mayr, 2014; Partanen, 2016). Skolans kompensatoriska uppdrag kommer 

till uttryck då en informant beskrivit hur arbetet med minnesfilmer på iPad använts för att 

kompensera elevens bristande minne.  
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Särskilt framgångsrika strategier 

De särskilt framgångsrika strategier som speciallärarna lyfte fram i denna studie visade på en 

viss variation. Denna variation har även visats i studier av bland annat Peng och Nyroos 

(2012) som studerade vilka faktorer elever och lärare ansågs vara särskilt framgångsrika. Vi 

fann också mönster som vi anser bygger på och är beroende av varandra som informanterna 

anser är särskilt framgångsrika strategier.  

Att ha en positiv relation till eleverna och att eleverna mår bra, ansåg informanterna vara en 

framgångsrik strategi i arbetet med elever i matematiksvårigheter. En god relation ansåg även 

eleverna i Sjöbergs (2006) studie vara betydelsefull, då lärare som ”fanns där”, som inte gav 

upp, var väldigt viktiga för dem. För att kunna bygga vidare på elevernas självförtroende 

framhöll några informanter vikten av att eleverna känner sig bekväma i ämnet matematik och 

att de känner sig trygga och vågar. Detta överensstämmer med vad Wadlington och 

Wadlington (2008) tar upp i sin artikel. Författarna ansåg att klassrumsklimatet är en viktig 

framgångsfaktor för elever i matematiksvårigheter. De tar vidare upp vikten av att inte 

fokusera på rätt eller fel svar, något som även en av våra informanter lyfter fram när hen 

berättar om att felsvar är en del i lärandet och att det är viktigt att klassklimatet är tillåtande så 

att eleverna får göra fel och att alla i klassen kan lära sig av det. Även Samuelsson och Lawrot 

(2009) fann i sin studie kring elever som kom ur sina låsningar i matematik att en positiv 

lärandemiljö och en god relation där läraren är engagerad och visar tålamod, är betydelsefulla 

faktorer. 

En annan särskilt framgångsrik strategi i arbetet med elever i matematiksvårigheter var att ta 

reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Detta ansåg flera informanter vara det första 

steget i arbetet med elever i matematiksvårigheter. För att tidigt kunna välja rätt strategier för 

att stödja elevernas lärande framhölls att bedömningen bör göras tidigt. Informanternas 

övertygelse stämmer väl överens med vad Dowker (2005) och Lundberg och Sterner (2009) 

vidhåller då de anser att tidig identifiering/kartläggning ökar chanserna till god utveckling i 

matematik. Informanterna använder olika verktyg för att få fram vad eleverna kan respektive 

inte kan och betonar att det är av vikt att specialläraren är kunnig inom bedömning för att 

möjliggöra individualisering utifrån varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov. 

Betydelsen av att läraren har god kunskapen om bedömning lyfts också fram inom 

forskningen (Black & Wiliam; 1998; Nyström, 2004 ;Lundahl, 2011; Ridderlind, 2014; Hattie 

& Timperley, 2007; Pettersson, 2013). Om även eleven är insatt i bedömningen och dess steg, 

leder det till djupare förståelse av var hen befinner sig och hur hen ska gå vidare i sitt lärande 
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(Isaksson & Tallefors, 2014). Detta är dock inte något som någon av våra informanter lyfter 

fram som en särskilt framgångsrik strategi.   

Det andra steget som informanterna lyfte fram handlade om själva undervisningen. 

Strategierna såg olika ut mellan informanterna och flertalet av informanterna framhöll att 

deras undervisning såg olika ut beroende på vilken elev de arbete med. Undervisningens 

upplägg och innehåll bottnade i den tidigare bedömningen men den påverkades också av 

relationen mellan eleven och läraren. Även om undervisningens form och arbetssätt spretar så 

lyfte alla informanter att speciallärarens kompetens är av stor betydelse. Detta stämmer väl 

överens med många forskare (Hattie, 2012; Engström, 2003; Jäder, 2015; Ahlberg, 2001; 

Moscardini, 2010) som anser att lärarens kompetens är en viktig faktor för att eleverna ska nå 

framgång. En informant ansåg att hur läraren presenterade innehållet, möjligheten för eleven 

att förstå, var den absolut viktigaste framgångsfaktorn för elevens matematiklärande. 

Även om informanterna menade att valet av strategi var olika, beroende på vad man fann i 

den inledande bedömningen, så var det några strategier som lyftes fram som särskilt 

framgångsrika. Till exempel ansågs det betydelsefullt att undervisningen var lustfylld, det var 

viktigt att hitta något som intresserade eleverna så att de ville arbeta med matematik. Inom 

forskningen (Butterworth, 2000; Wadlington & Wadlington, 2008) lyfts detta också fram som 

en särskilt framgångsrik strategi i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Varierade 

arbetsmetoder, laborativt material och olika slags verktyg ansågs konkretisera matematiken 

och skapa förståelse hos eleverna och lyftes därför fram som särskilt framgångsrika strategier. 

Detta sammanstämmer med Löwing (2006) som anser att laborativt arbetssätt hjälper eleverna 

att lära sig matematik som åskådliggörs genom konkretisering. Andra sätt att skapa förståelse 

hos eleverna handlade om att kommunicera matematik med varandra och att få in vardagen i 

matematiken (Göransson, Hellblom-Thibblin & Axdorph, 2015). Både Boaler (2011) och 

Petersen (2012) menar att när elever känner igen sig och kan knyta undervisningen till 

verkligheten utvecklas god kunskap i matematik. Genom att läraren tar stort ansvar och bland 

annat förklarar och belyser det matematiska innehållet får eleverna reflektera och resonera 

och konstruera sin egen kunskap, något som anses som en särskilt framgångsrik strategi 

(Hansson, 2012; Petersen, 2012).  

Arbetspassens intensitet och frekvens såg lite olika ut men det som flera informanter ansåg 

var framgångsrikt, var kortare pass flera gånger i veckan. Detta kan jämföras med Butterworth 

och Yeo (2010) som anser att läraren bör arbeta enskilt med eleven 45 min varje dag. Holmes 
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och Dowker (2013) däremot fann att femton minuters träning två gånger i veckan gav god 

effekt. Holmes och Dowker (2013) tar upp elevens rätt att få vara i klassrummet så att eleven 

inte missar viktig undervisning. Detta togs inte upp av våra informanter. De beskrev att de 

ibland arbetade i klassrummet men anledningen var då att eleven inte ville lämna 

klassrummet.  

Resultatet kopplat till våra teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt belyser vi vårt resultat utifrån våra teoretiska utgångspunkter. 

Våra informanters syn på hinder i elevers matematiklärande och formuleringen av elevers 

svårigheter kan kopplas både till det kategoriska och relationella perspektivet. Det kategoriska 

perspektivet framträder då förklaringar till hinder bland annat beskrivs som språkstörning, 

neuropsykiatrisk diagnos, gener och mognad. Många av förklaringarna relateras till lärarnas 

bristande undervisning samt klassrumsklimatet. Dessa förklaringar härrör till det relationella 

perspektivet. 

Även om våra informanter inte alltid uttryckte med ord, kunde vi ana att de ansåg att lärande 

sker genom god kommunikation och deltagande i ett sammanhang, vilket Claesson (2002) 

menar är centralt i ett sociokulturellt perspektiv. Detta framträdde när informanterna berättade 

om betydelsen av att förklara och belysa matematiken tillsammans med eleverna, att arbeta 

med laborativt material och vardagsnära uppgifter samt vikten av att skapa bra grupper. Här 

framträder således en sociokulturell utgångspunkt. Informanterna lyfter fram god bedömning 

och individualisering som särskilt framgångsrika strategier i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. Dessa två strategier syftar till att eleven arbetar på rätt nivå, det vill 

säga att eleven befinner sig i en lärandesituation inom vilken utveckling är möjlig (zon of 

proximal development). Detta är i linje med Vygotskijs syn på hur elever lär. 

Då informanterna beskriver att de konkretiserar innehållet för att göra det begripligt för eleven 

syns de didaktiska utgångspunkterna (läraren didaktiserar innehållet). Brousseaus triangel 

bygger på de tre centrala elementen, eleven – läraren – undervisningen, i lärandesituationen. 

Dessa element har genomsyrat hela denna studie och löper som en röd tråd. Studien visar att 

de tre element är relaterade till och beroende av varandra för att nå så framgångsrikt lärande 

som möjligt. Inom den didaktiska triangeln är det centralt att läraren i 

undervisningssituationen förutsätts ha kunskap om det matematiska innehållet men också 

förmåga att relatera det till eleverna på ett lämpligt sätt. Våra informanter anser det 

betydelsefullt att specialläraren har kunskap om vad eleven kan respektive behöver lära sig 
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och sedan i undervisningen använder strategier som passar elevens behov. Även relationens 

och interaktionens betydelse i elevernas lärande lyfts fram av informanterna. Detta kan 

kopplas till de didaktiska utgångspunkterna där sidorna utgör relationen.  

Informanterna fann förklaringar till elevers hinder i matematiklärande med koppling till 

klassrumsundervisningen men de strategier som de använde i det dagliga mötet med eleverna 

och som framhölls som särskilt framgångsrika, riktades sällan mot klassrumsundervisningen 

för att där undanröja hinder. Detta tolkar vi som att informanterna skiftar från ett relationellt 

perspektiv kring förklaringar till hinder, till ett kategoriskt perspektiv. 

Med andra ”teoretiska glasögon” hade möjligtvis ett annat resultat framträtt. 

Metoddiskussion  
Under följande avsnitt följer en metoddiskussion som rör metodvalet och studiens 

tillförlitlighet och giltighet/validitet och reliabilitet.  

Vi anser att kvalitativ forskningsansats är ett logiskt val för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. I vår studie ville vi lyfta fram variationen av svar hos intervjupersonerna med 

fokus på vad de uppfattade som intressant och viktigt då vi var ute efter att nå kunskap på 

djupet, att ”…gestalta beskaffenheten hos något” (Larsson, 2005, s. 2). Vårt metodval föll 

därför på kvalitativ forskningsintervju. Vår avsikt var att intervjua sex speciallärare vardera 

och för oss var det oväntat att det skulle vara svårt att få tag i intervjupersoner. Särskilt 

oväntat var det att en intervjuperson (SL11) i ett sent skede tackade nej då personen innan 

tackat ja för intervju.  

Under intervjuerna utgick vi från tre öppna intervjufrågor något som vi upplevde underlättade 

samspelet med intervjupersonerna och medförde att vi kunde följa upp deras svar på ett 

individualiserat sätt men också styra samtalen för att kunna följa den röda tråden. Dock 

medförde samtalsformen att de olika intervjuerna tog sig olika uttryck. Enligt Stukát (2011) 

kan en forskningsintervju där intervjupersonen ges stort utrymme å ena sidan öka möjligheten 

att få fram intressant data men å andra sidan kan jämförbarheten mellan svaren minska och 

svårigheter att tolka resultatet öka. För att öka möjligheten till jämförbarheten valde vi att i 

intervjuguiden ha med följdfrågor som vid behov kunde användas för att hålla en röd tråd i 

intervjun. Vidare menar Stukát (2011) att kravet på replikerbarhet är svårt att tillfredsställa 

vid studier som har med människor att göra. Vårt val av semistrukturerad intervju som utgick 

från tre öppna intervjufrågor kan ha således ha försvårat för andra forskare att göra om samma 
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undersökning. Engquist (1999) å sin sida lyfter fram fördelarna med att använda sig av tre 

breda öppna frågor framför en mängd på förhand uppgjorda frågor eftersom han anser att man 

då bara får svar på det man frågar efter.  

Vi hoppas att samtalsformen bidrog till att en avslappnad atmosfär, vilket Stukát (2011) 

betonar är viktigt. Vi fördelade intervjuerna emellan oss men om vi i stället valt att genomföra 

dem tillsammans kunde vi kanske ha fått ut mer av varje intervju utifrån tanken om att två 

personer kan upptäcka mer än vad en person kan. Dock anser Stukát (2011) att den 

intervjuade i en sådan situation kan känna sig i underläge, något som kan påverka svaren. En 

felkälla kan vara att intervjuerna spelades in, något som kan ha känts störande för 

intervjupersonerna och detta kan även ha påverkat deras svar på våra frågor.  

I vår strävan att beakta de etiska aspekterna benämnde vi våra informanter SL, där SL står för 

speciallärare. De gavs också ett nummer så att våra informanter kom att kallas SL1 till SL12. 

På så sätt framträder våra informanter i redovisningen och man kan följa hur en speciallärare 

uttrycker sin uppfattning i olika sammanhang. Detta ökar studiens trovärdighet.  Några av de 

som intervjuats kan således också känna igen eller uppleva att de känner igen citat som har 

sitt ursprung i intervjun som gjordes med hen. Genom att även anonymisera presentationerna 

har identifiering av intervjupersonerna försvårats ytterligare.  

Inom kvalitativ forskning är det problematiskt med generaliseringar baserade på felaktiga 

slutsatser, där urvalet får representera större grupper istället för enskilda personer. Detta 

fenomen kallas smygrepresentativitet och beskrivs närmare av Göransson och Nilholm 

(2009). Genom ett induktivt arbete sökte vi efter mönster i de enskildheter som våra 

informanter delgav oss, men vi lyfte även fram variation i svaren. Vi vill därför betona att vi 

inte är ute efter forskningsresultat som är statistiskt generaliserbara och är således inte avsett 

att tillämpas på andra personer, situationer eller händelser utanför studien.  

Inom kvalitativ forskning är det centralt att studiens resultat är överförbara och användbara i 

andra liknande sammanhang. Enligt Fejes och Thornberg (2015) ses forskningsresultaten som 

användbara och överförbara om de antingen leder till ökad förståelse hos läsaren eller genom 

att läsaren tillämpar resultaten i den vardagliga praktiken. Det är vår förhoppning att du som 

läsare finner våra resultat både överfarbara och användbara.  

Att öppet redovisa valet av metodansats och den egna förförståelsen är enligt Larsson (2005) 

ett kvalitetskrav och kallas för perspektivmedvetenhet. Vår egen förförståelse av elevers 
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matematiklärande och dess olika påverkansfaktorer baseras på vår fleråriga lärarerfarenhet 

samt teoretisk kunskap inom området. Trots en medvetenhet om vår egen förförståelse kan 

den ha påverkat oss i analysarbetet på så sätt att vi kan ha tagit saker för givna.  

Enligt Kvale (1997) används ofta begreppen reliabilitet och validitet inom kvalitativa studier 

för att avgöra resultatens kvalitet. Med reliabilitet avses hur tillförlitliga resultaten är och 

syftar på hur noggrant studien genomförts. Med begreppet validitet inom kvalitativ forskning 

avses om studien verkligen undersökt det som avsågs (Kavle, 1997). Tillförlitligheten i vår 

studie uppnås genom våra val av citat och beskrivningar samt tolkning och analys av 

densamma. Vidare anser vi att vår studie uppvisar god validitet. Vi anser inte att det finns 

stora brister i vare sig datainsamlingen eller i vår analys och att vårt resultat är baserat i data. I 

skrivandet av resultat har vi strävat efter att beskriva så tydligt som möjligt något som gjort att 

vi valt citat och beskrivningar med omsorg. Detta för att om möjligt underlätta bedömningen 

av studiens giltighet och tillförlitlighet.  

Avslutningsvis anser vi att vårt val av kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju bidrog 

till att vi nådde syftet med vår studie och fick svar på våra frågeställningar.  

Avslutande reflektioner  
I vår studie var syftet att beskriva och analysera speciallärares arbete med elever i 

matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och framgångsrika 

strategier i arbetet.   

I det dagliga mötet med eleverna använde informanterna sig av olika strategier för att stödja 

elever i matematiksvårigheter. I de fall strategierna inte lyftes fram som särskilt 

framgångsrika, men ändå användes i det dagliga mötet, var informanterna väl medvetna om 

det och diskuterade dilemmat. 

Resultaten visar på en variation av vad informanterna uppfattar som hinder. Att veta vad 

hinder i elevers matematiklärande kan bero på, lyfter flera informanter fram som svårt och 

komplext. Informanterna anser att förklaringarna till hindren inte alltid hittas inom 

matematiken. Tidigare forskning visar också att förklaringar till hinder i matematiklärande 

bör sökas inom flera områden och förklaringsmodeller. I likhet med till exempel Dowker 

(2005) anser informanterna att det är viktigt att ta reda på var hindret ligger så att rätt strategi 

sätts in utifrån varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov.  
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Även uppfattningarna om vad som anses vara särskilt framgångsrika strategier för elever i 

matematiksvårigheter visar på en variation och ibland även motstridiga uppfattningar, både 

inom forskningen och hos våra informanter. I vår studie fann vi inte EN strategi som passar 

alla, utan fann ett mönster som indikerar att det är av vikt att specialläraren är kunnig inom 

området bedömning för att sedan kunna anpassa de specialpedagogiska strategierna utifrån 

elevens förutsättningar, erfarenheter och behov. Två elever kan vara i precis samma svårighet, 

men den specialpedagogiska strategin behöver inte vara densamma för båda eleverna. Vidare 

är betydelsen av en god relation mellan elev och lärare framträdande i vårt resultat kring 

särskilt framgångsrika strategier. Vikten av en god relation lyfts även fram av flera forskare 

(Sjöberg, 2006; Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington). Om relationen 

mellan elev och lärare är god ansågs möjligheten till ett framgångsrikt matematiklärande öka. 

Men även om relationen är god, poängterar en informant att lärande ändå kan utebli om 

undervisningen är undermålig. Detta samstämmer med forskningsfältets syn (Engström, 2003; 

Fuchs, Fuchs, Hamlett & Karns, 2000; Hattie, 2012; Löwing, 2006; Sjöberg, 2006).  

I denna studie finner vi att det är betydelsefullt att speciallärare är medvetna om de didaktiska 

utgångspunkterna. De tre hörnstenarna, Eleven – Läraren – Undervisningen, och interaktionen 

dem emellan samt kommunikation är centrala aspekter i det specialpedagogiska arbetet i att 

stödja elever att hantera eller övervinna matematiksvårigheter.  

Förslag på vidare forskning 
Vår studie har visat på vad några speciallärare uppfattar som hinder för elevers 

matematiklärande samt vad dessa speciallärare lyfter fram som framgångsrika insatser i 

arbetet med elever i matematiksvårigheter. Då vår studie endast är ur speciallärarnas 

perspektiv finns behov av att göra en liknande studie men utifrån elevers perspektiv då det 

inom forskningen betonas att elevernas perspektiv är viktigt och att vi ska lyssna på och förstå 

våra elever. Trots att det är av stor vikt att göra barnens röster hörda, finns få studier gjorda ur 

ett elevperspektiv. Att få kännedom om hur eleverna ser på olika hinder och strategier skulle 

ge skolan en mer komplett bild av synen på hinder samt vad som anses som framgångsrika 

strategier.  Det vore också intressant att jämföra de olika perspektiven för att finna likheter 

och motsägelser. I vår studie valde vi bort hinder som kan härröra från sociologiska 

förklaringar då vi måste begränsa oss för att studien inte skulle bli för omfattande. 

Uppfattningen av dessa hinder och vad som kan anses vara framgångsrika strategier inom 

dessa områden vore också intressant att undersöka vidare.  
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Bilagor 
BILAGA 1 

Missivbrev 

 
Förfrågan angående deltagande i studie 

Hej! 

Vi är två studenter från Speciallärarutbildningen på Mälardalens högskola som nu läser vår 

sista termin till speciallärare i matematik. Under våren 2016 kommer vi att skriva vår uppsats 

i specialpedagogik på avancerad nivå. Vi är intresserade av specialpedagogiska insatser i 

matematik i årskurserna 1-6, särskilt vad några speciallärare anser vara framgångsrika insatser 

i arbetet med elever i matematiksvårigheter.   

Vi hoppas att du vill medverka i en intervju med en av oss eftersom vi tror du har kunskaper 

och erfarenheter som är värdefulla att lyftas fram inom skolans värld. Intervjun kommer att 

bestå av tre öppna frågor som vi utgår från under samtalet tillsammans med dig. Vi beräknar 

att intervjun tar ca 45 minuter att genomföra. Intervjun kommer att spelas in.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ditt 

eventuella deltagande är således frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och ditt 

deltagande utan några påföljder. Ditt deltagande kommer att ges största möjliga 

konfidentialitet. Alla uppgifter kommer att avidentifieras och efter avslutat arbete raderas all 

data. Informationen och resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål.  

Vi hoppas på och ser fram emot ditt deltagande och är tacksamma om du så snart som möjligt 

ger ditt samtycke till deltagande genom att maila någon av oss. Vi återkommer sedan med 

förslag på tid för intervju.  

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar! Välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare för mer information.  

Vänliga hälsningar och stort tack på förhand för din medverkan! 

Mari Björinder  Sara Ljung  

Student, Mälardalens Högskola Student, Mälardalens Högskola 
 

mbr13004@student.mdh.se slg13004@student.mdh.se 

 

Tina Hellblom-Thibblin   

Handledare   

Fil.dr i pedagogik/PhD in Education 

universitetslektor i specialpedagogik 

tina.hellblom-thibblin@mdh.se 

mailto:mbr13004@student.mdh.se
mailto:slg13004@student.mdh.se
mailto:tina.hellblom-thibblin@mdh.se
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

-Den här intervjun är frivillig. Du svarar på det du kan och vill svara på. Du kan när som helst 

avbryta intervjun.  

-Jag kommer spela in intervjun för att komma ihåg allt som sagts.  

-Är det någonting du undrar över innan vi börjar? 

-Berätta lite om dig själv. Utbildning? Hur länge du arbetat som speciallärare mm. 

 

(Vad anser speciallärare kan utgöra hinder i elevernas matematiklärande?) 

- Kan du berätta vilka elever du arbetar med och varför de kommer till 

dig? 

Vem/hur hitta(s) dessa elever? 

Vad i matematiken upplevs som svårt? 

Vad kan dessa hinder bero på? (hemmet, språket, undervisning, motivation, hälsa, uppväxt, 

dyskalkyli, självförtroende, inlärningssvårigheter).  

 Varför arbetar du och inte klassläraren med dessa elever?  

 

(Vilka strategier använder speciallärare i det dagliga mötet med elever i 

matematiksvårigheter?) 

- Kan du beskriva så detaljerat som möjligt hur ett vanligt arbetspass hos 

dig ser ut? 

Hur ofta, hur lång tid, hos spec? 

Klassrummet- hos specialläraren? 

Grupp – Individuellt? 

Traggla/fylla hål – problemlösning – det eleverna skulle gjort i klassrummet? 
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(Vilka strategier uppfattar speciallärarna som särskilt framgångsrika i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter?) 

- Tänk tillbaka på elever som du har arbetat med och där matematik-

lärandet har utvecklats. Berätta om det arbetet! 

Nu har du berättat om .... faktorer. Om du skulle rangordna dem hur skulle det se ut då? Börja 

med den du anser mest betydelsefull. 

Känner du att ansvaret att få elever ur matematiksvårigheter ligger på dig eller delar du 

ansvaret med andra?  

Skulle klassläraren ha kunnat göra samma sak? Vad skiljer ditt arbete mot klasslärarens? 

Arbetar du så som du vill arbeta? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Frågor för att få ett djup/dubbelkolla... 

Kan du berätta lite mer om... 

Har du fler exempel på... 

Hur tänkte/kände du då... 

Har jag uppfattat rätt att du menar att... 

 

 

 

 

 

 

Förklaringar till intervjuguiden 

Det som är skrivet i svart är frågeställningarna som vår studie baserar sig på. De finns 

framför intervjuaren hela tiden som en påminnelse av vad intervjun ska handla om. Viktigt 

att få en röd tråd och inte hamna för långt utanför ämnet. Allt som är skrivet med blå text är 

sådant som ska sägas. Det som är skrivet i rött är tänkt att” ha i huvudet” som ett slags stöd 

för den som intervjuar. 
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BILAGA 3 

Skriftligt informerat samtycke 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie som handlar om vad 

några speciallärare anser vara framgångsrika insatser i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie. 

 

Ort/Datum/År: 

 

_______________________________ 

 

Namnunderskrift: 

 

_______________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 


