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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att beskriva lärares uppfattningar om matematiksvårigheter och 

särskilt stöd från deras erfarenheter och deras livsvärld. Lärarens aktivitet i den pedagogiska 

processen beror till viss del på vad läraren har för uppfattningar om matematiksvårigheter. Jag 

försöker påvisa utifrån pedagogers uppfattningar samt från vald litteratur och tidigare 

forskning hur det särskilda stödet skulle kunna organiseras för elever i behov av stöd. De 

perspektiv som jag valt att utgå från i studien är sociokulturellt perspektiv och de olika 

specialpedagogiska perspektiven. Enligt Ann Ahlberg (2009) finns det inga egna teorier inom 

specialpedagogiken och därför brukar forskningsområdet kartläggas och beskrivas utifrån de 

olika specialpedagogiska perspektiven.  

Den datainsamlingsmetod som jag har använt är kvalitativt halvstrukturerade intervjuer 

utifrån fenomenografisk ansats. Studien är genomförd på en F-6 skola med 550 elever. Där 

har jag intervjuat tre klasslärare och två speciallärare som undervisar i årskurs 4 och årskurs 5. 

Utifrån mina respondenters beskrivningar konstruerades kategorier i analysen till studiens 

forskningsfrågor. De överordnade uppfattningskategorierna som ansågs beskriva studiens 

syfte och forskningsfrågor var Matematiksvårigheter som symptom och Åtgärder med fokus 

på särskilt stöd.  

Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna ger uttryck för god kunskap inom 

studiens problemområde. Språklig kompetens samt den känslomässiga faktorn anges som 

avgörande för att elever ska kunna utveckla matematisk kompetens. Eftersom 

problemområdet är komplext ansågs det betydelsefullt att kartlägga hela elevens skolsituation 

för att kunna stödja och hjälpa eleven på bästa sätt. I resultatet framkommer det brister i 

matematikundervisningen vad gäller användandet av konkret material. Det framkommer 

också att det behövs mer diskussion kring elevers olika rättigheter i en skola för alla. En 

gemensam uppfattning ansågs vara en stark tro på intensivundervisning i matematik, men att 

det är svårt att ordna rent organisatoriskt. Organisationen av särskilt stöd beskrivs i termer av 

flexibilitet som en- till- en- undervisning, i liten grupp eller i helklass samt att särskiljande av 

elever inte uppfattas som något anmärkningsvärt. De åtgärder som beskrivs i litteraturen och 

av pedagogerna är, enligt min mening, inte specifika för elever i svårigheter, utan dessa 

åtgärder kan även vara till gagn för alla elever.  
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1.Inledning   

År 1997 tog jag min grundskollärarexamen. Jag har sedan dess undervisat som klasslärare tills 

för cirka fem år sedan då jag fick möjligheten att prova på arbetet som speciallärare på låg- 

och mellanstadiet. Under mina år som lärare har jag mött många elever och vissa av dem har 

befunnit sig i svårigheter av olika slag. Att arbeta med de elever som har det så av någon 

anledning har alltid intresserat mig, därför kändes det naturligt att utbilda mig till 

speciallärare. En del elever har haft behov av kontinuerligt stöd medan andra har fått stöd i 

perioder. Under mitt första år på speciallärarprogrammet fick jag göra ett val angående vilket 

ämne jag ville specialisera mig inom, antingen svenska eller matematik. Det kändes naturligt 

att välja matematik, eftersom matematiken ur specialpedagogisk synvinkel är komplex samt 

att forskningen kring matematiksvårigheter, enligt Görel Sterner (2012), ligger ca 20 år efter 

forskningen kring läs- och skrivsvårigheter.  

Under de senaste åren har det framförts att det finns brister i svenska elevers 

matematikkunskaper samtidigt är det allt färre studenter som väljer att utbilda sig till 

matematiklärare. Detta känns oroande eftersom matematiska kunskaper krävs för att klara av 

vardagen. Inom forskningen kan man läsa att den mest betydelsefulla faktorn för att elever ska 

lära sig, är lärarens kompetens i ämnet.  

Matematiken är ett ämne som oftast förknippas med begåvning. Tilltron till den egna 

förmågan inom matematiken kan snabbt försvinna om eleven inte får och ges möjligheter att 

lyckas och nå de uppställda kunskapskraven. Elever i svårigheter kan komma i ett utsatt läge. 

Därför är det särskilt viktigt att rätt åtgärder sätts in tidigt för att hjälpa dessa elever. Här 

spelar pedagogiken och didaktiken en viktig roll och vilket specialpedagogiskt perspektiv som 

pedagoger väljer att utgå från får stor betydelse för vilka åtgärder som sätts in för att stödja 

och hjälpa eleven. Vad är det som gör att vissa elever inte tillägnar sig kunskaper i 

matematikämnet i den utsträckning som önskas? Är det matematiska språket alltför komplext? 

Hur kan pedagoger på bästa sätt hjälpa elever, för att undvika att svårigheter uppstår? Hur 

utformas det särskilda stödet?  

Utifrån de här frågorna är jag nyfiken på att skapa en djupare förståelse av några 

pedagogers uppfattningar angående de specifika fenomenen matematiksvårigheter och 

särskilt stöd och diskutera vad dessa uppfattningar kan innebära för det stöd som ges till 

elever i matematiksvårigheter. Med matematiksvårigheter menar jag de elever som har 

svårigheter att nå de uppsatta kunskapskraven och att det är de eleverna som har rätt till det 

särskilda stödet. Med särskilt stöd menar jag de insatser och åtgärder som sätts in för att stödja 
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och hjälpa eleven i sin kunskapsmässiga utveckling, då de riskerar att inte nå de uppsatta 

kunskapskraven.  

 

Disposition 

Fortsättningsvis följer en bakgrund där jag beskriver den negativa matematikutvecklingen ur 

ett nationellt- och internationellt perspektiv. Därefter beskrivs vad som kan vara tänkbara 

förklaringar angående de internationella och nationella studiernas resultat av 

grundskoleelevers försämrade matematikkunskaper. Beskrivningarna utgår från Skolverkets 

rapporter och tidigare forskning. Utifrån detta ligger mitt intresse i att få ta del av pedagogers 

uppfattningar angående matematiksvårigheter och särskilt stöd. Fenomenografin som är 

studiens forsningsansats kommer slutligen kort att beskrivas under denna del, eftersom jag är 

intresserad av hur matematiksvårigheter och särskilt stöd uppfattas som fenomen. Dessa 

uppfattningar anser jag har betydelse för hur och om en förändring av undervisningen kan ske, 

vilket i sin tur kan påverka det stöd som ges till elever i svårigheter.  

Kapitel tre behandlar studiens syfte och tillhörande frågeställningar. I kapitel fyra gör 

jag en litteraturgenomgång, där beskriver jag vad som står i litteraturen kring ämnet och vad 

tidigare forskning samt styrdokument tar upp vad gäller studiens relevanta områden.  

I kapitel fem beskriver jag de teoretiska utgångspunkterna för studien och i kapitel sex 

beskriver jag studiens genomförande, fenomenografin som forskningsansats, metodval samt 

undersökningsgruppen (urvalet). Även studiens etiska överväganden och dess validitet samt 

reliabilitet beskrivs under denna del. Därefter följer, i kapitel sju, en redogörelse för analysen. 

I kapitel åtta redovisar jag resultatet och i kapitel nio presenteras en diskussion av studiens 

metod och resultat. Avslutningsvis presenteras studiens bilagor. 

 

 

2. Bakgrund  

Svensk skola genomgår stora förändringar. Ny skollag, nya ämnes- och kursplaner och 

nationella prov i åk 3 och 6, en ny betygsskala med flera steg samt betyg från årskurs 6 gäller 

från den 1 juli 2011.  

I följande kapitel presenteras vad som står i rapporter från Skolverket angående svenska 

elevers dåliga matematikkunskaper ur ett nationellt- och internationellt perspektiv. Vissa av 
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resultaten från rapporterna kopplas till det resultat Åse Hansson (2011) redovisar i sin 

avhandling. Därefter beskrivs tänkbara förklaringar och orsaker till den negativa 

matematikutvecklingen. Slutligen följer en kort beskrivning angående vilka åtgärder som 

anses behöva vidtas för att nå högre resultat i ämnet matematik.  

Försämringen av elevernas kunskaper i matematik har bl.a. redovisats i två rapporter, TIMSS 

2007 och PISA 2009. I TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) 

deltog 155 slumpmässigt utvalda skolor i årskurs 4 och 159 skolor i årskurs 8 i Sverige. 

Samtidigt samlades nationella prov in för elever som genomfört dem i årskurs 5. Studien visar 

att svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap har sjunkit kraftigt sedan 1995 

(Skolverket 2008c). Även det PISA 2009 (Programme for International Student Assessment) 

visar styrks den negativa kunskapsutvecklingen (Skolverket 2010).  

PISA mäter läsförståelse, kunskaper i matematik och naturvetenskap hos 15-åringar i 65 

länder. Studien mäter hur väl 26 miljoner elever är förberedda på att möta framtiden. Sveriges 

resultat i matematik 2009 har sjunkit med hela 15 poäng jämfört med PISA 2003. Studien 

visar att de svenska matematikresultaten har försämrats både bland hög- och lågpresterande 

elever. Likvärdigheten i den svenska skolan har tidigare varit god i ett internationellt 

perspektiv. Under 2000- talet har likvärdigheten dock försämrats utifrån så gott som samtliga 

indikatorer som redovisas i PISA. Även betydelsen av elevers socioekonomiska bakgrund har 

ökat och är numera högre än OECD- genomsnittet. Barn till högutbildade föräldrar lyckas 

bättre än barn till lågutbildade. Även elever med utländsk bakgrund har generellt sett sämre 

resultat. 

PISA ger inga svar på orsaker till den negativa kunskapsutvecklingen. Av Skolverkets 

(2009) kunskapsöversikt redovisas dock ett antal faktorer som kan ha påverkat resultatet. Bl.a. 

nämns bland annat att differentieringen i den svenska skolan har ökat, vilket betyder att elever 

delas in i olika grupperingar utifrån behov av särskilt stöd eller kunskapsnivå, vilket ger mer 

homogena grupper. Denna utveckling kan leda till att elevernas resultat påverkas av hur 

eleverna i deras omgivning presterar, vilket i sin tur kan leda till att lärarna sänker sina 

förväntningar på elever i grupper med lågpresterande elever. Rapporten lyfter även fram 

individualiseringens betydelse, där tanken är att undervisningen ska utformas utifrån 

elevernas olika erfarenheter, förutsättningar och behov. Dock visar rapporten att effekten av 

detta istället blev en ökad individualisering i form av eget arbete, där eleverna ägnar mycket 

tid åt eget självständigt arbete utifrån läroboken och att undervisningen inte anpassas utifrån 

elevens behov. Detta överensstämmer med resultaten i Hanssons (2011) avhandling där det 
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framgår att elever i skolor där lärarna tar mindre ansvar, där uppvisar eleverna ett sämre 

resultat.  

På 90-talet var trenden i svenska skolans undervisning självständigt/eget arbete. Under denna 

tid har kunskaperna i matematik försämrats. Eleverna har tagit stort ansvar för sitt lärande. Ju 

mer eleverna ska lära sig på egen hand, desto sämre visar sig resultaten (Hansson 2011). 

Enligt kunskapsöversikten från Skolverket (2009) hör detta till de mest framträdande bristerna 

i svensk skola, där en förflyttning av ansvar från läraren till eleven och från skolan till 

hemmet har skett.  

Enligt Skolverket (2011) är förhoppningarna stora att de nya reformerna som vidtagits 

ska skapa nya förutsättningar och ge bättre resultat i matematik i den svenska skolan. I 

rapporten påtalas vikten av att stärka lärarens profession. Man efterlyser välutbildade lärare 

och att läraryrkets attraktivitet bör öka, så att utbildningen lockar till sig högpresterande 

elever. Det poängteras även att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, såväl de som 

behöver stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås som de elever som lätt når 

kunskapskraven.  

Hansson (2011) menar att när läraren är aktiv och tydlig och tar ansvar för elevernas 

matematiklärande, påverkas elevprestationerna positivt. Det krävs även att eleverna själva får 

lösa problem och argumentera samt reflektera över sitt lärande och samtidigt ta ansvar för 

skapandet av sin kunskap. Kunskap kan inte överföras från läraren till eleven om eleven ska 

förstå sitt lärande. Hon menar att den negativa kunskapsutvecklingen i matematik skulle 

kunna motverkas genom att pedagogers ansvar för undervisningen stärks samt att det bör 

skapas en mer likvärdig matematikundervisning i svensk skola.  

Enligt Skolverket (2011) blir huvudmän och skolor allt mer olika. Staten anpassar nu 

sin styrning till den ökade skillnaden genom en ny skollag som likställer alla huvudmän och 

ger ett kraftfullare verktyg för Skolinspektionen.  

Som tidigare nämnts, när det gäller alla elevers rätt att utvecklas, har tydligheten i den 

nya skollagen skärpts och enligt denna ska: 

Hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (1 kap. 4 § Skollagen) 

 

Med paragrafen menas att alla elever har samma rätt till utbildning med god kvalitet. Skolan 

ska möta alla elever och de ska ges en god lärandemiljö. Vidare kan man läsa i den 

lägesbedömning som Skolverket (2011) gjort att det finns brister i det särskilda stödet och i 

tillhörande åtgärdsprogram. Bristerna består i att inte alla elever som är i behov av särskilt 
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stöd får det, att stöd inte ges i alla ämnen och att det i åtgärdsprogrammen inte framgår vilka 

elevens behov är.  

Sammanfattningsvis är det tre faktorer som kan ha påverkat resultaten i matematik nämligen 

differentieringen, individualiseringen och ansvarsförskjutningen. När det handlar om den 

sistnämnda sätts lärarrollen i fokus.  

Utifrån den negativa matematikutvecklingen och dess tänkbara förklaringar och orsaker 

har jag i studien valt att utgå från en fenomenografisk ansats för att beskriva pedagogers 

uppfattningar om matematiksvårigheter och särskilt stöd. Dessa uppfattningar har rimligen 

betydelse för hur pedagoger handlar gentemot elever i matematiksvårigheter. Jag anser också 

att dessa uppfattningar bör ha betydelse för om en förändring av verksamheten, vad gäller  

särskilt stöd, ska kunna ske.  

Fenomenografi - att studera uppfattningar 

Magnus Johansson (2009) skriver att fenomenografin kan ses som en ansats inom den 

hermeneutisk – metodologiska traditionen. Inom den fenomenografiska forskningens intresse 

ligger de uppfattningar av något som vi runt omkring oss tar för givet. Han menar att vi i vår 

vardag inte är medvetna om att vår kunskap är ofullständig.  Istället ser vi på världen och dess 

olika aspekter som en sammanhängande helhet.  

Forskarens uppdrag inom fenomenografin är att komma åt individens förståelse av 

problemet, där ett fenomen kan uppfattas på olika sätt av olika människor beroende på deras 

erfarenheter, förförståelse och omvärldsuppfattning (Ference Marton & Shirley Booth 2000). 

Grundläggande för ansatsen är skillnaden mellan hur någonting är och hur någonting 

uppfattas vara. Marton och Booth menar att det görs påståenden om världen, om fenomen och 

om olika situationer. De menar att sätten att uppleva världen, fenomenen och situationerna 

ofta tas för givna som någonting som är någonting. Detta kallar de för första ordningens 

perspektiv medan man inom fenomenografin utgår från andra ordningens perspektiv, där 

intresset är att studera bakomliggande sätt att uppleva världen, hur någonting uppfattas att 

vara.  

 

3. Studiens syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva lärares syn på matematiksvårigheter och 

särskilt stöd. Lärarens aktivitet i den pedagogiska processen beror, som tidigare nämnts, 

rimligen till viss del på vad läraren har för uppfattningar om matematiksvårigheter. Hur 
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pedagoger uppfattar fenomenet matematiksvårigheter bör alltså bidra till hur aktivitet och 

process utformas, hur det särskilda stödet utformas.  

Pedagogernas syn representeras av uppfattningar om studiens fenomen: 

 Vilka uppfattningar har pedagoger angående matematiksvårigheter? 

 Vilka uppfattningar har pedagoger angående särskilt stöd? 

Förhoppningsvis kan studien bidra med nya infallsvinklar på vad som behöver 

fokuseras i undervisningen för att undvika att elever hamnar i svårigheter. Min förhoppning är 

även att försöka påvisa, utifrån pedagogernas uppfattningar och från vald litteratur och 

tidigare forskning, hur det särskilda stödet skulle kunna organiseras för elever i behov av stöd. 

Jag kommer även att studera vilka specialpedagogiska perspektiv pedagogerna har valt att 

utgå ifrån i samtalet om sina elever, för att synliggöra betydelsen av vilka åtgärder som har 

valts för att stödja och hjälpa eleven. De specialpedagogiska perspektivens funktion är, enligt 

Nilholm (2006), att det finns olika sätt för oss människor att förstå specialpedagogiken. Även 

delar ur det sociokulturella perspektivet kommer att belysas, eftersom styrdokumenten 

genomsyras av detta perspektiv. 

 

4. Litteraturgenomgång, tidigare forskning och styrdokument 

Vad gäller matematiksvårigheter, lärande och särskilt stöd i matematik finns det mycket 

relevant forskning och litteratur inom området, vilket gör att det är svårt att få en överskådlig 

bild av detta. Valet av tidigare forskning och litteratur har gjorts utifrån det som jag bedömt 

relevant för studiens syfte.
1
 Utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor utgör de centrala 

delarna i detta avsnitt av följande innehåll:  

 Identitetsskapandet kring matematikämnet 

 Uppfattningar med fokus på lusten att lära 

 Språkets betydelse för matematikutvecklingen 

 Elevers olikheter i en skola för alla 

 Elever i behov av särskilt stöd - specialpedagogiskt stöd 

 Matematiksvårigheter - begrepp och orsaker   

 Pedagogiska förslag på hur undervisningen kan utformas för elever i svårigheter. 

                                                           

1
 Forskning som denna studie bygger på har valts från sökningar på Örebro universitetsbibliotek samt från 

kurslitteratur från tidigare relevanta universitetskurser. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), och 

Skolporten har varit värdefulla webbplatser i valet av avhandlingar för min studie. Även Skolverkets hemsida 

har varit av stor betydelse i mitt arbete. 
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Identitetskapandet kring matematikämnet 

Ann Ahlberg (2001) skriver att matematik är ett ämne med hög status och att elevernas 

inställning till ämnet är att det är ett viktigt och ett roligt ämne. Dock är det en femtedel av 

eleverna som uppfattar ämnet som svårt och tråkigt. Hon lyfter fram betydelsen av att få 

lyckas i matematik, när så inte sker kan eleverna få avsky för matematikämnet. Hon skriver 

att vissa elever tidigt förlorar tron på den egna förmågan att klara av matematiska uppgifter, 

vilket kan leda till att dessa elever ger upp lusten att vilja lära. Ahlberg (2001) menar också att 

betydelsen av känslomässiga aspekter som attityder, förhållningssätt och elevers bristande 

tilltro till sin egen förmåga betonas allt mer inom forskningen. Elever som har utvecklat 

känslomässiga blockeringar kan vara en av de grupper som får svårigheter i matematik. 

Ingvar Lundberg och Görel Sterner (2009) poängterar att elever i svårigheter behöver 

bra möten med människor som bryr sig om eleven, som närmar sig eleven på ett positivt sätt 

och som har en tro på eleven att den ska kunna lyckas snarare än som en bild av eleven med 

svårigheter i matematik. Det handlar om att skapa en tillit till sin förmåga hos eleven, så att 

eleven känner lust att lära samt att den har något att ”komma med”.  

Yvette Solomon (2009) har i sin studie genomfört intervjuer med elever i olika åldrar 

för att ta reda på vilka erfarenheter de har av matematikundervisningen och utifrån det 

studerat vad som kan vara orsaker till varför eleverna får ett negativ attityd till matematiken. 

Studien visar bland annat att elever i matematiksvårigheter inte känner sig delaktiga i 

matematikundervisningen och att matematiken inte är tillgänglig för alla elever beroende på 

sociala och kulturella bakgrunder. Studien visar också att undervisningen och elevernas 

identitetsskapande är viktiga faktorer i sammanhanget. Eleverna identifierar sig utifrån sina 

kunskaper, där duktiga elever beskriver matematiken som utmanande medan elever i 

svårigheter beskriver matematiken som ett måste, något som bara tillhör skolan. 

 

Uppfattningar med fokus på lusten att lära 

Skolverket (2003) har genomfört en nationell kvalitetsgranskning på vad elever från förskola 

till vuxenutbildning uppfattar som viktiga faktorer när det gäller lust att lära matematik. 

Granskningen har tagit fasta på barn- och elevperspektiv samt på ett skolperspektiv. Resultatet 

visar att läraren av eleverna anges som den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära. 

Vidare beskrivs ett antal faktorer, uttryckta som behov hos eleverna, som väsentliga för barns 

och elevers lust att lära. Dessa är (1) behovet av att kunna och förstå, (2) behovet av god 
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självtillit - tilltron till den egna förmågan att lära, (3) behovet av begriplighet- att innehållet i 

matematiken måste upplevas som relevant och begripligt, (4) behovet av en varierad 

undervisning - variation, flexibilitet och att undvika det monotona i 

matematikundervisningen, (5) behovet av kommunikation mot bakgrund av elevernas tankar- 

undervisning med gemensamma samtal, t. ex problemlösning i grupp, där man utgår från 

elevernas tankar och eleverna får vara aktiva och där olika lösningsstrategier värderas och 

diskuteras, (6) behovet av delaktighet och påverkan - eleverna vill vara med och påverka 

innehållet i undervisningen samt vikten av att förstå målet och syftet med undervisningen, (7) 

behovet av varierad återkoppling - eleven får utvärdera visa vad den kan och har lärt sig och 

slutligen (8) god arbetsmiljö- tillräcklig tid och arbetsro, ett gott socialt klimat mellan alla i 

skolan är en förutsättning för att skapa trygghet, lugn och ro och en trivsam miljö i skolan.  

Erkki Pehkonen (2001) redogör för olika uppfattningar om matematik bland elever och 

lärare. Han menar att lärares uppfattningar är en viktig påverkansfaktor när det gäller kvalitet 

på undervisning. Om läraren uppfattar matematiken som ett räknesystem, kommer eleverna 

att få kvantitet i sitt räknande. Tror eleverna att matematik bara handlar om procedurer, att 

räkna, så kommer de troligtvis att få problem med problemlösningsuppgifter. Lärarens 

uppfattning om matematikundervisning påverkar även elevernas uppfattning. Har läraren en 

omedgörlig attityd till matematikundervisningen kan det fungera som ett motstånd eller en 

tröghet vid förändring. Därför, anser Pehkonen, spelar lärarens uppfattning stor roll för hur 

och om förändring av undervisningen ska kunna ske. Han menar dock, att det inte går att 

tvinga någon att ändra på sina uppfattningar.  

Även Pehkonen påtalar läraren och dennes sätt att genomföra undervisningen som den 

viktigaste faktorn för elevers lust att lära.  

 

Språkets betydelse för matematikutvecklingen  

Kommunikationen anses av många forskare vara en viktig faktor som stödjer lärandet i 

matematik, då språket är ett viktigt redskap för att vi ska kunna prata med och förstå andra 

människor. Ahlberg (2001) menar att en elevs förutsättningar för att lära sig matematik är till 

stor del beroende på språkliga och kommunikativa aspekter. Hon skriver att detta bör 

uppmärksammas i undervisningen.  

Gudrun Malmer (2002) hänvisar till undersökningar om att många barn har ett mycket 

bristfälligt språk vid skolstarten. En anledning anses vara att vuxna pratar alldeles för lite med 

sina barn. Hon menar att det är många elever som uppfattar matematiken som ett språk de inte 
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känner igen och inte har så mycket gemensamt med. Att det matematiska språket tillhör 

skolan och inte den verkliga vardagen. Hon menar att de inte har förståelse för språket och att 

de därför inte känner delaktighet i det som sker. Med ordens hjälp, anser Malmer, kan de ge 

uttryck för den kompetens de har. Elever bör få tid till att förklara hur de har tänkt och hur de 

har löst uppgifter.  Malmer menar att det är betydelsefullt att läraren ofta använder sådana ord 

som är viktiga för matematikämnet. Det är viktigt att eleverna får höra orden för att sedan få 

in orden i sitt eget ordförråd. Hon anser att det är pedagogers skyldighet att skapa sådana 

inlärningssituationer där ord behövs. I ett mer undersökande och laborativt arbetssätt får 

eleverna tillfälle till sådant lärande. 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2008) delar Malmers syn på användandet av ett 

korrekt språk inom matematiken. Löwing och Kilborn menar att kommunikationen i 

klassrummet är komplex eftersom den följer flera olika mönster i språket. Pedagoger ska 

bygga en språklig bro mellan elevernas vardag och ett komplext matematikinnehåll. De menar 

att pedagoger behöver kunna matematik, åtminstone matematikdidaktik, såväl för att kunna 

planera och genomföra en god undervisning, som för att behärska användandet av konkret 

material. Därför är det viktigt att eleverna behärskar detta språkbruk, vilket är en förutsättning 

för att förstå metoder och begrepp. Enligt Löwing och Kilborn (2002) är det viktigt att 

pedagoger verkligen konkretiserar och använder språket vid uppbyggandet av strategier. Detta 

kan ske med hjälp av konkret material och ibland med hjälp utifrån elevernas egna 

erfarenheter och intressen. De menar att så fort eleverna har förstått en strategi med stöd av ett 

konkret material lämnar de det konkreta materialet och övergår till att använda den nya 

strategin. De betonar även betydelsen av struktur vid konkretisering.  

Eva Riesbeck (2008) har sin avhandling analyserat språk, interaktion och artefakter. 

Hon har studerat lärare och elevers samtal i årskurs 5 samt lärarstudenter när de planerar 

lektioner i matematik. Resultat visar vilka svårigheter elever och lärare har att kommunicera 

med både vardagliga och matematiska ord och begrepp. Hon menar att det sällan sker möten 

mellan vardagligt språk och matematiskt språk. Eleverna behöver fokusera på språk och 

kommunikation och arbeta utifrån ett problemlösningsperspektiv. Riesbeck fann också att 

många av de elever som arbetade med konkret material ofta hamnade i ”görandet” och att de 

inte vet hur de ska förklara och prata om det de gör. Med hjälp av orden tala, tänka, skriva, 

lyssna och läsa skulle interaktion mellan lärare och elever äga rum. Då, menar Riesbeck, 

skulle förståelse lättare kunna uppnås, eftersom det är först när man i samtal formulerar sina 

tankar och får feedback på dem som kunskap kan skapas. 
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Solomon (2009) tar i sin studie upp att matematiken har en egen ordlista som hela tiden 

utvecklas, vilket innebär att nya ord bildas. Hon tar även upp betydelsen av det språk som 

talas hemma och dess betydelse för den matematiska utvecklingen. Språket inom 

matematiken utgör skillnader för hur engagerade eleverna blir, hur de positionerar sig inom 

ämnet och hur delaktiga de blir. Språket, menar Solomon, används för att skapa mening och 

det är pedagogens uppgift är att kunna förklara för alla elever.  

Sammanfattningsvis anses det matematiska språket vara betydelsefullt för att alla elever ska 

känna sig delaktiga och få förståelse för matematiklärningen. Det är därför relevant att i nästa 

avsnitt beskriva elevers olikheter i en skola för alla. 

 

Elevers olikheter i en skola för alla 

Målsättningen med en skola för alla är att alla elever ska känna delaktighet och gemenskap i 

en inkluderande miljö (Bengt Persson 2007). Elever är olika och de har på så sätt skilda 

förutsättningar att lära, olika intressen och varierande ambitionsnivå. De kommer från olika 

kulturer, olika sociala miljöer och har med sig skilda erfarenheter till skolmiljön. Stödet från 

hemmet hos varje enskild elev varierar och trots olika förutsättningar ska alla elever passa in i 

en ”tänkt mall”, en gemensam skola med gemensamma kunskapskrav att nå upp till.  

Persson (2007) skriver att skoltiden ska präglas av meningsfullhet för alla elever. Att 

detta ska gälla alla elever slogs fast av lagstiftaren år 2000 från att man använde benämningen 

”elever med särskilda behov” som ändrades till ”elever i behov av särskilt stöd”. Istället för 

att rikta problemet till enbart eleven ska man se elevens möjligheter till utveckling så att det 

pedagogiska arbetet kan anpassas till alla elevers olika förutsättningar. Pedagogens uppgift är 

att se till att skolan ska vara till för alla. Det är skolans ansvar att möta eleven och dennes 

svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att 

svårigheterna minskas. Inkludering innebär att eleven i största möjliga utsträckning ska få sin 

undervisning individualiserad i sin ursprungliga miljö. 

Enligt FN och WHO bygger den inkluderande skolan på att alla elever ska vara 

tillsammans. Därför är det viktigt att alla elever får delta aktivt och att var och ens bidrag ses 

som en resurs i den gemensamma verksamheten samt att olikheter ses som en tillgång. Det är 

viktigt att se över organisationen i klassrummet, så att alla elever får den hjälp de har rätt till 

(Persson 2007). 
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Elever i behov av särskilt stöd - specialpedagogiskt stöd 

Utifrån beskrivningen i bakgrunden av de kraftigt sjunkande matematikkunskaperna i svensk 

skola är det rimligt att anta att många elever kommer att behöva specialpedagogiska insatser. 

Som jag skriver i min inledning är det särskilt viktigt att rätt åtgärder sätts in tidigt för att 

hjälpa dessa elever. Här spelar alltså pedagogiken och didaktiken en viktig roll. Pedagoger 

behöver göra elevernas möte med matematiken meningsfull, lustfylld och inspirerande.  

Lundberg och Sterner (2009) skriver att det är viktigt att skapa en god klassrumsundervisning 

för alla elever. Även om vi tidigt uppmärksammar och sätter in tidiga insatser får vissa elever 

svårigheter och behöver särskilda stödåtgärder. Bengt Persson (2007) anser att 

specialpedagogiska insatser ska sättas in när den ”vanliga” pedagogiken inte anses räcka till 

och när elever visar på sådana svårigheter som upplevs som onormala samt då sådana insatser 

bedöms vara till gagn för eleven. Dock menar Persson att det är svårt att ge en generell 

definition av begreppet specialpedagogik, för att den hämtar sin teori från både psykologin, 

sociologi och medicin m.fl. Vidare menar Persson att den specialpedagogiska terminologin 

karakteriseras av begrepp som står för separation och avvikelser. Dessa begrepp är negativt 

laddade. Eftersom specialundervisningen under lång tid har varit utanför klassrummets ram 

har kunskapen att möta barns olika behov ibland förlorats hos klassläraren. Detta har gjort att 

denne lärt sig ”tänka bort” dessa elever i sin undervisning eftersom det funnits tillgång till 

experter på ”särskilda behov”.  

Marie Heimersson (2009) skriver att en av skolans uppgifter har varit att utveckla både 

det demokratiska samhället och demokratiska människor. Grundtanken har varit att alla ska 

erbjudas lika möjligheter att få lyckas i skolan. För detta måste de elever som har svårigheter 

med att ta till sig undervisningen erbjudas mer resurser, vilket betyder att eleverna behöver 

behandlas olika för att nå lika långt. Skolan har ett ansvar att ge det särskilda stöd en elev 

behöver. Det finns reglerat i skolans författningar som lagar, förordningar och föreskrifter. I 

den nya skollagen 3 kap. § 8 framhålls att:  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultat på ett nationellt prov, genom uppgifter från 

lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det 

kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till 

rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd 

ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med 

elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt 

stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (SFS 2010:800). 

 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som har rätt till särskilt stöd och det är rektor 

som beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas. Åtgärdsprogrammets syfte är att säkerställa att 

en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses (Skolverket 2008a). Vidare beskrivs i den nya 
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lagen att särskilt stöd istället får ges för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 

eller som ett komplement. Stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör 

(SFS 2010:800).  

De styrdokument skolan har att förhålla sig till utgår från ett relationellt sätt att se på 

elevens problem och kunskapsöversikten från Skolverket (2008b) lyfter fram betydelsen av att 

inte fokusera på individspecifika svårigheter. Dock, menar Skolverket, utgår skolor 

fortfarande från individkaraktäristika i bedömningar av elevers svårigheter samtidigt som det 

finns ett mål om en skola för alla, men att många elever fortfarande särskiljs.  

I Joanna Giota och Olof Lundborgs (2007) forskning visar det sig, trots att 

specialpedagogiska stödåtgärder sätts in så uteblir det positiva resultatet och extrastödet 

upplevs mer eller mindre ineffektivt. Författarna menar att en anledning till detta kan vara att 

det inte funnits tillgång till specialpedagogiskt utbildad personal, vilket kan ha påverkat att 

positiva effekter av stödinsatser uteblivit. Många av de intervjuade lärarna menade också att 

de elever som fått specialpedagogiskt stöd ofta ”permanentar” sina behov. Lärarna påtalade 

också att om målet med specialundervisning är att komma ikapp övriga elever, finns det en 

risk att besvikelsen blir stor om det inte sker och istället blir det lägre prestationer som 

konsekvens. Studien visar också att man oftast betraktar eleven som ”bärare” av problemen 

och att diagnoser är av stor vikt vid tilldelning av resurser.  

Dennis Groth (2007) har i sin avhandling kommit fram till att när eleven lämnar sin 

ordinarie klass för att få särskilt stöd av specialläraren, så påverkas dennes självbild negativt. 

Han menar att självbilden konstrueras utifrån samspelet med omgivningen genom de attityder 

eleven möter från omgivningen i sin tur präglar eleven. Han anser att eleverna är positiva till 

det stöd de får och att det kan vara svårt att tillgodose varje enskild elevs behov i 

klassrummet. Han lyfter fram att det kanske inte är specialpedagogiken i sig som är negativ 

för de elever som är i behov av den, utan snarare omgivningens negativa värdering av den.  

Persson (2007) anser att eleven har rätt till en utbildning som är anpassad till dennes 

möjligheter att tillgodogöra sig den, så att den lever upp till ”en skola för alla”. Han menar att 

det ställer krav på pedagogerna att anpassa innehåll och undervisningsmetoder. Samtidigt är 

det viktigt att de specialpedagogiska insatserna följs upp och utvärderas kontinuerligt. 

Sammanfattningsvis bör ett specialpedagogiskt stöd, enligt min mening, vara en naturlig 

del i verksamheten. En del i verksamheten som elever i svårigheter ska känna sig väl 

förtrogna med.  
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Matematiksvårigheter - begrepp och orsaker  

Speciallärarens uppdrag är bland annat att ta reda på varför vissa elever inte lyckas i 

matematiken. När det gäller matematik brukar man tala om matematiksvårigheter, vilket 

många forskare menar är ett mångtydigt begrepp. Internationellt används två olika 

benämningar: ”mathematical disabilities” och ”mathematical difficulties”. Ahlberg (2009) 

hänvisar till andra forskare som menar att begreppet ”mathematical disabilities” 

kännetecknar svårigheter som anses ha biologiska och kognitiva orsaker medan 

”mathematical difficulties” är ett bredare begrepp som hänvisar till låga prestationer i 

matematik, vilket dessa forskare menar inte behöver vara av biologisk orsak.  

Matematiksvårigheter är enligt Ahlberg (2001) inte ett klart definierat begrepp och hon 

menar att det används olika begrepp för dessa svårigheter, utan att de ges en mer exakt 

betydelse. Exempelvis betecknar dyskalkyli en nedsättning i räkneförmågan, vilket innebär 

problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska 

uttryck samt svårigheter med att utföra enkla räkneoperationer. Detta menar Ahlberg inte 

handlar om matematiksvårigheter, utan om räknesvårigheter.  

Vidare menar Ahlberg att det oftast görs en skillnad mellan allmänna och specifika 

svårigheter. Elever med allmänna svårigheter är oftast jämna i sina svårigheter. När det gäller 

specifika svårigheter eller dyskalkyli handlar det om att elevens förmåga varierar. Enligt 

henne finns tre skilda typer av svårigheter som kan urskiljas när det gäller elever med 

dyskalkyli. Den första typen handlar om planeringsförmågan, vilket betyder svårigheter med 

att visualisera och hålla kvar information i minnet vid problemlösning. Den andra typen 

handlar om brister i den logiska förmågan, vilket innebär att elever har svårigheter med att 

uppskatta rimligheter och den tredje typen handlar om oförmåga att lösa enkla 

räkneoperationer. Ahlberg har en kritisk hållning till att sätta likhetstecken mellan specifika 

svårigheter i matematik och dyskalkyli.  

Arne Engström (2003) betraktar matematiksvårigheter som något skolan måste lära sig 

att ta hand om. Det är inte, enligt honom, svårt att visa på olikheter inom en individs 

räkneförmåga. Räkneförmågan är sammansatt av ett flertal förmågor. Engström menar att om 

en elev uppvisar svårigheter att kunna lösa vissa räkneuppgifter behöver detta inte vara 

detsamma som att eleven har matematiksvårigheter. Det kan finnas många orsaker till att 

elever får svårigheter med matematiken. Inom forskningen kan man skilja på olika 

förklaringsmodeller:  
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 medicinska/neurologiska - defektorienterad, eleven har en hjärnskada eller annan fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning,  

 psykologiska – förklaringar söks i bristande ansträngning eller koncentrationssvårigheter hos eleven, 

ångest eller olika kognitiva orsaker,  

 sociologiska – miljöfaktorer, social deprivation, det vill säga att eleven kommer från en understimulerad 

miljö, skolsystemet missgynnar barn med till exempel arbetarklassbakgrund,  

 didaktiska - felaktiga undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning, etc. (Engström 2003, s 32). 

Enligt honom är det inte meningsfullt att försöka hitta förklaringen i den ena eller andra 

modellen, utan arbeta efter att det finns många orsaker till att elever får svårigheter med 

matematiken. Slutligen menar han att det finns all anledning framöver att fokusera mer på 

didaktiska faktorer vad gäller organisation, planering och utförande av 

matematikundervisningen.  

Ett liknande resonemang för Ahlberg (2001) som menar att orsakerna till en elevs 

svårigheter i matematik många gånger inte finns i en bristande förmåga hos eleven. Även hon 

menar att det kan vara ett komplicerat system av olika bidragande orsaker, vilket gör att hela 

elevens skolsituation bör analyseras och kartläggas. Denna åsikt delas även av Giota och 

Lundborg (2007).  

Också Malmer (2002) menar att det finns många orsaker till att man får svårigheter i 

matematik. ”Man kan säga att en del elever har svårigheter men det är tyvärr alltför många 

som i samband med undervisningen får svårigheter” (Malmer 2002, s 80).  Hon skiljer på 

primära och sekundära faktorer som kan vara orsaker till matematiksvårigheter. De primära 

faktorer som kan orsaka svårigheter är kognitiv utveckling, språklig kompetens, 

neuropsykiatriska problem, dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter) och de sekundära 

faktorerna anser hon vara elever med dyslektiska besvär, svårigheter med att skriva 

(perceptuella svårigheter samt omkastningar m.m.), svårigheter med att läsa. Då texter i 

matematiska uppgifter ofta är svåra och nästan varje ord är meningsbärande kan detta bli 

svårt. Malmer hävdar att matematiksvårigheter är ett oerhört stort och brett område, där 

orsakerna fortfarande är relativt dåligt utredda. Svårigheterna varierar hos eleverna och då är 

det viktigt att de åtgärder som sätts in är anpassade för den enskilda eleven.  

Gunnar Sjöberg (2006) har i sin avhandling gjort en forskningsgenomgång kring 

begreppet dyskalkyli samt en kartläggning av elever som behandlar vad som kan vara orsaker 

till matematiksvårigheter. Han menar att nästan all forskning runt dyskalkyli kan återföras till 

det medicinskt-neurologiska och neuropsykologiska området. Dyskalkylidiagnoser är osäkra 

och förklaringar till elevens matematikproblem bör, enligt Sjöberg, sökas djupare. Idag har 

neuropsykologer och neurologer tolkningsföreträde på ett område som har mestadels 

pedagogisk grund. Sjöberg menar att det bör finnas en bredare diagnostiseringsmodell där 
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man betraktar problemen utifrån pedagogiskt -didaktiskt, psykologiskt, sociologiskt och 

medicinsk/ neurologiskt perspektiv.  

Olika orsaker till elevernas matematikproblem framkom vid analysarbetet i Sjöbergs 

studie, bl.a. elevernas låga arbetsinsats. Eleverna lyfte, som matematikproblemens orsaker, 

själva fram undervisningens struktur, stora undervisningsgrupper, brist på arbetsro och de 

långa lektionerna med mycket eget ”tyst räknande”. Eleverna påpekade också att det var svårt 

att uttrycka sig och att det var svårt att förstå lärarens förklaringar. Det var enklare att lyssna 

till en kamrats förklaring. Trots de problem som fanns att förstå läraren ansåg tre av fyra 

elever att genomgångar och förklaringar på tavlan var av stor betydelse. Eleverna kände också 

stor stress vid provsituationer. Dessa olika orsaker har, menar Sjöberg, inte någon förbindelse 

med någon medicinsk dysfunktion och att vi därför i första hand inte ska söka förklaring till 

problemen i dyskalkylibegreppet.  

Enligt Lundberg och Sterner (2009) har användandet av begreppet dyskalkyli ökat, trots 

att begreppet alltså är problematiskt och svårdefinierat. De avfärdar dock inte 

dyskalkylibegreppet. De menar att människor kan ha räknesvårigheter av en rad orsaker, som 

dålig eller bristfällig stimulans och undervisning. Mycket tyder på att det kan handla om en 

grundläggande oförmåga att handskas med tal och kvantiteter. Författarna hänvisar till andra 

internationella forskare som menar att känslan för antal är en genetisk betingad förmåga som 

kallas the core system of number. Forskarna är ganska eniga om att dyskalkyli innebär en 

bristfällig taluppfattning, vilket ger sig till känna i problem med mycket enkla numeriska 

färdigheter. Skulle ett barn av genetiska skäl ha bristfälligt utvecklat core systems, så kan inte 

barnet skapa en väl utvecklad tallinje. I detta fall skulle man, enligt dem, kunna hävda att 

räknesvårigheterna är av dyskalkylikaraktär. En bristfälligt utvecklad tallinje kan dock handla 

om störningar i uppmärksamhet, språkförmåga, visuell föreställningsförmåga och/eller 

bristande arbetsminne. Samspel mellan hjärnans olika delar och samspelet mellan hjärnan och 

den yttre miljön kommer, enligt författarna, att ha inverkan på hur barnets taluppfattning 

utvecklas. Lundberg och Sterner skriver att pedagoger ska komma ihåg att många barn med 

räknesvårigheter kan ha fått bristfällig undervisning. Räkning är en färdighet, som behöver 

övning för att bevaras. En elev som inte fått övning och som har en mindre utvecklad 

taluppfattning kan dock ha räknesvårigheter, utan att ha dyskalkyli. 

Brian Butterworth och Dorian Yeo (2010) och Lundberg och Sterner (2009) delar 

varandras uppfattning om att en välfungerande mental tallinje har stor betydelse för 

utveckling av räkneförmåga och taluppfattning.  Butterworth & Yeo menar att allvarliga 
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svårigheter med tal och räkning anses vara lika vanliga som läs- och skrivsvårigheter samt att 

personer med dyskalkyli tycks sakna en instinktiv förståelse av tal och att de har svårigheter 

med att lära sig talfakta och procedurer.  

Forskningen på det här området verkar vara generellt överens om att dyskalkylektiker 

har svårigheter med att lära sig automatisera talfakta samt utföra matematiska operationer. Det 

grundläggande kärnproblemet till dessa svårigheter är enligt Butterworth och Yeo förmågan 

att uppfatta antal. Butterworth och Yeo (2010, s 8) menar att ” [en] hypotes är att dyskalkyli 

är en konsekvens av att man är dyslektisk”. Dyslektiker har ofta problem med korttidsminnet, 

språket eller spatiala svårigheter. De har ofta problem med uppmärksamhet och organisation, 

svårigheter som skulle kunna försena matematikinlärningen likaväl som inlärningen i andra 

ämnen.  

Begreppet specifika matematiksvårigheter och dyskalkyli handlar om en liten del av 

skolans matematik, alltså räknesvårigheter. En elev med de här svårigheterna kan nå höga mål 

i matematiken trots sina svårigheter om eleven får rätt anpassad undervisning.  

Hur kan då undervisning för elever i svårigheter utformas? 

 

Pedagogiska förslag på hur undervisningen kan utformas för elever i svårigheter 

Utifrån ovanstående beskrivning av vad matematiksvårigheter kan innebära försöker jag nu 

påvisa vad forskning kring hur undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i matematik 

kan gestalta sig. Som jag tidigare har nämnt är orsakerna många till att elever får svårigheter i 

matematik och listan på verkningsfulla insatser som föreslås är lång.  

Inom forskningen verkar man överens om att söka orsakerna till svårigheterna ur ett 

brett perspektiv för att kunna sätta in rätt sorts stöd.  

Som jag tidigare har skrivit menar Lundberg och Sterner (2009) att det är viktigt att i 

undervisningen i första hand sträva efter att så tidigt som möjligt förebygga att svårigheter 

uppstår. Även om man inte lyckas väl med de förebyggande insatserna, så behöver pedagoger 

räkna med att vissa elever kommer att behöva särskilt stöd. Dessa stödåtgärder, menar de, 

behöver baseras på vetenskaplig metodik och beprövad erfarenhet. De anser också att man 

måste beakta flera faktorer på olika nivåer inom skolan som kan påverka elevens 

kunskapsutveckling inom ämnet. På klassrumsnivå kan det innebära att strukturera om 

undervisningen från tyst räknande till mer lärarledd undervisning. De påpekar även 

betydelsen av att synliggöra vilka målen är för undervisningen. Det kan även handla om hur 

instruktioner ges, hur läxor förbereds och följs upp samt hur samarbetet mellan specialläraren 
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och klassläraren kan utvecklas. På individnivå menar de att det är av vikt att kartlägga eleven 

för att få vetskap om elevens starka och svaga sidor och utifrån det kan lämpliga åtgärder 

sättas in.  Även Ahlberg (2001) betonar betydelsen av att eleven kartläggs innan åtgärder sätts 

in.  

Butterworth och Yeo (2010), Lundberg och Sterner (2009) skriver att om syftet är att 

underlätta, för dyskalkylektiker att utveckla sin matematiska förmåga, bör undervisningen 

bygga på förståelse och vara välstrukturerad. Den ska även uppmuntra eleven att aktivt delta 

och vara en positiv upplevelse för eleven. Butterworth och Yeo lyfter fram att läraren med 

jämna mellanrum behöver försäkra sig om att eleven kommer ihåg det denne tidigare har lärt 

sig. Läraren måste hitta strategier att” plocka fram” de kunskaper som eleven kanske har 

glömt bort och utgå från att all träning bör bygga på matematiska samtal. Mekanisk inlärning 

hjälper inte dyskalkylektiker, eftersom de inte minns mekaniskt inlärda fakta eller strategier. 

Undervisningen bör inrikta sig mot förståelse för tal och siffror med hjälp av laborativt 

material så att eleven kan utveckla tänkandet och öka sin förståelse.  

 Lundberg och Sterner (2006) tar också upp betydelsen av att ge direkt instruktion och 

tät återkoppling samt tillräckligt med tid för elever i svårigheter och då behövs kanske en 

annan miljö än vad som kan åstadkommas i ett klassrum. De hänvisar till studier som gjorts 

att ju mer tid man ägnar åt en uppgift, desto större är chansen att bli duktig och klara 

uppgiften. De kallar detta TOT-principen, Time on task, att genom en- till- en- undervisning, 

en lärare och en elev, finns det möjlighet att uppnå effektiv TOT. De menar att genom en- till- 

en- undervisning kan man öka elevens engagemang under längre tid och läraren ges möjlighet 

att fånga elevens uppmärksamhet och koncentration samt att eleven kan få omedelbar 

bekräftelse och positiv respons. Lundberg och Sterner (2009) hänvisar till flera 

undersökningar som visar att en- till- en - undervisning under en begränsad period kan vara 

väldigt effektiv. Görel Sterner (2011) har i ett utvecklingsarbete undersökt resultaten av 

intensivundervisning i matematik. Eleverna hade under en 10 veckors period haft 

intensivundervisning av en utbildad matematiklärare. Stödet gavs som extraundervisning 

under 30 minuter/dag, fyra dagar i veckan. Ett nära samarbete med klassläraren, 

intensivläraren och hemmet prioriterades och elevens engagemang och arbetsinsatser 

värderades högt. Undervisningen byggde på forskning och beprövad erfarenhet och man 

utgick från återkommande analyser av elevens kunskaper och färdigheter.   

Lundberg och Sterner (2006) föreslår att arbetet i matematiken i stor utsträckning ska 

ske i tre faser: den konkreta, den representativa samt den abstrakta fasen.  
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Russel Gersten m fl (2009) har sammanfattat ett stort antal studier kring effektiva 

undervisningsmetoder för elever i svårigheter. De undervisningsmetoder som har prövats och 

utvärderats är explicit undervisning där läraren ”tänker högt” och presenterar en strategi för 

hur lösningen kan genomföras, verbalisering efter vilken eleverna får hjälp av läraren att lära 

sig ta efter detta tankemönster genom att själva ”tänka högt”, skriva och illustrera sina 

strategier. Utifrån detta diskuterar eleverna tillsammans med läraren för - och nackdelar med 

olika lösningar. Ett tredje inslag är visuellt stöd där bilder, diagram används på olika sätt för 

att visualisera vid problemlösning. Den här typen av visuellt stöd hade bäst effekt när lärare 

och elever arbetade med dem tillsammans till skillnad från att eleven själv använde dem. 

Resultaten visar att explicit undervisning och där eleven i räknesvårigheter i samspel med 

lärare och äldre kamrater får möjlighet att pröva olika sätt att lösa problem gav de bästa 

resultaten.  

De slutsatser man kan dra av den forskning som gjorts om matematikundervisning för 

elever i svårigheter är att elever i svårigheter är i behov av strukturerad och explicit 

undervisning där eleven känner lust att lära, en delaktighet och att de får lyckas samt tillgång 

till olika artefakter.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

De perspektiv som jag har valt att utgå från för att beskriva pedagogernas uppfattningar är 

sociokulturellt perspektiv samt de olika specialpedagogiska perspektiven. Enligt Ann Ahlberg 

(2009) finns det inga egna teorier inom specialpedagogiken, därför brukar forskningsområdet 

vanligtvis kartläggas och beskrivas utifrån olika perspektiv.  

I följande kapitel görs en beskrivning av delar ur det sociokulturella perspektivet. De 

delar jag kommer att behandla är kommunikation, interaktion, situerat lärande, artefakter, 

mediering, proximal utvecklingszon och scaffolds. Dessa delar kommer sedan att behandlas i 

diskussionsdelen. 

 Eftersom styrdokumenten utgår från det sociokulturella perspektivets tankar om 

undervisning och lärande, samtidigt som de utgår från ett relationellt sätt att se på elevens 

problem är det relevant att slutligen under denna del göra en kort beskrivning av de olika 

specialpedagogiska perspektiven. Enligt Nilholm (2006) är de specialpedagogiska 

perspektivens funktion att det finns olika sätt för människan att förstå specialpedagogiken. 
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Vilket specialpedagogiskt perspektiv pedagoger väljer att utgå ifrån när de talar om elever 

beror, enligt min mening, på hur de uppfattar och förstår fenomenet. Marton och Booth (2000) 

menar att hur människan förstår ett fenomen antas vara avgörande för hur människan agerar 

gentemot fenomenet. De specialpedagogiska perspektiven kommer att behandlas i resultatet 

och i diskussionen.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2000) menar att vi inte kan undgå att lära oss saker. Miljön som vi vistas i har 

stor betydelse för vilka möjligheter vi ges. Lärande handlar om vad individer tar med sig från 

sociala situationer och hur de sedan används. Den sociokulturella teorin ser mänsklig 

utveckling som en social händelse och inte som något som sker inom individen.  

Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation och interaktion det centrala.  

Vygotskij menar att begreppsutveckling sker genom kommunikation, förståelse och 

problemlösning (Elisabeth Rystedt & Lena Trygg 2009) och Säljö (2000) skriver att 

Vygotskij betraktar språk och tänkande som tätt sammanlänkande.  

Inom det sociokulturella perspektivet talas det om situerat lärande, vilket betyder att 

lärandet sker i ett sammanhang. Säljö förklarar detta med att i vilken verksamhet man än 

befinner sig i så lär man sig något. Man lär sig t.ex. om matlagning just när denna aktivitet 

pågår. Varje individ handlar utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Dessa handlingar kan 

vara omedvetna eller medvetna. I detta samspel med andra människor finns det medaktörer 

som hjälper oss att förstå hur världen fungerar och skall förstås, oftast helt oavsiktligt. Vidare 

menar Säljö att omvärlden förtolkas – eller som det kallas inom det sociokulturella 

perspektivet, medieras. Människan lär sig helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i 

verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar.  

När läraren eller någon annan vuxen hjälper ett barn att strukturera ett problem genom 

att rikta barnets uppmärksamhet på viktiga delar i problemet och visa barnet hur man i ett 

givet läge ska gå vidare, då bistår man barnet med vad som kallas kommunikativa stöttor eller 

scaffolds. Dessa kommunikativa stöttor kan kopplas till begreppet proximal utvecklingszon 

som utvecklades av Vygotskij. Det beskriver vad en elev kan prestera på egen hand utan hjälp 

och vad eleven kan förstå under en vuxens ledning eller i samarbete med kamrater. Med god 

vägledning kan en elev lösa problem som annars skulle ha varit för svåra. Eleven får då hjälp 

av kommunikativa stöttor. Pauline Gibbons (2010) poängterar att stöttning inte är vilken hjälp 

som helst utan en hjälp som leder eleverna mot nya kunskaper, nya begrepp eller nya nivåer 
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av förståelse. Stöttning är därför framtidsorienterad, en tillfällig hjälp som läraren ger 

eleverna för att de så småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp.  

Lärarens roll är viktig. Läraren ska vara ansvarig för att undervisningen förs framåt och 

att elevernas kunskaper utvecklas. Samtidigt ska lärarna ha lika höga förväntningar på alla 

elever, men också ge passande stöttning för att eleverna ska kunna utföra uppgifter med 

framgång.  

Säljö skriver att det är viktigt i vårt lärande att vi använder oss av hjälpmedel av olika 

slag så kallade medierande artefakter eller fysiska redskap och språkliga redskap. Redskapen 

har förändrat våra möjligheter att förstå världen. Artefakter kan vara penna, papper och 

miniräknare samt vårt språk som vi använder oss av. Då den yttre aktiviteten får hjälp av en 

artefakt leder det till ett inre tankearbete. Dessa redskap eller artefakter medierar (förmedlar) 

verkligheten för människor, vilket ger möjlighet till en förståelse av omvärlden. Det viktigaste 

medierande redskapet är vårt språk. Artefakterna hjälper oss att upprätthålla olika aktiviteter 

och lösa olika problem. Vi är dock ofta inte medvetna om att vi använder dem. Många av de 

artefakter vi använder har lång historisk bakgrund, vilket har gjort att vi har slutat att tänka på 

dem som artefakter. Vidare skriver Säljö att det är vårt utvecklande av språklig 

kommunikation och skapandet av artefakter som har gjort vår utveckling möjlig.  

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Persson (2007) skriver att specialpedagogisk verksamhet bör betraktas utifrån ett relationellt 

perspektiv, vilket betyder att specialpedagogiken ska ske tillsammans med den övriga 

verksamheten i skolan. Inom detta perspektiv ses samspel och interaktion som betydelsefullt. 

Säljö (2000) skriver att det relationella perspektivet har sina rötter inom den sociokulturella 

teoribildningen. Ser man elevens förutsättningar utifrån ett relationellt sätt betyder detta, 

enligt Persson (2007), att omgivningen kan hjälpa eleven ur svårigheterna genom olika 

pedagogiska åtgärder och man menar att det inte är eleven i sig som är orsak till svårigheten. 

Inom detta perspektiv pratar man om elever ”i” svårigheter.  

Mot det relationella perspektivet, menar Persson (2007), ställs det kategoriska 

perspektivet, vilket innebär att eleven själv är ägare till sitt problem. Här talar man om elever 

”med” svårigheter. Dessa svårigheter anses individburna eller medfödda. Inom detta 

perspektiv har diagnostisering en central roll. Enligt Ann Ahlberg (2001) så har det 

kategoriska perspektivet en dominerande ställning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
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Hon är kritisk mot detta synsätt, eftersom man ofta utgår ifrån en individuell diagnos och att 

man utifrån den har förklarat svårigheter som en defekt hos eleven. Hon menar att:  

Konsekvensen blir ofta en kategorisering av elever som leder till en särskiljande undervisning. Det 

specialpedagogiska arbetet i skolan kommer därmed till stor del handla om att det är eleven som ska 

anpassas till skolan och inte tvärtom (Ahlberg 2001, s 17). 

Det tredje perspektivet som vuxit fram kallar Nilholm (2007) för dilemmaperspektivet. I detta 

perspektiv betonas hur komplext och motsägelsefullt utbildningssystemet är och hur 

utbildningssystemet ska hantera dessa dilemman. Å ena sidan ska eleven ges liknande 

erfarenheter och kunskaper, å andra sidan ska man samtidigt anpassa verksamheten till var 

och ens individuella förutsättningar. Det finns alltså inga enkla lösningar vad gäller 

hanteringen av elevers olikheter. Han menar att det är av betydelse att skapa kunskap om hur 

dessa motsättningar kommer till uttryck i den vardagliga verksamheten (Nilholm 2007).  

 

 

6. Studiens genomförande  

I detta avsnitt redogör jag för studiens forskningsansats. Även valet av metod samt hur urvalet 

av informanter gått till beskrivs. Även i detta kapitel beskrivs de etiska aspekter som gäller för 

studien. Sist under denna del beskrivs även studiens validitet och reliabilitet.  

Syftet med mitt arbete är att få reda på hur pedagoger uppfattar matematiksvårigheter 

och särskilt stöd och hur dessa uppfattningar troligtvis påverkar det stöd som ges. Utifrån det 

fann jag att en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats skulle kunna vara användbar i 

den här studien.  

 

Fenomenografi som forskningsansats 

Inom fenomenografin, menar Johansson (2009), beskrivs det variationer av människors 

uppfattningar om fenomen och man har inga krav på att undersökningsresultaten ska kunna 

generaliseras.  

Fenomenografin ligger nära fenomenologin. Som metod utgår båda från beskrivningar 

av ett fenomen och de inleds ofta med intervjuer. De skiljer sig dock åt då man inom 

fenomenologin försöker hitta det gemensamma genom att försöka para ihop olika sätt att 

uppfatta och uppleva fenomen. Inom fenomenografin försöker man istället hitta variationer i 

uppfattningar (Alexandersson 1994, Marton & Booth 2000). Johansson menar då att målet 
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med fenomenografin är att påvisa skilda sätt att uppfatta något. För att uppnå detta ska man 

söka efter det som både förenar samt skiljer olika individers uppfattningar av ett fenomen.   

Jag är ute efter att finna variationer, sådant som förenar och skiljer de olika 

respondenternas uppfattningar om fenomen. Marton och Booth (2000) skriver att den 

fenomenografiska undersökningens syfte är att beskriva övergripande system med 

utgångspunkt i individuella uppfattningar om fenomenet. Individernas uppfattningar 

kategoriseras utifrån vad som förenar de individuella uppfattningarna. De menar också att hur 

människan förstår ett fenomen antas vara avgörande för hur människan agerar gentemot 

fenomenet. Hur pedagoger uppfattar fenomenet matematiksvårigheter har därför, enligt min 

mening, betydelse för hur aktivitet och process utformas för elever i behov av särskilt stöd. 

Det är just pedagogers uppfattningar och syn på lärande och undervisning för elever i 

matematiksvårigheter som jag fokuserat på i denna studie. Den fenomenografiska ansatsen 

anses vara lämplig för studier som hanterar forskningsfrågor som har med lärande och 

lärandemiljöer att göra, därför anser jag att den är relevant att utgå ifrån i den här studien. 

 

Metodval 

Den datainsamlingsmetod jag har valt för studien är kvalitativt halvstrukturerade intervjuer 

utifrån en fenomeografisk ansats. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar ansåg jag att 

intervjuer som metod var det som passade bäst för den här studien.  

I enlighet med Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) så har den här sortens 

intervju som mål att erhålla beskrivningar av intervjupersonens uppfattningar. De beskriver 

den kvalitativa intervjun som ett tillfälle att kunna få tillgång till människors upplevelser. I 

den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren att finna mening både på ett faktaplan 

och på ett meningsplan, för att utifrån de åsikter och svar som ges kunna förstå det 

underförstådda. Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) har kvalitativa 

data och metoder sin styrka i att de visar på en helhetsbild, vilket möjliggör en ökad förståelse 

för sociala processer och sammanhang. Kvalitativa studier präglas av flexibilitet, vilket gäller 

både vilka frågor som ställs och vilken ordningsföljd de har. Undersökningen präglas av 

styrning, men också av öppenhet för ny kunskap och ny förståelse. Respondenterna ska ha 

stor frihet att utforma sina egna uppfattningar.  

Syftet med att utgå ifrån en kvalitativ metod är i detta fall att skapa en ökad förståelse 

för de problem och svårigheter som skolan arbetar med. Mitt mål med intervjun är att få fram 
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de uppfattningar som respondenterna äger. Holme och Solvang menar att detta görs bäst 

genom att man som forskare går in i rollen som den intresserade lyssnaren. 

Den halvstrukturerade intervjumetoden kan liknas vid ett vardagssamtal, men som 

professionell intervju har den ett syfte och en specifik teknik. Den är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett bestämt frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2009). Min önskan är att 

intervjun ska ses som en gemensam läroprocess.  

Jag har utgått från några bestämda intervjufrågor, men det fanns även en frihet för mig 

att ställa följdfrågor om vissa väsentligheter som det borde finnas uttalanden om.  Skälet till 

detta är att jag skulle få så uttömmande svar som möjligt och, som Johansson (2009) skriver, 

ska intervjun karaktäriseras av en dialog som stimuleras av följdfrågor som kan leda till att ny 

kunskap skapas hos respondenten. Detta sker genom att respondenten tvingas tänka i nya 

banor. Han påtalar även betydelsen av att forskaren bör vara väl insatt i det fenomen som ska 

undersökas för att relevanta följdfrågor ska kunna ställas. 

 

Urval och genomförande 

Studien är genomförd på en F-6 skola med ca 550 elever. Skolan ligger i liten kommun i 

Mellansverige med ca 15000 invånare. Efter att jag tagit kontakt med den aktuella skolans 

rektor och informerat om min studie samt fått medgivande att kontakta pedagoger som kunde 

tänkas vara mina respondenter blev valet att göra studien på mellanstadiet. Inför valet av 

respondenter var mitt mål att hitta pedagoger på mellanstadiet med minst tio års erfarenhet av 

läraryrket. Dessa bedömde jag skulle ha tillräcklig kunskap kring det aktuella 

problemområdet till skillnad mot en ”ny” lärare. Mina respondenter bestod av (1) en lärare 

med grundskollärarutbildning, som arbetar som speciallärare, (2) en grundskollärare med 

utbildning till specialpedagog och som arbetar som speciallärare samt (3) tre utbildade 

grundskollärare med den ”gamla” lärarutbildningen och som är verksamma som klasslärare. 

De fem pedagoger som jag har intervjuat undervisar i matematik i årskurs 4 eller åk 5.  

Då syftet med en fenomenografisk ansats är att undersöka variationen av sätt att 

uppfatta fenomen bedömde jag det relevant att intervjua både speciallärare och klasslärare för 

att synliggöra en eventuell variation. I fenomenografiska studier utgår man, enligt Mikael 

Alexandersson (1994), från att intervjupersonerna har olika erfarenheter av det fenomen som 

utgör studiens fokus och att intervjupersonerna har olika värderingar av fenomenet som 

studeras. Fenomenografin kräver inte att det erhållna undersökningsresultatet ska kunna 

generaliseras till den population som undersökningspersonerna kommer ifrån. Det handlar 
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istället om att hitta olika uppfattningar som bedöms kunna täcka större delen av variationen i 

uppfattningar. Kravet på variationsbredd medför att respondenterna kan handplockas, vilket 

jag också gjorde efter medgivandet av rektorn på den aktuella skolan.  

Jag tog kontakt med respondenterna via e-post för att se om de kunde tänkas delta i 

undersökningen. I brevet var jag tydlig med att informera om studien och att deras medverkan 

i intervjun var helt frivillig samt att hänsyn tagits till etiska aspekter. Respondenterna fick inte 

ta del av mina intervjufrågor i förväg och anledningen till det var att jag ville att de skulle 

”svara från hjärtat” och att samtalet skulle ha en mer avspänd karaktär. Jag har använt mig av 

samma frågor till alla respondenter, eftersom jag tyckte de var relevanta för båda 

yrkeskategorierna.  

De pedagoger som blev tillfrågade att delta var alla intresserade av att medverka. Jag 

försökte anpassa mig till när intervjupersonerna hade tid att besvara mina frågor. De fick 

möjlighet att välja en plats för intervjun som för dem kändes avslappnad och bekväm.  

Jag använde min mobil för att spela in intervjuerna. Dessa inleddes med att jag 

berättade om ämnet för intervjun och om studiens syfte. Respondenten fick kort redogöra för 

sin pedagogiska bakgrund och ge en övergripande beskrivning av sina arbetsuppgifter. Under 

tiden som intervjun pågick uppmuntrades respondenterna att prata fritt kring hur de ser på 

matematiksvårigheter och särskilt stöd. Jag följde även upp de intervjuades svar på frågorna. 

Detta gjorde att ordningsföljden samt följdfrågor har varierat från intervju till intervju. Varje 

intervju varade ungefär en timme.  

I min undersökning har hänsyn tagits till de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2012) 

har utarbetat. När det gäller forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskapliga 

sammanhang så har forskaren fyra etiska krav att ta hänsyn till i sin forskning. De gäller krav 

på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

Informationskravet är uppfyllt i och med att intervjupersonerna har fått vetskap om 

undersökningens syfte och tillvägagångssätt samt att deltagandet är frivilligt och att man har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckekravet har uppfyllts i och med att 

forskaren har fått samtycke från undersökningsdeltagarna. Konfidentialitetskravet har 

tillgodosetts vilket betyder bl.a. att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt 

och att respondenterna inte kan identifieras. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, anser jag vara 

uppfyllt då allt insamlat material endast används för forskningsändamål och förstörs efter att 

studien är avslutad. 
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Validitet och reliabilitet  

I alla former av studier måste man vara medveten om att det alltid finns en risk med 

resultatens sanningshalt. Frågor om resultatets trovärdighet, giltighet gäller för all slags 

forskning. Validitet eller giltighet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett mått på om 

metoden undersöker vad som påstås att den ska undersöka. En förutsättning för god validitet i 

denna studie är att mina respondenter har svarat så ärligt som möjligt, men också av hur 

analysen av intervjuerna gått till.  

Med reliabilitet menas tillförlitlighet eller trovärdighet, vilket i detta fall kan betyda hur 

skickligt och trovärdigt intervjuerna har genomförts. Med detta menar Kvale och Brinkmann 

huruvida resultaten från en undersökning blir samma om undersökningen genomförs av någon 

annan vid en annan tidpunkt. De menar att forskningsintervjuer kritiseras på grund av att 

sanningshalten i intervjupersonernas uttalanden omöjligen kan kontrolleras.  

I min studie har jag valt att ta del av hur pedagoger uppfattar fenomenet 

matematiksvårigheter och särskilt stöd. Jag har använt mig av halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer som insamling av empirin. Genom att genomföra halvstrukturerade intervjuer har 

jag fått möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan ha ökat validiteten och gjort att varje 

intervju har blivit ”sin egen”, dvs. anpassats till respektive respondent.  

I analysen har jag strävat efter att hitta likheter och skillnader i respondenternas 

beskrivningar. För att öka tillförlitligheten i analysen spelades alla intervjuer in på 

mobiltelefon samt att intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket har gett mig möjligheten 

att lyssna på materialet flera gånger och möjlighet att läsa om materialet. Det är svårt i en 

intervju att veta om intervjupersonerna svarar ”politiskt korrekt” och om de berättar allt samt 

”talar sanning” om fenomenet.  

 Alexandersson (1994) menar att i en fenomenografisk studie handlar frågorna om 

trovärdighet, noggrannhet och giltighet om i vilken mån de skapade beskrivningskategorierna 

representerar undersökningspersonernas uppfattningar. I detta fall kan det handla om 

beskrivningskategorierna reflekterar undersökningspersonernas uppfattningar eller om det 

enbart är en konstruktion av den som intervjuar och analyserar intervjuerna. Jag har i mitt 

resultat skapat stöd för mina slutsatser genom att redovisa utdrag ur intervjuerna i form av 

citat och genom dem försökt belägga de beskrivningskategorier som har skapats. Detta 

innebär förhoppningsvis att läsaren ska kunna följa mina ställningstaganden och värdera dess 

rimlighet.  
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7. Analys och databearbetning 

Efter att jag genomfört alla intervjuer transkriberades allt insamlat material ordagrant och 

redan här startade min tolkning av materialet. Jag bearbetade det insamlade materialet utifrån 

en kvalitativ analys, vilket är vanligt förekommande vid en intervju. Avsikten med intervjun 

var att ge ett underlag för beskrivning av pedagogernas uppfattningar. 

Jag har även studerat vilket perspektiv respondenterna ger uttryck för när de talar om 

matematiksvårigheter och särskilt stöd. Detta innebär att jag har kopplat uppfattningar till 

specialpedagogiska perspektiv.  

Inom den fenomenografiska forskningen kan man enligt Alexandersson (1994) dela in 

analysen och databearbetningen i fyra faser med olika syften för respektive fas:  

1) Att bekanta sig med datan och skapa ett helhetsintryck. 

2) Att uppmärksamma likheter och skillnader i intervjuerna.  

3) Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

4) Att strukturera underliggande strukturer i systemet av kategorier. 

Jag har använt mig av dessa faser i min analys och arbetet har krävt många 

genomläsningar av det transkriberade materialet för att jag skulle kunna skapa mig ett 

helhetsintryck. Vid genomläsningen markerade jag ord och meningar som behandlade 

fenomenen matematiksvårigheter och särskilt stöd. Därefter utgick jag ifrån vad som hade 

sagts om särskilt stöd och matematiksvårigheter och sorterade in intervjusvaren under de olika 

fenomenen. Efter det studerade jag intervjusvaren för att hitta likheter och skillnader. 

Alexandersson menar att man som forskare i analysdelen ska försöka se likheter och 

skillnader i intervjupersonernas svar för att man sedan ska kunna placera in svaren i 

beskrivningsskategorier. Längre uttalanden från respondenterna komprimerades till kortare 

och mer precisa formuleringar. Jag reducerade således intervjusvaren till just det 

undersökande fenomenet. Detta kallar Kvale och Brinkmann (2009) för 

meningskoncentrering, där större intervjutexter reduceras till kortare och mer precisa 

formuleringar.  

I nästa steg konstruerades kategorier för att, enligt Alexandersson, upptäcka hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra utifrån respondenternas beskrivningar och utifrån de 

forskningsfrågor som var relevanta för studien. Detta kallar Kvale och Brinkmann för 

meningskategorisering, vilket innebär att långa intervjuuttalanden ställs samman i några få 

enkla kategorier.  
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Utfallet från min analys har resulterat i två överordnade uppfattnings- eller 

beskrivningskategorier som jag bedömt besvarar studiens syfte: 

 Matematiksvårigheter som symptom  

 Åtgärder med fokus på särskilt stöd  

Dessa kategorier delades sedan in i vissa underkategorier för att kunna påvisa ett mer 

”nyanserat” system av kategorier. Det som jag ansåg som ovidkommande för studiens syfte 

har jag valt att inte ta med i resultatdelen. För att säkra respondenternas anonymitet har jag 

valt att utesluta all märkning av citaten, såväl vad gäller de intervjuade som den aktuella 

skolan.  

 

8. Resultat 

Under denna rubrik redovisar jag de överordnade uppfattningskategorier som skapats och jag 

har alltså säkrat respondenternas anonymitet genom att inte göra det möjligt att identifiera 

vem som har sagt vad. Resultatet har jag, som framgår av beskrivningen av analysförfarandet, 

skapat i form av överordnade uppfattningskategorier och ett antal underkategorier. Dessa 

kategorier motiveras och illustreras med utgångspunkt i utdrag från de genomförda 

intervjuerna.  

Matematiksvårigheter som symptom  

Detta avsnitt handlar om att beskriva hur pedagoger uppfattar matematiksvårigheter, vilket 

betyder hur de ”ser” på matematiksvårigheter som: 

 Temporär och varierad kompetens 

 Innehållssvårigheter 

 Generella matematiska språksvårigheter 

 Identitetspositionering  

 Övriga psykologiska hinder 

Resultaten redovisas i form av likheter och skillnader i pedagogernas uppfattningar om vad de 

uppfattar att svårigheterna kan vara symptom på.  

Temporär och varierad kompetens 

Gemensamt för alla de intervjuade pedagogerna är att de beskriver elever i 

matematiksvårigheter som väldigt ojämna över tid i sin matematiska kunskap. Detta skulle 

kunna beskrivas som att dessa elever anses ha temporär kompetens i ämnet. Ena dagen finns 
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kunskapen där, medan dagen därpå samt efter lov kan kunskapen vara borta. Pedagoger 

uttrycker också att elever i svårigheter kan vara duktiga inom vissa områden, men ha svårare 

inom andra områden i matematiken, dvs. en varierad kompetens i ämnet: 

Jag hade en elev som hade matematiksvårigheter och hon var väldigt ojämn ena dagen klarade hon 

uppgifterna, men nästa dag var det som bortblåst.  

 De kan vara duktiga inom vissa områden och svaga inom vissa. 

Elevernas kompetens i matematik förefaller alltså inte vara något statiskt utan varierar över tid 

och med det arbetsområde av matematiken som behandlas. 

Innehållssvårigheter 

Pedagogerna tar upp subtraktion och bråkräkning som kritiska punkter inom matematiken och 

menar att inom subtraktionsräkning används alltför många olika metoder när uppgifter ska 

lösas, vilket skapar förvirring hos eleverna. De nämner även subtraktionsräkning samt 

tiotalsövergång som kritiska punkter. Det nämns även svårigheter med problemlösning som 

innefattar multiplikation - och divisionsräkning. En dominerande uppfattning kan utläsas vad 

gäller svårigheter med att hantera siffror samt svårigheter med talens position. Pedagogerna 

tar även upp svårigheter med taluppfattning och svårigheter med hela den matematiska 

förståelsen samt den logiska ordningen: 

När det gäller subtraktion så kanske vi håller på med för många olika metoder…..  svårt för eleverna när 

det presenteras så många olika sätt.…..svårt med subtraktion. Bråkräkning är ju ganska abstrakt… när 

tredjedelar är större än femtedelar… när fem är mer än tre…. svårigheter med siffror, taluppfattning och 

den logiska ordningen 

Kritiska punkter; tiotalövergång, skifta hundratal och subtraktion över lag för elever med svårigheter och 

att automatisera. Problemlösning är svårt med multiplikation och division.   

Svårt med räkningen och hade svårt att förstå talsorter och positionssystemet. 

En dominerande uppfattning hos pedagogerna är att det kan handla om många olika 

svårigheter och orsaker till att det blir problem inom matematiken. Är det en faktor som 

krånglar går det enklare att rätta till. Blir det flera faktorer är det svårare. Det nämns att det 

oftast hör ihop med att eleverna har det tufft på flera områden kanske med läsningen.  

Det är så spännande med matematiksvårigheter för att det kan se så olika ut.  

Det hör ofta ihop med att man har tufft på flera områden…läsningen.  

Sammanfattningsvis verkar elevernas kritiska punkter i matematikämnet enligt pedagogerna 

handla om följande: 

- Svårigheter med taluppfattning och positionssystemet. 

- Svårigheter med automatisering av talfakta. 
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- Svårigheter med siffror och grundläggande räkning främst vid subtraktion. 

- Svårigheter med den matematiska förståelsen samt logiska ordningen. 

- Svårigheter med problemlösning med multiplikation och division. 

De svårigheter som beskrivs uttrycker, enligt min mening, individuella brister och att 

matematiken är komplex. Dessa individuella brister kan kopplas till det kategoriska 

perspektivet. Det pratas om elever med svårigheter. Pedagogerna skiljer inte på 

räknesvårigheter och matematiksvårigheter, utan pratar om generella lärandesvårigheter och 

vissa, vad jag vill kalla, grundläggande centra inom matematiken. De beskriver att det kan 

vara svårt att bedöma elevens svårigheter med tanke på elevens temporära kompetens i ämnet.  

Generella matematiska språksvårigheter 

De matematiska begreppen samt elevernas språkliga kompetens anser alla pedagoger vara av 

mycket stor betydelse för att eleverna ska kunna tillägna sig matematisk kompetens. Enligt 

skolans styrdokument ska eleverna kunna argumentera och förklara både muntligt och 

skriftligt hur de har tänkt.   

Pedagogerna framhåller att de ser det som ett hinder att eleverna inte har ett matematiskt 

språk, vilket gör att de kan utveckla svårigheter. De beskriver det med att eleverna saknar ord 

och begrepp, vilket kan göra att det kan bli missuppfattningar då de inte har förståelsen för 

begreppen.  Det framhålls att eleverna även kan ha svårigheter med läsning. De ger också en 

bild av att pedagoger kanske tar för givet att eleverna har en god begreppsförståelse. Det 

nämns även att pedagoger kanske inte är så flexibla vad gäller att förklara begreppen i dess 

matematiska betydelse. 

Matematiksvårigheter tänker jag hör samman med språkliga svårigheter. Har man svårt att begripa 

matematiken har man ofta ett dåligt språk, dålig läsförståelse och kanske ett bristande ordförråd. Många 

av begreppen har inte dessa elever och de är väldigt centrala och kommer i matematiken rätt tidigt. Redan 

på förskolan….. arbeta mycket med de matematiska begreppen hela tiden… tar för givet alldeles för tidigt 

att begreppen finns där och så kör vi på. Finns inte språket med så blir det väldigt jobbigt med matematik. 

Är det ett språkligt hinder går det ju att rätta till…..arbeta mycket med läsförståelsen..  

….. missuppfattningar kring ord och begrepp….tar man för givet att eleverna har begreppen. När ord 

placeras i ett matematiskt sammanhang kanske det inte betyder samma sak som det gör för eleven annars, 

som eleven är van. Vi kanske inte är så flexibla att ta in den andra betydelsen som gäller för matematiken. 

Många av begreppen är abstrakta…. svårt att förstå vissa ord….inte klarar översättningen av begreppen. 

Dålig begreppsförståelse kan vara en anledning till att en elev har eller får svårigheter. 

Även om pedagogernas gemensamma uppfattning anses vara att elevers svårigheter i 

matematik ofta bottnar i språkliga svårigheter, så kan en viss variation utläsas där de 

poängterar betydelsen att pedagoger inte får ”gå för fort fram” i matematiken. Det framhålls 

också att symboler inte ska införas för tidigt i matematiken.  
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Kanske lämnar vi det representativa stadiet för tidigt. Huvudknuten ligger nog i att vi är alldeles för 

snabba med att införa symbolerna. Vi är inte kvar i språket, vi ritar inte och framförallt laborerar vi och 

diskuterar vi för lite….mindre matematiska bilder, vilket kan göra att de får svårigheter.  

Svårigheter med språk uttrycks alltså som både generella och med koppling till matematik. 

Dessa svårigheter uttrycks såväl i individtermer som i didaktiska termer och representerar, 

enligt min mening, både ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv på 

matematiksvårigheter.  

Identitetspositionering 

Den känslomässiga faktorn anses, enligt vissa studier, ha stor inverkan på elevers prestation. 

Därför är det viktigt att elever inte får möta allt för många misslyckanden. Eleven växer om 

den får lyckas vid ett flertal tillfällen.  

Gemensamt är att pedagogerna uppfattar osäkerhet och dålig tilltro till sin egen 

matematiska förmåga som egenskaper hos elever i svårigheter. De uppfattar också att 

föräldrarna för över en identitet på sina barn, alltså som ”en som inte kan matematik”. 

Pedagogerna ger uttryck för att detta kan vara kännetecknande för elever som riskerar att få 

problem i sin matematiska utveckling.  

Viktigt med självförtroendet också….identitet som en som är dålig i matte. Det är ofta föräldrar säger jag 

hade också svårigheter med matte i skolan. Föräldrarna kanske också omedvetet föröver en ovilja mot 

matte.  

Jag har en flicka som blir stressad och säger ofta …. jag glömde bort…osäkerhet.  

Jag tänker på själförtroende, självkänsla, attityd till ämnet….elevens syn på sig själv som matematiker 

eller inte är viktig.  

Det framhålls av pedagogerna att diagnostisering kan vara till hjälp för eleven så att den 

slipper känna sig ”dum” och att det inte är något fel på eleven i sig. De ger dock uttryck för att 

en diagnos i yngre åldrar kan leda till mindre ansträngning hos eleven att vilja lära. Det nämns 

också att en diagnos på barnet kan vara befriande för föräldrarna.  

 Ja det kanske är om eleven känner sig ”dum” ….. kanske en diagnos skulle ta bort den känslan. Då är det 

ju bra även för föräldrarna.  

 Däremot kan det vara en befrielse när man blir äldre och få reda på att man har särskilda svårigheter med 

matematiken och få veta att det inte är något ”fel” på mig…. inte så bra att veta det när man är yngre, för 

då kan det bli en förklaring till att jag inte behöver bry mig.  

Pedagogerna ger uttryck för en genomgående kritisk hållning till diagnostisering av specifika 

matematiksvårigheter. Pedagogerna i studien tycks vara överens om att det inte behövs någon 

diagnos. De nämner även att de inte känner till några elever som har fått en dyskalkylidiagnos 

och att de inte känner till någon i den aktuella kommunen som ställer den diagnosen. Enligt 
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min mening råder en hållning hos pedagogerna som är förankrad i det relationella 

perspektivet när de anser att det inte är väsentligt med diagnoser.  

Övriga psykologiska hinder 

Pedagogerna ger även uttryck för andra psykologiska faktorer som kan vara en 

förklaringsmodell till att eleven får eller har svårigheter i matematik. De ger en bild av att det 

kan handla om motoriska - och perceptuella svårigheter samt att det kan ha med någon form 

av koncentrationssvårighet att göra. Det framhålls även genetiskt betingade orsaker eller 

andra kognitiva orsaker till svårigheterna.  

Det kan vara genetiskt…..logiska förmågan 

Eleverna har svårt ofta att skriva in i ett räknehäfte…. motoriska, perceptuella svårigheter.  

 …det som har med rumsuppfattning att göra….koncentration och det kan vara en miljöfaktor. 

Det kan även handla om svårigheter med minnet och då främst arbetsminnet. Majoriteten är 

överens om att elever i matematiksvårigheter kan ha svårt med arbetsminnet och 

automatisering samt svårt med att minnas grundläggande matematiska moment och att den 

matematiska utvecklingen går långsamt. Dessa pedagoger kopplar alltså samman 

automatiseringssvårigheter med matematiksvårigheter, medan en annan av pedagogerna 

beskriver det som att det inte behöver ha med det att göra. 

Det handlar om minnesfunktionen och det är klart att det påverkar matten. 

  …. elever som har automatiseringssvårigheter och svårt att lära sig utantill…  

Sammanfattningsvis presenterar pedagogerna en uppfattning om att det kan vara många olika 

orsaker till att elever får svårigheter i matematik.  En pedagog nämner att om det är en faktor 

som krånglar är det enklare att rätta till än om det är flera faktorer som krånglar för eleven. 

Dock är det bara en pedagog som nämner miljöfaktorer som en förklaring. Gemensamt för 

alla pedagogerna är att de vill få kunskap om vad det är som krånglar för eleven, så att de på 

bästa sätt ska kunna stödja och hjälpa eleven i sin matematiska utveckling. Även här råder en 

hållning hos pedagogerna förankrat både i det kategoriska och i det relationella perspektivet. 

Antingen kan svårigheten vara individbunden eller ha att göra med uppväxt- eller 

utbildningsmiljön hos eleven. Uppfattningar om stöd och hjälp är relaterade till studiens andra 

frågeställning och i nästa avsnitt beskrivs de kategorier som skapats med anslutning till 

fenomenet särskilt stöd. 
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Åtgärder med fokus på särskilt stöd 

I resultatet under denna del redovisar jag delar från pedagogernas uppfattningar angående hur 

de samtalar kring det didaktiska arbetet i klassrummet som kan tänkas främja lärandet och hur 

deras uppfattning är angående skolorganisatoriska åtgärder kring hur särskilda stödet kan 

organiseras för att stödja och hjälpa elever i svårigheter.  

Betydelsen av att möta elever i svårigheter på ett bra sätt samt pedagogers goda 

kunskaper i ämnet betonas. Deras uppfattning är att dessa elever har en låg självkänsla och 

den kan riskeras bli lägre om vi inte bemöter dem på ett bra sätt.  

Lärarens förhållningssätt och kunskaper i ämnet är det viktigaste i matematiken. Det är det väl forskat på? 

Dessa två underkategorier har utkristalliserat sig samt i underkategorin skolorganisatoriska 

åtgärder har ytterligare två underkategorier utkristalliserat sig: 

 Didaktiskt arbete i klassrummet 

  Skolorganisatoriska åtgärder 

- särskilt stöd som förflyttning av problemet 

- särskilt stöd som positivt identitetsskapande 

Resultaten redovisas i form av likheter och skillnader i pedagogernas uppfattningar angående 

hur pedagoger kan stödja och hjälpa elever i svårigheter.  

Didaktiskt arbete i klassrummet 

Gemensamt för alla pedagogerna är att få kunskap om var svårigheten ligger för att på bästa 

sätt kunna hjälpa eleven. Som jag tidigare har skrivit är deras gemensamma syn att det inte 

behövs några diagnoser för att stödja elever i svårigheter. Dock anser de att pedagoger kan ha 

stor nytta av att läsa om tidigare forskning kring specifika matematiksvårigheter. Enligt min 

mening verkar inte denna kritiska hållning till diagnoser begränsa det stöd som ska ges till 

eleverna, eftersom de är intresserade av att läsa om forskning kring det aktuella 

problemområdet.  

För att kunna tillrättalägga undervisningen och möta barnet på rätt nivå beskriver 

pedagogerna att de använder sig av olika kommungemensamma kartläggningsmaterial. Detta 

med syftet att inte ”tappa” några elever som är i behov av särskilt stöd. Förutom att 

svårigheterna visar sig på diagnoser så syns det även i det dagliga arbetet, vilka elever som är 

i behov av stöd och hjälp, menar de. En pedagog uppger WISC test för identifikation av 

svårigheterna. Pedagogerna uttrycker att nivåtesterna i ”Förstå och använda tal” ger en god 

bild av vad eleven behöver arbeta vidare med.  
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Att läsa om dyskalkyli hjälper mig….forskningen kan man ha jättestor nytta utav. Jag känner igen 

svårigheter och man kan hitta mycket bra upplägg i den litteraturen. Jag känner inte att jag skulle bli 

hjälpt av att man säger att det här barnet har dyskalyli….inte ändra mitt arbetssätt tror jag. 

 ..kommungemensamma testerna för att upptäcka elever har vi ju samt i det dagliga arbetet 

 Jag tycker att nivå testerna ifrån ”Förstå och använda tal” är jättebra för då ser man vilket stöd man ska 

sätta in. 

Pedagogerna tar upp vikten av att verklighetsanknyta matematiken och poängterar att 

matematiken inte bara är ett ämne i skolan och att man, som pedagog, försöker tala om vad 

man kan använda matematiken till. Betydelsen av elevernas delaktighet i undervisningen, 

betonas av pedagogerna. Det anses, av pedagogerna, viktigt att man vid genomgångar utgår 

från elever i svårigheter, så att alla är delaktiga och efter hand så höjs svårighetsgraden under 

genomgången. Pedagoger berättar om hur de arbetar med ”dagens tal” för att få alla elever 

delaktiga utifrån sin nivå och vilka betydelsefulla matematiska samtal, som genereras utifrån 

detta arbetssätt. Pedagogerna lyfter betydelsen av att eleverna får arbeta gemensamt med 

problemlösning för att stimulera det matematiska tänkandet och språket, vilket de även tycker 

ger värdefull information om elevens kunskapsutveckling. De poängterar betydelsen av att 

eleven får sätta ord på hur den har tänkt. Vägen fram till en lösning, poängteras av 

pedagogerna, som det väsentligaste och samtidigt menar de att pedagoger ska akta sig för att 

ha ett rätt eller ett fel perspektiv.  

Konstruktionen av egna uppgifter det blir ifrån deras värld. Många är väldigt intresserade och för över det 

på de andra. De har kluringar och gåtor…. dagen tal på tavlan och eleverna får sedan associera fritt till 

talet, vad de tänker på när de ser just det talet. De sitter t ex parvis och tänker tillsammans och associerar 

till talet 17. Sedan diskuteras detta i helklass…. att ha med alla fyra räknesätten i just det här talet 17. Jag 

tänker om de säger 8+9 att det är 17, så höjer vi ofta ribban ett snäpp och tänker 80+90, så att eleverna 

övas i att se ett mönster. Alla elever blir i den här övningen delaktiga utifrån sin nivå.  

Att få koppling till problemlösning till vardagssituationen och att många tänker att matte bara är ett ämne 

i skolan och då blir det ju väldigt mycket låsningar för elever. Delaktiga…inte bara rätt eller fel. 

Gemensamt för alla pedagogerna är betydelsen av god struktur i undervisningen. En av 

pedagogerna tar upp vikten av att individanpassa undervisningen och vederbörande ser inte 

det som någon svårighet, utan som en skyldighet gentemot eleven. I undervisningen använder 

majoriteten av pedagogerna sig av Elevboken/ Mattehjälpen, en skrivbok och i den får 

eleverna skriva och anteckna på lektionerna utifrån gemensamma genomgångar. Bokens syfte 

är att skriva för att lära. Eleverna ska skriva tankar, ord begrepp och strategier som kan vara 

till hjälp för god struktur i lärandet.  Eleverna har sedan boken som en hjälp för att synliggöra 

matematikinnehållet samt för att gå tillbaka och reflektera. Detta för att strukturera 

inlärningen och för att hjälpa eleverna att minnas.  

Jag brukar försöka ta reda på elevernas förkunskaper för att kunna individualisera så att de jobbar med 

olika saker….en skyldighet jag har gentemot eleven.  Struktur viktigt. 
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 Mattehjälpen/Elevboken där de kan anteckna begrepp och skriva vad vi tar upp vid gemensamma 

genomgångar… gå tillbaka och titta om de har glömt bort något begrepp eller någon metod.  

Pedagogerna är eniga vad gäller betydelsen av användandet av konkret material och att 

undervisningen ska bygga på förståelse och inte vara för abstrakt. Det uttrycks dock att det 

inte används konkret material på mellanstadiet och de tror att det beror på att eleverna inte vill 

visa att de är i behov av det. Pedagogerna anser att barnen kopplar konkret material till att 

man har svårigheter och därför väljer inte eleven att plocka fram det konkreta materialet. Det 

nämns även att det är utmärkande att använda sig av exempelvis datorn. De uttrycker att det 

bland vissa elever upplevs pinsamt att använda sig av konkret material, även om eleven är i 

behov av det.  

Linjal använder jag mycket det går bra att ha framme för att visualisera talraden, pengar går också bra 

fortfarande. Kuber går inte.…..linjalen har eleven med sig och det blir inte utmärkande. Det är ett 

problem att de inte vill konkret material. Digitalt läromedel har vi pratat om, men hon vill inte utmärka 

sig och då blir det utmärkande med datorn. Viktigt att prata om olikheter. 

Pedagogiska åtgärder för att kompensera svårigheterna för eleverna är av betydelse för 

alla pedagogerna, trots nämner de att det inte används kompensatoriskt material i den 

utsträckning som det borde. Speciallärarna lyfter betydelsen av att göra anpassningar i hela 

undervisningen. De ser det som att det tillhör deras uppdrag samtidigt anser de sig ha fler 

angreppssätt att möta eleven än vad klassläraren har. Här, enligt min mening, uttrycks ett 

relationellt sätt att förstå specialpedagogiken.  

 Vi anpassar mycket när det gäller själva skrivandet och arbetet. Ett av barnen får skriva direkt i 

matteboken så det blir en förbrukningsbok. De andra skriver vi åt och förbereder i skrivhäftet med 

uppgiftens nummer och tecknar uppgiften för att vissa har så svårt med att titta i läroboken och sedan 

skriva i räknehäftet. Jag fixar dessa anpassningar….. få sina uppgifter upplästa, miniräknaren som 

kontroll av svaren.  

De ger uttryck för att det är svårare att kompensera en elev med matematiksvårigheter än en 

med läs- och skrivsvårigheter. Det framhålls av pedagogerna att en miniräknare är ett 

fungerande verktyg, men att den har brister då den inte kan hjälpa eleven att angripa 

problemet.  

Ge eleverna verktyg, så att de kan lösa uppgifterna. Svårt att hjälpa en elev med 

matematiksvårigheter…lättare att hjälpa en med läs och skriv…man kan ju inte tänka åt den…en 

miniräknare i all ära..tänker inte åt en 

För att underlätta och hjälpa eleven vidare i sin matematiska utveckling är det flertalet 

av pedagogers uppfattning att elever i svårigheter behöver mer tid för att befästa moment och 

att det är viktigt att inte gå för fort fram. Eleven måste hinna befästa de matematiska 

momenten innan nya moment lärs in.  

Viktigt att befästa….vi har alldeles för bråttom ….Huvudräkningen…..inte gå för fort fram arbeta med 0-

100. Viktigt att barnen har klart för sig positionssystemet och talsorterna. Grundkursen så viktig. Otroligt 
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viktigt med talens värde och siffrornas värde. På mellanstadiet är det prio att de fyra räknesätten verkligen 

sitter.  

Utöver detta nämns också variation i användandet av läroboken/ matteboken, som ett 

sätt att kunna möta eleven. Majoriteten tycker att det är skönt att ha en lärobok att följa i 

undervisningen. De använder matteboken, men kompletterar med annat material, då det 

upplevs att grundkursen är för minimal. En pedagog anser att det inte behövs någon lärobok 

och hennes uppfattning är att läroboken får styra matematikundervisningen för mycket. Dock 

är hennes uppfattning inte att det är av lathet vi förlitar oss till ett läromedel eller av rädsla 

som vi inte vågar släppa läromedlet, utan det kan ha att göra med att pedagogerna har 

berövats tiden till planering av undervisning i och med all skriftlig dokumentation.  

 Jag bryr mig inte om läroboken, den kan vara en hjälp vid färdighetsträning men inte ha som fokus att 

man måste hinna kapitlen.  

Jag använder boken, men jag kompletterar även med annat material. 

Alla mina elever följer grundkursen i matteboken…det är skönt. 

Att ändra sitt arbetssätt och våga släppa läroboken kan kanske kännas som ett stort steg för 

många pedagoger. Att våga släppa läroboken kan möjligtvis hjälpa eleverna att förstå att 

matematik inte bara är att räkna i en mattebok, vilket pedagogerna lyfter som betydelsefullt 

och att matematiken inte bara är ett ämne i skolan och att de försöker tala om vad man kan 

använda matematiken till. Enligt min mening verkar det som att undervisningen inte enbart 

består av räknande i matematikboken, utan att pedagogerna har den som en grund i sin 

undervisning och kompletterar med annat material.  

Skolorganisatoriska åtgärder 

När jag samtalade med mina respondenter angående deras tankar kring hur det särskilda 

stödet skulle utformas framkom betydelsen av att ha en speciallärare med i det pedagogiska 

arbetet. Där en- till- en- undervisning ansågs särskilt betydelsefullt. Pedagogerna ser att 

aktiviteten och resultaten hos eleverna ökar, att de vågar fråga om de inte förstår, eleverna 

erbjuds ett tillåtande klimat, att specialläraren har tiden att förklara och att eleverna får stöd 

och hjälp fort. Uppfattningen hos pedagogerna är att det kan vara svårt att få till i en 

klassrumssituation. Majoriteten av de tillfrågade i studien lyfter betydelsen av att organisera 

undervisningen så att det passar eleven som är i behov av det särskilda stödet. Deras 

uppfattning är att specialundervisningen kan ske både i klass, i liten grupp och i en- till- en- 

situation. Pedagogerna uttrycker också betydelsen av samspel och interaktion i 
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undervisningen, då de anser att matematiken är ett kommunikationsämne. Det beskrivs att det 

inte går att säga en gång för alla hur det särskilda stödet ska organiseras.  

 En pedagog har en annan uppfattning om utformningen och menar att det särskilda 

stödet ska ges av specialläraren hos specialläraren och hon poängterar att det särskilda stödet 

ska sättas in tidigt. Hennes uppfattning är också att specialläraren gör bättre nytta i en- till en 

undervisning än som förstärkning i klassrummet.  

…jag tror på arbete under korta stunder … en till en undervisning hos specialläraren, då lär de sig mer…. 

Jag tycker samtidigt att speciallärares roll är så viktig eftersom de har tiden att titta specifikt på eleven. 

Jag tycker att det är bortkastat att ha specialläraren i klassen.. bättre nytta i en till en situation. 

 Vi har ju fått handledning av en specialpedagog i kommunen och hon menar att den här eleven behöver 

”matteduschar” och det låter ju jättebra, men det fungerar inte i praktiken. 30 min om dagen och vi tänker 

att det är ju precis vad hon behöver…..vårt schema och ser att det inte praktiskt fungerar. … tragiskt att 

vår skolutveckling ska styras av ett schema, idrottstider, mattider samt att specialläraren har svårt att ta 

den här tjejen varje dag. Verkligheten slår emot oss varje dag…. jättemycket kunskap vad vi skulle kunna 

göra, men rent praktiskt får vi inte till det. Tiden är ett hinder. 

En variation kan utläsas mellan speciallärarna, där den enas syn är att de är välförsedda 

med tid medan den andres syn är att tiden är knapp. Dock anser båda att det kan vara svårt att 

styra över tiden och vara flexibla att kunna organisera det särskilda stödet. Den uppfattningen 

delas även av en pedagog, som menar att tiden är ett hinder i organisationen. En dominerande 

uppfattning hos alla är att de har en tro på intensivundervisning i perioder, men att resurser 

inte finns att kunna genomföra det.  

Vi är väl försedda här med stöd och tid. Det blir bundet lätt, men fastnar lätt i schema istället för att vara 

mer flexibel…. svårt organisatoriskt med schemat angående allt man måste ta hänsyn till idrott, musik 

lunchtider.. jag arbetar både i klass och enskilt en- till en. Beroende på behov och vad eleven vill. Då det 

blir en mer personlig undervisning och de vågar mer.  
 
Kan inte sägas att så ska det vara en gång för alla det särskilda stödet…det är jag som ska anpassa mig till 

situationen det kan dra med lust och motivation om jag också är med i klassrummet och inte bara arbetar 

mot det barnet med svårigheter. Inte bara riktat stöd, utan både och. Tiden är ett hinder i planeringen. 

 

Här beskrivs åtgärderna, enligt min mening, både utifrån det relationella perspektivet, där det 

sker en anpassning av undervisning och stoff till skilda förutsättningar samt utifrån det 

kategoriska perspektivet där pedagogerna talar om kvalificerade åtgärder direkt kopplade till 

elevens svårigheter. Samtidigt speglas dilemmaperspektivet när det uttryck en önskan om 

intensivundervisning, men att det organisatoriskt är svårt att åstadkomma.  

Särskilt stöd som förflyttning av problemet 

Gemensamt för alla pedagogerna var att specialundervisning i någon form är av stor betydelse 

och samtidigt poängterar de att samarbetet mellan klassläraren och specialläraren som mycket 

viktigt. Klasslärarna uppfattar inte speciallärarens roll som ett totalansvar för elever i 
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svårigheter, utan att klassläraren har tillgång att rådfråga specialläraren när eventuella 

problem uppstår i arbetet med elever i svårigheter. Man lyfter betydelsen av att inte abdikera 

över problemet till specialläraren, samtidigt vill inte specialläraren att klasslärarna lämpar 

över problemet på henne.  

 Viktigt att man som klasslärare inte för över problemet till en speciallärare ex. jag har en elev med 

svårigheter ta hand om den! Så kan man inte tänka! Utan istället säga jag har en elev i svårigheter hur ska 

jag göra, hur ska jag lägga upp arbetet i klassrummet. Viktigt att klassläraren och specialläraren har ett 

samarbete. En speciallärare kan inte ta eleven alla matematiklektioner, utan det är viktigt att man har en 

samsyn. 

 Jag vill inte att klassläraren lämpar över problemet på mig. 

 

Pedagogerna ger också en bild av risken med att eleven permanentar behovet av 

speciallärarhjälp.  

… risken är att eleven permanentar behovet av att vara hos specialläraren eller i liten grupp och får svårt 

att komma tillbaka till klassen.  

Här råder en relationell hållning hos pedagogerna då, enligt min mening, en förläggning av 

ansvaret för det specialpedagogiska arbetet sker både hos klassläraren och hos specialläraren.   

 

Särskilt stöd som positivt identitetsskapande 

Som jag tidigare har redovisat uttrycker pedagogerna att tilltron till den egna förmågan hos 

eleverna kan snabbt försvinna om eleverna inte får eller ges möjligheter att lyckas att nå de 

uppställda kunskapskraven. Stor betydelse anses bemötandet gentemot eleverna ha samt vilket 

synsätt som förmedlas av oss vuxna till elever som är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna 

anser att elever som får undervisning enskilt eller i liten grupp uppskattar det. De nämner att 

det inte är alla elever som vill gå iväg och få särskilt stöd, men ändå flertalet av dem. De 

menar att arbetet hos specialläraren gör att de blir sedda och att arbetet är lustfyllt. Deras syn 

är att eleverna är vana att få stöd och hjälp och att det inte är något konstigt. I detta 

sammanhang visar det sig, enligt min mening, att särskiljande av elever inte är något konstigt 

och att det inte uppfattas som utmärkande eller pinsamt, vilket det istället uppfattades som när 

det handlade om användandet av konkret material. 

Det var roliga uppgifter…. det var något speciellt… aldrig klagan från elevens sida att vilja gå iväg utan 

istället väldigt positivt att få gå iväg, en högtidsstund, vilket kan bero på pedagogen. Jag har nog haft 

elever som inte velat gå iväg, men flertalet vill. 

 

Eleverna som får gå iväg är väldigt nöjda, inget konstigt att gå iväg…eleverna medvetna om varandra. Vi 

skulle göra de här eleverna illa om de inte fick gå iväg och få hjälp. Speciallärarens förhållningssätt är 

nog avgörande…hon skapar lustfylld undervisning. De kommer aldrig att lyckas om de ska sitta och höra 

på mina genomgångar. De skulle bli knäckta. Mina elever går gärna iväg. 
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En lärare och båda speciallärarna påtalar betydelsen av att speciallärarna är med i övergången 

mellan åk 3 och åk 4, så att elever i svårigheter får känna trygghet. 

En sak som jag tycker är väldigt bra är att speciallärarna från lågstadiet följer eleverna upp till och med 

åk. 4……de här barnen vill man ju måna extra mycket om och se till att det blir en bra övergång och då 

om specialläraren är med blir övergången lindrigare för dem tror jag.  

 

Sammanfattningsvis anses det viktigt att pedagoger i första hand utgår från varje enskild elevs 

förutsättningar och behov när särskilt stöd sätts in. Pedagogerna uppfattar det som att 

eleverna inte tycker att det är konstigt att vissa elever lämnar sin ordinarie klass för att få 

särskilt stöd av specialläraren. De anser att elevernas självbild inte påverkas negativt av att 

eleverna får ”gå iväg” och få specialundervisning.  

 

9. Diskussion 

Under denna del presenteras diskussionen under två huvudrubriker, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuterar jag studiens metodval, urval och 

genomförande. Resultatdiskussionen delas in i ett antal underrubriker och här diskuterar jag 

resultatet utifrån mitt syfte, utifrån tidigare forskning och utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna som är valda för studien. Även förslag på vidare forskning samt några 

avslutande reflektioner inkluderas i denna del. 

Metoddiskussion 

Syftet med mitt arbete var att få reda på hur pedagoger uppfattar matematiksvårigheter och 

särskilt stöd och hur dessa uppfattningar kan påverka det stöd som ges. Utifrån det fann jag att 

en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats skulle kunna vara användbar för studien. I 

enlighet med vad Holme & Solvang (1997) skriver så har kvalitativa data och metoder sin 

kraft i att de visar på en helhetsbild, vilket möjliggör en ökad förståelse för sociala förlopp 

och sammanhang. När det gäller fenomenografi skriver Alexandersson (1994) att det handlar 

om att identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan motsvara större delen av variationen 

i uppfattningar.  

Jag har genomfört fem intervjuer. Jag gjorde ett medvetet urval av mina respondenter, 

då jag var mån om att de skulle ha arbetat minst tio år som lärare. I och med detta urval går 

inte resultatet att generaliseras. Ett annat urval av respondenter hade rimligtvis gett helt andra 
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svar. Mitt mål var att få fram uppfattningar som mina respondenter ansåg sig äga och jag vill 

påstå att målet är nått.  

Intervjuerna hade en avspänd karaktär och liknade nästan ett vardagssamtal. Jag 

uppfattade det som att mina respondenter uppskattade intervjun och såg det som en givande 

stund att få ”sätta ord på sitt arbete”. Jag utgick från mina övergripande intervjufrågor och 

följde upp respondenternas svar med följdfrågor, vilket gjorde att varje intervju blev unik och 

respondenterna fick tillfälle att utveckla sina svar. Detta såg jag som en fördel med intervjun 

till skillnad mot om jag hade använt mig av en enkät med slutna frågor. 

Johansson (2009) menar att den som intervjuar ska vara väl insatt i det fenomen som 

ska undersökas. Dock anser jag att det även kan vara en nackdel, som intervjuare, att ha god 

kunskap om det aktuella problemområdet, då man kanske omedvetet påverkar sina 

respondenter.  Mina respondenter var även medvetna om att jag arbetar som speciallärare och 

det skulle kunna påverka de svar som gavs. Enligt min mening kan det finnas en risk att 

pedagogerna svarar ”politiskt korrekt”. För att säkra att så inte är fallet hade det varit 

intressant att som komplement till intervjun också observera verksamheten för att studera hur 

det pedagogiska arbetet hade strukturerats utifrån pedagogernas uppfattning om fenomenet 

matematiksvårigheter.  

Ytterligare en annan nackdel med den halvstrukturerade intervjun var att analysen av 

resultatet blev mycket tidskrävande och det var svårt att hitta bakomliggande faktorer i 

uppfattningarna. Hade detta varit lättare med en heterogen grupp? Kan det ha att göra med att 

mina respondenter har gått eller går en fortbildning i matematik utifrån en särskild handbok? 

Jag uppfattade det som att de var väl insatta i problemområdet och att de många gånger 

svarade väldigt lika. Det framkom också att lärare och speciallärare har ett nära samarbete, 

vilket kanske bidrar till gemensamma uppfattningar. Om mina respondenter hade arbetat i 

olika kommuner eller bara inom olika skolor kan tydligare variationer i deras uppfattningar ha 

framkommit.  

Hade intervjun varit mer strukturerad utifrån förutbestämda följdfrågor hade troligtvis 

mina uppfattningar om fenomenet istället präglat resultatet. En kvantitativ metod hade 

säkerligen gett generella svar utifrån pedagogernas uppfattningar.  

Jag valde att spela in intervjuerna, vilket har varit till fördel, då jag har kunnat lyssna på 

intervjuerna flera gånger. Viktig information har därför, enligt min mening, inte gått förlorad 

och jag vill påstå att detta har ökat studiens studies tillförlitlighet.  
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Delar av det transkriberade materialet har redovisats som citat i resultatdelen, vilket gör att 

läsaren bör kunna granska om mina tolkningar är relevanta eller inte. Jag vill påstå att 

metoden har undersökt vad den påstås skulle undersöka samtidigt som 

uppfattningskategorierna reflekterar undersökningspersonernas uppfattningar. Det kan dock 

inte uteslutas att vissa feltolkningar kan ha gjorts.  

 

Resultatdiskussion 

Har dessa pedagogers uppfattningar någon betydelse för elevers lärande? Jag anser att hur 

man som pedagog uppfattar ett fenomen spelar stor roll för hur det pedagogiska arbetet ska 

utformas samtidigt spelar de roll för om en förändring av verksamheten ska ske. Det har varit 

väldigt intressant att få ta del av dessa pedagogers uppfattningar angående 

matematiksvårigheter och särskilt stöd samt vad dessa uppfattningar i sin tur kan ha betydelse 

för hur aktivitet och process utformas, hur det särskilda stödet utformas. Först i denna del förs 

en diskussion kring symptom på matematiksvårigheter och sedan förs en diskussion kring 

åtgärder med fokus på särskilt stöd.  

I resultatdelen kan det utläsas att pedagogernas gemensamma uppfattning kring 

matematiksvårigheter är att det anses vara ett komplext problemområde . Det framkommer att 

det kan vara många olika orsaker till att elever får eller har svårigheter inom matematiken, 

vilket även framhålls av många forskare som Butterworth och Yeo (2010), Ahlberg (2001), 

Engström (2003), Giota och Lundborg (2007), Magne (1998) och Malmer (2002).  

 

Svårigheter med ämnesinnehåll 

Pedagogerna nämner några kritiska punkter inom matematikämnet som de kopplar till 

matematiksvårigheter. De svårigheter som beskrivs skulle, enligt mig, kunna tolkas som att 

elever har bristande förmåga inom vissa matematiska moment. Dock menar Ahlberg (2001) 

att orsakerna till att en elev får svårigheter i matematik många gånger inte finns i bristande 

förmåga hos eleven.  

En pedagog nämner räknesvårigheter och påtalar att eleven inte har svårigheter med allt 

inom matematiken, då den kanske klarar matematik som är mer verklighetsanknuten, praktisk 

och som inte har med räkning att göra. Enligt min mening verkar hon skilja på 

matematiksvårigheter och räknesvårigheter. Engström (2003) menar att räkneförmågan är 

sammansatt av ett flertal förmågor och han menar att om en elev har svårigheter med att lösa 

vissa räkneuppgifter behöver detta inte vara detsamma som att eleven har 
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matematiksvårigheter. Lundberg och Sterner (2010) menar att många barn i räknesvårigheter 

kan ha fått bristfällig undervisning och att räkning är en färdighet som kräver träning för att 

bevaras.  

 

Svårigheter med språk generellt 

Ahlberg (2001) skriver att en elevs villkor för att lära sig matematik till stor del är beroende 

av språkliga och kommunikativa aspekter. Hon skriver att detta bör uppmärksammas i 

undervisningen. Pedagogerna nämner begreppen och elevernas språkliga kompetens som 

avgörande för att eleverna ska utveckla matematisk kompetens. De uttrycker att elevernas 

bristfälliga språk är ett hinder och att elever kan få svårigheter i matematiken när de inte har 

de ord och begrepp som krävs. Den ena specialläraren menar att vi kanske tar för givet att 

eleverna förstår begreppen, men när orden placeras i ett matematiskt sammanhang får de en 

annan betydelse och eleverna klarar kanske inte av översättningen av begreppen. Mot 

bakgrund av detta är det viktigt att pedagoger använder ett klart och entydigt språk och att de 

hjälper eleverna att bygga upp ett sådant språk i enlighet med Löwing och Kilborn 2008, 

Malmer 2002. En pedagog nämner att lärare kanske inte språkligt stödjer matematiklärandet 

och att symboler förs in för tidigt samt att de inte arbetar med det representativa stadiet i den 

omfattning som de borde. Det anser hon kan vara en förklaring till att eleverna får svårigheter. 

Lundberg och Sterner (2006) föreslår att det matematiska arbetet ska ske i olika faser där bl. a 

det representativa stadiet ingår.  Löwing och Kilborn (2002) menar att det är viktigt att 

pedagoger konkretiserar och språkligt stödjer uppbyggandet av strategier innan symboler förs 

in. Jag vill koppla detta till vad de intervjuade pedagogerna rimligtvis har läst om i sin kurs 

utifrån handboken, där Alistair McIntosh (2009) skriver att fel som beror på dålig 

begreppsförståelse är sällan av någon slump. Han menar att det är ett resultat av att eleven har 

försökt att förstå och använda logik som inte passar i situationen. Han poängterar betydelsen 

av att nya begrepp ska introduceras laborativt i aktiviteter där man samtalar kring vad som 

händer, där eleven beskriver vad den gör och läraren uppmärksammar viktiga aspekter. Målet 

med det laborativa arbetet är att det ska hjälpa eleven att skapa inre föreställningar. När det är 

avklarat förs symbolerna in tillsammans med läraren. Han menar att på detta sätt görs 

sambanden mellan ord, begrepp, aktiviteter och symboler tydliga.  
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Identitetsskapande faktorer 

Pedagogerna lyfter även den känslomässiga faktorn som betydelsefull när det handlar om att 

elever ska kunna utveckla lärandet och inte utveckla svårigheter i matematik. Elever behöver 

lyckas, så att de inte, som Solomon (2009) menar, positionerar sig som en som inte kan 

matematik. Enligt min mening behöver elever få känna att de är delaktiga utifrån sin förmåga 

och utifrån sin livsvärld. Annars kan det enligt Ahlberg (2001) medföra en risk att eleven får 

känslan av att deras tänkande inte duger. Detta kan medföra en negativ attityd till ämnet som 

efter hand resulterar i känslomässiga blockeringar. Elever som tidigt förlorar tilltron till den 

egna förmågan att klara matematiska uppgifter kan ge upp alla ansträngningar att vilja lära. I 

Skolverkets (2003) rapport beskrivs behovet av god självtillit – tilltron till den egna förmågan 

att lära, som en väsentlig faktor, enligt eleverna själva. Vidare menar Ahlberg att läraren 

måste fokusera på hur eleven uppfattar matematiken och hur eleven uppfattar det matematiska 

innehållet.  

Elever stöter på svårigheter och att det är något som pedagoger i undervisningen måste 

arbeta med. Detta kräver mycket positiv respons från pedagogen så att inte självförtroendet 

sänks. McIntosh (2009) menar att elever möter svårigheter och det skapas missuppfattningar. 

Vissa får svårigheter av enklare slag, som tillfälliga svårigheter som är lätta att övervinna, 

medan andra blir djupt rotade. Om elever förvärvar olika missuppfattningar eller missförstånd 

så kan dessa bli djupt rotade och bestå även efter skoltiden, särskilt om de lärs in och blir 

befästa genom missriktad färdighetsträning.  

Rimligtvis bör pedagoger skapa en balans mellan de kunskapskrav som eleven ska nå och 

elevens förmåga, annars kanske inlärningen blir oöverstiglig och med dåligt självförtroende 

hos eleven som ett resultat. Att föräldrar säger ”jag hade ju också svårt med matematiken” 

hjälper inte eleven i sitt identitetsskapande som en som kan matematik. Enligt Pehkonen 

(2001) påverkar denna uppfattning eleven i större eller mindre omfattning. Kanske är det ett 

försvar från förälderns sida att bortförklara svårigheten och att inte vilja ta till sig problemet. 

Även Säljö (2000) poängterar betydelsen av den miljö som barnet växer upp i, då den har 

betydelse för vilka möjligheter barnet erbjuds. Han menar att det är barnets livsmiljö som 

sätter ramar för den kunskap som är viktig i just den miljön. Är det så att vi pedagoger måste 

agera tydligare mot föräldrarna och att vi inte bör prata om svårigheten hos eleven som en 

defekt hos eleven? Pedagogerna har alla en kritisk inställning till diagnostisering av 

matematiksvårigheter. De menar dock att diagnoser kan vara av nytta som förklaring till 

svårigheterna. Min tolkning av detta är att det finns en attityd hos pedagogerna som är 
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förankrad i det relationella perspektivet. Kan det ha att göra med att det inte var så länge 

sedan den ena specialläraren läste specialpedagogik och att det för henne tillhör den 

specialpedagogiska diskursen att ha en sådan attityd och att det i sin tur smittar av sig till de 

övriga pedagogerna? Beror deras kritiska inställning på att diagnostisering av 

matematiksvårigheter bör ske med försiktighet samt att dyskalkylibegreppet vilar på svag 

vetenskaplig bas (Sjöberg 2006)? Synen på diagnostisering, enligt min mening, skulle kunna 

förklaras utifrån dilemma perspektivet, då det i vissa fall kan hjälpa eleven att inte 

skuldbeläggas men samtidigt också stjälpa eleven då den får en ”stämpling”, att vara en som 

inte kan matematik.   

 

Övriga psykologiska hinder 

I studiens resultatdel nämns även övriga psykologiska orsaker, som koncentrationssvårigheter, 

motoriska svårigheter, perceptuella svårigheter, genetiska svårigheter, svårigheter med 

arbetsminnet eller andra kognitiva svårigheter som förklaringsmodell. Mot bakgrund av detta 

fångar pedagogerna, enligt min mening, upp stora delar av problemorådet. Sjöberg (2006) och 

Engström (2003) menar att man bör betrakta problemen utifrån pedagogiskt- didaktiskt, 

psykologiskt, sociologiskt och medicinskt/neurologiskt perspektiv, vilket jag anser att 

pedagogerna belyser. Dock nämns inte olämplig pedagogik som en orsak till att elever får 

svårigheter. Kan det ha att göra med att det är enklare att se till elevens individuella brister än 

till sina egna brister som pedagog?  

Enligt min mening är det pedagogers skyldighet att se till hela elevens inlärningssituation. Här 

spelar pedagogers uppfattningar om hur elever ska lära sig matematik en stor roll. Sett utifrån 

ett relationellt perspektiv bör pedagoger hjälpa elever ur problemen genom olika pedagogiska 

åtgärder. Det krävs mycket av pedagoger i hanteringen av elevers olikheter. Får elever möta 

en matematik som går ut på mekanisk räkning eller möts av en lärare som inte kontrollerar att 

eleven förstår vad den gör, då kan kanske eleven längre fram få svårigheter med matematiken 

när den blir mera omfattande. Pehkonen (2001) menar att om läraren har en omedgörlig 

uppfattning eller attityd till matematikundervisningen kan det fungera som ett motstånd eller 

en tröghet vid förändring av undervisningen. Pehkonen anser att lärares uppfattningar är en 

viktig påverkansfaktor när det gäller kvalitet på undervisning. Även Malmer (2002)  tar upp 

att anledningen till att elever får svårigheter kan vara lärarens attityd och förhållningssätt, 

samt att det även kan ha att göra med lärarens arbetsformer. 
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Åtgärder som didaktiskt arbete i klassrummet med fokus på särskilt stöd 

Eftersom matematiksvårigheter är så komplext och har med så många olika orsaker att göra, 

kan det säkert vara svårt att urskilja hur svårigheterna ger sig till uttryck. Tidigare studier 

visar på att det är viktigt att kartlägga hela elevens skolsituation. Pedagogerna delade 

varandras uppfattning angående betydelsen av att synliggöra elevens behov för att kunna sätta 

in rätt sorts stöd. Deras uppfattning om betydelsen av att synliggöra elevens behov stämmer 

inte överens med de brister som Skolverket (2011) presenterar om det särskilda stödet och där 

det bl.a. saknas i åtgärdsprogrammen vilka elevens behov är.  

Enligt pedagogerna genomförs olika slags tester, med syfte att inte ”tappa” några elever. 

Annars poängterade speciallärarna betydelsen av att upptäcka eleverna i det dagliga arbetet 

som en del i synliggörandet av behoven. Syftet med testerna var också att pedagogerna ska 

kunna möta eleverna på rätt nivå. Fortbildningen utifrån McIntosh (2009) bok verkar ha haft 

stort genomslag i den dagliga verksamheten, då de samtalar om att utifrån nivåtesterna 

anpassa undervisningen efter elevens behov. Pedagogerna verkar vara mottagliga för ny 

kunskap för att på bästa sätt kunna stödja eleverna.  

Trots att pedagogerna inte nämner bristfällig undervisning som en anledning till att 

elever får svårigheter så ägnades stor del av samtalen åt undervisningens betydelse. De tar upp 

betydelsen av elevers delaktighet då de poängterar att verklighetsanknyta matematiken utifrån 

elevens livsvärld. De tar upp betydelsen av samtal och interaktion, då de arbetar med ”dagens 

tal” eller med problemlösningsuppgifter i helklass eller i par för att stimulera det matematiska 

tänkandet och det matematiska språket. Pedagogerna poängterar också vikten av god struktur i 

undervisningen. Majoriteten av pedagogerna använder, som de kallar den, 

”Elevboken/Mattehjälpen”, för att strukturera och visualisera vid inlärningen och hjälpa 

eleverna att minnas viktiga begrepp och strategier. Detta i linje med det sociokulturella 

perspektivets tankar om undervisning. Min uppfattning utifrån beskrivningarna är att 

pedagoger bistår eleven med kommunikativa stöttor eller scaffolds för att eleven ska nå en 

högre utvecklingszon för att som Gibbons (2010) skriver hjälpa eleven mot ny kunskap och 

nya begrepp. Detta, enligt min mening, för att elever i svårigheter ska utveckla sin 

matematiska förmåga och känna delaktighet.”Elevboken/ Mattehjälpen” ser jag som en 

medierande artefakt som möjliggör förståelsen. Enligt Säljö hjälper artefakter oss att 

upprätthålla olika aktiviteter och lösa olika problem. Detta kopplat till vad Malmer skriver:  

Elever med matematiksvårigheter har i allmänhet svag abstraktionsförmåga och oklara föreställningar, 

mycket beroende på att deras ordförråd ofta är alltför begränsat. Men om de får arbeta med hand och öga i 

kombination med att de berättar vad de gör och ser, blir förutsättningarna för deras begreppsbildning 

väsentligt större (Malmer 2002, s 92) . 
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I resultatet framkommer det att det finns brister i användningen av konkret material på 

mellanstadiet. Pedagogerna uppfattar det som att eleverna tycker att konkret material är 

kopplat till att eleven har svårigheter och att eleverna inte vill visa att de är i behov av det. 

Pedagogernas uppfattning är dock, att det är av stor betydelse att arbeta med konkretion i 

olika former för att undervisningen inte ska vara för abstrakt och att den ska bygga på 

förståelse. I linje med detta borde det vara pedagogers skyldighet att driva användandet av 

olika artefakter. Även Persson (2007) skriver att det är pedagogers skyldighet att se till att 

skolan ska vara till för alla och att det är skolans ansvar att möta elevens svårigheter med 

pedagogiska och organisatoriska åtgärder.  Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs det 

hur människan använder mediering och artefakter som hjälp för att tolka omvärlden (Säljö 

2000).  

Om målet med konkretion är att eleverna ska lära sig abstrahera borde det väl vara 

pedagogers skyldighet att lära eleverna att använda det konkreta materialet? I undervisningen 

kanske pedagoger behöver arbeta mer med ”skapande matematik”, för att få in det laborativa 

materialet på ett naturligt sätt. Butterworth och Yeo (2010) skriver att undervisningen bör 

inrikta sig mot förståelse för tal och siffror med hjälp av laborativt material så att eleven kan 

utveckla tänkandet och öka sin förståelse. Hur ska pedagoger mera medvetet arbeta med 

konkretisering som en naturlig del i verksamheten även på mellanstadiet? Är det en 

gemensam uppfattning inom andra skolområden att det inte förekommer konkret material i 

den omfattning som det borde? Detta skulle vara intressant att utforska vidare. Även Malmer 

(2002) tar upp betydelsen med att arbeta med olika representationsformer där konkretion 

ingår.  

Kan det vara så att det inte pratas tillräckligt i skolan om elevers olikheter? Vissa elever 

har glasögon, andra elever har så kallade ”lathundar” för att minnas tabellkunskap. Jag anser 

att pedagoger ska prata om vilka rättigheter elever har och att alla har olika behov vilket ger 

olika rättigheter. En pedagog nämner vikten av att prata om olikheter samtidigt nämner hon 

att datorn blir utmärkande. Så som jag tolkar det är att det kanske pratas för lite om elevers 

olika behov eller rättigheter, å ena sidan behövs det, men å andra sidan blir det utmärkande, 

hur tänker man då? Heimersson (2009) skriver att elever som har svårigheter med att 

tillgodose sig undervisningen ska erbjudas mer resurser, vilket betyder att eleverna behöver 

behandlas olika för att nå lika långt.  

Pedagogiska åtgärder för att kompensera för svårigheterna i undervisningen ansågs vara 

av stor betydelse. Det framkom att det uppfattades som svårt att tillgodose varje enskild elevs 
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behov och särskilt svårt ansågs det vara inom matematikämnet. Enligt pedagogerna så går det 

inte att säga generellt hur det särskilda stödet ska utformas. Detta kan tolkas som ett dilemma, 

som Nilholm (2007) beskriver det, när pedagoger ska möta elevers olikheter och samtidigt ge 

dem en likvärdig utbildning. Kan det vara som Nilholm anser att det specialpedagogiska 

arbetet är allt för komplext och att pedagoger inte endast kan utgå från ett perspektiv? 

 

Skolorganisatoriska åtgärder  

Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna var överens om att det särskilda stödet skulle 

utgå från varje enskild elevs behov. Deras uppfattning var att det särskilda stödet kunde ges 

både inom klassens ram eller i en- till- en- situation. Dock framkom betydelsen av att ha en 

speciallärare med i det pedagogiska arbetet och att en- till- en undervisning ansågs särskilt 

värdefullt. De ansåg att när eleven får stöd och hjälp av specialläraren ökar aktiviteten hos 

eleven, eleven vågar fråga, känner tillit och att specialläraren har tid i större omfattning än 

klassläraren med att hinna förklara. Detta, enligt mig, i enlighet med TOT- principen 

(Lundberg & Sterner 2006).  

Pedagogerna ser specialundervisningen som ett komplement till den vanliga 

undervisningen, då de påtalar betydelsen av kommunikation och interaktion inom 

matematiken utifrån, enligt min mening, det sociokulturella perspektivets tankar om 

undervisning (Säljö 2000). 

Deras gemensamma uppfattning ansågs vara en stark tro på intensivundervisning för elever i 

svårigheter, men att intensivundervisning kan vara svårt att ordna rent organisatoriskt. Här 

kan jag utläsa en viss tröghet vid förändring, trots deras starka tro på den sortens 

undervisning. Lundberg och Sterner (2009) hänvisar till flera undersökningar som visar att 

intensivundervisning i en- till- en situation under en begränsad period kan vara väldigt 

effektiv, där undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och utgå från 

återkommande kartläggningar av elevens färdigheter och kunskaper.  

Bemötandet av elever i svårigheter anses vara av stor betydelse och vilket synsätt vi 

pedagoger förmedlar till dessa elever. Pedagogerna anser att hjälpen eleverna får hos 

specialläraren är av stor betydelse. I resultatet visar det sig att särskiljande av elever inte 

uppfattas som något anmärkningsvärt. Pedagogerna anser att eleverna är vana att få gå iväg 

och få stöd och hjälp och att det inte är något konstigt samt att elevens självbild inte påverkas 

negativt. Groth (2007) menar att självbilden hos eleven konstrueras utifrån omgivningens 

attityder. I detta fall betyder det att eleverna möts av en omgivning där det anses naturligt att 
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under vissa lektioner exkluderas vilket troligtvis gör att elevens självbild inte kränks. Den 

exkluderade verksamheten verkar inte vara statisk. När pedagogerna beskriver organisationen 

av särskilt stöd så beskrivs den i termer av flexibilitet som en- till- en undervisning, i liten 

grupp eller i helklass.  

Det här arbetet har varit en spännande resa att utifrån mitt syfte ta del av pedagogers 

erfarenheter, tankar och uppfattningar om matematiksvårigheter och särskilt stöd. Även om 

resultatet i många avseenden stämmer väl överens med tidigare forskning på området, så har 

arbetet gett mig många tankar kring hur det särskilda stödet kan tänkas utformas till elever i 

svårigheter, vilket har stor betydelse för min kommande profession som speciallärare. Min 

studie belyser enbart pedagogers uppfattningar. Det hade varit intressant att komplettera deras 

uppfattningar med elevers uppfattningar kring fenomenen. Hur skulle de önska att det 

särskilda stödet skulle utformas? Eftersom det enligt rapporter från Skolverket visar att det 

finns brister i undervisningen blir det säkert fler elever i framtiden som blir föremål för det 

särskilda stödet och därför kan det vara relevant att lyssna in elevernas tankar.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag läser sista terminen på speciallärarprogrammet och ska i mitt examensarbete genomföra 

intervjuer. Jag har varit i kontakt med din chef angående vilka pedagoger på skolan som kan 

tänkas ingå i studien. Hon har rekommenderat bl.a. dig. Då är min förhoppning att du som 

undervisar i matematik vill medverka i mitt examensarbete som handlar om  

Uppfattningar om matematiksvårigheter och särskilt stöd. 

Jag önskar att du vill delta i en intervju som varar under max en timme.  

Ditt deltagande kommer att värderas högt. Jag kommer i mitt arbete att ta hänsyn till de etiska 

aspekter som Vetenskapsrådet utarbetat. Detta betyder bl.a. att allt insamlat material kommer 

att behandlas konfidentiellt och att du som intervjuas inte kommer att vara identifierbar. 

Deltagandet är dessutom frivilligt. 

Samtalet kommer att spelas in via mobiltelefon för att underlätta för mig i mitt analysarbete. 

När utskriften av ljudinspelningen är klar får du gärna ta del av den och läsa igenom, så att allt 

som står skrivet stämmer med vad som sades under intervjun. 

Jag är mycket tacksam om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Var vänlig meddela mig 

via e-post eller telefon om du har/ inte har möjlighet att delta i studien. 

Jag ser fram emot att ta del av dina uppfattningar och beskrivningar! 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Med vänlig hälsning 

Elin Thorsvret 

xxx@xxx.se  

mobilnummer: xxxx -xxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Intervjupersonen beskriver sin pedagogiska bakgrund samt nuvarande övergripande 

arbetsuppgifter samt hur skolans organisation i stort ser ut för elever i matematiksvårigheter. 

Fenomenet matematiksvårigheter  

Hur ser du på matematiksvårigheter? 

Övriga eventuella frågor att ha i beredskap: 

Vad tror du är anledningen till att elever får svårigheter i matematik? 

Vad innebör matematiksvårigheter för dig? 

Ser du några hinder för att elever i svårigheter ska lyckas i matematik? 

Inom vilket eller vilka områden ser du att elever har de största svårigheterna? (för att 

specificera och komma åt vissa dimensioner av uppfattningar om matematiksvårigheter) 

Hur anser du att matematikundervisningen bör struktureras för elever i matematiksvårigheter? 

Hur blir elever i matematiksvårigheter delaktiga? 

Beskriv på vilket sätt tas dessa elevers erfarenheter tillvara i undervisningen? 

Beskriv om, och i så fall hur, elever i matematiksvårigheter använder ett matematiskt språk? 

Beskriv hur förståelsen av termer och begrepp är för elever i matematiksvårigheter? 

Hur är din uppfattning angående dyskalkyli och diagnostisering kring specifika 

matematiksvårigheter?  

Fenomenet särskilt stöd 

Hur ser du på särskilt stöd? 

Övriga eventuella frågor att ha i beredskap: 

Hur uppmärksammas elever i behov av särskilt stöd, vilka kartläggningsmaterial används? 

Hur går det till när man bestämmer att en elev ska få särskilt stöd i matematik? 

Din syn på hur stödet ska utformas? (organisation, tid, innehåll, kompensatoriskt….) 

Hur följs kartläggningar och det särskilda stödet upp? 

Din syn angående vad som skiljer det stöd som klassläraren ger gentemot det stöd som ges av 

specialläraren? 

Hur ser du på anpassningar för elever i matematiksvårigheter? (provsituationer, miniräknare 

lathundar….) 

 


