
	  
	  

Örebro universitet 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

En innehållsanalys av pedagogiska utredningar med 
särskilt fokus på matematiksvårigheter 

 

 

 
Kersti Lindh 

 

 

 

 

Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde  

   

Uppsats, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2015 



	  
	  

Sammanfattning 

Specialpedagogens uppgift är att arbeta för en positiv utveckling för elever i behov av särskilt 

stöd och en av dennes arbetsuppgifter är att utföra pedagogiska utredningar. Då de 

pedagogiska utredningarna är ett viktigt arbetsverktyg för specialpedagogen, var intentionen 

med undersökningen att problematisera detta verktyg och på så vis bidra med ökade 

kunskaper.  

Studiens data utgjordes av 12 pedagogiska utredningar och genom en riktad innehållsanalys 

undersöktes vilka innebörder som kom till uttryck gällande begreppet 

”matematiksvårigheter”.  

Resultatet visade att medicinska/ neurologiska, psykologiska, sociologiska och pedagogiska 

förklaringsmodeller gällande matematiksvårigheter var representerade. Det visade sig vara ett 

stort fokus på kognitiva svårigheter, vilket kan härledas till medicinska och neurologiska 

teorier och en liten andel text som fokuserade på pedagogiskt framåtsyftande implikationer. 

Resultatet visade också att synen på elevens problematiska situation dominerades av det 

teoretiska specialpedagogiska individuella perspektivet och liten del som behandlar 

verksamheten, miljön och didaktiska frågor. I diskussionsdelen problematiseras bland annat 

resultatet i relation till annan forskning.  

Nyckelord: pedagogisk utredning, matematiksvårigheter, specialpedagogik, individuellt 

perspektiv, innehållsanalys 
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 Inledning 1
En av skolans uppgifter är att främja alla elevers utveckling och lärande.  För att lyckas, måste 

det tas hänsyn till alla elevers olika behov. Skolan ska ge stöd och stimulans så att eleverna 

utvecklas optimalt (SFS 2010:800. Skollagen 1 Kap 4§). Som lärare och förälder har jag 

upplevt att det finns skilda uppfattningar angående vilka behov som skolan ska tillfredsställa 

och vilken utveckling som är målet. Enligt min erfarenhet är nedskrivna överenskommelser 

och planer, där man kommunicerat fram en gemensam ståndpunkt, ett koncept som främjar 

elevers utveckling. På så sätt har jag skaffat mig en uppfattning om att skrivna dokument kan 

vara ett bra och effektivt verktyg i skolans arbete då bra kvalitet för elever i behov av särskilt 

stöd eftersträvas.  

I min praktik som lärare har jag dock reflekterat över utmaningen med att stötta elever i behov 

av särskilt stöd på ett kreativt och effektivt sätt. Ann Ahlberg (1999) menar att arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd är en av skolans största utmaningar och ett arbete som är både 

centralt och även visar på verksamhetens kvalitet vilket är något jag instämmer i men som 

också kan skapa en frustration och en undran över varför det i skolans praktik kan upplevas så 

svårt att uppfylla. Undersökningar har visat att skolan haft lätt för att identifiera elever i behov 

av stöd men svårt att ge stödet på ett bra sätt. Det har också visat sig finnas brister i 

kartläggningen av elevens särskilda behov (Skolverket 2011b). 

Utredningarna är ett av verktygen, och en av de arbetsuppgifterna som ingår i 

specialpedagogens uppdrag, vilket även ur ett specialpedagogiskt perspektiv talar för att mer 

kunskap, och därmed ökad kvalitet, kan vara önskvärt. Styrdokumenten säger att den 

pedagogiska utredningen ska skriva fram vilket behov av stöd eleven har (Skolverket 2014).  

Som lärare i matematik på mellanstadiet, har upplevelsen varit att pedagogiska utredningar ej 

tillfört något i arbetsprocessen vad gäller elever i behov av särskilt stöd i matematik. Trots 

detta, enligt skolans rutiner, ska åtgärdsprogram formuleras utifrån behoven som skrivits fram 

i den pedagogiska utredningen. Detta har i sin tur skapat problem då detta ska implementeras i 

den praktiska verksamheten då målet är att eleven ska få en positiv kunskapsutveckling i 

matematik.   
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I matematikämnet är det fler elever som går ut ur grundskolan med betyget F (icke godkänt, 

jämfört med engelska och svenska Ljungblad (2003). Olof Magne (1999), Arne Engström & 

Magne (2003), Gunnar Sjöberg (2006), Staffan Stenhag (2010), Görel Sterner & Ingvar 

Lundberg (2002) har visat att antalet elever i behov av särskilt stöd i matematik är stort. För 

de 15 % lägst presterande eleverna i årskurs nio gällde en kunskapsnivå i matematikämnet 

som motsvarade nivån för årskurs fyra (Engström 2003, Engström & Magne 2003). Detta kan 

visa på en svaghet i skolans arbetsprocess att stödja elever i behov av särskilt stöd i 

matematik. Egna yrkeserfarenheter, den forskning som finns angående texters betydelse för 

elevens utveckling i skolan och de dåliga resultaten i matematik har skapat engagemanget för 

pedagogiska utredningar. Den gångna specialpedagogutbildningen har också gjort mig mer 

uppmärksam på texters betydelse och dess tolkningar med tanke på den praktik som sedan 

utövas. 

 

Mitt intresse fokuserar på innehållet i pedagogiska utredningar med den iden att det kan göra 

skillnad beroende på hur texten i den pedagogiska utredningen formas och att 

specialpedagoger behöver mer kunskap inom detta område. Denna studie är därför tänkt att 

problematisera pedagogiska utredningar med särskilt fokus på matematiksvårigheter.  

 

 Syfte och frågeställning 2
En viktig uppgift för specialpedagoger är att utforma stödet för elever i behov av särskilt stöd. 

I denna process är tillskapandet av pedagogiska utredningar något som ingår i 

specialpedagogens uppdrag.  

Syftet med denna studie är att undersöka den del av den specialpedagogiska verksamheten 

som består av att skriva pedagogiska utredningar. Genom en riktad innehållsanalys med en 

kvalitativ ansats önskar studien fördjupa förståelsen och bidra med mer kunskap angående 

denna typ av texter.  De pedagogiska utredningarna studeras med matematiksvårigheter i 

fokus, och som exempel. Med tanke på att dessa dokument är till för att främja elevernas 

möjlighet att lyckas i skolan är det viktigt att problematisera dess innehåll i förhållande till 

befintlig kunskap. Med detta syfte som bakgrund ställs forskningsfrågan:  

Vilka innebörder av begreppet ”matematiksvårigheter” kommer till uttryck i pedagogiska 

utredningar? 
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 Bakgrund  3
Den specialpedagogiska verksamheten i skolan ska följa skolans styrdokument. På grund av 

detta inleds detta kapitel med en redogörelse av dessa riktlinjer. De pedagogiska 

utredningarna får vara olika omfattande beroende på situation, men oavsett omfattning ska 

skolan få ett tillräckligt underlag för att förstå vilka situationer som ger eleven svårigheter och 

vilket behov av stöd eleven har (Skolverket 2014). Skolverkets riktlinjer säger numera att 

utarbetandet av åtgärdsprogrammen ska utgå från den pedagogiska bedömningen i 

utredningen (Skolverket 2014). Detta var tidigare inte tvunget, men önskvärt. Nu har 

pedagogisk utredning som tidigare också kallats kartläggning således blivit en nödvändig del i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära… I utbildningen 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 (SFS 2010:800 Skollagen 1 Kap 4§). 

Om det befaras att någon elev, trots att man inom ramen för den ordinarie undervisningen gett 

stöd i form av extra anpassning, inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås så 

ska elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas (SFS 2010:800 Skollagen 3 Kap 8§) och 

Lgr11 anger att:  
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla (s.4).  

 

Den tidigare forskning jag lyfter fram i följande kapitel, gör inte anspråk på att ge en 

heltäckande bild av forskningsområdet, men ambitionen är att placera föreliggande studie i ett 

specialpedagogiskt sammanhang i ett såvitt jag kan se outforskat område mellan pedagogisk 

dokumentation (i detta fall pedagogisk utredning) och elever i behov av särskilt stöd i 

matematik (matematiksvårigheter). 

 

Specialpedagogen och arbetet med elever i behov av särskilt stöd rör sig i ett 

specialpedagogiskt sammanhang. Historiskt sett vilar detta område på teorier och forskning 

från många olika discipliner. Främst har forskning skett inom medicin och psykologi men 

även inom pedagogik, sociologi och filosofi (Ahlberg 2009, Engströms 2003, Vernersson 

2002). Ahlberg (2009) menar att specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär har stor 

betydelse för områdets kunskapsbildning. Definitionen av specialpedagogik i sig är också 
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mycket bred och Engström (2003) menar att specialpedagogikens område är spritt från att 

handla om elever med inlärningssvårigheter på grund av låg begåvning till sociala problem. 

och denna studie riktar in sig på del av det specialpedagogiska området; pedagogiska 

utredningarna och matematiksvårigheter.  

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Forskning inom specialpedagogik ägnar sig åt att försöka ge svar på elevers lärandesituation 

då de är i behov av särskilt stöd och med att beskriva elevers olikheter tillsammans med 

pedagogiska konsekvenser (Ahlberg m fl 2002). Här menar jag att det går att dra paralleller 

till syftet med de pedagogiska utredningarna vilket leder till denna studies intresse för hur den 

tidigare specialpedagogiska forskningen sett på problematiken. Claes Nilholm (2003) anser att 

det finns tre grundläggande utgångspunkter då specialpedagogik studeras och att olika 

perspektiv har stort inflytande på utformningen av den specialpedagogiska verksamheten. I 

följande text kommer jag att redogöra för två av dessa. Det första benämns i detta arbete som 

det individuella perspektivet och det andra som det kritiska perspektivet.  Nilholm med flera 

säger att det individuella perspektivet har dominerat och präglat skolans specialpedagogik i 

många år (Ahlberg 2001, Asp-Onsjö 2008, Isaksson 2009).  

3.1.1 Det individuella perspektivet 
Ahlberg (2001) förklarar det individuella perspektivet som ett perspektiv där man tillskriver 

problemen till individen, svårigheter tas i individens egenskaper och bakgrund.  Precis som 

Joakim Isaksson (2009) och Nilholm (2003) fastslår letas orsaken till svårigheterna främst i 

medicinska/neurologiska och psykologiska förklaringar. Det medför att inlärningssvårigheter 

definieras som avvikande från det normala och blir defektorienterat (Engström 2003). 

Följderna av detta perspektiv blir att experter avgör vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd, det blir fokus på elevens prestationer och specialpedagogikens uppgifter blir att 

kompensera elevens brister Ahlberg (2001). Specialpedagogen kan som jag ser det anses vara 

en professionell yrkesgrupp inom skolan, som också kan beskrivas som en expert inom det 

specialpedagogiska området. Eftersom denna studie fokuserar på de pedagogiska 

utredningarna som specialpedagogen ofta ansvarar för (Skolverket 2003) kan det vara av vikt 

att känna till dessa två perspektiv då det har visat sig att olika perspektiv även påverkar 

praktiken (Nilholm 2003). Det individuella perspektivet kallas också ibland för det 

kategoriska perspektivet då det här handlar om att identifiera olika grupper med hjälp av 

diagnostisering och kategorisering (Engström 2003). Engström (a.a.) menar att kategorisering 

är problematiskt; att det går att använda då man försöker att förstå någonting, men att det i 
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undervisningssituationen alltid är enskilda individer vi jobbar med och inte en kategori. 

Kategorisering och vad det innebär i form av generaliseringar behandlas senare i detta arbete. 

3.1.2 Det kritiska perspektivet 
I motsats till det individuella perspektivet har ett kritiskt perspektiv vuxit fram. Här fokuseras 

på skolans organisation och på att det kan finnas ett egenintresse inom professionella grupper 

i den specialpedagogiska verksamheten och själva utbildningssystemet (Isaksson 2009, 

Nilholm 2003). I det kritiska perspektivet är huvudtanken att skolan kan struktureras om, så 

att specialpedagogik som begrepp, kan bli överflödigt (Gerrbo 2012, Nilholm 2003). Det 

kritiska perspektivet kan ses som en kritik mot det som ligger till grund för det individuella 

perspektivet t ex att differentieringstest är objektiva och att skolmisslyckande är ett sjukligt 

tillstånd hos eleven (Engström 2003).  

3.1.3 Kategorisering och generalisering  
Det finns inget som visar på att de kategoriseringar som görs då någon försöker utreda och 

utveckla en förståelse för en viss problematik hjälper pedagogen i arbetet med att stödja 

elever i behov av särskilt stöd i matematik (Engström 2003). Både Ahlberg (2001) och 

Engström & Magne (2003) menar att det i stället handlar om att hantera en enskild elevs 

situation.  Trots detta finns en lång historia vad gäller att kategorisera och att definiera 

matematiksvårigheter; dysmatematik, dyskalkyli, räkneafasi, allmänna svårigheter, specifika 

svårigheter (Ahlberg m fl 2002). Magne (1998) har visat att många forskningsinsatser inom 

detta område inriktat sig på förändringar i hjärnan. När vi kategoriserar säger Asp-Onsjö 

(2008) att det per automatik också innebär att vi förenklar (generaliserar) och därmed 

utesluter vissa delar medan andra förstärks.  

Isaksson (2009) problematiserar också kategorisering i skolan i form av normalitet och 

avvikelse. Utöver den identitetsproblematik som kan uppstå så visade han att det som anses 

vara normalt eller avvikande, påverkar skolans stöd till eleven, vilket också Asp-Onsjö (2008) 

visat. I denna föreliggande studie är tanken att undersöka vilka innebörder som kan urskiljas 

av begreppet matematiksvårigheter i pedagogiska texter och med tanke på tidigare forskning 

kan detta följaktligen ha konsekvenser för det stöd eleven ges. Asp-Onsjö (2008) har visat att 

kategoriseringar, har en generaliserande effekt på skolans åtgärder, och ett negativt inflytande 

gällande individuella anpassningar. Engström (2003) argumenterar för att elever som har 

kategoriserats, som elever med matematiksvårigheter, inte lär in matematik på något speciellt 

sätt, trots att de är i fokus för specialpedagogik.  
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Som han bedömer finns det alltid individuella skillnader på hur eleverna tar in matematikens 

olika delar, hur olika snabbt de lär sig, och hur de kan arbeta. Han anser därför att skolan 

borde kunna hantera detta i sin organisation utan några speciella åtgärder. Elevens förmåga att 

lära in matematik är en naturlig variation av olikheter och det är därför viktigt att 

problematiken hanteras pedagogiskt och inte medicinskt Engström (2003).  

3.2 Dokumentation i skolan – (den pedagogiska utredningens sammanhang)  
För att söka svar och problematisera texter av något slag är det viktigt att lära känna dess 

genre, och inom skolan finns olika möjliga användningsområde för pedagogiska dokument 

(texter).  Dokumentation inom förskolan kan bland annat bestå av texter som dokumenterar 

verksamheten eller ett lärande (Alnervik 2013). Det är också så att man numera nämner 

dokumentation som en typ av verktyg även inom den ”vanliga” skolan. I Lgr 11 sägs att 

verksamheten ständigt ska prövas, följas upp och utvärderas, vilket påtalar syftet med 

verktyget. Vi kan därför se att den pedagogiska utredningen kan ses som ett arbetsverktyg 

med potentialen att påverka elevens utveckling i skolan.  

Då pedagogiska utredningar ofta ingått i arbetet med åtgärdsprogram används här även 

erfarenheter och kunskaper som skapats angående åtgärdsprogram. Asp- Onsjö (2008) 

benämner åtgärdsprogram (inklusive utredning) som ”ett pedagogiskt utvecklingsinstrument” 

(s149). Både Ingela Andréasson (2007) och Asp-Onsjö (2008) påtalar att texterna i dessa 

dokument har ett speciellt syfte vilket skiljer dem från de vanliga anteckningar och 

informationstexter som lärarna vanligtvis nedtecknar. Ett syfte med dessa texter är bland 

annat att de ska påverka elevens utveckling i en viss riktning.  

3.2.1 Arbetsprocessen ”elever i behov av särskilt stöd” 
 När någon ur skolpersonalen (eller vårdnadshavare) bedömt att en elev befaras att inte nå, 

som minst, det lägsta kunskapskravet i ett ämne ska detta anmälas till rektor, som är skyldig 

att se till att en utredning utförs så snabbt som möjligt (Skolverket 2014).  

De skrivningar som finns i styrdokumenten angående pedagogiska utredningar styr endast att 

behovet av särskilt stöd ska utredas då det befaras att anpassningarna inom ramen för den 

ordinarie undervisningen inte räcker till för att eleven som minst ska uppnå kunskapskraven 

(SFS 210:800 Skollagen 3 kap 8§). Skolverket har därför förtydligat arbetet med detta i 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2014). 

Utredningarna får vara olika omfattande beroende på situation. Oavsett omfattning på 

utredningen så ska skolan få ett tillräckligt underlag för att förstå vilka situationer som ger 
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eleven svårigheter och vilket behov av stöd eleven har. Mycket på grund av att det numera går 

att överklaga ett beslut angående åtgärdsprograms innehåll, och överklaga beslutet angående 

ett upprättande av åtgärdsprogrammet eller inte, så måste utredningarna numera dokumenteras 

skriftligt (Skolverket 2014) och Skolverket beskriver här hur den som utreder en elevs behov 

av särskilt stöd bör kartlägga elevens skolsituation med hänsyn till omständigheter på individ-

, grupp-, och skolnivå, och sedan utifrån kartläggningen göra en pedagogisk bedömning av 

eller om eleven är i behov av särskilt stöd.  Denna studie fokuserar på de delar i dessa texter 

som berör matematik. Numera är det vanligt att i kartläggningsarbetet använda ett 

matematikscreeningstest som utvecklats av Dyskalkyli Centrum Sverige (2001) och från 

början utformats av neuropsykologen Björn Adler. En mycket vanlig förklaringsmodell för 

matematiksvårigheter är just dyskalkyli trots begreppets dåliga vetenskapliga förankring 

Sjöberg (2006). Generellt sett finns inga regler för vilka kartläggningsmaterial som ska 

användas utan detta kan se olika ut. 

3.2.2 Pedagogisk dokumentation ur ett forskningsperspektiv 
Skolans dokumentation kan också ses som en form av institutionella samtal eftersom tanken 

är att detta ska formas i samverkan med personal och andra berörda. Olika diskurser, 

skolkultur påverkade arbetet med elever i behov av stöd, utformningen av dokumenten och 

dess följande åtgärder (Asp-Onsjö 2008).  

Asp-Onsjö (2006) , Ingela Andréasson & Maj Asplund, Carlsson (2009) har alla 

problematiserat elevdokumentationen i skolan och har visat att dessa texter är med och skapar 

elevens identitet och kan påverka elevens självuppfattning. Självkänslan har stor betydelse 

vad gäller matematiksvårigheter vilket förklaras senare i kapitel 4. Bengt Persson (2004) och 

Andréasson (2007) anser sig också vara säkra på att uttrycksättet i åtgärdsprogrammen är 

viktiga för hur eleverna sedan kommer att identifieras. Detta får sedan konsekvenser för det 

fortsatta arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik, dels med tanke på elevens 

självförtroende och dels med tanke på det stöd som sedan sätts in. 

Andréasson (2007) säger att ”texten blir ett levande dokument” (s1) eftersom det blir ett 

verktyg i skolans praktik och kan följa eleven genom hela skoltiden. Hon menar precis som 

Persson (2004) att texterna kan bli till en identitetskonstruktion, och påtalar också vikten av 

att skolans personal som skapar texterna blir medvetna om vilken makt dessa beskrivningar av 

elevens situation kan få i ett vidare perspektiv. Persson (2004) menar att personalen är 

omedveten om komplexiteten och påverkanspotentialen i denna process och han är skeptisk 
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till tanken på att dokumentationen, i arbetet med elever i behov av särskilt stöd nödvändigtvis 

är positivt. Asp-Onsjö (2006) framhåller också att texterna kan innebära en marginalisering av 

vissa elever vilket även misslyckanden i matematik kan ge (Engström 2003).  

Det har också visat sig, att texterna ryckta ur sitt sammanhang t ex vid överlämningar kan bli 

svåra att förstå och att texterna kan leva sitt eget liv, utan den kontext som gällde när texten 

skapades (Andréasson & Asplund, Carlsson 2009). Att fördjupa förståelsen för denna typ av 

genre verkar då intressant och viktigt även sett ur, inte bara elevens perspektiv, utan även 

utifrån specialpedagogens yrkesroll. 

Rewording är ett begrepp med en innebörd som också är relevant för specialpedagogens 

”textskapande” funktion. Det förklaras på så sätt att då en text läses och därmed tolkas så 

formas innebörden i texten åt det hållet som passar tolkningen, vilket gör att alternativa sätt 

att förstå texten reduceras (Asp-Onsjö 2008). Rewording är vanligt i åtgärdsprogramstexter 

och hon menar att uppfattningar som den eller de har, som skriver texten, påverkar dess 

formulering.  

Intertextualitet är också ett relevant begrepp att ha med sig som bakgrund då denna studie 

läses. Med intertextualitet menas att texter utformas mot bakgrund av andra texter och 

intertextuella kedjor innebär att delar av tidigare texter eller uttalanden återkommer i senare 

skrivna texter (Asp-Onsjö 2008).  

Ovanstående företeelser kan visa på vikten av att belysa texterna som används i arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd.  De pedagogiska utredningar kan vara den första skriftliga text 

som formas angående en elevs skolsituation. Andréasson (2008) har upptäckt att samma 

problembeskrivning kan återkomma flera gånger, i många års tid och att de kunde följa med 

eleven upp genom alla årskurser. 

3.2.3 Pedagogiska kartläggningar i matematik 
Kartläggning kan i verksamheten även syfta på vanliga diagnoser i den ordinarie 

matematikundervisningen Dessa test av matematik kunskaper, som används för vidare 

planering av undervisning, är något som ofta används i skolorna påtalar Ahlberg (2001), 

vilket i praktiken ställer till förvirring då begreppet kartläggning ska kommuniceras. Ute i 

verksamheten kan pedagogiska utredningar kallas pedagogiska kartläggningar vilket ökar på 

begreppsförvirringen. 
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Då denna studie använder ordet kartläggning menas att elevens kunskaper i mattematik testas 

för att upptäcka vilka problemområden som finns. Sådana matematiktest sägs vara viktiga för 

att effektiva åtgärder ska kunna sättas in så att eleven inte får utstå för många misslyckanden i 

matematik (Gersten m fl. 2009). 

Andréasson & Asplund, Carlsson (2009) och Ahlberg (2001)  har påtalat vikten av bra rutiner 

vid kartläggningsarbetet, att arbetet fungerar och är relevant. Ahlberg (2001) anser även att 

den pedagogiska kartläggningen ska visa på elevens kunnande, inom olika delar av 

matematiken och även relateras till kunskapsmålen. Ann-Louise Ljungblad (2003) har ägnat 

sig åt att försöka förbättra kvalitén i arbetet, med elever i behov av särskilt stöd i matematik. 

Hon förordar precis som tidigare nämnda forskare att det är viktigt med en bra kartläggning 

före insatserna, men nämner också liksom Engström (2003) och Ahlberg (2001) hur viktigt 

det är att ta in den didaktiska aspekten i kartläggningsstadiet. Andra forskare är Lundberg & 

Sterner (2009) som påtalar vikten av att både kartlägga svaga och starka sidor och analysera 

vad det kan finnas för hinder för en god kunskapsutveckling. Men för att lösa problemet så att 

ett lärande uppstår, måste det också finnas en förståelse av det bakomliggande problemet, 

anser Gunnar Berg & Hans–Åke Scherp (2009). 

I artikeln ”Modeller saknas för matematiksvårigheter” publicerad i Specialpedagogik (2010-

05-12) efterlyser, Björn Adler bättre kartläggningar för arbetet med matematiksvårigheter och 

hans upplevelse av skolans arbete är att skolan har mycket bättre kompetens vad gäller läs- 

och skriv svårigheter än vad som gäller i matematikämnet. Ett annat problem är att  

det ännu inte finns några metoder där räkne svårigheter testas, som kan utesluta 

kunskapsluckor på grund av bristfällig undervisning (Lundberg & Sterner 2009, Räsänen 

2014).  

3.2.4 Pedagogisk utredning växer fram som självständigt dokument  
Då denna studie vill belysa pedagogiska utredningar med fokus på matematik ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv och eftersom termen pedagogisk utredning har varit lite 

svårdefinierat och dess innebörd har utvecklats och specificerats succesivt under de senast 

åren, anser jag att det krävs en redogörelse. Andréasson (2007) har berättat att hon, då hon 

samlade in data till sin studie fick använda ett sammanhållande begrepp som hon kallade 

elevplaner, men som i skolorna kunde ha hetat åtgärdsprogram, kontrakt eller individuella 

studieplaner. Ute i verksamheten kan pedagogiska utredningar fortfarande kallas pedagogiska 
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kartläggningar och i begreppet åtgärdsprogram har tidigare även utredningar ingått. Detta gör 

att det i denna studie ibland refereras till tidigare forskning som undersökt åtgärdsprogram.  

I 1980 års läroplan infördes krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas då elever befarades 

att ej nå målen i utbildningen. Asp-Onsjö (2006) redovisar i sin studie Åtgärdsprogram-

dokument eller verktyg En fallstudie i en kommun att det vanligaste sättet då, var att de 

pedagogiska utredningarna redogjordes muntligt, på ett möte där berörda lärare, och ofta även 

en specialpedagog träffades för att skriva ett åtgärdsprogram, ibland fanns nedtecknade 

utredningar. 

Från år 2006 styrdes arbetet med åtgärdsprogram upp genom att det i en förordning reglerades 

att åtgärdsprogram måste föregås av en utredning (Asp-Onsjö 2006). 2013 kom nya allmänna 

råd gällande arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd vilka ersatte de 

allmänna råden från 2008.  Sommaren 2014 lämnade skolverket ut ytterligare en revidering av 

dessa allmänna råd med titeln Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram som ersätter den tidigare Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av 

särskilt stöd (Skolverket 2014). De två senaste allmänna råden är tydliga med att det är en 

process i flera steg som består av en utredning, för att undersöka elevens behov, och om 

eleven då anses behöva särskilt stöd, så ska detta sättas in, och åtgärdsprogram skrivas. I de 

allmänna råden från 2014 blir syftet för pedagogiska utredningar tydligt:  

Den utredning som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar 
till att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har 
svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta 
in. Elevhälsan har ofta en viktig roll i arbetet med utredningar”(Skolverket 
2014 s.13). 

Vad gäller åtgärdsprogrammen sägs ”att de behov av särskilt stöd som eleven 

har”(s.32) kan hämtas från utredningen (Skolverket 2013).                                            

 Matematiksvårigheter 4
Jag har tidigare presenterat forskning som behandlat problematiken med pedagogiska texter 

gällande elever i behov av särskilt stöd. Då studiens forskningsfråga är vilka innebörder av 

begreppet ”matematiksvårigheter” kommer till uttryck i pedagogiska utredningar ska här 

begreppet matematiksvårigheter belysas. 

Det finns, som tidigare nämnts, många benämningar på begreppet ”matematiksvårigheter” 

Exempel på sådana benämningar är dyskalkyli, specifika svårigheter och allmänna.  Ingvar 
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Lundberg & Görel Sterner (2009) menar att man kan se ”matematiksvårigheter” som ett 

generellt, överordnat begrepp som betecknar svårigheter att nå målen i matematik genom hela 

grundskolan. Forskningen inom specialpedagogik och matematiksvårigheter har bedrivits 

inom de olika disciplinerna; sociologi, pedagogik, psykologi och medicin (Ahlberg m fl. 

2002, Engström 2003). Lundberg & Sterner (2009) påtalar att jämfört med forskning inom 

läsområdet vad gäller orsaker till svårigheter och forskningsbaserade undervisningsmetoder så 

är forskning inom matematik liten. Även Engström & Magne (2008) framhåller att det saknas 

grundforskning angående t ex. orsaker och definitioner samt att det saknas enighet bland 

forskarna.	  Normalitet, avvikelser och differentiering uppfattas olika inom de olika 

disciplinerna, vilket gör att forskningen har olika utgångspunkter och dessa discipliners 

förklaringar till svårigheterna skiljer sig, vilket påverkar åtgärderna senare säger Ahlberg m fl. 

(2002).  

Ljungblad (2003) tar också upp att det råder en oenighet bland forskare angående definitionen 

av matematiksvårigheter och anser att forskarna är splittrade, sett utifrån hur de 

rekommenderar att skolan ska ha hantera matematiksvårigheterna, då elever är i behov av 

särskilt stöd. Trots att många forskare påtalat att antalet elever med svårigheter i matematik är 

stort (Engström & Magne 2008, Sterner & Lundberg 2002, Löwing 2004, Sjöberg 2006, 

Hansson 2011) så finns det relativt mycket forskning kring matematiksvårigheter men mycket 

lite i samband med lärmiljön i skolan (Sjöberg 2006). Inför denna studie hittades ingen 

tidigare forskning angående pedagogiska utredningar med koppling till matematiksvårigheter.  

Eftersom många olika vetenskaper forskat på området och dessa har olika kategorier för 

matematiksvårigheter så innebär detta att det är svårt att få en tydlig bild av omfattningen av 

matematikproblematiken. Resultat av forskning gällande omfattningen av elever i 

matematikproblem kan variera mellan 1-20% beroende på hur problematiken definieras 

(Ahlberg, m fl. 2002).  

Ahlberg m.fl. (2002) utrycker det så här:  

Eftersom specialpedagogik är ett flervetenskapligt ämne med influenser från andra 
discipliner t ex. medicin, psykologi och sociologi, skiftar den innebörd som man 
lägger i begreppet normalitet, avvikelse och differentiering. ”Elever i behov av 
särskilt stöd” studeras därför från olika utgångspunkter vilket naturligtvis leder till 
varierande förklaringar och olika konsekvenser för hur eleverna ska bemötas i 
praktiken. Inom skilda vetenskapliga discipliner förekommer ett antal olika 
förklaringsmodeller till varför en elev misslyckas med skolmatematiken. I det 
följande ges några exempel: 

-Medicinska/ neurologiska förklaringar- svårigheterna knyts till att eleven har en 
hjärnskada eller annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.  
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-Psykologiska- förklaringar söks bl.a. i bristande ansträngning eller 
koncentrationssvårigheter hos eleven, blockeringar eller kognitiva faktorer.  

-Sociologiska- förklaringar söks i miljöfaktorer, t ex. elevens familjesituation.  

-Pedagogiska- svårigheterna förklaras exempelvis med lärarens bristande 
ämneskunskaper, felaktiga undervisningsmetoder, bristande individualisering, dåliga 
läroböcker, oerfarna lärare, bristande anknytning till elevernas erfarenheter och 
informella strategier” (s17). 

Dessa förklaringsmodeller ligger sedan till grund för denna studies typografi (se kap 5.4). Den 

medicinska/neurologiska inriktningen är enligt Engström (2003)  defektorienterad och 

forskningen inom psykologin kan leta förklaringar hos eleven t ex. ångest. Den sociologiska 

disciplinen söker orsaken till problemet i t ex hem miljön (understimulering) eller att 

skolsystemet missgynnar barn som kommer från arbetarhem. De pedagogiska inriktningarna 

har en förklaringsmodell som påtalar didaktiska infallsvinklar t ex ensidig färdighetsträning, 

okunniga lärare (Engström 2003). 

4.1 Orsaker till matematiksvårigheter 
Engström & Magne (2008) menar att forskningen kring matematiksvårigheter är otillräcklig 

och mycket av den forskning som finns, avser att utreda varför svårigheterna uppstått samt 

vilka åtgärder skolan behöver vidta för att stötta dessa elever (Ahlberg m fl. 2002). I det förra 

kapitlet förklarades hur de olika förklaringsmodellerna som utgår från olika forsknings 

discipliner leder till olika konsekvenser i skolans praktik då elevens behov ska tillgodoses.  På 

grund av detta ges exempel på olika kategorier som är vanliga då matematiksvårigheter 

kategoriseras. 

 

Allmänna och specifika matematiksvårigheter 

Det är vanligt att dela upp inlärningssvårigheter i kategorierna, allmänna och specifika. 

Specifika matematiksvårigheter brukar benämnas som dyskalkyli och vid allmänna 

svårigheter, brukar eleven visa svaga resultat i flera ämnen (Engström 2003). Han anser att 

det ur ett pedagogiskt perspektiv inte finns någon anledning att skilja på specifika och 

allmänna svårigheter i matematik eftersom det inte finns någon forskning som visar att elever 

med specifika matematiksvårigheter behöver någon specifik undervisning i matematik som 

inte också stödjer utvecklingen hos elev med allmänna svårigheter. 

Specifika matematiksvårigheter och termen  dyskalkyli 

Det tvistas om det finns relevans för begreppet, dyskalkyli. Sjöberg (2006) och Engström 

(2003) anser att den forskning som gjorts angående denna kategoriseringsterm inte är 
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tillräcklig. Engström menar att de test som görs och den neurologiska forskning som bedrivits 

har fokuserat på räknesvårigheter, enkel aritmetik med hela tal vilket bara är en del av 

matematikämnet och att detta begrepp och dess företrädare är ett utryck för ett 

kompensatoriskt perspektiv som ser svårigheten som en egenskap hos eleven, en defekt. 

Sjöberg menar också att det mesta av forskningen angående dyskalkyli gjorts inom det 

medicinskt-neurologiska och neuropsykologiska området vilket gjort att forskningen kring 

detta begrepp oftast utgår från det kategoriska perspektivet. Lundberg & Sterner (2009) menar 

dock att den medicinska forskningen numera kan, förklara de neurobiologiska grunderna för 

”inlärning, minne, matematisk problemlösning och andra kognitiva processer”(s.86) och att 

detta kan få pedagogiska följder. De menar att pedagogiken ändras om t ex en svag 

uppgiftsorientering eller okoncentration kan förklaras genom en defekt i hjärnan, jämfört med 

om orsaken är ett kulturellt fenomen. De hoppas också att didaktiken utvecklas om vi kan 

förstå varför vissa barn får extra svårt med talförståelsen.  Rickard Östergren (2013) har visat 

att specifika matematiksvårigheter kan uppstå då flera kognitiva förmågor är nedsatta och 

Pekka Räsänen (2014) framhåller att hans forskning visat att dyskalkyli kan uppstå när flera 

negativa faktorer samverkar så som nervfunktioner, arv, tidiga erfarenheter, hemförhållanden 

och undervisningens kvalitet. Räsinens team har utifrån neurobiologisk forskning tagit fram 

pedagogiskt material för förskolan som ska motverka dessa barns svagheter så kallad Nalle 

matte (Räsänen 2014).  

Dyslexi orsakar svårigheterna i matematik 

Det är också vanligt att dyslexi och matematiksvårigheter kopplas ihop. Engström (2003) 

hävdar att forskare som riktat sig mot läs- och skriv problematiken, och matematik kan ha rätt 

i att elever med uttalade läs- och skrivsvårigheter naturligt får problem med att läsa i 

matematikämnet men han menar att detta är en för enkel förklaring som visar på en önskan av 

att förenkla och kategorisera i stället för att sätta pedagogiken i centrum. 

I Den nya specialpedagogiken i matematik – En utmaning i läroplanstänkande,(1999) säger 

Magne att dyslexi sällan orsakar inlärningssvårigheter i matematik. Han menar också att 

hälften av de elever som behöver stöd i matematik även är svaga i läsning och rättstavning 

och att inlärningssvårigheter i matematik ibland felaktigt tas upp som en dyslexiproblematik. 

Vidare menar Magne att matematikprestationer är mycket svårare att testa och för att 

matematiksvårigheter inte ska beskrivas som inlärningsbrister hos individen, krävs det ökade 

kostnader för skolan genom mer lärartid och ökade rådgivningsåtgärder (Magne 1998). 
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Tankeförmåga och språkförmåga förklarar han som tätt sammankopplade och semantiken och 

logiken i språkförståelsen gör att matematikförståelsen underlättas vilket betyder att språklig 

förmåga och matematisk förmåga hör ihop. Magne (1999) använder uttrycket ” det finns 

hinder för tankeförmågan”(s 15).  

Kognitiva svårigheter 

Den kognitiva förmågan är de tankefunktioner som vi använder då vi hanterar information 

och kunskaper, tänka, förstå, lösa problem, fatta beslut, jämföra och bedöma (Adler 2007). 

Adler delar upp kognitiva svårigheter i allmänna – och specifika kognitiva svårigheter. Han 

menar att de allmänna kognitiva svårigheter syns hos de elever som definieras som elever 

med allmänna matematiksvårigheter. En grupp av elever med specifika kognitiva svårigheter 

kan till exempel ha problem med koncentration, arbetsminne och uppmärksamhet och på så 

vis få lågt resultat på begåvningstest. Därmed kan prestationsförmågan för dessa elever 

upplevas som mycket ojämn. Specifika kognitiva svårigheter kan visa på svårigheter i de 

kognitiva processerna; perception, minne, tankeprocesser och språk (Adler 2007).  

 

Dåligt självförtroende och självkänsla samt hög status 

Vad gäller matematikinlärning är det fler faktorer som spelar in. Sjöberg (2006) framhåller att 

matematik upplevs som ett ämne med högre status, på både gott och ont. I verkligheten är det 

lätt att se det forskarna påtalar, angående kopplingen mellan matematikprestationer och 

självförtroende. De elever som lyckas i ämnet får en hög status både bland klasskamrater samt 

lärare, medan misslyckanden i ämnet snabbt kan leda till en försämrad självkänsla och vidare 

till mentala blockeringar. Adler (2007) som är utbildad neuropsykolog, och skapare av ett 

vanligt förekommande matematikscreening test, säger att matematikämnets status och dess 

koppling till förutfattade meningar om begåvning också förstärker upplevelsen av 

misslyckandet. Inom matematikämnet finns det också en stark förankrad uppfattning om att 

elevens upplevelse av sig själv, som kunnig i matematik eller inte, påverkar elevens 

kunskapsutveckling i ämnet. Adler (2007) hävdar t ex. att de vanligaste orsakerna till 

matematiksvårigheter är känslomässiga blockeringar i kombination med undervisningsbrister.  

 

Tids- och motivations brist 

Studier som gjorts har visat att tidsbristen känns begränsande för en bra 

matematikundervisning Ahlberg m fl. (2002) och både Lundberg & Sterner (2009) och 

Sjöberg (2006) påtalar tiden som en kritisk faktor. De här forskarna påtalar vikten av att 
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eleverna ägnar tillräckligt med tid åt effektiv matematikinlärning för att på så sätt slippa 

kunskapsluckor. Det har också visat sig att brister i motivationen är ett problem då eleven har 

matematiksvårigheter (Adler 2007). 

Helhetssyn på matematiksvårigheterna 

Engström (2003) framhåller att vi ska förutsätta att eleven får svårigheter i matematiken av 

flera olika orsaker, att det inte finns bara en, förklaring t ex en medicinskt/neurologisk 

förklaringsmodell. Både Engström (2003) och Ahlberg m fl. (2002) förespråkat en helhets syn 

på individens problematik och båda anser att ett ensidigt fokus på test och medicinska 

diagnoser inte ger de svar som skolan behöver för att eleven ska utveckla sina 

matematikkunskaper. Adler (2005) menar däremot att det finns en stor risk för att elever inte 

får adekvat hjälp om vi blir för rädda att ställa diagnoser.  

Studier som Engström (2003) har gjort, visade på att var sjunde elev går ut ur grundskolan 

utan att ha godkänt i matematik. Engström & Magne (2003) har visat att den grupp elever som 

presterar lägst i matematikämnet under de tidiga åren, klarar kunskapsnivåerna, allt sämre ju 

längre tid de går i grundskolan. Klyftan mellan dessa elevers kunskaper i förhållande till 

övriga elever ökar också under denna tid, vilket bör vara ett tydligt tecken på skolans 

svårighet att stödja elever i behov av särskilt stöd i matematik. Ljungblad (2003) är övertygad 

om att en av förklaringarna på det dåliga resultatet gällande skolans åtgärder kan vara att det 

finns kommunikationsproblem i skolans komplexa värld. Det är en av orsakerna till denna 

studie av pedagogiska utredningars texter med särskilt fokus på matematiksvårigheter. 

  Teoretiska och metodologiska överväganden  5
Syftet för denna studie är att undersöka den del av den specialpedagogiska verksamheten som 

består av at pedagogiska utredningar med den avgränsningen att studera de delar av 12 

pedagogiska utredningar som behandlar matematiksvårigheter.  

De pedagogiska utredningarna som är skrivna för elever i behov av särskilt stöd i matematik 

och ingår i studien, är skrivna av specialpedagoger/speciallärare utan några urvalskriterier på 

kunskaper eller verksamhetsår. Dessa texter gäller elevernas situation i olika åldrar, från och 

med årskurs ett till och med årskurs nio. För att få tillgång till data togs många kontakter med 

rektorer, specialpedagoger och speciallärare och de tolv dokumenten kom slutligen från olika 

skolor hemmahörande i tre kommuner i Mellansverige. 
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Texten i pedagogiska utredningen framställs i skolan enligt styrdokumenten och stödet till 

eleverna ska numera utgå från en pedagogisk bedömning (Skolverket 2014). Tidigare 

forskning har visat att texternas innehåll påverkas av skolans diskurs (se Asp-Onsjö 2008) och 

diskurserna som formas av den aktuella kulturella och sociala miljön hjälper oss att tolka det 

vi ser, men utestänger även vissa delar (Börjesson & Palmblad 2007).  Ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv blir det intressant att titta på olika representationer för att analysera betydelsen och 

öka förståelsen menar Göran Bergström & Kristina Boréus (2012) vilket gör att angreppsättet 

passar till denna studie som undersöker hur matematiksvårigheter framställs i pedagogiska 

utredningar.  Diskursanalytiskt angreppssätt öppnar också upp för att analysarbetet kan 

anpassas utifrån dess data (Bergström & Boréus 2012) vilket var en förutsättning i denna 

undersökning då inga tidigare exempel fanns för hur ett sådant här analysarbete skulle gå till.  

Diskursanalys kan betyda olika saker inom olika vetenskaper men i detta fall kopplar 

begreppet ihop både teori och metod som innebär att samhällsfenomen studeras med språket i 

fokus. Tanken är att alla idéer förutsätter ett språk som samtidigt skapar strukturen för den 

sociala verkligheten, att språket inte bara beskriver, utan är med och formar verkligheten. Det 

diskursiva synsättet väver ihop idé och verklighet samt språk och handling (Bergström & 

Boréus 2012). Diskursanalytiska angreppssätt är numera vanliga inom språk- och 

samhällsvetenskaper säger författarna. 

Innehållsanalys är en särskild form av textanalys och dessa analysmetoder har utvecklats 

inom den diskursanalytiska traditionen som Bergström & Boréus (2012) benämner som 

diskusanalys. Enligt författarna är innehållsanalys en metod som kan användas på olika typer 

av texter och anpassas efter studiens syfte. Ur denna studies perspektiv var det en nödvändig 

förutsättning eftersom det inte i förväg gick att veta hur texterna som jag skulle få tillgång till 

skulle se ut.  Metoden är lämplig då en viss kategori av dokument ska studeras menar Bell 

(2000) och Matilda Wiklund (2012) anser att diskursanalys är en bra metod då 

forskningsintresset är kommunikativa praktiker. I denna studie ses de pedagogiska 

utredningarna vara en del av skolans pedagogiska dokumentation och skolans kommunikativa 

praktik. Enligt Isaksson (2009) och Bergström & Boréus (2012)  kan en innehållsanalys som 

metod ha en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Enligt dessa forskare används en kvalitativ 

ansats då analysen av texterna har fokus på någon slags tolkning och i denna föreliggande 

studie riktas uppmärksamheten på innehållet i de pedagogiska utredningarna, och i 

analysarbetet tolkas texterna.  
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De pedagogiska utredningarna som är denna studies empiri kommer från grundskolans alla 

stadier och har kommit till då oro fanns för att eleverna inte skulle nå som minst 

kunskapskraven i matematik. Enlig Bergström & Boréus (2012) ska textanalys förstås som ett 

speciellt sätt att se på texter vilket innebär att texten ska ses i relation till att det är människor 

som skapar texterna och att människor också är mottagare till dem och att texter vid ett 

analysarbete kan visa på både medvetna och omedvetna uppfattningar hos den miljö och hos 

de människor som skapat texten, vilket sett ur denna studies synvinkel är viktiga aspekter.  

I en innehållsanalys är det enligt Judith Bell (2000) vanligt att man räknar förekomsten av ord 

och fraser, vilket jag anammat i denna studie.  Hon nämner också och att det är en vanlig 

metod då man vill studera mönster och avvikelser i texter.  Nodalspunkten/samlingspunkten 

var i denna studie ”matematiksvårigheter” och sedan sammanräknades de olika 

artikulationerna/fraserna i respektive kategoriseringsgrupp. Denna metod gav möjlighet att 

urskilja innehållet i de pedagogiska utredningarna på ett så objektivt sätt som möjligt. 

Metoden ger automatiskt forskaren en distans till innehållet, och på så vis gav metoden även 

en större möjlighet att se dokumenten ur ett nytt perspektiv och Ahlberg (2009) menar att 

analysen breddas och fördjupas då möjligheten finns att växla mellan olika perspektiv. 

Tidigare erfarenheter av yrkeslivet gör att läsningen av texterna kan skapa bilder av 

upplevelser gällande andra elevers matematiksvårigheter, vilket gör att risken för att 

subjektiva bedömningar lättare kan komma med i analysarbetet och då är då viktigt att göra 

ett metod val som undanröjer den risken så mycket som möjligt.  

Efter överväganden valdes riktad innehållsanalys som metod. Detta grundar sig på att jag vid 

den strukturerade innehållsanalysen såg det som fruktbart att utgå från tidigare forskning vid 

kodningen av texterna (se Isaksson 2009).  

Vid bearbetningen, för inspiration och för att söka riktlinjer i analysarbetet av studiens data 

användes  Introduktion till forskningsmetodik av Bell (2000), Diskursanalys i praktiken av 

Börjesson & Palmblad (2007), Textens mening och makt av Bergström & Boréus (2012) och 

Spänning mellan normalitet och avvikelse. Om skolans insatser för elever i behov av särskilt 

stöd av Joakim Isaksson (2009). 
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5.1  Insamling av data 
Då arbetet startade med insamlandet av data, skickade jag mejl och ringde till rektorer och 

specialpedagoger. Jag presenterade mig och berättade om min utbildning på Örebro 

universitet och att jag önskade få tillgång till avidentifierade pedagogiska utredningar som 

skrivits i ämnet matematik som grund till åtgärdsprogram. Till att börja med tog jag alltid 

kontakt med skolans rektor först. Men trots positiva rektorer visade det sig svårt att få tillgång 

till några dokument. Från början hade jag haft i tankarna att det skulle räcka att ta kontakt 

med en kommun men till slut kom dokumenten från tre kommuner i Mellansverige.  

Orsaken till att det var så svårt att få tillgång till data verkade bero på tidsbrist och en 

osäkerhet vad gäller dokumentationen angående matematiksvårigheter.  

Då data samlades in framhölls undersökningens fokus på matematik vilket gjorde att de 

dokument som jag till slut fick tillgång till oftast inte var hela pedagogiska utredningar. När 

jag senare reflekterar över hur urvalet gick till, visade det sig att de pedagogiska 

utredningarna som blev studiens empiri kom från pedagoger jag på något sätt träffat tidigare. 

Det kan ha påverkat urvalet av denna studies data eftersom det var just dessa personer som 

tog sig tid till att avidentifiera och skicka utredningarna till mig. Även om detta inte var något 

jag eftersträvade eller hade som insamlingsmetod, kan man nog säga att urvalet av 

respondenterna blev baserat på personlig kännedom och något skriftligt tillstånd var inte 

aktuellte eftersom jag tillhandahöll avidentifierade dokument, vilket annars skulle varit 

nödvändigt enligt Vetenskapsrådet (2011).  

Jag var tydlig med att de skulle avidentifiera materialet före de skickade utredningarna till 

mig eftersom det var ett sätt att skapa förtroende och visa att jag skulle använda materialet på 

ett respektfullt sätt, visade vikten av att garantera elevens integritet, vilket är viktigt ur en 

forskningsetisk aspekt (Bell 2000).   

5.1.1  Presentation av de pedagogiska utredningarna 
Studiens empiri består av 12 dokument som gäller matematik. Sju stycken benämndes av 

specialpedagogerna som pedagogiska utredningar, varav några endast behandlade 

matematidelen och fem kom från en skola där specialpedagogen sa att de inte gjorde 

pedagogiska utredningar inför åtgärdsprogram, men där en specialpedagog hade inriktat sig 

mot matematik och använde Diamant. Diamant är ett kartläggningsverktyg från Skolverket. 

Dessa fem kallade specialpedagogen ”bedömningar”. Efter att i analysarbetet ha studerat 

dessa texter flera gånger framträder de för mig mer som underlag inför IUP. Dokumenten 
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bestod av en del som bestod av en redogörelse av elevens matematikkunskaper i förhållande 

till kunskapskraven och sedan en annan del med förslag på åtgärder för att förbättra 

kunskapsutvecklingen. Elevens matematikkunskaper var otillräckliga och åtgärdsprogram 

fanns.   

5.2 Reliabilitet och validitet 
Denna studies fokus har varit texterna i pedagogiska utredningar som gäller matematik och de 

är en del av en arbetsprocess i skolan vad gäller elever i behov av särskilt stöd. Då jag som 

läsare försökt ta mig an texterna så kommer tidigare erfarenheter att påverka min förståelse 

och tolkning av texterna. Bergström & Boréus (2012) säger att detta är en förutsättning vid all 

tolkning av text och ur ett diskursanalytiskt perspektiv är både den som tolkar och det som 

tolkas något som formas genom tillhörighet och i den kontext där språket tolkas och där det 

skapas. Vilket gör att forskaren även som person har en begränsad palett av tolkningsramar 

som redan är satta, innan själva analysarbetet startat (Börjesson & Palmblad 2007). Som jag 

ser det gör detta att det måste finnas en acceptans och förståelse för att man som lärare kan ta 

med sig sina erfarenheter och möjligen också sina fördomar in i analysarbetet. Ett sätt för att 

skapa distans till texten har i denna studie varit att använda kvantifiering av texten så mycket 

som möjligt, men som ovanstående författare nämner så tolkar människan hela tiden då denne 

ska förstå texter. Även utifrån hermeneutikens tankar använder vi vår förförståelse under tiden 

då vi tolkar våra upplevelser (Bergström & Boréus 2012). Valet av fokusområde, frågor till 

texten och uppdelning i kategorier vid analysarbetet påverkas av den som utför arbetet.  

Svårigheten att få tillgång till dokumentation och därmed studiedata resulterar i att studien 

inte kan anses vara representativ för hela verksamheten.  

Man kan se på reliabilitet (pålitlighet) på många sätt säger Bell (2000) bland annat på 

utformning vad gäller sin genre. Hälften av texterna hanterar resultat och sammanfattningar 

utifrån ett matematik -screeningstest av Björn Adler. Det här är ett vanligt förekommande text 

som många skolor i hela landet använder (Sjöberg 2009). I detta test används färdiga frågor, 

en tydlig manual och instruktioner om hur svaren sedan kan tolkas, vilket gör att dessa texter 

nog kan ses som typiska exempel (se Adler 2001).    

För att analyser hur matematiksvårigheter beskrivs i några pedagogiska utredningar och för att 

problematisera denna del av processen med elever i behov av särskilt stöd har en riktad 

innehållsanalys använts. Detta har medfört att jag i kategoriseringsarbetet plockat in olika 

delar från tidigare forskning som tyckts vara relevant för att belysa innehållet i texterna. Detta 
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urvalsarbete och kategoriseringsarbete skulle ha sett annorlunda ut om någon annan studerat 

samma dokument, speciellt om de inte heller haft lärarerfarenheter. Det går inte att dra några 

generella slutsatser av denna studie men som ett försök till att problematisera en del av den 

specialpedagogiska verksamheten och som ett försök till att visa på detaljer som kan leda till 

bra diskussioner av ett problem, kan små studier ha ett visst värde menar Bell (2000). 

Förhoppningen är att studien ska kännas relevant för yrkesverksamma och därmed öka 

kunskapen om denna typ av text. I kapitel tre har jag belyst det specialpedagogiska 

forskningsområdet med fokus på elever i behov av särskilt stöd i matematik ur flera 

perspektiv och tagit upp delar av den aktuella forskning som visar på vilka följder texter om 

elever kan få. Studiens empiri är texter som skapas i ett mycket speciellt sammanhang och 

med ett speciellt syfte. Jag har även försökt att beskriva insamlandet av data och analysarbetet 

så tydligt och genomskinligt som möjligt. På detta sätt hoppas jag att studiens data har satts in 

i ett tillräckligt tydligt sammanhang och gett studien en viss tillförlitlighet och relevans trots 

det begränsade urvalet vad gäller både material och tidsaspekt.   

5.3  Empirisk metod och provanalys 
I det inledande arbetet var jag inte säker på hur jag skulle kategorisera och analysera 

materialet så jag började med att först dokumenterade bakgrundsinformation från de olika 

specialpedagogerna, utifrån, telefonsamtal, mejlkommunikation och fysiskt möte. Eftersom 

jag kände specialpedagogerna lite grand, blandade jag de pedagogiska kartläggningarna så jag 

inte skulle veta vilken kommun, skola eller specialpedagog som nedtecknat dokumenten, detta 

för att vid det senare analysarbetet minska risken för omedveten subjektiv bedömning. Men 

innan jag blandade alla hade jag märkt upp kuvert med de påhittade namnen och med ett 

nummer. Så märkte jag dokumenten med numret och a, b, c osv beroende på hur många 

dokument som kom från den enskilde specialpedagogen. Alla texter hade jag också kopierat 

så jag hade flera ex av varje. I varje kuvert såg jag till att det fanns ett ”original” ex. av varje 

dokument. På så sätt kunde jag vara säker på att jag alltid kunde gå tillbaka och kontrollera så 

att ingen text fallit bort eller liknande. Tanken med att jag ändrade namn på de personer som 

lämnat data och sedan kodade texterna med siffror var att ge tillräckligt skydd för dessa 

personer som gått med på att deras arbete genomlyses och värderas. Elevernas identiteter var 

strukna sedan tidigare, men vid något fall fick jag göra kompletterande överstrykningar och 

enligt Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) kräver forskning ett etiskt 

ställningstagande för att den enskildes människovärde ska respekteras vilket var en av 

orsakerna att jag gick tillväga på detta sätt  
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I en provanalys, då jag endast tagit beslutet att det passade bäst att göra en innehållsanalys 

prövad jag att strukturera upp en av de pedagogiska utredningarna utifrån lite löst tagna 

begrepp som jag försökte använda som nodalpunkter, men det var inte genomtänkt utifrån 

min frågeställning. Erfarenheten blev istället ett sätt att lära känna materialet. Som forskare 

framhåller Bell (2000) vikten av att organisera och kategorisera sitt material för att så 

småningom urskilja ett mönster. Då sökte jag vidare efter en mera lämplig metod som kunde 

stötta en analys kring nodal punkten ”matematiksvårigheter” eftersom studiens syfte var att 

studera hur/vilka innebörder som kan utläsas i texterna då matematiksvårigheterna har 

kartlagts och benämnts. De första erfarenheterna gjorde att jag insåg, att för att kunna urskilja 

några tydliga mönster behövdes studiens data kategoriseras utifrån tidigare forskning, vilket 

gjorde att metoden blev en riktad innehållsanalys. 

5.4 Databearbetning och analytiska kategorier  
Då examensarbetets syfte är att studera vilka innebörder av begreppet ”matematiksvårigheter” 

som kommer till uttryck i 12 pedagogiska utredningar så startade det egentliga analysarbetet 

med att sortera bort allt som inte hade med matematikämnet att göra.  

Jag skrev av de aktuella textavsnitten in i bearbetningsschemat. Då jag skrev av ändrade jag 

hon eller han till eleven eller hen för att inte könsaspekten skulle dra till sig någon 

uppmärksamhet från studiens fokus, elevens svårigheter/kunskapsutveckling i matematik. 

Detta är på många sätt en intressant aspekt men, med tanke på studiens begränsning i tid och 

omfång lämnades detta åt sidan. Vid tabelluppställningar lade jag till ord så det blev hela 

fraser för att underlätta och göra senare läsning tydlig. 

När de aktuella textdelarna skrevs in i bearbetningsschemat lästes dokumenten i en annan 

ordning än då textdelarna markerats och då upptäcktes några dubbelmarkeringar som ströks 

och några textstycken som inte uppmärksammats tidigare, men som nu tycktes relevanta togs 

med. Exempel på text som nu kunde bearbetas visas nedan: 

 ”Du går i en liten ma-grupp (2ggr i veckan) som stödjer dig efter dina behov” 
”Är osäker att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” 
”Kan endast enkla tal i subtraktion upp till 100”,” Har ännu inte automatiserat multiplikationstabellen” 
”Mycket annat i ma har också varit svårt för eleven”. 
 

Tidigare forskning har visat (se kap 3 och 4) att det finns olika förklaringsmodeller för 

matematiksvårigheter. Ett sätt att få struktur på materialet och kategorisera studiens data, var 
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då att utgå från Ahlberg m.fl. (2002) sammanställning av förklaringsmodeller angående 

elevers matematiksvårigheter. Det var de medicinska/neurologiska, psykologiska, 

sociologiska och pedagogiska förklaringsmodellerna:  
-Medicinska/ neurologiska förklaringar- svårigheterna knyts till att eleven har en 
hjärnskada eller annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.  

-Psykologiska- förklaringar söks bl.a. i bristande ansträngning eller 
koncentrationssvårigheter hos eleven, blockeringar eller kognitiva faktorer.  

-Sociologiska- förklaringar söks i miljöfaktorer, t ex. elevens familjesituation.  

-Pedagogiska- svårigheterna förklaras exempelvis med lärarens bristande 
ämneskunskaper, felaktiga undervisningsmetoder, bristande individualisering, dåliga 
läroböcker, oerfarna lärare, bristande anknytning till elevernas erfarenheter och 
informella strategier” (Ahlberg m fl. 2002 s.17). 

Med dessa som grund skapade jag två urskiljbara kategorier som jag sedan kunde utgå från 

vid kodningen av materialet. Eftersom studien har en kunskapshöjande önskan vad gäller 

specialpedagogens arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik har det också vid 

analysarbetet tagits in praktiska aspekter vid skapandet av studiens typografi. För att få två, ur 

ett analytiskt perspektiv, bra kategoriseringsgrupper lade jag först samman 

medicinska/neurologiska förklaringsmodeller med psykologiska förklaringsmodeller 

(eftersom det i praktiken kan vara svårt att skilja detta åt, t ex vid koncentrationssvårigheter 

och andra kognitiva faktorer) till en kategori och nedan visas några exempel från denna 

kategori: 

 
”Har svårt att använda kunskaper i ett annat sammanhang, problemlösningar” 
”Kommer ihåg vad vi gör just nu, men inte från tidigare områden” 
”Har svårt att koncentrera sig och hålla kvar fokus” 
”Läser talet 15029 som 1529 och talet 10101 som 1101” 
”Eleven blir stressad av högre tal” 
 

Jag slog också ihop sociologiska och pedagogiska förklaringsmodellerna till en 

kategoriseringsgrupp, på grund av att det visat sig att bra skolor kan kompensera för svag 

social bakgrund (Grosin 2004). Och några av texterna såg ut så här: 

 
”Behöver hjälp av vuxen med att organisera matematiktalen, få struktur över hur eleven ska räkna” 
”Läraren behöver förklara matematiska begrepp” 
”Träna att jämföra geometriska figurer och att känna igen bild och talmönster” 
”Behöver hjälp av vuxen med att organisera matematiktalen, få struktur över hur eleven ska räkna” 
”Behöver också en tydlig struktur i undervisningen, både grupp och individuellt” 
 

Med tanke på att Engström (2003) och Ahlberg m fl (2002) menar att man ska ta hänsyn till 

alla faktorer när man försöker leta orsaker till svårigheterna och att det för att urskilja mönster 
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i hur begreppet matematiksvårigheter beskrivs så bildade jag fler kategorier som 

undergrupper. Då syftet med studien också var att problematisera innehållet till befintlig 

kunskap gjordes undergrupperna utifrån några vanliga perspektiv inom matematikämnet då 

matematiksvårigheter förklaras.  

Inom kategorin medicinska/neurologiska- och psykologiska gjordes underkategorierna; 

bristande motivation, kognitiva faktorer och mental blockering (se kapitel 4.1) och till 

kategorin sociologiska och pedagogiska gjordes underkategorierna; elevernas kunskaper och 

förmågor i ämnet, grupp, miljö och undervisning.  

För att göra dessa undergrupper till kategorin sociologiska- och pedagogiska modifierades ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv som ofta använts vid studier av matematikundervisning 

(Löwing 2004). Inom denna teori försöker man förstå vad som påverkar 

undervisningsprocessen och resultaten av elevernas kunskapsutveckling, vilket jag såg som 

relevanta utgångspunkter då detta är en studie av pedagogiska utredningar för elever i behov 

av särskilt stöd i matematik. Ramfaktorteorin som Löwing (2004) använder undersöker 

samspelet mellan undervisningens mål, undervisningens ramar, undervisningsprocessen och 

undervisningens resultat. Vidare har underkategorierna till denna studie formats med 

kategorin kunskaper och förmågor i ämnet utifrån ramfaktorteorins; undervisningens mål och 

undervisningens resultat, kategorin undervisning relaterades till ramfaktorteorins; 

undervisningsprocess och kategorierna grupp och miljö syftar till ramfaktorteorins begrepp; 

undervisningens ramar. 

 

Som tidigare nämnts i kap 3.3.1 har tidigare forskning visat att det individuella perspektivet 

har dominerat och präglat skolans specialpedagogik i många år (Ahlberg 2001, Asp-Onsjö 

2008, Isaksson 2009). Det verkade därför rimligt att också analysera de pedagogiska 

utredningarna utifrån detta perspektiv för att se hur begreppet ”matematiksvårigheter skrivs 

fram” eftersom detta också har en inverkan på det fortsatta arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd (Isaksson 2009). 

 Redovisning och analys av studiens resultat 6
Syftet med denna studie är att undersöka den del av den specialpedagogiska verksamheten 
som består av att skriva pedagogiska utredningar. 

Eftersom detta dokument också ska ligga till grund i det fortsatta arbetet vad gäller en god 

kunskapsutveckling, här med matematik som exempel, är studiens syfte också att ge svar på 
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forskningsfrågan; hur matematiksvårigheter beskrivs i dessa dokument och vilka innebörder 

som kan tolkas in i detta.   

Resultatet visade att det gick att finna beskrivningar utifrån medicinska, neurologiska, 

psykologiska och sociologiska, pedagogiska förklaringsmodeller. Detta stämmer överrens 

med det tidigare forskning som säger att specialpedagogikens område är mycket brett (se 

kapitel 4).    

Då resultatet redovisas i detta kapitel används de kategoriseringsgrupper som använts i 

analysarbetet och som utgick från ovan nämnda förklaringsmodeller. Dessa som tidigare 

redovisats i kapitel 5.4. Resultaten redovisas nedan och analyseras i relation till tidigare 

forskning. 

Texten i studiens pedagogiska utredningar fördelades på följande underkategorier (för 

beskrivning se kapitel 5): kognitiva faktorer, elevens kunskaper och förmågor i ämnet, grupp, 

miljö, bristande motivation, undervisning och mentala blockeringar. I tabell 1 visas en 

övergripande sammanfattning av denna datainsamling. 

Tabell 1. Undersökningens resultat för antalet hittade beskrivningar inom de olika huvud- och 
underkategorierna. 

Antal Kategori% Total%
Medicinska/Neurologiska/Psykologiska 77 - 58
Kognitiva faktorer 56 73 42
Bristande motivation 13 17 10
Mentala blockeringar 8 10 6

Antal Kategori% Total%
Sociologiska/Pedagogiska 55 - 42
Elevens kunskaper/förmågor 27 49 20
Grupp 12 22 9
Undervisning 11 20 8
Miljöfaktorer 5 9 4  

Resultatet visade att beskrivningarna av matematiksvårigheter till största del handlade om 

kognitiva svårigheter (42 %) och en liten del handlar om didaktiska och pedagogiska frågor (8 

%), det sist nämnda består av underkategorin undervisning. Arne Engström (2003) är en av de 

forskare som menar att en elevs matematiksvårigheter ska hanteras pedagogiskt, men denna 

sammanställning av pedagogiska utredningar ser inte ut att främja detta förhållningssätt till 

matematiksvårigheter. Att de kognitiva svårigheter får så stor plats kan bero på ett 

matematikkartläggningsverktyg, som numera ofta används vid pedagogiska utredningar, är 
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skapat av en neuropsykolog och de svar som man får utav ett test beror oftast på testets 

utformning. Denna undersökning har som syfte att problematisera dessa texter utifrån 

specialpedagogens uppdrag att stötta elever i behov särskilt stöd i matematik. Då kan det vara 

värt att notera att endast 8% av fraserna i de pedagogiska kunde härledas till 

undervisningsprocessen. Frågan som kan ställas är varför specialpedagogerna inte utnyttjar 

situationen då de skriver pedagogiska utredningar till att bidra med didaktiska kunskaper för 

att främja en positiv kunskapsutveckling i ämnet. 

 För att lättare kunna beskriva och diskutera vilka innebörder som läggs i begreppet 

matematiksvårigheter i dessa texter gjordes en mer generell gruppering av de olika 

undergrupperna i följande större kategorier av förklaringsmodeller: medicinska/neurologiska 

och psykologiska samt sociologiska/pedagogiska. 

 

6.1 Medicinska/neurologiska - och psykologiska kategorin 
Då alla fraser hade fördelats och sammanräknats utifrån de övergripande kategorierna visade det sig 

att 58% av beskrivningar av matematiksvårigheter kunde anses tillhöra förklaringsmodellerna 

medicinska/neurologiska/psykologiska. Detta innebär att i drygt hälften av texten som på 

något sätt beskriver matematiksvårigheter i de pedagogiska utredningar tar upp ämnet på ett 

sådant sätt att det kan kopplas och tolkas som att eleven har en hjärnskada eller annan fysisk 

eller psykisk funktionsnedsättning. I dessa förklaringsmodeller förekommer beskrivningar av 

matematiksvårigheter som ett resultat av mentala blockeringar, bristande motivation, samt 

kognitiva faktorer hos eleven, se figur 1. Detta innebär därför att begreppet 

matematiksvårigheter, i dessa dokument kan härledas till medicinska, neurologisk och 

psykologisk forskning. Några exempel på fraser som kan finnas i utredningarna är: 

Mentala blockeringar:” ’allt är svårt’ sa hen” 
Bristande motivation: ”Du måste jobba kontinuerligt varje lektion” 
Kognitiva faktorer: ”Eleven har svårt att kopiera, att se och motoriskt utföra”  
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Figur 1. Kategorin  medicinska/neurologiska och psykologiska fördelat på underkategorierna.. 

Inom kategorin medicinska/neurologiska - och psykologiska förklaringsmodeller för 

matematiksvårigheter dominerade de beskrivningar som gällde kognitiva faktorer 73 %, näst 

störst var kategorin bristande ansträngning 17 % och minst inom denna grupp mentala 

blockeringar 10 %. Kognitiva faktorer innebär matematiksvårigheter som kopplas till den 

kognitiva förmågan (tankefunktioner) hur eleven t ex. hanterar information och kunskaper, 

hur denne tänker, förstår och löser problem, man kan då också letat efter orsaker till 

matematiksvårigheter i kognitiva processerna (perception, minne, tankeprocesser och språk). 

Östergren (2013) har visat att specifika svårigheter i matematik kan uppstå då flera kognitiva 

förmågor är nedsatta och denna studies resultat visar att detta är något som de 

specialpedagoger som skrivit texterna tagit till sig. Resultatet kan också visa på att det är 

fokus på att eleven kan ha svårt att ta till sig kunskap och svårt att hantera information. 

6.2 Sociologiska- och pedagogiska kategorin 
42 % av antalet fraser kunde i analysarbetet relateras till kategorin sociologiska/pedagogiska 

förklaringar t ex. miljöfaktorer, lärares bristande ämneskunskaper, felaktiga 

undervisningsmetoder, dåliga läromedel eller oerfarna lärare. Denna huvudgrupp utgjordes av 

undergrupperna elevens kunskaper och förmågor, miljöfaktorer, grupp samt undervisning. I 

figur 2 kan den procentuella fördelningen utav dessa undergrupper ses, värt att notera är att 

hela 49 % (totalt 20 %) av huvudgruppen behandlar elevens kunskaper och förmågor. 

Skolverket nämner att i en bra verksamheter är pedagogerna fokuserade på elevens lärande 

samt kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven (Skolverket 2011b). Detta resultat 

skulle då kunna styrka skolverkets rekommendation att undervisningen ska utgå ifrån elevens 

nuvarande kunskapsnivå. Några exempel på vad som har inkluderats i de olika 

underkategorierna är: 
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Elevens kunskaper och förmågor: ” Ej säker på månader, år och klocka” 
Grupp: ”Du går i en liten ma-grupp (2/3ggr i veckan) som stödjer dig efter dina behov”  
  

 

 

Figur 2. Kategorin sociologiska/pedagogiska fördelat på underkategorierna. 

6.3 Det individuella perspektivet 
Hittills har resultatet presenterats genom att kategorisera förklaringsmodellerna i två 

huvudkategorier. Ett annat resultat som framkom i analysarbetet var att 88 % kunde härledas 

till det specialpedagogiska, teoretiska, individuella perspektivet, se figur 3. 

Vid analys av hur underkategorierna till förklaringsmodellerna gällande matematiksvårigheter 

förhåller sig till det individuella perspektivet så kan fem undergrupper av totalt sju härledas 

till det individuella perspektivet. Den text som här redovisas i gruppen övriga (12%) gäller 

undervisningsprocessen och miljöfaktorer. 

 

Figur 3. Kategorin  individuella perspektivet  och förhållandet till underkategorierna gällande 
matematiksvårigheter. 

Det individuella perspektivet har influenser från medicinska och psykologiska teorier och det 

fokuserar på individens egenskaper och bakgrund. Det är och ett perspektiv som medför att 

det blir fokus på prestationer. Detta resultat visar att det fortfarande är så som Ahlberg (2001) 

framhåller, dvs att det individinriktade perspektivet fortfarande är det som praktiseras i 
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skolan. Överförs synen på inlärningsproblem från det individuella perspektivet till begreppet 

”matematiksvårigheter” skulle det innebära att matematiksvårigheterna tillskrivs eleven, att 

matematiksvårigheter ses som en egenskap hos individen och att det finns en risk för att en 

elev med matematiksvårigheter ses som defekt och avvikande. 

6.4  Sammanfattning.  
Forskningsfrågan i denna undersökning var; vilka innebörder av begreppet 

”matematiksvårigheter” kommer till uttryck i pedagogiska utredningar. Det var 12 

pedagogiska dokument som kom från olika skolor belägna i tre olika kommuner. De delar i 

dessa pedagogiska utredningar som behandlade matematikämnet analyserades med hjälp av 

en riktad innehållsanalys. I analysarbetet användes kategorier som hade sin grund i olika 

vetenskapliga discipliner gällande matematiksvårigheter. Texterna undersöktes också i 

relation till det individuella perspektivet som är ett perspektiv som vanligtvis används då 

specialpedagogik studeras (Nilholm 2003). 

Resultatet visade att ”matematiksvårigheter” beskrevs utifrån medicinska, neurologiska, 

psykologiska och sociologiska, pedagogiska förklaringsmedeller. De viktigaste mönstren som 

kunde urskiljas var att matematiksvårigheterna till största del beskrevs som kognitiva 

svårigheter. Drygt två femtedelar av alla totalt antal fraser om matematiksvårigheter kunde 

tolkas dit.  En femtedel bestod av beskrivningar som behandlade ämneskunskaper. Knappt en 

tiondel belyste själva undervisningsprocessen i samband med matematiksvårigheter. 

Det innebär att det i dessa pedagogiska utreningar är stort fokus på inlärningssvårigheter och 

litet fokus på didaktiska implikationer.  

Resultatet visade också att det fortfarande är ett individuellt perspektiv som dominerar 

processen i arbetet med elever i behov av särskilts stöd vilket innebär att de 

medicinsk/neurologiska – och psykologiska inspirerade förklaringarna gällande 

matematiksvårigheter har ett stort inflytande på den specialpedagogiska verksamheten. 

 Diskussion 7
Syftet med denna studie var att undersöka den del av den specialpedagogiska verksamheten 

som består av att skriva pedagogiska utredningar, för att fördjupa förståelsen och bidra med 

mer kunskap angående denna typ av text. Då studiens metod var en riktad innehållsanalys 

med en kvalitativ ansats innebär det att studiens resultat inte gör anspråk på att vara 

generaliserbar. Även om det inte går att dra några generaliserbara slutsatser menar Bell(2000) 
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att små studier ändå kan ha ett visst värde eftersom det kan sätta fokus på ett visst problem 

som sedan kan leda till kunskapshöjande diskussioner.   

Resultatet som redovisats tyder på att det är viktigt att specialpedagogen reflekterar över de 

texter som skrivs i detta sammanhang. 

7.1 Metoddiskussion  
Enligt forskarna är det vanligt att läs- och skrivproblematik blandas ihop med 

matematiksvårigheter Engström (2003). Denna studie gav inte detta resultat. Det kan bero på 

att jag vid insamlandet av materialet var tydlig med att studiens fokus var matematik. Trots 

detta kan de källor jag inte fick tillgång till, och den svårighet jag upplevde av att få tillgång 

till data påvisa att det många gånger fortfarande är så att skolorna nöjer sig med att endast 

göra en kartläggning gällande läs- och skrivproblematiken.  

En aspekt på undersökningens resultat kan också vara att specialpedagogerna troligen gjorde 

ett eget urval av vilka pedagogiska utredningar som blev en del av denna studie. Kanske var 

det också fel att jag styrde urvalet med att säga att fokus var matematik.  Detta var kanske 

ändå trots allt nödvändigt, för annars hade nog risken varit stor för att det kommit in data som 

till allra största del behandlade läs- och skriv svårigheter. Eftersom forskningen inom läs-och 

skriv vad gäller orsaker till svårigheter och gällande undervisningsmetoder är mycket större 

än den forskning som bedrivs gällande matematiksvårigheter enligt Lundberg & Sterner 

(2009) kan detta säkert påverka verksamheten på skolorna också. 

En stor del av kategorin medicinska/neurologiska - och psykologiska förklaringar bestod av 

undergruppen kognitiva svårigheter och Adlers test som troligen är orsaken till detta utfall, 

kan ge besked om nivån för vissa förmågor, som eleven behöver för att utveckla 

matematikkunskaper. En konstruktiv analys av detta test med vidare förslag på hur eleven ska 

kunna utveckla dessa behov kan också gagna en positiv kunskapsutveckling i matematik. På 

grund av de kategoriseringsgrupper som användes vid analysen så framkom inte detta. Ur 

perspektivet optimal kunskapsutveckling i matematik så var inte kategoriseringsgrupperna 

optimala. 

De texter som handlade om vad eleven inte kunde inom matematikämnet hamnade i den 

pedagogiska kategorin. Det här kan bli missvisande eftersom vi inte säkert vet vad dessa 

svårigheter egentligen beror på, men i syftet att få syn på ämnesspecifika textdelar skilt från 

andra delar så har det fått fungera som kategoriseringsgrupp. Det innebär också att det mesta 
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som tillhörde den sociologiska- och pedagogiska kategorin inrymde på vilket sätt eleven 

klarade sig i förhållande till kunskapsmålen.  Då de pedagogiska utredningarna berörde en 

elev i behov av särskilt stöd i matematik, betydde det att det som nedtecknades handlade om 

vad eleven inte kan. Det innebär också att mycket liten del av texten behandlade undervisning 

vilket gör att dokumentet ger mycket lite vägledning till det fortsatta arbetet för en god 

kunskapsutveckling. Detta i ännu större grad än vad resultatet med de kategoriseringsgrupper 

som användes kunde visa.  

Det är mycket svårt att skilja på kognitiva och pedagogiska tillkortakommanden, vilket även 

Räsänen (2014) framhåller, utöver att det var svårt i analysarbetet då kodningen gjordes, så 

kan det också vara stor skillnad då man tänker på elevens ålder. Ju äldre eleverna är desto 

större kan risken vara att deras svaga resultat beror på otillräcklig undervisning (ej 

kompetenta lärare, skolk, dåliga läromedel, dålig organisation) och hur ska den som gör 

utredningen eller jag, då analysen gjordes, veta vilket.  

Det kan också finnas ett problem i att göra en analys av en text med en önskan om att öka 

kunskaperna i ett område eftersom de trots allt plockas ut ur ett sammanhang, men jag hoppas 

att jag med hjälp av mycket förklarande text både gällande tidigare forskning och vad gäller 

den verksamhet som de pedagogiska utredningarna verkar i skapat en tillräcklig bra 

sammanhang för denna innehållsanalys så att det kan kännas relevant för andra i yrket.  

	  

7.2 Reflektioner gällande resultatet 
Med tanke på förklaringsmodellerna var texterna fördelade ganska jämnt mellan kategorin 

medicinsk/neurologisk - och psykologisk (58%) och kategorin sociologisk- och pedagogisk  

(42%). Det var dock inga textdelar som handlade om beskrivningar angående problem hemma 

eller liknande utan det som handlade till största del om skolmiljön och var eleven fick sin 

undervisning t ex i liten grupp med speciallärare. Detta förvånade mig men kändes också 

hoppfullt eftersom det enligt (Grosin 2004) visat sig att bra skolor kan kompensera för detta 

och då något som heller inte borde vara med i dessa pedagogiska utredningar. 

Adlers test och kategorin kognitiva förmågor fokuserar bland annat på spatialförmåga, och är 

denna svag så rekommenderades det i några av dessa pedagogiska utredningar att eleven 

måste få hjälp av vuxen för planering och för att organisera sitt arbete.  
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I svenskämnet har jag erfarenheter av att vi pedagoger ofta jobbar med att eleven ska få 

självinsikt om vad det är eleven inte förstår. Stödet kan då fokuseras på behovet av 

organisation och strukturering av elevens eget arbete, så att denne i första steget kan börja 

hjälpa sig själv, blanda annat genom att få en bättre studieteknik. Detta kanske är något som 

glömts bort vad gäller matematiksvårigheter 

Adlers test är vanligt att använda i pedagogiska utredningar, som också Sjöberg (2006) visat. 

Det borde då vara viktigt att pedagogiska utredningar kommer alla undervisande lärare till del 

eftersom kognitiva förmågar kan övas upp i alla ämnen. Görs en utredning på grund av att det 

befaras att eleven inte når de som lägst uppsatta kunskapskraven i ämnet och en utredning 

fokuserar på till stor del kognitiva förmågor, så ser jag det som om det borde vara hela 

skolans uppgift att stödja dessa förmågors positiva utveckling men om sådana lösningar 

gällande matematiksvårigheter gick inte att finna i dokumenten. 

Isaksson ( 2009) skriver om spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse som 

ändlägen vad gäller elever i behov av särskilt stöd.  I studiens pedagogiska utredningar som 

studeras verkar det mera som om olika förfaringssätt och diskurser, som borde krocka och 

komma i konflikt med varandra inte uppstår utan istället tydde resultatet på ett än, större fokus 

på elevens defekter, vilket inte är syftet med en pedagogisk utredning. 

Då jag har läst igenom dokumenten slogs jag av det som jag uppfattar som ojämn kvalitet. Det 

kan bero på att skolorna uppfattat vad en pedagogisk utredning ska innehålla och hur den ska 

användas helt olika, vilket också forskning visat (Skolverket 2011b). De texter som ingått i 

denna studie har skrivits före, de senaste allmänna råden från Skolverket, som på många sätt 

förtydligar arbetsprocessen.  

Möjligen kan det också vara så att det kommer fram konstruktiva, användbara pedagogiska 

utredningar från ämneskunniga specialpedagoger/speciallärare och sämre från andra. Men 

detta är inget som gick att utläsa ur denna studie.  

En misstanke som uppstod i analysarbetet var att samma olika dokument, men med samma 

rubrik användes för olika ändamål. Vissa verkade vara direkt riktade till eleven medan andra 

verkade vara mer som en information kollegor emellan. Detta kan vara ett tecken på en 

osäkerhet om hur utredningarna ska användas. Det kan leda till dokument som är en 

blandning av IUP, kartläggning och åtgärdsprogram, vilket är något som forskare sett i 

tidigare studier (Andréasson 2007). Men det kan också visa på att då utredningarna utförs och 
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texterna skrivs, så behöver det finnas en större medvetenhet om vad texten kommer att 

användas till och varför den skrivs.  

Med tanke på vad tidigare forskning säger om vad som är bra för att en elev ska utvecklas i 

skolan, kan denna studies resultat ge implikationer om att det inom det specialpedagogiska 

området behöver diskuteras mer vad medicinska/ neurologiska orsaksförklaringar, och ett 

individuellt perspektiv gör för elevens situation. Då tidigare forskningsresultat visat att olika 

perspektiv kan påverka riktningen för det fortsatta arbetet med elever i behov av stöd 

(Isaksson 2009), kan det vara önskvärt att den specialpedagogiska verksamheten diskuteras 

utifrån ett kritiskt perspektiv, så att skolans verksamhet inte cementerar ett ogynnsamt 

arbetssätt för elevens utveckling. 

Då arbetsverktyget den pedagogiska utredningen ingår i en specialpedagogisk arbetsprocess 

gällande elever i behov av särskilt stöd i matematik så kan resultatet verka logiskt. Resultatet 

tyder på ett synsätt som bygger på att ”experten” ska kompensera för elevens brister så att 

eleven kan prestera bättre vilket i sig inte tidigare ha visat sig vara framgångsrikt eftersom vi 

har så många elever misslyckas med matematiken i grundskolan.  

Resultatet som gjorts av studiens data kan visa på att en risk finns för att sättet att skriva 

pedagogiska utredningar med fokus på matematiksvårigheter medför en kategoriserings- och 

differentiering process som sker i flera steg då det gäller elever i behov av särskilt stöd i 

matematik. Dels då det visade sig att till stor del svårigheterna ses ur det individuella 

perspektivet dels då de delar som berör ämnet kategoriseras i ett medicinskt/neurologiskt och 

psykologiskt perspektiv. Detta sammanstrålar i den pedagogiska utredningen som skrivs för 

att stötta elever i behov av särskilt stöd i matematik, vilket kan innebära att elever i behov av 

särskilt stöd inte får det som forskning visat ger en positiv kunskapsutveckling.  

Det blir stor skillnad på fortsättningsarbetet kring eleven om man ser på bristande insatser 

från eleven som ett socialt, psykologiskt, medicinskt eller pedagogiskt problem och denna 

studies resultat visar inte på en situation där problemet är tänkt att hanteras pedagogiskt utan 

mera visar på ett kategoriserande och förenklande arbetssätt. Som i en organisation kan vara 

effektivt men inte för den enskildes kunskapsutveckling. Resultatet visar inte heller på att 

eleven hanteras som en individ i en undervisningssituation trots att detta är något som 

forskare om matematiksvårigheter förespråkar vilket kan betyda att eleverna inte får det stöd 

de behöver för att utveckla sina matematikkunskaper. 



33	  
	  

Fortfarande är det också ett individuellt perspektiv som dominerar processen i arbetet med 

elever i behov av särskilts stöd i dessa pedagogiska utredningar vilket innebär att de 

medicinska – och psykologi inspirerade förklaringarna dominerar och med tanke på den låga 

andel text som behandlade miljö och pedagogik/didaktik så är det svårt att se vilka 

konsekvenser dokumentet har för en positiv kunskapsutveckling i matematik 

 

7.3 Avslutande kommentarer 
Resultatet i denna studie behöver ses ur det perspektivet att specialpedagogens verktyg, den 

pedagogiska utredningen, både till syfte och form, har växt fram under tid, och ännu ej heller 

är färdigutvecklad. Men trots det kan det vara viktigt att vi problematiserar den och att vi 

inom specialpedagogikens yrkeskår även diskuterar vad olika teoretiska perspektiv så som t 

ex de medicinska/neurologiska och psykologiska förklaringsmodellerna och det individuella 

perspektivet kan innebära.	  

Bakrunden till denna studie var att jag som matematiklärare inte upplevt att pedagogiska 

utredningar bidragit till en positiv utveckling för elever i behov av särskilt stöd i matematik. 

Tanken var att detta kunde vara ett problemområde som kunde vara aktuellt för andra inom 

detta verksamhetsområde. Studien har en kunskapshöjande önskan för att bidra till ett bättre 

arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Det sätt jag sedan valde var att studera 

texterna utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt och då undersöka hur 

matematiksvårigheterna beskrevs i 12 pedagogisk utredningar. De pedagogiska 

utredningarnas text kan visa på den diskurs som gäller där texten skrivs och detta påverkar 

tolkningarna av vilka behov av stöd eleven bör få (Asp-Onsjö 2008). På så vis kan en sådan 

analys ge intressant information om den specialpedagogiska verksamheten på flera plan. På 

många sätt har det därför vart en intressant studie att göra och väckt många tankar om 

specialpedagogens yrkesroll och om verksamheten i skolan. 

Skolans dokumentation angående elever har under de senaste åren blivit mer och mer 

omfattande. Forskning har visat att texter om elever kan vara med att skapa 

elevidentifikationer och beskrivningar av problemsituationer som kan följa eleven igenom 

hela grundskolan. De formas i vissa diskurser och samtidigt förlorar texterna aktualitet och 

relevans på grund av den naturliga rewording och intertextualisering som sker då vi som 

läsare tolkar texter. Det har visat sig att skolans personal ej är medvetna om den 

påverkanspotential skolans texter kan ha på elevens situation (Persson 2004).  På grund av 



34	  
	  

detta är det viktigt att vi som specialpedagoger och andra pedagoger får mer kunskap i hur 

texterna i pedagogiska utredningar kan skrivas för att bidra till en positiv process för elevens 

utveckling i skolan. Denna studie visade att texterna i dessa dokument var starkt influerade av 

teorier som bygger på att problemet finns hos individen vilket för med sig att skolan tenderar 

att kompensera för elevens brister på olika sätt. Det medför också att den pedagogiska 

utredningen kan bidra till att eleverna hamnar i olika kategorier som försämrar möjligheten 

för individuella anpassningar (Asp-Onsjö 2008). Detta är konsekvenser som är viktiga att 

problematisera i det specialpedagogiska arbetet med elever i behov av särskilt stöd i 

matematik. 

Studien visar att texterna i de pedagogiska utredningarna gällande matematiksvårigheter till 

största del utgår från medicinska, neurologiska och psykologiska teoretiska 

förklaringsmodeller som utgår från ett defektorienterat tänkesätt angående elevens förmågor 

och det specialpedagogiska perspektivet som dominerar i dessa texter är det individinriktade. 

Detta innebär att en elev i matematiksvårigheter blir, i en pedagogisk utredning, kartlagd, 

bedömd och beskriven på ett sätt som endast kan lösas med specialpedagogiska särskiljande 

lösningar och där individen blir beskriven som en individ med problem. För en 

klassundervisande lärare i matematik är detta en utgångspunkt som kan vara svårt att 

tillgodose.  Så trots att dessa pedagogiska utredningar ska ligga till grund för de 

åtgärdsprogram som senare ska genomföras och stötta elevens behov, och trots att forskning 

visat att alla elever lär in matematik på samma sätt, behandlar inte utredningarna pedagogiska 

implikationer för klassrumsundervisning i alla fall inte i dessa utredningar). Detta visar på att 

det specialpedagogiska kritiska perspektivet som jag ser det, måste diskuteras mycket mer. 

Den pedagogiska utredningen är, och ska vara med för att påverka en elevs positiva 

utveckling. Skolans styrdokument trycker på vikten av denna del i processen, för att möta 

elevernas behov på ett sätt som gynnar elevens utveckling (Skolverket 2014). Eftersom dessa 

dokument är en del i processen i arbetet med elever i behov av särskilt stöd så bör 

pedagogiska utredningar upplevas som ett bra stöd i praktiken och därmed också skrivas på 

ett relevant, framåtsyftande sätt för elever i behov av särskilt stöd med fokus på matematik. 

Ahlberg (1999) menar att skolans arbete med att möta alla barns behov är en central, och 

utmanande del i skolans kvalitetsarbete. Det kan då vara viktigt att vi på flera olika sätt 

problematiserar vårt arbete för elever i behov av särskilt stöd och de arbetsverktyg vi 

använder och även ta in det teoretiska kritiska perspektivet för att få vidga och fördjupa 

förståelsen av situationen. En skola sas använda kartläggningsverktyget ”Diamant” och min 
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reflektion utifrån detta är att det inte syns alls i de texter de skrivit, vilket gör att man inte kan 

låta bli att spekulera i vad orsakerna till detta är. Kan det bero på att det inte användes i 

verkligheten? Beror det på att pedagogen inte klarar av att tolka resultaten utifrån testet?  

Hur kartläggningsverktygen används och tolkas i skolorna skulle vara intressant att undersöka 

också med anknytning till denna studie eftersom en pedagogisk kartläggning numera ska ingå 

i den pedagogiska utredningen. 

Skulle jag göra om studien så tror jag att jag skulle ha förankrat undersökningen mer på 

endast en skola och utöver innehållsanalys av de pedagogiska utredningarna också gjort 

intervjuer med rektorer, specialpedagoger och undervisande lärare, med risk för att det skulle 

blivit allt för omfattande. Som en examensarbetsuppgift är det ändå förvånande vilka insikter 

det ger både gällande verksamhet samt aktuell forskning, inom området trots att det inte är 

några kunskaper som är generaliserbara. Med tanke på att pedagogiska texter som skapas i 

skola kan vara identitetsskapande och med tanke på att forskning säger att elevens 

kunskapsutveckling i matematik i så stark grad kan kopplas till självkänslan. Så skulle det 

vara intressant att testa hur elevens kunskapsutveckling blir om vi skriver pedagogiska 

utredningar där texten endast fokuserar på elevens styrkor och kunskaper.  

7.3.1 Vidare forskning 
De konsekvenser jag kan se utifrån denna studies resultat är att vi måste reflektera över vad de 

texter vi skriver ska ha för syfte, och i vilka situationer de ska användas. Det är viktigt att vi 

vet, vad de verktyg vi använder t ex de kartläggningsmetoder som används i den pedagogiska 

utredningen har för konsekvenser. Då specialpedagogen gör utredningen bör texten noga 

förankras i det sammanhang den kommer till så att dessa texter stärker elevens möjligheter i 

den situation denne befinner sig.   

Utifrån detta kanske det inte ska skrivas mer i de pedagogiska utredningarna än vad 

motagarna kan ta hand om och att det är viktigt att veta vem motagaren är. Så som situationen 

ser ut i skolan just nu är mottagaren av den pedagogiska utredningen många olika personer. 

Det är rektor, personer i elevhälsoteamet, andar pedagoger, vårdnadshavare och elev. Frågan 

är om en text kan fungera som ett bra verktyg i denna situation. Ett förslag till vidare studier 

kan vara att undersöka texterna i pedagogiska utredningar för att belysa vilka mottagare som 

dessa texter riktar sig till och om det finns något dominerande inslag som riktar sig till någon 

speciell mottagare. Då skulle även mottagarperspektivet av texter om elever i skolan kunna 

problematiseras.   
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