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 Sammanfattning 
 

Att ha kunskaper i matematik är både en rättighet och en nödvändighet för att klara sig som 

vuxen (Skolverket, 2011). Otillräckliga kunskaper inom matematik, blir ett hinder för 

individen. Avsaknaden av konsensus kring begreppet matematiksvårigheter, både 

internationellt och nationellt, var upprinnelsen till denna undersökning. Undersökningens 

syfte är att ta reda på hur speciallärare uppfattar och definierar matematiksvårigheter.  

 

Undersökningen är kvalitativ och bygger på empiri från semistrukturerade intervjuer med tio 

speciallärare från F-9, på sju skolor, i fyra kommuner. 

 

Resultatet visar att speciallärare främst uppfattar matematiksvårigheter genom att ange 

orsaker, eller kännetecken. Att försöka sig på en allmän definition, upplevs som mycket svårt. 

Informanternas uppfattning om matematiksvårigheter, stämmer överens med forskning. 

Främst menar de att elev i matematiksvårigheter har svårigheter med grunderna inom 

aritmetiken. Alla informanter utgår från sin erfarenhet, kunskap och olika former av 

bedömningsstöd och diagnoser, när de identifierar elev i matematiksvårigheter. Speciallärarna 

stödjer sig på olika vetenskapliga teorier vid identifiering. Resultatet visar också att 

konsekvensen av bristen på en vedertagen definition och diagnosmaterial, blir att 

specialläraren måste lita på sin egen erfarenhet och kunskaper kring begreppet.  

 

Slutsatsen är att det behövs mer forskning kring definitionen matematiksvårigheter, samt att 

fler utbildade speciallärare med inriktning matematik, behövs. 

 

Nyckelord: definition matematiksvårigheter, mathematical difficulties, 

mathematical disabilities, vad är matematiksvårigheter 
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Förord 

 
Nu har vi snart klarat av vår utbildning till Speciallärare i matematik. Efter tre långa år på 

Speciallärarprogrammet så kan vi med detta arbete sätta punkt för vår utbildning vid 

Stockholms Universitet. Den långa processen att skriva detta examensarbete har varit intensiv 

och mycket lärorik för oss båda. Hela arbetet har vi skrivit i samarbete med varandra och våra 

diskussioner har varit många och mycket givande. Vi två som skrivit denna uppsats 

tillsammans arbetar redan som speciallärare och har sedan tidigare många års erfarenhet av att 

undervisa i matematik.   

 

Ett stort tack till de speciallärare som ställt upp för oss med sitt engagemang och sin dyrbara 

tid. Vi tackar också vår handledare Hanna Hau som hjälpt oss under hela processen. Vi vill 

dessutom tacka Eva Insulander för värdefull vägledning. Ett särskilt tack till våra familjer för 

deras stora tålamod och stöd under hela vår utbildning ända fram till mållinjen. 

 

Stockholm, maj 2017 

 

Maria Widuss och Carina Lundqvist 
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 Inledning 
Att ha kunskaper i matematik är en rättighet och en nödvändighet för att klara sig som vuxen 

(Skolverket, 2011). Att inte ha kunskaper inom matematik kan bli ett hinder för den enskilde 

individen att bli en fullvärdig samhällsmedlem. Malmer (2002) menar att det är viktigt att 

tidigt hitta de elever som är i behov av stöd i matematik, eller de elever som är i riskzonen att 

hamna i matematiksvårigheter. Gersten, Jordan och Flojo (2005), såg också i sin forskning, att 

tidig identifiering och ingripande är mycket viktigt för att elever i matematiksvårigheter ska få 

så bra måluppfyllelse som möjligt. Malmer menar också att hittas dessa elever tidigt så är 

risken mindre att deras självförtroende i matematikämnet inte ska försämras, genom att de 

hamnar i matematiksvårigheter. Ungefär en sjundedel av alla elever har dåligt självförtroende 

i matematik och känner sig misslyckade (Magne, 2010). Exakt hur många elever det rör sig 

om finns ingen enighet kring (Lunde, 2011).  

Parsons och Bynner (2006) konstaterar, utifrån sin studie, att svag matematisk förmåga är ett 

större hinder än svag läsförmåga, för både män och kvinnor. De kom fram till att svag 

räknefärdighet gav upphov till problem i vardagen, vilket gjorde det svårare att få ett arbete, 

vilket då i sin tur påverkade människors livskvalitet. Att inte ha tillräckliga kunskaper i 

matematik är en utslagsfaktor som begränsar människors framtida livspotential och 

möjligheter. Magne (2010) menar att forskning har fokuserat mer på lässvårigheter än 

matematiksvårigheter. Även Mazzocco och Myer (2003) konstaterar att området 

matematiksvårigheter är mindre beforskat än lässvårigheter. Både Mazzocco och Myer och 

Parsons och Bynner betonar vikten av vidare forskning kring matematiksvårigheter, då det 

blir ett hinder för de individer som inte har tillräckliga kunskaper i matematik. 

Sjöberg (2006) anser att matematikämnet är ett ämne med hög status inom svensk skola. 

Sjöberg framhåller dock att den höga statusen står i stark kontrast till hur många elever 

upplever matematiken. Fastän många elever upplever matematiken som svår, så är alltså 

begreppet matematiksvårigheter mindre beforskat om än lässvårigheter (Magne, 2010; 

Mazzocco & Myer, 2003). Vad innebär egentligen begreppet matematiksvårigheter och hur 

uppfattar forskare, speciallärare och övriga pedagoger begreppet? Ska man beskriva dessa 

svårigheter utifrån elevers kunskaper om fakta, procedurer, begrepp, hastighet vid 

processandet, kvalitet på strategier, förmåga att välja strategi, IQ eller något annat? Räknas 
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man som en elev i matematiksvårigheter om man har svårigheter inom ett område inom 

matematiken, till exempel klockan, men når målen inom övriga områden? Exempelvis Lunde 

(2011) och Engström (2003) har tydliggjort att det specialpedagogiska kunskapsområdet 

gällande matematiksvårigheter, är svårgenomträngligt och svårdefinierat. Kunskapsområdet är 

komplext och innehåller flera olika grundläggande perspektiv. I det sammanhanget är det 

intressant att undersöka några speciallärares/specialpedagogers uppfattningar om vad 

matematiksvårigheter innebär. Eftersom det finns olika uppfattningar, både bland forskare och 

pedagoger, så kan risken vara stor att bedömningen varierar och skolan i Sverige riskerar att 

inte vara likvärdig, fastän det står i våra styrdokument att den ska vara det (Skolverket, 2011). 

Elev som bedöms vara i matematiksvårigheter i en skola, kanske skulle bedömas uppfylla 

målen i en annan skola. Som en följd av detta kan det bli svårt att utvärdera skolans insatser 

på ett likvärdigt sätt. 

 

Siegler (2007) visar på en mycket stor spridning av antalet elever i matematiksvårigheter, från 

1–48 %, beroende på olika forskares olika definitioner. Vilken definition utgår då 

pedagogerna ifrån när de ska identifiera elever i matematiksvårigheter? Denna bedömning är 

avgörande för vilka elever som sedan får särskilt stöd i matematik. En orsak till att det kan 

vara så svårt att komma överens om definitionen, kan bero på att det finns många 

bakomliggande orsaker till matematiksvårigheter (Lunde, 2011). 

 
Informanterna i undersökningen representerar olika yrkeskategorier: speciallärare, 

specialpedagog och grund-, låg- och mellanstadielärare. Några av dem arbetar som 

speciallärare men är obehöriga. Genomgående i hela uppsatsen har ordet speciallärare valts 

som benämning av alla yrkeskategorierna, för att underlätta för läsaren. 
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 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka olika uppfattningar om 

matematiksvårigheter som kommer till uttryck hos verksamma speciallärare i årskurs F-9.  

 

 

Syftet belyses utifrån följande frågeställningar;  

 

- Hur definierar speciallärarna elev i matematiksvårigheter? 

            

- Vilka orsaker och kännetecken anser speciallärarna ligga bakom 

matematiksvårigheter hos elev? 

 

- Hur identifierar speciallärarna elev i matematiksvårigheter? 
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 3 Bakgrund 

Avsnittet innefattar vad matematik innebär, historiska och nutida perspektiv på begreppet 

matematiksvårigheter, internationella och nationella forskares olika definitioner av 

matematiksvårigheter, dess orsaker, indelningar och terminologi. Avsnittet tar också upp antal 

elever i matematiksvårigheter, hur elever i matematiksvårigheter kan identifieras, samt 

motivering till denna undersökning. 

 3.1 Vad innebär matematik?   
Matematiken finns runt omkring oss på många olika sätt och genomsyrar hela vår vardag. Att 

inte ha uppnått målen i matematik för grundskolan, kan då skapa svårigheter i vardagen, för 

den enskilde (Skolverket, 2011). Människans behov av att räkna, behov av matematiken, är 

orsaken till utvecklingen av den (Olsson, 2013).    

 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det: 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl 

ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som 

sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att 
delta i samhällets beslutsprocesser (s.62). 

 

Matematiken är alltså utvecklad av människan under många tusen år. Den är en abstraktion  

(Skolverket, 2011). Det enda som är medfött är förmågan att subitisera, som innebär att 

människan, och en del djur, kan uppfatta antal (Butterworth & Yeo, 2010). McIntosh (2008) 

menar att pedagoger som undervisar i matematik, måste ha förståelse för att det som 

utvecklats under väldigt lång tid, kan vara svårt för en elev att lära sig, och framförallt om det 

ska ske under en kort period. Utvecklingen av vårt talsystem, är ett exempel, som har tagit 

mänskligheten lång tid att utveckla, där många svårigheter uppstod och löstes under vägen. 

Förståelsen av vårt talsystem tar därför lång tid att bygga upp, men är en mycket viktig 

grundläggande del av matematiken. Eleverna bör därför få en undervisning som är 

undersökande, reflekterande, laborativ och konkret och undervisas av en pedagog som 
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kommunicerar matematiken. Konsekvensen kan annars bli att undervisningen skapar 

matematiksvårigheter eftersom den blir alldeles för abstrakt, alldeles för fort (McIntosh, 

2008). 

 3.2 Historiska och nutida perspektiv på 
specialpedagogiken och matematiksvårigheter 
Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig, vilket innebär att den hämtar teori ur många olika 

discipliner, såsom medicin, psykologi, sociologi, psykiatri med flera. En entydig beskrivning 

av det som är speciellt med specialpedagogiken, jämfört med ordinär pedagogik, finns 

knappast (Engström, 2003). Enligt Persson (1997) handlar specialpedagogik, ur 

statsmakternas perspektiv, om att skilja ut elever som faller utanför den naturliga variationen 

av olikheter, och ge dessa särskilt stöd.  

 

Engström (2003) tar upp tre olika perspektiv på specialpedagogiken: det kategoriska/ 

kompensatoriska/individualistiska perspektivet, det kritiska/relationella samt 

dilemmaperspektivet. Sjöberg (2006) beskriver också de olika perspektiven, och menar att 

historiskt sett har specialpedagogiken dominerats av ett kategoriskt förhållningssätt, som 

innebär att svårigheter är bundet till den enskilda eleven. Orsakerna beror då på individen och 

inte på omgivningen, och den grundläggande idén är att försöka kompensera för elevens 

brister och problem. Den enskilda eleven kan då till exempel ha en fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning, ångest, koncentrations- eller kognitiva svårigheter. Genom att 

diagnostisera individens problem i neurologiska, medicinska och psykologiska orsaker och 

därefter dela in dem i grupper med gemensamma svårigheter som till exempel lindrig 

utvecklingsstörning och ADHD, så kategoriseras elever för att anpassa undervisningen efter 

elevens individuella behov. Centralt inom detta perspektiv är diagnostisering och 

kategorisering. Som en kritik mot det kategoriska normalitetsbegreppet har det vuxit fram ett 

relationellt synsätt, då orsaker försöker hittas i omgivningen och lärmiljön, istället för hos 

individen (Sjöberg, 2006). Exempel på det kan vara en understimulerande hem- och 

skolmiljö, sociala orättvisor eller en skolmiljö som missgynnar vissa grupper av elever, som 

till exempel elever ur arbetarklassen. Fokus blir då att skolan ska kompensera orsaksfaktorer 

genom att skapa en så god lärandemiljö som möjligt, för alla elever, oavsett deras olikheter. 

Diagnoserna ska vara objektiva vilket innebär att de inte ska vara till nackdel för den enskilda 

eleven och till fördel för skolsystemet. Sjöberg (2006) menar i sin avhandling att 

huvudorsaken till matematiksvårigheter är just bristande undervisning. 
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De kategoriska och relationella perspektiven vill båda lösa individens individuella brister 

genom antingen att kompensera individen eller genom att förändra skola, sociala fenomen och 

maktförhållanden (Engström, 2003). Som en kritik ur det kritiska och det relationella 

perspektivet har det vuxit fram ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet (Lunde, 2011). 

Dilemmaperspektivet innebär en syn på att det moderna utbildningssystemet har som uppgift 

att erbjuda alla elever samma utbildning, samtidigt som utbildningen ska utformas utifrån de 

enskilda eleverna. Detta kan då bli ett dilemma eftersom pedagogen ska anpassa elevens 

individuella förmågor och förutsättningar samtidigt som undervisningen ska ge en likadan 

utbildning till alla, där alla elever ska inkluderas. Det uppstår då dilemman av både etisk och 

politisk karaktär (Engström, 2003; Lunde, 2011). Lunde menar att en skola som ska inkludera 

alla elever, behöver professionell kompetens och stora resurser. 

 

Även Skolverket (2003) påtalar olika synsätt: 

När det gäller de elever som inte når uppsatta mål och som har behov av ett extra stöd för att 

komma framåt i sitt kunnande, bl.a. i matematik, har vi funnit en rad olika förklaringar till 

elevers svårigheter. Det har funnits två mönster när orsaken till problemet beskrivs. Det ena 

innebär att problemet läggs hos den enskilda eleven, det andra att elevens totala situation 

belyses, dvs. både eleven och den miljö hon ingår i. Beroende på var orsaken anses ligga, 

hanteras också uppkomna svårigheter på olika sätt (s.43). 

 

Lange (2009) påtalar att det blir helt olika perspektiv beroende på hur man tänker kring var 

orsaken ligger, hos eleven eller i lärmiljön, och talar inte längre om elever som har 

matematiksvårigheter utan elever som är i matematiksvårigheter. Engström (2003) skriver: 

“Specialpedagogiska frågeställningar tvingar oss till ställningstaganden om vad vi uppfattar 

som normalt och vad som är avvikande” (s.13). Han berättar vidare att i en skola för alla på 

60-talet, sorterades elever bort och kategoriserades utifrån de skilda defekterna och placerades 

sedan ut i lämplig klass som till exempel hjälpklass, skolmognadsklass och cp-klass. Man 

hade också under lång tid speciella skolmognadsprov inför skolstart.  

 3.3 Styrdokument 
Den svenska skolan lyder under flera olika lagar och styrdokument som reglerar 

undervisningen. Undervisningen ska utgå från varje elevs förutsättningar, färdigheter och 
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kunskaper, det vill säga undervisningen ska vara individuell. Extra anpassningar ska göras 

inom ramen för den ordinarie undervisningen, om en elev befaras att inte nå målen. Skulle de 

extra anpassningarna visa sig vara otillräckliga för elevens måluppfyllelse, så ska en utredning 

göras skyndsamt. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd i ämnet, så är det 

rektor som beslutar om att ett åtgärdsprogram ska upprättas där det särskilda stödet beskrivs 

(3 kap. 8§ skollag 2010:800). Skolverkets Allmänna råd med kommentarer (2014) utgår från 

bestämmelser i skollagen och Lgr 11 (Skolverket, 2011). Där står det att pedagogisk 

kartläggning bör ske på individ-, grupp- och skolnivå. Om eleven efter kartläggningen 

bedöms vara i behov av särskilt stöd, bör det bedömas vilket behov av stöd eleven har. 

Exempelvis Malmer (2002), Lundberg och Sterner (2009) samt Gersten, Jordan och Flojo 

(2005) påtalar utifrån sin forskning, att det är angeläget att tidigt upptäcka och hjälpa elever 

som riskerar att utveckla matematiksvårigheter, för att de inte ska hamna i 

matematiksvårigheter. 

  3.4 Internationella och nationella forskares 
definitioner av matematiksvårigheter 
Hur ser då definitionen ut när det gäller matematiksvårigheter? Vilken definition utgår 

pedagoger ifrån, när de bedömer att en elev efter kartläggningen är i behov av särskilt stöd i 

matematik? Detta försvåras ytterligare enligt slutsats som Gersten, Jordan och Flojo (2005) 

drar utifrån sin forskning då de menar att för många barn är matematikproblem inte stabila 

över tiden. Engström (2003), Lunde (2011) samt Murphy, Mazzocco, Hanich och Early 

(2007), visar att det inte finns någon konsensus kring begreppet matematiksvårigheter, utan är 

ett mycket oklart begrepp. Lunde påtalar att hur många elever som definieras vara i 

matematiksvårigheter varierar därmed väldigt mycket, beroende av att det inte finns någon 

konsensus kring definitionen, utan forskare utgår från sina egna definitioner. Därmed blir 

frågan svår att svara på. Variationen är från 1% till 48%. Det man är överens om är att en elev 

i matematiksvårigheter inte klarar av matematiken som förväntat, men exakt definition eller 

beskrivning finns inte (Lunde, 2011). Lunde menar att många forskare därför har sin egen 

definition om vad matematiksvårigheter innebär. Petterson (2010) menar att begreppet 

matematiksvårigheter är relativt och vid bedömning ställer vi elevers matematikkunskaper i 

relation till vad som anses vara åldersadekvat i förhållande till nationella mål och 

styrdokument. Även Malmer (2002) har ett liknande resonemang. Hon skriver “Det är 

egentligen ett relativt begrepp beroende på vilka krav och förväntningar som finns angivna. I 
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skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då han/hon inte når de enligt styrdokumenten 

uppställda målen” (s.79). 

 

Matematiksvårigheter är ett sammansatt och komplext specialpedagogiskt område, då olika 

yrkesgrupper och forskare kan ta olika perspektiv, för att beskriva vad det innebär. Dessa 

olika perspektiv är medicinska, neurologiska, psykologiska, didaktiska samt sociologiska. 

Eftersom det inte finns några enkla sanningar, kring matematiksvårigheter, så behöver 

begreppet belysas ur en kombination av dessa olika perspektiv, vilket kräver ett samarbete 

mellan dessa olika yrkesgrupper (Lunde, 2011). Konsekvensen av olika perspektiv kan bli att 

konflikter uppstår mellan olika yrkesgrupper och även mellan pedagoger. Har man till 

exempel det neurologiska perspektivet, att matematiksvårigheter tillskrivs själva individen så 

kan det krocka med perspektivet att svårigheterna beror på inlärningsmiljön, det vill säga det 

didaktiska perspektivet.  

Lunde skriver om matematiksvårigheter enligt följande: 

Fenomenet kan bara förstås utifrån en kombination av medicinsk-neurologiska insikter och 

kunskaper inom utvecklingspsykologi, kognition, matematikdidaktik, specialpedagogik och 

juridik. Det stora problemet är att det råder en påtaglig brist på kommunikation mellan dessa 

fackgrupper, och de talar inte samma språk  
(Lunde, 2011, s.17). 

 

Lunde (2011) tror inte heller att framtiden kommer att ge pedagogerna enkla svar kring 

definitionen, just för att det är så komplext. För att det ska bli en bättre helhet, konsensus, 

kring matematiksvårigheter, behövs ett samarbete mellan olika yrkeskategorier, och här måste 

traditioner brytas. I Norge har det forskats mer om matematiksvårigheter, och man har 

utvecklat ett samarbete mellan olika yrkeskategorier och forskare, vilket har lett fram till en 

mer gemensam grund att stå på med en tydlig nationell struktur (Lunde, 2011).  

I Sverige är matematiksvårigheter ett mer försummat forskningsområde, jämfört med 

grannländerna och andra länder (Lunde, 2011). Speciellt när det gäller diagnosen dyskalkyli 

har just Sverige hamnat i en ideologisk diskussion kring, och är mycket omstritt (Östergren, 

2013). 

 

Mazzocco och Myer (2003) menar att definitionen matematiksvårigheter är mycket 

betydelsefullt att forska kring, då det i väldigt hög grad påverkar hur pedagoger definierar och 

därmed identifierar vilka elever som är i behov av särskilt stöd. De menar eftersom det i 
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dagsläget inte finns någon konsensus kring definitionen matematiksvårigheter, så kommer 

därmed variationen i definitioner att kvarstå bland forskare och lärare, tills det blir en enighet. 

Detta i sin tur är relaterad till bristen på enighet i att definiera inlärningssvårigheter, LD, 

(Learning Disabilities), i allmänhet. Förekomsten av matematiksvårigheter i deras studie 

varierade kraftigt utifrån de olika definitionerna de hade. Mazzocco och Myer understryker 

därför vikten av att vara förtrogen med ett brett utbud av verktyg för bedömning tills dess det 

blir en enighet kring definitionen. 

 

Bristen på konsensus av definitionen matematiksvårigheter problematiseras också av Murphy, 

Mazzocco, Hanich och Early (2007). Även i deras studie framkommer det att olika forskares 

definitioner ger olika resultat när det gäller att se hur många och vilka elever som är i 

matematiksvårigheter, och skillnaderna kan vara ganska stora. Variationerna kan bero på vilka 

tester som används, vilka kriterier man använt för eventuella exklusioner, samt vilka 

gränsvärden man ställt upp. Dessa olika operationaliseringar av definitionerna, kan alltså 

skapa stora variationer när det gäller resultatet, vilket deras studie bevisade. Även de varnar 

forskare och praktiker för att vara snäva i sina bedömningar av vad som räknas som 

matematiksvårigheter eller inte. De menar också att det inte är så förvånande att någon 

konsensus inte har nåtts, då det forskats så mycket mindre om matematiksvårigheter än om 

lässvårigheter. 

 

I Norden finns ett uttryck för svaga prestationer i matematik, SEM, Special Education Needs 

in Mathematics (Lunde, 2011). Enligt den definitionen så definieras en SEM-elev som en elev 

som presterar klart under det man sätter som godkänd standard. Standardavvikelsen är 1–1,5 

under genomsnittet i normalpopulationen. 

 

Magne (2010) använder både SEM och ett liknande begrepp, SUM-elev, om en elev i 

matematiksvårigheter. SUM- elev stå för en elev som har särskilt utbildningsbehov i 

matematik. Han understryker dock att ett särskilt behov inte innebär att det till största delen är 

den enskilda elevens förmåga, egenskaper och personliga inlärningssvårigheter som ska 

läggas störst vikt vid, utan elevens lärande sker i ett socialt nätverk. Magne använder 

modellen MIO, för att betona att de tre centrala faktorerna i samspelet kring begreppet 

matematiksvårigheter är Matematiken- Individen- Omgivningen. Magne menar då att 

matematiksvårigheter blir en störning i lärprocessen, som både kan finnas inom eleven och 
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utanför i miljön. Matematiksvårigheter uppstår därmed i detta sampel. Matematiksvårigheter 

bör alltså ses som en relation mellan elevens individuella situation och den omgivande miljön.  

Magne (2010) har gjort ett försök till definition och skriver: 

Särskilt utbildningsbehov i matematik (eller alternativ term) är att en person 
vid en bestämd tidpunkt själv bedömer eller bedöms behöva höja sin 
matematiska förmåga, därför att han/hon presterar under en fastställd 
standard för personens ålder eller under hans/hennes egen diagnostiserade 
prestationsnivå, beroende på ofullständig intellektuell, affektiv, viljemässig, 
motorisk eller sensorisk utveckling samt otillräcklig social stimulans 
och/eller fysisk skada (s. 20). 

 

Med denna definition bedöms en elevs matematiska förmåga först efter att en norm fastställts 

för hur eleven borde prestera enligt den specifika årskursen. Definitionen tar hänsyn till 

medicinska/neurologiska aspekter och pedagogiska aspekter (Magne, 2010). 

 

Zeleke (citerad i Lunde, 2011) ställer sig kritisk till mångas fokusering på att 

matematiksvårigheter många gånger handlar om svårigheter inom aritmetik och enkel 

talförståelse, vilket är det som de flesta nationella och internationella diagnoser fokuserar på. 

Han menar att det som är centralt för att få fram kännetecken hos matematiksvårigheter är 

textuppgifter och problemlösning. Zelekes slutsats är att textuppgifter är betydligt svårare än 

aritmetik för elever med matematiksvårigheter. Elever i matematiksvårigheter har också 

svårigheter med de semantiska funktionerna då de saknar bra strategier vid problemlösning.  

  3.5 Orsaker till matematiksvårigheter 

Listan kan göras lång över faktorer som man vet korrelerar till matematiksvårigheter, enligt 

Engström (2003), Lunde (2011) och Magne (2010). Enigheten är dock inte särskilt stor när 

det gäller detta, enligt Lunde. De områden som är centrala och relaterade till 

matematiksvårigheter handlar om minnesfunktioner, verbal internalisering, 

utvecklingsförlopp, kunskapslagring, användning av strategier samt kunskapsmängd. Gersten, 

Jordan och Flojo (2005) såg också i sin forskning att brister i minnesfunktioner kan göra att 

elever hamnar i matematiksvårigheter. De kom fram till att nästan alla elever i 

matematiksvårigheter har problem med exakt och automatisk hämtning av grundläggande 

aritmetiska kombinationer som till exempel 6+3. De menar då att detta kan både vara en orsak 

och kännetecken på matematiksvårigheter. 
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Eftersom det finns skillnader i att definiera matematiksvårigheter, så blir det då en stor 

variation av kännetecken på matematiksvårigheter. Det är dessa kännetecken som pedagoger 

letar efter när de gör utredningar, kartläggningar och analyserar diagnoser. Lunde (2011) 

menar vidare att detta måste pedagoger bli bättre på att systematisera, och här måste 

forskningen hjälpa till. Lundes uppfattning är att diskussionen om kännetecken på 

matematiksvårigheter handlar i grunden om tre problemställningar. Den första handlar om 

elevens kognitiva färdigheter i förhållande till komorbida störningar. Den andra 

problemställningen tar upp om kännetecken på matematiksvårigheter är samma oavsett ålder, 

eller om det kan vara så att vissa kännetecken hör ihop med en viss ålder. Den tredje 

problemställningen handlar om att kännetecken på matematiksvårigheter blir olika beroende 

på hur definitionen ser ut (Lunde, 2011). 

 

Engström (2003) skriver om samma förklaringsmodeller till matematiksvårigheter som Lunde 

(2011). Dessutom menar Engström att matematiksvårigheter kan kombineras med andra 

diagnoser och svårigheter, så att försöka skapa en entydig förklaring är mycket komplicerat 

(Engström, 2003). Enligt Lunde finns det fyra olika typer av svårigheter som ligger till grund 

för matematiksvårigheter. Dessa är emotionella faktorer och ångest, sociologiska faktorer 

såsom understimulering vid skolstart, didaktiska faktorer och neuropsykologiska faktorer. För 

specialläraren är det kanske inte så viktigt att försöka hitta just den specifika 

förklaringsmodellen som är relevant för den enskilda eleven, utan det viktigaste 

förhållningssättet är att eleven är i svårigheter och utgångspunkten bör då vara att det kanske 

finns flera faktorer som samverkar. Engström skriver vidare att försöka få en entydig bild av 

orsaken till matematiksvårigheter kan även försvåras av den enskilda elevens kombination av 

eventuella andra svårigheter och diagnoser. En orsak till att forskare inte har nått en 

konsensus till begreppet matematiksvårigheter, kan vara att det finns många olika 

förklaringsmodeller (Lundberg & Sterner, 2009). Även Lunde påtalar att det kan vara just 

denna brist på konsensus som gör att det blir svårt för pedagoger att finna elever i 

matematiksvårigheter. Konsekvenserna av detta menar då Lunde är att det är den enskilda 

pedagogens egen definition av matematiksvårigheter och kunskap kring det, som avgör vilka 

metoder och material som används, för att skilja ut vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd. Resultatet kan då knappast bli likvärdigt.  
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 3.6 Olika indelningar av matematiksvårigheter 
samt terminologi 
Adler (2007) delar in svårigheter i matematik i fyra kategorier; allmänna matematik-

svårigheter, akalkyli, pseudo-dyskalkyli och dyskalkyli. Allmänna matematiksvårigheter är 

den mest vanliga av dessa kategorier. Eleven är då även svag i de flesta andra teoretiska 

ämnena, förutom matematik. Dessa elever har också en något sänkt allmänbegåvning. De här 

eleverna behöver längre tid för att lära sig. Akalkyli innebär att en elev har en oförmåga att 

räkna. Detta kan till exempel bero på en hjärnskada. Elever med akalkyli har svårt att använda 

siffror och har problem med grundläggande symboler. Trots mycket övning kan en elev med 

denna diagnos inte lära sig att räkna från 1 till 10, att utföra enkla additioner som t.ex. 4+2 

osv. Pseudo-dyskalkyli innebär att eleven har en känslomässig blockering och tror sig inte 

kunna bli framgångsrik eller duktig i matematik. Denna tanke kan vara så djupt rotad så 

eleven själv kan tro att den inte är tillräckligt begåvad. En speciell typ av diagnos inom 

begreppet matematiksvårigheter är dyskalkyli. Dyskalkyli är ett annat ord för specifika 

räknesvårigheter som innebär en medfödd svårighet att lära sig räkna. Dyskalkyli har heller 

inget med intelligens att göra – tvärtom, en dyskalkylektiker är minst normalbegåvad, men har 

specifika svårigheter med vissa moment inom matematiken (Adler, 2007). 

Dyskalkylidiagnosen är omtvistad internationellt och i synnerhet i Sverige (Lunde, 2011; 

Östergren, 2013). När det gäller diagnosen dyskalkyli så påtalar Butterworth och Yeo (2010) 

om att det har forskats mycket mindre om dyskalkyli än om dyslexi. I Storbritannien blev 

diagnosen dyskalkyli erkänd 2001 av Department for Education and Skills (2017). I Sverige 

är dyskalkylidiagnosen ännu inte erkänd av statsmakterna. Dyskalkyli utmärks och kan 

definieras som att individen har en grundläggande svårighet med att uppfatta antal, det vill 

säga subitisering. De flesta människor är födda med denna förmåga som fungerar som 

avstamp för att förstå övrig matematik. Denna speciella definition av matematiksvårigheter 

kan också benämnas specifika räknesvårigheter, specifika svårigheter, specifika svårigheter 

med matematikinlärning, sifferdyslexi, sifferblindhet med mera (Butterworth & Yeo, 2010).  

 

Att begreppsförvirringen kring matematiksvårigheter är komplex visar Magne (2010) genom 

sin alfabetiska förteckning över termer som är relaterade till matematiksvårigheter och 

särskilda utbildningsbehov i matematik:  

Akalkyli, alexi för tal, amnestisk akalkyli, anaritmeti, anaritmetri, anaritmi, aritmasteni, 
asemantisk afasi, dyskalkyli, dyslektisk dyskalkyli, dysmatematik, fingeragnostisk 
dyskalkyli, Gertsmann-syndromet, grafisk dyskalkyli, Henschen-dyskalkyli, ideognostisk 
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akalkyli, ideognostisk dyskalkyli, inlärningsstörning i aritmetik, inumeracy, kalkylasteni, 

konstruktionsapraxi, lexikal dyskalkyli, matematiksvårigheter, motorisk-verbal dyskalkyli, 

oligokalkyli, parakalkyli, parietal akalkyli, postlesionell akalkyli, praktognostisk 
dyskalkyli, pseudoakalkyli, pseudo-oligokalkyli, sekundär-akalkyli, sekundär-dyskalkyli, 
sekundär-oligokalkyli, sekundär-parakalkyli, sensorisk-verbal dyskalkyli, sifferafasi, 
sifferafemi, sifferagrafi, sifferalexi, sifferblindhet, sifferdysgrafi, sifferdövhet, 
spatialakalkyli, spatial oordning, särskilda utbildningsbehov i matematik, tal-afasi, tal-agrafi, 

tal-alexi, talblindhet, taldysgrafi, taldyslexi, taldyssymbolism, taldövhet, 
utvecklingsakalkyli, utvecklingsdyskalkyli, verbal dyskalkyli, visuell agnosi. 

              (Magne, 2010, s. 19). 

  3.7 Hur identifierar speciallärare vilka elever som 
är i matematiksvårigheter? 
Mazzocco och Myers (2003) har i sin forskning sett att det är mycket viktigt vilka verktyg, 

såsom diagnostiseringsmaterial, läraren använder för att kunna klara av att identifiera elever i 

behov av särskilt stöd i matematik och vikten av att lärarna skall känna till dessa. Olika 

material ger olika resultat över vilka elever som inte uppnår målen. Valet av 

kartläggningsmaterial, beror på hur pedagogen har definierat begreppet matematiksvårigheter 

(Lunde, 2011). Han menar också att pedagogen måste ställa sig frågan om testet verkligen 

mäter det hen vill att det ska mäta och inte det som är enklast att mäta. Ett material som är allt 

mer vanligt både internationellt och nationellt är Förstå och använda tal av McIntosh 

(2008).  Detta diagnosmaterial utgår vad författarens forskning, i samarbete med NCM, 

Nationellt centrum för Matematikutbildning, samt NSMO, Nasjonalt Senter for matematikk i 

Opplaeringen i Norge, har kommit fram till är normalt för respektive ålder att uppnå i varje 

årskurs, inom aritmetik. Dessa tio diagnoser är tänkta att användas en per årskurs från 

skolstart till årskurs nio. De menar att diagnosen för respektive årskurs bör eleven i dess 

åldersgrupp i allmänhet klara, men det kan dock skilja ett steg åt vartdera hållet (McIntosh, 

2008). Andra diagnosmaterial såsom Diamant (Skolverket, 2013) och bedömningsstöd för 

lärande i matematik (Skolverket, 2016) har liknande resonemang, samt läromedlens 

diagnosmaterial, det vill säga att den genomsnittliga eleven för årskursen bör klara av 

diagnosen i stort sett.  

 

En helt annan aspekt på tester är resonemanget som Sjöberg och Nyroos (citerad i Lunde, 

2011) har. De problematiserar om traditionella tester rent av kan göra mer skada än nytta. De 
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menar att elevernas ångest och självkänsla i matematik kan förstärkas av traditionella tester. 

Istället förordar de dynamiska tester, där man stegvis försöker hjälpa eleven att behärska 

uppgiften, för att hitta det som är problematiskt. Dynamiska tester verkar inte ha sådana 

negativa effekter, men de är dock mycket mer tidskrävande (Lunde, 2011). Ytterligare en 

aspekt på bedömning är att provsituationer överhuvudtaget kan ge att elevers resultat blir 

sämre, än om bedömningen hade utformats på annat sätt (Nyroos, Bagger, Silfver & Sjöberg, 

2012). I sin forskning har de sett att provängslan gör att resultat i matematik kan bli 

missvisande upp till 20%. 

 

 3.8 Undersökningen  
Då det mellan forskare och teoretiker inte råder någon konsensus om vad exakt 

matematiksvårigheter innebär, och därmed vad som anses vara normalt, så skapar det 

svårigheter för pedagogerna att identifiera elever som är i matematiksvårigheter. 

I vår undersökning vill vi därför undersöka hur speciallärare definierar matematiksvårigheter 

och vad de baserar det på. Använder de sin erfarenhet, speciella diagnosmaterial, följer de 

någon forskares definition eller något annat? Vi har försökt hitta forskning inom detta 

område, men utan resultat. Förhoppningen är att denna undersökning kan vara ett bidrag till 

forskningen kring begreppet hur matematiksvårigheter definieras och uppfattas.  
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4 Metod 

I metodavsnittet presenteras undersökningens metod och ansats samt hur urval och intervjuer 

genomfördes. Sedan följer de forskningsetiska ställningstagandena som studien vilar på. 

Avslutningsvis i denna del presenteras den analysmetod som använts i studien samt att 

studiens kvalitetskriterier diskuteras i form av pålitlighet, äkthet och överförbarhet.  

 4.1 Val av metod och ansats 

Vi har inspirerats av en fenomenografisk ansats eftersom fenomenografin “är inriktad på att 

beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 

162). Även undersökningens analysmetod är inspirerad av fenomenografisk analysansats. I 

analysen av datamaterialet så har vi valt att använda Dahlgrens & Johanssons modell.  

 

Inom fenomenografin vill forskaren fånga vilka olika sätt som det finns att uppfatta ett 

fenomen i sin omvärld, och med ett fenomen menas allt som kan uppfattas. Den som forskar 

vill inte heller ta reda på om fenomenet är sant eller falskt, utan det man vill veta är hur 

människor uppfattar själva fenomenet. Forskaren arbetar inte med uppfattningar om något 

utan med uppfattningar av något. En uppfattning om något är en ytlig vardagsuppfattning 

medan uppfattningen av något är en djupare uppfattning. Människors olika uppfattningar om 

företeelser i sin omvärld skiljer sig sedan åt mellan olika personer. Samtidigt finns det bara ett 

visst antal sätt som företeelserna kan uppfattas på (Dahlgren & Johansson, 2015). Vidare 

skriver de att “inom fenomenografin kallas resultatet för ett utfallsrum” (s.171). Resultatet 

som framkom efter dataanalysen är vårt utfallsrum.  

 

Dahlgren & Johansson (2015) skriver att 

 Vårt sätt att förstå omvärlden är ett resultat av lärande som fortgår hela livet och som leder till 

att vi då och då kommer att förändra innebörden i hur vi förstår den. Fenomenografin söker 

bidra till en fördjupad förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå 

omvärlden som är ett resultat av lärandet (s.162).  
 

Genom intervjuerna söktes kunskap om hur speciallärare och specialpedagoger uppfattar 

elever i matematiksvårigheter. Backman (2008) anser att en kvalitativ ansats är ett lämpligare 

val än en kvantitativ ansats, när syftet är att förstå det som ska analyseras och inte att förklara 
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det. ”Den kvalitativa intervjun är en unik, känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersöknings personernas vardagsvärld. Genom intervjun kan 

de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord” (Kvale, 1997, 

s.70). Kvale anser vidare att samspelet mellan den som intervjuar och den intervjuade är 

mycket betydelsefullt i den kvalitativa intervjun. Genom intervjun så kan intervjuaren ställa 

följdfrågor under samtalets gång och kan därmed gå in på djupet i de olika frågorna. (Kvale, 

1997; Trost, 2010).  

 
Frågorna till intervjuguiden formulerades noggrant utifrån syfte och frågeställning för att 

garantera kvalitén i studien (Bilaga 1). Intervjuguiden innehåller åtta frågor. Guidens 

inledande frågor innehåller olika bakgrundsfrågor som bland annat gäller informanternas 

utbildning och antal yrkesverksamma år. Frågorna är förutbestämda, men öppna. Det har 

därför funnits plats i intervjuerna för att kunna utveckla svaren och ställa kompletterande 

följdfrågor. Frågorna ställdes i nummerordning men under intervjuerna tilläts en flexibilitet. 

Under intervjuerna tilläts informanterna att utveckla frågorna och att återkomma till samma 

fråga igen. Intervjuguiden blev ett bra stöd för den som intervjuade. Med intervjuguiden som 

mall så har det varit lättare att hålla sig till syfte och frågeställning, jämfört med vid 

ostrukturerade intervjuer. Eftersom vi var två personer som intervjuade fem informanter var, 

så ökade tillförlitligheten i studien med en gemensam intervjuguide (Fejes & Thornberg, 

2015). 

 

Två stycken pilotintervjuer genomfördes därefter för att prova om frågorna gav svar på 

frågeställningen. Detta gjordes för att uppnå en så god tillförlitlighet som möjligt. 

Pilotintervjuerna genomfördes även för att ta reda på om tidsaspekten var rimlig, vilket den 

var. Intervjuguiden reviderades utifrån resultatet från pilotintervjuerna. Mindre justeringar 

gjordes i förhållandet till syftet, några frågor förtydligades, bytte plats eller togs bort. Den ena 

pilotintervjun valde vi att behålla, då den gav bra svar på frågorna (Fejes & Thornberg, 2015; 

Trost, 2010).   

 4.2 Studiens deltagare 
Efter pilotintervjuerna så togs kontakt med tilltänkta informanter. Antalet intervjuer 

bestämdes till tio stycken för att ge ett större underlag för analys och resultat. Grundtanken 

med urvalet var att hitta yrkesverksamma speciallärare med inriktning matematik. De skulle 

dessutom arbeta i olika kommuner för att det skulle bli en större spridning. Genom dessa krav 
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så skedde det ett målinriktat urval. Det är då ett urval som innebär att informanterna väljs ut 

efter den kunskap som de har inom området som studien berör (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Det insamlade materialet kommer ifrån tio stycken intervjuer med informanter som alla 

undervisar elever i matematiksvårigheter. Alla våra informanter har lång yrkeserfarenhet, 

samt med en lärarutbildning i botten. Flera av våra informanter har haft specialpedagogiska 

arbetsuppgifter, även innan de blev färdigutbildade. De sju skolorna som informanterna 

arbetar på, ligger på olika orter och i fyra olika kommuner. Åtta stycken av informanterna 

arbetar på F-9 skolor och två arbetar på F-3 skolor. Skolorna har ett elevantal på mellan 300 - 

650 elever. Arbetssituationen för informanterna ser mycket olika ut. Två av våra informanter 

är ensamma med specialpedagogisk kompetens på sina skolor. På en skola är de fem 

speciallärare eller specialpedagoger. På övriga skolor är det två eller tre personer anställda 

som speciallärare eller specialpedagog. Tre av informanterna är utbildade specialpedagoger, 

en är utbildad speciallärare med inriktning matematik, en är utbildad speciallärare med 

inriktning läs- och skriv, en är utbildad med både svenska och matematik, fyra informanter är 

obehöriga; varav en är under utbildning till speciallärare med inriktning matematik och en är 

under utbildning till specialpedagog. Informanterna har arbetat som speciallärare och 

undervisat elever i matematiksvårigheter mellan sju månader - 26 år. Deras erfarenhet av 

arbete med elever i matematiksvårigheter var från fyra och ett halvt år till 43 år. 
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Tabell 1. Sammanställning av bakgrundsinformation om informanterna 

Namn: Utbildning: Skola/elevantal: Antal erfarenhetsår av 
matematiksvårigheter: 

Arbetssituation: 

Speciallärare 
1  

Speciallärare med inriktning 
matematik. 

Hon arbetar på en 
friskola, F-9 med 500 
elever.  

15 år, varav 3 år som 
utbildad speciallärare. 

Ensam speciallärare i både 
sv och ma. 

Speciallärare 
2 

Specialpedagog. Arbetar som 
speciallärare i både matematik och 
svenska. 

Hon arbetar på en 
kommunal F-3 skola 
med 300 elever. 

20 år, varav 4 år som 
utbildad 
specialpedagog. 

En till utbildad 
specialpedagog på skolan 
som delar 
specialläraruppdraget.  

Speciallärare 
3 

Specialpedagog. Grundutbildad som 
lärare i Storbritannien. 

Hon arbetar på en 
kommunal F-3 skola 
med 300 elever. 

13 år, varav 3 år som 
utbildad 
specialpedagog. 

En till utbildad 
specialpedagog på skolan 
som delar 
specialläraruppdraget. 

Speciallärare 
4 

Outbildad speciallärare, examen som 
mellanstadielärare. Studerar på 
speciallärarprogrammet inriktning 
matematik. 

Hon arbetar på en 
kommunal F-9 skola 
med 550 elever. 

15 år Ensam speciallärare i alla 
ämnen på högstadiet, men 
det finns tre till speciallärare 
på samma skola. 

Speciallärare 
5 

Utbildad speciallärare i matematik 
och svenska. 

Hon arbetar på en 
kommunal F-9 skola 
med 550 elever. 

26 år Ensam speciallärare i alla 
ämnen på mellanstadiet, 
men det finns tre till 
speciallärare på samma 
skola. 

Speciallärare 
6 

Utbildad speciallärare med 
inriktning läs- och skriv. Examinerad 
2016. 

Hon arbetar på en 
kommunal F-9 skola 
med 650 elever. 

30 år Fyra speciallärare eller 
specialpedagoger till. Hon 
ansvarar för årskurs fyra och 
sex i alla ämnen.  

Speciallärare 
7 

Outbildad speciallärare, examen som 
förskol- och lågstadielärare. Har 
sedan tre år en speciallärartjänst. 

Hon arbetar på en 
kommunal, 
invandrartät F-9 
skola med 530 elever. 

20 år Hon är ensam speciallärare 
på skolan och måste då 
prioritera svenska. 

Speciallärare 
8  

Outbildad speciallärare, examen som 
grundskollärare 1–7 inriktning 
svenska, so och matematik. Studerar 
på specialpedagogprogrammet. 

Hon arbetar på en 
kommunal F-9 skola 
med 850 elever. 

9 år Två speciallärare eller 
specialpedagoger till. 

Speciallärare 
9 

Outbildad speciallärare, examen som 
lågstadielärare. Har sedan 12 år en 
speciallärartjänst. 

Hon arbetar sista 
läsåret som 
speciallärare på en 
kommunal F-9 skola 
med 650 elever. 

43 år Fyra speciallärare eller 
specialpedagoger till.  

Speciallärare 
10 

Outbildad speciallärare, examen som 
grundskollärare 1–7 inriktning 
svenska som andraspråk och 
specialpedagogik.  

Hon arbetar på en 
kommunal F-9 skola 
med 570 elever.  

5 år En till utbildad 
specialpedagog på skolan 
som delar 
specialläraruppdraget.  

Tabell 1. Tabellen visar en sammanställning av de fyra första intervjufrågorna om informanternas bakgrund och 
arbetssituation  
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 4.3 Genomförande 

Den första kontakten skapades genom telefonkontakt eller via mail med de tänkbara 

informanterna. De som svarade att de godtog deltagandet i intervjun bokade i nästa steg tid 

och plats för genomförandet. Missivbrevet (Bilaga 2) skickades dels genom mail och dels 

genom att det överlämnades personligen vid själva intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes 

inom loppet av fyra veckor. Fem speciallärare var intervjuades och intervjuerna genomfördes 

var för sig. Intervjuerna genomfördes på en plats som informanterna själva hade valt, vilket i 

nio av tio intervjuer innebar den egna arbetsplatsen i ett rum som var ostört. En intervju 

genomfördes hemma hos en av oss. En avspänd atmosfär eftersträvades vid alla intervjuerna. 

Trost (2010) menar att man bör använda allt det material som finns att tillgå och är relevant, 

och eftersom intervjufrågorna inte ändrats så mycket, så valdes en av pilotintervjuerna ut, för 

att vara med i studien. För att dokumentera intervjuerna, så spelades samtliga in på 

mobiltelefon eller Ipad efter samtycke från informanterna. Detta för att kunna lyssna på dem 

igen och vid flera tillfällen. Fördelen med att spela in alla intervjuerna var att fokus kunde 

läggas på att lyssna, reflektera, känna av och vara delaktiga i det som speciallärarna och 

specialpedagogerna sade (Kvale, 1997; Trost, 2010). Det är nödvändigt att lyssna på 

intervjuerna upprepade gånger för att data, som annars kan vara avgörande och viktig, kan 

förbises (Trost, 2010). Ett viktigt syfte med inspelningarna var att kunna få ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt vid transkriberingen och sedan vid analysen. 

 

Intervjuerna utgick från intervjuguiden som var ett bra stöd och gav en röd tråd igenom 

samtalen. Guiden började med olika generella frågor om utbildning och erfarenhet. Frågorna 

övergick sedan till hur den intervjuade definierar och ser på matematiksvårigheter hos elever. 

Totalt bestod vår intervjuguide av åtta frågor. Alla samtal kunde genomföras utan avbrott. 

Varje intervju tog 25 - 40 minuter, vilket visar att vissa av våra informanter gav lite mer 

utförliga svar. Efter att intervjun har avslutats så transkriberades den i så nära anslutning till 

själva intervjutillfället som möjligt. Eftersom intervjuerna genomfördes var för sig av oss, så 

transkriberades de också var för sig. Även om transkribering är tidsödande så är det ett 

mycket bra sätt att bearbeta all insamlad data. Vid transkriberingen av datamaterialet så 

lyssnades det flera gånger på varje intervju för att få med varje ord i transkriberingen och på 

detta sätt stärka validiteten. För att få en så tillförlitlig bild som möjligt så valdes att 

transkribera allt som informanten sade vid intervjun. Fejes & Thornberg (2015) påpekar att 

forskaren alltid kan välja hur noggrant hen väljer att transkribera data, “generellt gäller dock 
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att du ska försöka vara så noggrann som möjligt” (s.197). Varje detalj kan senare vid 

analysen, visa sig vara meningsfull. När alla intervjuer var färdigtranskriberade så skickades 

all data till varandra. Genom att alla data transkriptioner behandlades av oss båda kunde 

validiteten ökas ytterligare. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det ställs väldigt många 

krav på den som intervjuar. Kvalitén på intervjun påverkas av hur intervjuaren förhåller sig 

och hur eventuella följdfrågor hanteras. Det är av betydelse hur färdighet och omdömet är hos 

intervjuaren. Samtliga intervjuer genomfördes på liknande sätt och utifrån samma 

intervjuguide. Alla de tillfrågade speciallärarna ställde upp förutom en, och var med i 

intervjustudien, det blev därför ett marginellt bortfall. 

  4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Det har redogjorts för undersökningens tillvägagångssätt vid urval, metod och analys och det 

har ökat reliabiliteten och validiteten. Citat från intervjuerna visas för att styrka resultatet 

ytterligare. Starrin och Svensson (1994) menar att den kunskaps-, människo- och 

verklighetssyn forskaren besitter, har stor betydelse för forskningsprocessen. De val som 

forskaren gör kring metod, analys, intervjun med mera, inom den kvalitativa forskningen, blir 

då i viss mening subjektiv. Någon annan forskare kunde ha valt andra metoder, intervjufrågor 

och resultatet kanske då hade blivit annorlunda. Därför kan man i kvalitativ forskning inte 

generalisera och dra vidare slutsatser, utan resultaten gäller just i den specifika studien. Den 

egna erfarenheten och personligheten har också betydelse för den kvalitativa forskningen. En 

forskare möter alltså aldrig någon eller något förutsättningslöst, och det gäller att vara 

medveten om detta under hela forskningsprocessen (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Naturliga faktorer kan påverka både den som intervjuar och informanten. Dagsformen kan 

vara en faktor. Då de flesta av intervjuerna genomfördes under eftermiddagstid, så kan 

frustration och trötthet efter en lång arbetsdag påverka graden av koncentration hos 

informanterna. En annan reliabilitetsbrist kan vara att informanterna gör en feltolkning av 

någon av frågorna eller om feltolkningar har gjorts av oss som intervjuar. Trots att underlaget 

är litet, tio intervjuer, så kan det antas att om någon annan skulle ställa samma frågor så skulle 

svaren påminna om de svar som fåtts. Fler informanter att intervjua hade dock ökat 

undersökningens generaliserbarhet ytterligare. Att skolorna, som informanterna arbetar på, är 

placerade på olika orter och i flera olika kommuner bidrar till ett trovärdigt resultat, och i viss 

mån en mer generaliserbar studie (Denscombe, 2016). 
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 4.5 Forskningsetiska aspekter 

De forskningsetiska principer som intervjuare ska ha i avseende vid intervjuer har 

sammanfattats i fyra krav av Vetenskapsrådet (2011). Alla informanter har fått information 

om de etiska krav som studien vilar på, informations-, samtyckes, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Studien i sig är inte av sådan natur så ansökan om etiskt krav behövdes göras. 

 

Informationskravet är uppfyllt eftersom alla informanter informerades innan studien 

genomfördes. Alla informerades om studiens syfte, genomförande och beräknad tidsåtgång 

för intervjun. Upplysning gavs till deltagarna om att hen kunde välja att avbryta intervjun utan 

att behöva förklara sig. Även information om att informanterna kan ta del av undersökningen 

har framförts. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Samtycke inhämtades från samtliga deltagare i undersökningen innan intervjuerna påbörjades.  

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla informanter har värnats om, genom att ha 

avidentifierats. Skolor, kommuner och annat som kan röja någons identitet har också 

avidentifierats.   

 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att det insamlade materialet från intervjuerna endast har 

använts i denna undersökning, och inte kommer att lämnas ut i andra sammanhang.  

  4.6 Analys 

Den modell som används vid analysen av datamaterialet är Dahlgren & Johansson (2015) 

modell. Enligt den modellen så genomförs analysen i sju olika steg, inspirerad av 

fenomenografisk analysmetod. Analysen bör finnas med i tanken redan innan intervjuerna 

genomförs menar Kvale & Brinkmann (2009). Den fenomenografiska analysmetoden syftar 

till att hitta kategorier eller teman, som ska representera både texten och innehållet, utifrån 

undersökningens empiri och bakgrund. Denna metod skapar förutsättningar för nya och 

oväntade data att framträda, som kan ge ytterligare perspektiv på det fenomen som studeras 

(Trost, 2010). 

Vid intervjutillfällena börjar de första reflektionerna kring intervjupersonernas erfarenhet, 

föreställningar och uppfattningar. Detta blev en första kontakt med empirin. 
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Steg 1 i analysen är att bekanta sig med allt insamlat datamaterial, utifrån syfte och 

frågeställningar. De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger för att all tillgänglig data 

skulle bli välkänt. Anteckningar gjordes i de utskrivna intervjuerna samtidigt som inläsningen 

av materialet genomfördes. 

 

Steg 2 är att själva analysen av intervjuerna startades. Var och en analyserade först själv 

materialet. Därefter skiljdes betydelsefulla uttalanden ut genom att informanternas svar 

klipptes ut och klistrades in under respektive intervjufråga, person för person, med en färg för 

varje informant. En del svar passade under flera frågor, så här gjordes val vilket som var mest 

lämpligt. Detta gav en tydlig översikt över de uttalanden som varit utmärkande inom varje 

fråga. Bakgrundsfakta om informanterna sammanställdes i en tabell. Materialet lästes sedan 

igenom igen för att se om någon informant behövde kompletteringsfrågas. Två stycken svar 

behövdes kompletteras. Enligt Dahlgren & Johansson (2015) kallas detta steg för 

kondensation.  

 

Steg 3 innebär att jämförelser gjordes mellan de olika delarna som klippts ut. Olika skillnader 

och likheter kunde urskiljas i materialet. Materialet lästes igenom igen. Nyckelord hittades 

och ströks över med olika färger och sammanställdes sedan i resultatet. Exempel på nyckelord 

är; taluppfattning, lärmiljön, erfarenhet och problemlösning. “Fenomenografins primära mål 

är att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar, och för att kunna göra detta bör 

forskaren också leta efter likheter” (Dahlgren & Johansson, 2015, s.169).   

 

Steg 4 - Materialet grupperades utifrån likheter och skillnader i underkategorier, och 

relaterades sedan till varandra. Exempel på underkategorier till taluppfattning är; de fyra 

räknesätten, positionssystemet, grunden och huvudräkning. Intervjuerna tittades sedan igenom 

åter en gång, som helhet, för att verifiera att någon data inte har missats. Några citat från 

informanterna valdes även ut, dessa återfinns i resultatdelen. 

 

Steg 5 innebär att kategorierna ska artikuleras, detta betyder enligt Dahlgren & Johansson 

(2015) att likheterna står i fokus. Inom de olika kategorierna lyftes sedan det viktigaste 

likheterna fram. I detta steg bestämdes även var gränserna mellan olika likheterna skulle dras. 

Hur stor variationen skulle tillåtas inom en kategori, utan att behöva etablera en ny. Inom en 
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kategori ska likheterna vara övervägande. Nio olika kategorier artikulerades fram ur 

materialet. 

 

Steg 6 innebär att kategorierna namngavs. Dahlgren & Johansson (2015) menar att 

beteckningen ska vara kort, men samtidigt tala om vad det handlar om. “Genom 

namnskapandet framträder också det mest signifikanta i materialet” (s.170). De tio 

kategorierna namngavs med korta beteckningar. Exempel är; andra diagnoser, allmänna och 

specifika matematiksvårigheter och forskare. 

 

Steg7 innebar att alla de olika utklippta passagerna granskades för att se om de passade in i 

fler än en kategori. Genom att de jämfördes, kontrasterades, mot varandra så kunde vi ta reda 

på om de var exklusiva inom den kategorin. Enligt Dahlgren & Johansson (2015) är det 

meningen “att en kategori ska vara exklusiv, det vill säga uttömmande” (s.170). Efter 

kontrastering av kategorierna så ledde detta fram till att flera kategorier sammanfördes med 

varandra och sedan döptes några kategorier om. Det ledde till att de tio kategorierna blev 

åtta.  Dahlgren & Johansson menar att analysen vanligtvis börjar med fler antal kategorier, än 

vad man slutligen kommer fram till i den färdiga texten. 
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 5 Resultat 

I resultatavsnittet presenteras tolkningen av resultatet av de tio informanternas svar från 

intervjuerna som har genomförts i undersökningen, utifrån syfte, frågeställningar och stöd av 

teori. Resultatet har delats upp i flera kategorier. Kontrasteringen av kategorierna ledde fram 

till att några kategorier sammanfördes med varandra och döptes om. Det innebar att tio 

kategorier blev åtta; 1. Definition och uppfattning av matematiksvårigheter, 2. Erfarenhet, 3. 

Svårigheter inom taluppfattning, 4. Svårigheter inom problemlösning, 5. Lärmiljön, 6. 

Elevens individuella förmågor, förutsättningar och övriga diagnoser, 7. Forskare och 

teoretiker, 8. Hur elev i matematiksvårigheter identifieras. Dessa kategorier har därefter delats 

upp och sammanställts som resultat under varje frågeställning. Avslutningsvis följer en 

resultatsammanfattning.   

 5.1 Resultat utifrån frågeställningen: Hur 
definierar speciallärarna elev i matematik-
svårigheter?  

 5.1.2 Definition och uppfattning av matematiksvårigheter 

Som tidigare i denna uppsats, påtalar flera teoretiker, att det inte finns någon vedertagen 

definition av begreppet matematiksvårigheter av exempelvis Lunde (2011), Malmer (2002) 

och Pettersson (2010). Resultatet, i undersökningen, visar att detta stämmer även bland 

informanterna, och det skapar svårigheter för dem, eftersom de då själva måste skapa sig en 

egen definition. Några informanter påtalar att frågan är mycket svår och nästan omöjlig att 

svara på, därför blev datamaterialet i denna fråga tunt. Några informanter har inte reflekterat 

på ett djupare plan utifrån vad forskningsdiskussionen säger, exempelvis Lunde (2011) och 

Engström (2003), kring själva definitionen, innan den frågan ställdes. Detta visas genom att 

de inte svarar på frågan, utan upprepar tidigare fråga igen genom att på nytt beskriva 

kännetecken och orsaker till matematiksvårigheter. En informant säger ”Alla verkar tycka 

olika kring definitionen. Någon vedertagen definition finns inte. Ingen som håller.” En annan 

informant säger “Det finns inget som är normalt, men på något sätt så jämför man sig med 

den stora massan, för att skilja ut vilka som är i matematiksvårigheter.” Exempel på svar på 

definitionsfrågan är “att matematiksvårigheter är när något stör hela lärprocessen i matematik, 

och gör det hela tiden genomgående.” Andra exempel är att elever i matematiksvårigheter har 
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svårt med allt och i synnerhet taluppfattningen. De speciallärare som arbetar på lågstadiet 

upplevde alla att deras definition skiljer sig mot klasslärarnas. På övriga stadier var detta inget 

problem. Informanterna nämner också definitionen matematiksvårigheter som allmänna och 

specifika matematiksvårigheter. De nämner också dyskalkyli, som en del av definitionen 

matematiksvårigheter. Likt forskning i denna uppsats, så var informanterna oense och osäkra 

på om huruvida dyskalkyli finns eller inte. 

 

Resultatet visade att informanterna upplever en svårighet i att definiera begreppet 

matematiksvårigheter, (se ovan). Få informanter svarar egentligen på den frågeställningen, 

utan kopplar direkt frågan till att beskriva vilka kännetecken på matematiksvårigheter som de 

uppfattar. Fastän frågan om orsaker till matematiksvårigheter ställdes precis innan, så 

upprepar flertalet informanter detta även vid frågan om definitionen (Bilaga 1). 

 

Som tidigare beskrivits finns det olika perspektiv inom specialpedagogiken och därmed också 

matematiksvårigheter. Dessa är det kategoriska/kompensatoriska/individualistiska 

perspektivet, det kritiska/relationella samt dilemmaperspektivet. Utifrån de resultat som 

framkommit från intervjuerna så kan vi konstatera att informanterna använder sig av alla tre 

perspektiven på elevers matematiksvårigheter. De tillskriver både lärmiljön och den enskilde 

eleven svårigheterna, och använder sig av dilemmaperspektivet i sin undervisning. De påtalar 

att de ofta får gå in och hjälpa klassläraren till anpassningar i klassrummet, så elev i 

matematiksvårigheter får större möjlighet att kunna följa med den ordinarie undervisningen. 

De påtalar också dilemmat med att undervisningen ska vara individuell och samtidigt ska 

skolan vara en skola för alla elever, oavsett deras individuella förutsättningar och förmågor. 

 

 5.1.3 Svårigheter inom taluppfattning 

“Först och främst är det taluppfattningen som brister. Det är väl det som är grunden till att 

man utvecklar ännu mer matematiksvårigheter.” Resultatet utifrån intervjuerna är att alla 

informanter först svarar att matematiksvårigheter innebär att elever har svårigheter med 

taluppfattning. De har en erfarenhetsbaserad, förutbestämd uppfattning när en tillräckligt god 

taluppfattning bör infinna sig, i elevens matematiska utvecklingsprocess, kopplat till vad som 

anses rimligt för åldern. Detta visar de genom att ge olika exempel på när det är brister inom 

aritmetiken. De menar att taluppfattningen är grunden till all annan matematik. Informanterna 
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menar att definitionen matematiksvårigheter är kopplad till aritmetiken, men ingen använder 

det ordet, men de ger många konkreta exempel inom aritmetikområdet.  

Väldigt många exempel som de ger, vittnar om samma uppfattning om vad en elev i 

matematiksvårigheter har svårt med. Med grunderna menar de till exempel att elever bör 

förstå och använda tal och positionssystemet. De bör även behärska de fyra räknesätten och 

automatisera tabeller. Fortsätter undervisningen inom andra moment inom matematiken, utan 

att dessa grunder är befästa, så hamnar elever i matematiksvårigheter, menar informanterna. 

En av informanterna säger: 

Jag skulle nog vilja säga att det är elever som har svårt både att förstå och använda tal, och att 

även förstå operationer som man gör med tal och att kunna göra beräkningar. Oftast visar det 

sig alltihopa här att förstå positionssystemet är jättesvårt, dom förstår inte sambanden mellan 

de här olika räknesätten, dom har svårt att få in multiplikationstabellerna, ja alla tabeller, dom 

här tabellkunskaperna som är så viktiga att faktiskt få in. Svårt att göra generaliseringar, att 

kunna använda huvudräkning, skriftlig beräkning. Dom har svårigheter i princip allt!  

 

 5.1.4 Svårigheter inom problemlösning 

En annan grundläggande del av matematiken, som många elever i matematiksvårigheter har 

problem med, enligt informanterna, är problemlösning. Eleverna har svårt att välja räknesätt, 

svårt med att strukturera hur de ska arbeta med problemet, svårt att bena ut själva problemet 

och sedan hitta en lämplig strategi. “Det här med problemlösning är svårt. Där har ju en del 

jätteproblem. De ska ju omsätta så många delar i sitt tänkande, för att få ihop det. Och då 

ställer det till problem.” Vidare har de svårt att skapa sig en inre bild av problemet och svårt 

att minnas tidigare kunskaper inom området. Särskilt svårt, menar informanterna, blir det vid 

problemlösning i två eller flera steg. Då är det många delar som ska kunna samarbeta och 

flera informanter tog upp att elever i matematiksvårigheter ofta har minnessvårigheter och då 

blir problemlösning väldigt svårt. Många gånger hänger dessutom lässvårigheter ihop med 

matematiksvårigheter, vilket visar sig särskilt tydligt inom problemlösning, menar 

informanterna. Eleven behöver då ofta få texten uppläst. 

 

En av informanterna säger: 

Om jag tar ett problemlösningstal och frågar hur de ska räkna ut det här. Då räknar de upp de 

fyra räknesätten och tittar på mig för att se om jag visar något. Så de kan se på mig, vilket som 

är rätt. 
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 5.1.5 Forskare och teoretiker 

Informanterna tar upp Adler (2001, 2007), Lunde (2011), Malmer (2002) och McIntosh 

(2008) som de forskare och teoretiker som de använder som stöd för sina definitioner och 

uppfattningar om begreppet matematiksvårigheter. Informanternas åsikter skiljer sig lite 

mellan varandra när det gäller Adlers (2004) testmaterial. De flesta håller med Adler när det 

gäller hans indelning av matematiksvårigheter, men en informant tar tydligt avstånd mot 

Adler. Avståndet bottnar inte i hans indelning i sak, utan mer hans sätt att tjäna pengar på sitt 

testmaterial. Två av informanterna hade genomgått en utbildning i användandet av Adlers 

material. McIntoshs testmaterial Förstå och använda tal (McIntosh, 2008) är ett material som 

flertalet av informanterna var välbekanta med och använde sig av. 

 

Flertalet av informanterna beskriver matematiksvårigheter som allmänna eller specifika 

svårigheter, utifrån teori som de har läst. De ger dock inga exempel på var de har läst om 

detta. Dessa beskrivningar vidareutvecklas dock bara av två av dem. “Först är det specifika 

matematiksvårigheter och då behöver man inte ha svårigheter inom alla områden, utan det är 

ju mer grundläggande matematiksvårigheter. Har man specifika så kan man ju faktiskt förstå 

vissa delar av matematiken riktigt bra.” 

 

Begreppet dyskalkyli är även något som flertalet informanter tar upp. De har lite olika 

erfarenheter av dyskalkyli. Några har haft elever som de har skickat på utredning och som har 

fått en dyskalkylidiagnos. Andra är lite skeptiska till om det verkligen finns en sådan diagnos, 

eftersom den är så omdiskuterad. ”Jag är väl lite motståndare till den definitionen, man ska 

vara lite försiktig. Jag kan inte säga att jag träffat på någon som har dyskalkyli. Sedan finns 

det möjligtvis - jag vet inte.” Detta resultat stämmer också med vad många forskare säger, 

som exempelvis Engström (2003) och Lunde (2010). 
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 5.2 Resultat utifrån frågeställningen: Vilka 
orsaker och kännetecken anser speciallärarna 
ligger bakom matematiksvårigheter?  

 5.2.1 Lärmiljön  

Flera informanter menar att elev i matematiksvårigheter ofta har en understimulerande 

hemmiljö, där de redan vid skolstart ligger efter jämnåriga kunskapsmässigt. En del elever har 

ingen vidare stöttning av hemmet med läxor, färdighetsträning och så vidare, vilket kan leda 

till matematiksvårigheter och att eleverna får dåligt självförtroende i matematik.  

 

Alla informanter påtalar att många gånger skapar bristande undervisning i klassrummen, 

matematiksvårigheter, vilket stämmer med Sjöbergs (2006) slutsatser. De menar att 

undervisningen inte är tillräckligt konkret och laborativ, där eleverna får erfarenhet av 

praktisk matematik och därmed skapar sig inre bilder genom att använda fler sinnen. Det finns 

också en brist i att låta eleverna använda kompensatoriska hjälpmedel, vilket kan skapa 

svårigheter i onödan. Dessutom säger de att undervisningen går alldeles för fort fram, så nya 

moment eller begrepp introduceras, innan de tidigare har befästs. En informant uttrycker det 

så här: “Jag tror ibland att man forcerar fram, man har för bråttom. Man ser inte som lärare till 

att momentet är befäst.” Påfallande många informanter påtalar risken med att det är 

läromedlet som styr undervisningen och menar att den är huvudaktören på lektionerna, då 

eleverna har mycket ensamarbete. Den lärarledda muntliga matematikundervisningen, där 

förståelsen, resonemangsförmågan, kommunikationsförmågan, förmågan att reflektera, 

förmågan att dra slutsatser, analysera med mera, inte tränas tillräckligt. Eleverna lär sig 

genom att använda olika sinnen, och detta synsätt syns inte i klassrumsundervisningen, säger 

några informanter. 

 

Flera av informanterna vittnar om att lärarna är stressade, okunniga och till viss del 

oengagerade, vilket påverkar eleverna negativt. De föreslår att undervisningen i klassrummen 

behöver struktureras och tydliggöras utifrån målen för varje årskurs. Den behöver också 

varieras för att skapa motivation. Informanterna som arbetar med de yngre åldrarna, menar att 

undervisningen måste bli mer varierad och kräver repetition, återkoppling. Eleverna kan få 

dåligt självförtroende av att ha misslyckats med matematiken i klassrummet och de menar att 

eleverna många gånger känner sig otrygga där, och vill inte blotta sin okunskap. Många 

informanter pratar om matematikångest då eleverna just på matematiklektionerna drabbas av 
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dåligt självförtroende. Informanterna tar inte upp när det gäller i vilken miljö bedömningen 

ska genomföras. De menar däremot att man inte vid endast något eller några enstaka tillfällen, 

kan bedöma om en elev är i matematiksvårigheter, utan bedömningen måste ske regelbundet. 

 

Några informanter pratade mycket om att det finns ett samband mellan matematiksvårigheter 

och motoriska svårigheter eller svårigheter med koordination. Många gånger är det så att elev 

i matematiksvårigheter skulle samtidigt behöva extra idrottsträning eller simträning.  

”Det är ju många som har både lässvårigheter och matematiksvårigheter. De har faktiskt 

svårigheter i båda ämnena. Och likaså de här eleverna brukar också vara svaga simmare.” 

säger en informant. 

 

 5.2.2 Elevens individuella förmågor, förutsättningar och övriga 

diagnoser 

Orsaker till matematiksvårigheter kan informanterna beskriva med många olika exempel som 

stämmer överens med forskningsredovisningen i denna uppsats. De var väldigt eniga om 

orsakerna till matematiksvårigheter. Kognitiva svårigheter kan vara ett kännetecken på 

matematiksvårigheter, enligt informanterna. Informanterna tänker att det finns en viss 

ärftlighet här. Under intervjuerna berättade de om exempel då föräldrar framhävt sina egna 

matematiksvårigheter, som något ärftligt, och som något som inte går att förändra. Exempel 

på kognitiva svårigheter menar informanterna är; svårigheter att abstrahera, 

minnessvårigheter, svårigheter att automatisera, koncentrationssvårigheter samt att elever 

behöver mer tid än andra elever. ”Det som jag har haft störst problem med handlar om 

minneskapacitet, att de inte kommer ihåg från gång till gång.” Vidare menar de att en elev i 

matematiksvårigheter ofta har svårt med förståelsen, svårt med begreppsförmågan och svårt 

att koppla matematiken till vardagen. Eleverna har svårigheter med att koppla olika områden i 

matematiken till varandra och dra slutsatser. Elever kan också upplevas som omogna, vilket 

då kan göra att eleven inte tillgodogör sig undervisning som förväntat, och får luckor i 

matematikkunskaperna. Förutom omognad, så beskriver informanterna, att elever kanske inte 

riktigt har förutsättningar att klara av matematiken i skolan, enligt de uppställda målen, och 

beskriver att det finns svaga elever som kanske aldrig blir godkända i matematik. 

 

En viktig faktor som många informanter påtalar är att språksvårigheter påverkar 

matematikinlärningen, som till exempel diagnosen språkstörning. Läs- och skrivsvårigheter 
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och dyslexi är också diagnoser som påverkar att en elev kan hamna i matematiksvårigheter. 

Vid problemlösning, läsuppgifter, att bygga upp begreppsförmågan, resonemangsförmågan 

och kommunikationsförmågan, ja all matematik handlar egentligen om att behärska språket. 

 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADD och ADHD, nämnde 

informanterna, som andra diagnoser som kan vara hinder i lärprocessen i matematik. Elever 

med dessa diagnoser har till exempel svårigheter i att planera, koncentrera sig, analysera och 

dra slutsatser, strukturera och färdighetsträna. Kognitiv funktionsnedsättning och lindrig 

utvecklingsstörning, är andra exempel på diagnoser som informanterna beskriver kan påverka 

så dessa elever även kan hamna i matematiksvårigheter. 

 

En informant berättar: 

Det kan vara andra saker som gör att många elever som jag jobbar med har kanske brister, de 

har inte deltagit så mycket som de kanske skulle ha gjort, och det kan då vara allt möjligt. Det 

kan vara ADHD, det kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag, 

språkstörning, svårt med matematiken, barn som har lindrig utvecklingsstörning. Det finns 

många saker som också påverkar lärandet. 
 

Exempel på kännetecken på elev i matematiksvårigheter, som alla informanterna tar upp är; 

svårigheter inom problemlösning och taluppfattning. De säger till exempel att dessa elever 

räknar på fingrarna långt upp i åldrarna, kan inte tabellerna eller de fyra räknesätten. Vidare 

kännetecken är att de behöver konkret material, mycket förklaringar, extra instruktioner och 

individuella genomgångar, arbeta med olika sinnen och behöver tydliga mål och struktur i 

undervisningen. Många informanter säger att övriga exempel på kännetecken är att dessa 

elever har svårt med strategier, att förstå begrepp och kommunicera matematik, är 

omotiverade och hänger inte med i klassrummet. De har också dåligt självförtroende i 

matematik, de känner sig otrygga i klassrummet och vill inte blotta sina brister där. Elever i 

matematiksvårigheter ha också svårt med mönster och algebra och svårt med att skapa bilder i 

huvudet.  
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 5.3 Resultat utifrån frågeställningen: Hur 
identifierar speciallärarna elev i matematik-
svårigheter?  

 5.3.1 Erfarenhet  

Alla informanter utgår från sin egen erfarenhet när de bedömer vilka elever som är i 

matematiksvårigheter. De har olika lång erfarenhet som lärare och speciallärare och dessutom 

olika utbildning, vilket innebär att de har olika erfarenhet, när det gäller att relatera till 

forskning om matematiksvårigheter och själva begreppet. Av undersökningen framgår att 

informanternas yrkeserfarenhet av att undervisa elever i matematiksvårigheter, har störst 

betydelse vad gäller definitionen, orsaker och kännetecken, undervisningen och hur elever 

väljs ut. I relation även till diagnosmaterial, så är just erfarenhet det som är mest avgörande. 

Som redovisats ovan påtalar alla speciallärare som undervisar på lågstadiet att deras 

erfarenhet och kunskap ofta skiljer sig från klasslärarens, och då uppstår det diskussioner. På 

mellanstadiet och högstadiet framkommer, att detta inte är något problem, då de har 

inställningen att de “ärver” elever i matematiksvårigheter. Deras erfarenhet och bedömning 

stämmer då väl överens med tidigare speciallärares. De uttrycker att deras erfarenhet hjälper 

dem att identifiera elev i matematiksvårigheter. Deras erfarenhet säger också att det är viktigt 

att arbeta förebyggande, helst innan matematiksvårigheter uppstår, men i alla fall så tidigt som 

möjligt. Erfarenheten visar också att matematiksvårigheter oftast handlar om svårigheter inom 

taluppfattning, problemlösning och sällan geometri. 

 

 5.3.2 Hur elev i matematiksvårigheter definieras 

De elever som är i svårigheter i matematik och behöver speciallärarens stöd identifieras på 

olika sätt. Den största faktorn är deras egen yrkeserfarenhet, men de använder även olika 

material som stöd. Pedagogerna gör sina bedömningar utifrån följande material; 

• Lgr 11 (Skolverket, 2011) och vad som anses som rimliga mål att uppnå för årskursen 

för alla elever. 

• Skolverkets Bedömningsstöd för lärande i matematik (Skolverket, 2016).  

• Nationella proven (2017) i årskurs tre, sex och nio. 

• Diamant (Skolverket, 2013). 

• Läromedlens diagnoser. 

• Skolans egna diagnoser (endast två informanter nämner detta).   
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• Jämförelser med andra lärare och föräldrar. 

• Målkonferenser 

• “Ärver” elever vid stadiebyte (gäller speciallärare på mellanstadiet och högstadiet). 

• Bedömning görs vid flera tillfällen. 

 

 5.4 Sammanfattning av resultat  
Sammanfattningsvis visar undersökningen att informanterna, utifrån frågeställningarna, 

uppfattar begreppet matematiksvårigheter, som komplext och svårdefinierat. De flesta 

informanter upplevde frågeställningen “Hur definierar du elev i matematiksvårigheter?” som 

mycket svår, och några påtalade också att det inte finns någon vedertagen definition att 

förhålla sig till. Några uttryckte också att detta leder till att de själva måste skapa sig en egen 

definition av vad en elev i matematiksvårigheter innebär. De uttryckte dock en större säkerhet 

och medvetenhet, i att bestämma vilka elever som är i behov av särskilt stöd i matematik, i 

praktiken. Den absolut största faktorn som de använder sig av vid bedömning av vilka elever 

som är i matematiksvårigheter, är deras egen yrkeserfarenhet. Därefter kommer olika 

diagnosmaterial. 

 

En annan faktor som informanterna vittnar om påverkar deras uppfattning är deras 

arbetssituation. De informanter som arbetar på skola som har få speciallärare per elev, måste 

göra en annan definition och har därmed en annan uppfattning om vilka elever som ska få 

stöd. Här måste de prioritera hårt och definitionen blir då tillfälligt annorlunda. 

 

Frågan om orsaker till att en elev hamnar i matematiksvårigheter, är mycket lättare för dem att 

svara på, än själva definitionen, vilket några informanter också uttrycker. De påtalar många 

kännetecken på matematiksvårigheter, som tycks vittna om en samstämmighet. Alla 

informanter tar först upp brister i taluppfattningen, alltså inom aritmetiken, som det viktigaste 

kännetecknet. De ger många liknande exempel på detta. Ett flertal nämner också svårigheter 

med problemlösning, som ett annat viktigt kännetecken.   

 

Informanterna är eniga om att det dels finns orsaker till matematiksvårigheter inom den 

enskilde individen, samt i lärmiljön. Exempel på orsaker hos eleven själv enligt 
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informanterna, är svårigheter att automatisera, koncentrationssvårigheter, svårigheter att 

abstrahera, minnessvårigheter, samt att de behöver mer tid än andra elever. Den mest 

framträdande orsaken hos eleven, menar informanterna i vår undersökning, är brister i 

minnesfunktioner. I lärmiljön är det främst att undervisningen blir för abstrakt för fort, som 

skapar svårigheter. Alla påtalar tydligt att en stor orsak till att en elev hamnar i 

matematiksvårigheter är att undervisningen blir abstrakt alldeles för fort, vilket ofta leder till 

att eleven får dålig självkänsla i matematik. 

 

När det gäller hur stödet ser ut visar resultatet på en tydlig samstämmighet. De arbetar med 

elever enskilt eller i grupp och väldigt sällan ger de stöd i klassrummet. De menar att stödet 

ska utformas individuellt och med ett laborativt och kommunikativt arbetssätt. Detta är en 

orsak till att de oftast inte kan ge stödet i klassrummet, eftersom det då kan störa övrig 

undervisning i klassrummet och de själva blir störda. Ofta behöver elever i 

matematiksvårigheter en helt annan undervisning än övriga klasskamraters, med helt annat 

innehåll. De har ett dilemmaperspektiv blandat med övriga perspektiv. Alla informanter 

beskriver olika hjälpmedel och kompensatoriska åtgärder som ges till elever. De vill inte 

använda ordet normal, men det är så de tänker när de ska bestämma vilka elever som 

uppfyller målen eller inte. 

 

Den viktigaste faktorn som hjälper lärare att identifiera elev i matematiksvårigheter, är den 

kunskap som deras egen erfarenhet har givit. Spridningen när det gäller antal erfarenhetsår av 

matematiksvårigheter i undersökningen är dock stor, och varierar mellan fem till 43 år. Efter 

erfarenhet är olika diagnoser och kartläggningsmaterial, viktigaste faktorn. Flertalet 

informanter problematiserar svårigheter i att veta var gränserna går för vad som är 

matematiksvårigheter eller inte. För att bedöma och bestämma det så diskuterar de med 

kollegor på skolan, och tillsammans bestämmer de sedan vilka elever som är i behov av 

specialundervisning i matematik. På lågstadiet vittnar speciallärarna om att definitionen 

skiljer sig gentemot klasslärarnas, men det är en samstämmighet på övriga stadier. Detta tror 

de beror på att elever i matematiksvårigheter “ärvs” från lågstadiet, och är alltså redan 

identifierade. Speciallärarna på lågstadiet behöver ofta diskutera med klasslärarna, innan en 

överenskommelse nås. De vittnar om en tendens för klasslärare att vilja skicka alla elever som 

har missat något moment till speciallärare. Speciallärarna på detta stadium, lägger därför ner 

mycket tid på att hjälpa klasslärarna till anpassningar, i klassrummet. 
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Förutom sin erfarenhet så menar informanterna också att de får hjälp av lärarhandledningen ur 

Nationella proven (2017) i matematik, samt Skolverkets bedömningsstöd för lärande i 

matematik (2016) vid bedömning av vilka elever som är i matematiksvårigheter. De använder 

också andra kartläggningsmaterial som till exempel, McIntoshs (2008) och Adlers (2004) 

screeningmaterial. När det gäller Adlers material, så går åsikterna isär huruvida detta är 

vetenskapligt och därmed tillförlitligt. Informanterna tar upp teoretikerna Adler (2001, 2007), 

Lunde (2011), Malmer (2002) och McIntosh, som de som de använder som stöd för sina 

definitioner och uppfattningar om begreppet matematiksvårigheter. Här anas en skillnad i 

undersökningen, beroende på om informanterna har utbildning, pågår utbildning eller inte har 

någon utbildning alls, specifikt kring matematiksvårigheter.  
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 6 Diskussion  
Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur speciallärare uppfattar, definierar 

en elev i matematiksvårigheter, samt hur de identifierar elev som är i matematiksvårigheter. 

Förhoppningen med undersökningen var att den skulle vara ett bidrag till ökad kunskap kring 

hur begreppet matematiksvårigheter definieras och uppfattas. Kapitlet innehåller följande fyra 

delar; resultatdiskussion, metoddiskussion, avslutande reflektioner och förslag på vidare 

forskning. Delar av fynden i resultatet diskuteras i ett större sammanhang, och kopplas då till 

undersökningens syfte, frågeställning och tidigare beskriven forskning i bakgrunden. I 

metoddiskussionen belyses metodval och undersökningens genomförande i sin helhet. I 

avslutande reflektioner tas mer subjektiva tankar upp. Frågor som väckts i undersökningen 

som det kanske behövs vidare forskning om, tas upp i vidare forskningsfrågor. För att 

tydliggöra och underlätta för läsaren följer diskussionen samma rubrikföljd som analysen. 

 

 6.1 Diskussion utifrån frågeställningen:            
Hur definierar speciallärarna elev i 
matematiksvårigheter? 
Lunde (2011), Malmer (2002) och Pettersson (2010) menar att det inte finns någon 

vedertagen definition av begreppet matematiksvårigheter. Resultatet, i undersökningen, visar 

att detta stämmer även bland informanterna och det skapar svårigheter för dem, eftersom de 

då själva måste skapa sig en egen definition, vilket de också påtalar. Några informanter 

önskar en vedertagen definition som stöd. Denna brist kan då leda till att speciallärare och 

övriga lärare, själva måste bestämma vilken uppfattning om matematiksvårigheter som de ska 

utgå ifrån. Detta gör då att risken är stor att vilka elever som är i behov av särskilt stöd, 

bedöms olika. Att det finns ett behov av en överenskommen definition tar många andra 

teoretiker upp, exempelvis Mazzocco och Myer (2003). De menar att det måste till djupare 

och vidare forskning för att nå en konsensus, för det är först när det finns en definition, som 

speciallärare kan välja ut vilka elever som är i behov av särskilt stöd i matematik. Ur 

speciallärares och lärares synvinkel behövs en vedertagen definition, för att underlätta och 

tydliggöra deras arbete. En vedertagen definition behövs också, så inte likvärdigheten ska 

hotas, när det gäller elever i behov av särskilt stöd i matematik, på både internationell och 

nationell nivå. Eftersom alla informanter beskriver att de använder olika diagnoser och 
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statliga bedömningsstöd, samtidigt som de säger sig sakna stöd vid själva definitionen och 

identifieringen, så dras slutsatsen att detta nuvarande stöd inte är tillräckligt. 

 

En helt annan syn på behovet av en gemensam syn på hur en elev i matematiksvårigheter ska 

definieras, är Magnes (2010). Han problematiserar om det verkligen behövs en definition, då 

han menar att man då lägger för stor vikt vid den enskilda elevens förmågor, egenskaper och 

personliga inlärningssvårigheter, istället för att tänka att lärandet har sin grund i det sociala 

samspelet mellan händelser i miljön och elevens upplevda miljö. 

 

En informant, med erfarenhet från Storbritannien tog upp om det är möjligt att få en 

gemensam syn på begreppet matematiksvårigheter världen över. Hon menar då att definition 

över hela världen kan försvåras, eftersom man ska förhålla sig till olika länders uppfattningar 

om vad som anses rimligt att uppnå eller inte uppnå vid en viss ålder, eftersom olika länder 

kan ha olika syn på detta. Vid jämförelsen med Sverige, så är det ett vidare spann i 

Storbritannien, och man tar mer hänsyn till elevers olika utveckling där, menar informanten. 

Hon menade att spannet borde vara större i Sverige, och detta stämmer inte med hennes 

erfarenhet av att undervisa i Storbritannien. Där finns ett större spann och därmed bedöms 

elever inte lika som i Sverige. Det så kallade “normalspannet” är större, enligt informanten. 

En risk med ett snävare spann som i Sverige, kan vara att en elev bedöms som en elev i 

matematiksvårigheter, men är egentligen omogen, menar hon. Resultatet i undersökningen 

visar också att övriga informanter bedömer utifrån vilka kunskaper i matematik som uppfattas 

vara åldersadekvat att uppnå, i relation till nationella mål och styrdokument. Ordet “normal” 

vill några informanter inte använda, men det är så de uttrycker sig, när de bedömer vilka 

elever som är i behov av särskilt stöd i matematik. 

 

En fundering som kan dras utifrån detta resonemang, är hur stor avvikelse som ska tolereras 

innan det betraktas som svårigheter i matematik. Engström (2003) för en liknande diskussion 

och skriver; “Specialpedagogiska frågeställningar tvingar oss till ställningstagande om vad vi 

uppfattar som normalt och vad som är avvikande” (s.13). En tolkning som görs utifrån 

intervjuerna är att de informanter som mer verkar fundera på definitionen, skulle tycka det 

vara skönt med en vedertagen definition att stödja sig på.  
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Bakgrunden och resultatet visar att det finns olika uppfattningar om begreppet 

matematiksvårigheter. Detta skapar en osäkerhet, men samtidigt kanske det inte ens är möjligt 

att få en gemensam uppfattning. Det är därför viktigt att vi får upp ögonen för vilken 

betydelse definitioner och terminologi har, eftersom resultatet hur många elever som är i 

matematiksvårigheter, kan variera väldigt mycket, beroende på vilken man använder. Även 

Lunde (2011) tar upp detta. 

 

Att informanterna beskriver elev i matematiksvårigheter med hjälp av att beskriva orsaker och 

kännetecken, är naturligt eftersom det inte finns någon vedertagen definition, är en slutsats 

som kan dras. Detta stämmer också väl överens med den forskning som lästs, som redovisas i 

bakgrunden. Om definitionen tydliggörs, så kanske orsaken och kännetecken blir separata 

frågor, som visserligen också hör ihop med definitionen.  

 

 6.2 Diskussion utifrån frågeställningen: Vilka 
orsaker och kännetecken anser speciallärarna 
ligger bakom matematiksvårigheter? 
Att informanterna kan ge många exempel på hur de uppfattar orsaker till 

matematiksvårigheter, tolkar vi som att de just har stor yrkeserfarenhet. Intressant är också att 

exemplen de ger, överensstämmer dem sinsemellan. De ger också många liknande exempel på 

kännetecken, som också det vittnar om en överensstämmelse.  

 

Informanterna är helt överens när det gäller orsaker till matematiksvårigheter som kan finnas 

hos eleven. En av de mest framträdande orsakerna till matematiksvårigheter, är brister när det 

gäller minnesfunktioner. Inom alla ämnen påverkar dessa brister naturligtvis 

kunskapsinhämtningen, men särskilt i matematik, säger de. Deras uppfattning stämmer väl 

med forskning, exempelvis Engström (2003) och Lunde (2011). Informanterna ger som 

exempel att särskilt inom taluppfattning och problemlösning, ställer brister i minnet till 

problem.  

 

Utifrån resultatet av undersökningen, dras slutsatsen att det ofta finns en skillnad när det 

gäller förståelse för olika elevers olikheter, när det gäller speciallärare och klasslärare. När det 
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gäller att kompensera för till exempel brister i minnet, så påtalade flera informanter en 

skillnad i förhållningssätt. Speciallärarna får lägga tid på att ändra på klasslärares 

förhållningssätt kring kompensatoriska hjälpmedel. När det gäller att stötta minnet menar de 

att elever kan använda miniräknare stället för att försöka automatisera tabeller, som de ändå 

inte har förutsättningar att lära sig utantill.  

 

Som kännetecken på elev i matematiksvårigheter beskriver alla informanter väldigt många 

svårigheter inom aritmetiken, men de använder ordet taluppfattning. Alla dessa olika 

kännetecken överensstämmer dem sinsemellan. De ger endast fåtal exempel på kännetecken 

på matematiksvårigheter, inom andra områden av matematiken. Magne (2010) 

problematiserar detta då han menar att matematikämnet är komplext, och innehåller väldigt 

många olika kunskapsområden. Han ställer sig frågan om alla olika kunskapsområden i 

matematik är lika viktiga för att identifiera elever i matematiksvårigheter. Informanterna 

kommer också in på detta resonemang, men menar att taluppfattningen är grunden och 

därmed viktigast. De letar därför efter kännetecken på matematiksvårigheter, just inom 

taluppfattningen. De nämner även olika kännetecken på svårigheter inom problemlösning, 

som också de överensstämmer dem sinsemellan. Vid detta resonemang uppstår då frågan om 

en elev är i matematiksvårigheter, om den till exempel inte uppnår målen inom det centrala 

innehållet i algebra, eller ska det endast vara grundläggande matematikkunskaper såsom som 

är avgörande vid identifiering av matematiksvårigheter? Detta resonemang är intressant.  

 

En annan syn på vad undervisningen bör fokusera på, när det gäller de elever som bedöms 

inte har en chans att nå målen överhuvudtaget, är enligt Magne (2010) “livsmatematik”. Även 

flera av informanterna tog upp dessa elever, de elever som kanske är på gränsen till särskola, 

men ändå tillhör grundskolan, som de menar behöver lära sig den matematik, som de främst 

behöver för att klara av att leva som vuxna i samhället. “Livsmatematik” är till exempel att 

kunna gå och handla, hantera pengar och kunna läsa av en tabell med mera. Dessa elever 

identifierar informanterna också och här tolkas intervjuerna som att då är det andra 

kännetecken som de letar efter. 

 

I bakgrunden framkommer att lärare ska fokusera på problemlösning istället för på 

aritmetiken, eftersom i problemlösning ingår all matematik (Zeleke, citerad i Lunde, 2011). I 

vår undersökning är svårigheter inom problemlösning också ett viktigt kännetecken på 
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matematiksvårigheter, enligt informanterna. De beskriver dock inte om de testar detta för att 

hitta elever i matematiksvårigheter, med någon speciell diagnos. Under lektionerna visar det 

sig dock ändå, menar de. En slutsats som kan dras, utifrån resultatet, är att informanterna inte 

har verktyg att utifrån problemlösning, identifiera elev i matematiksvårigheter. I nuläget finns 

endast bedömningsmall från nationella prov årskurs tre, sex och nio, som lärare kan använda 

som stöd vid bedömning av elevers problemlösningsförmåga. Kanske borde Skolverket 

utveckla bedömningsstöd i problemlösning för fler årskurser, liknande det som finns i 

Bedömningsstöd (2016) för lärande i matematik. Eftersom problemlösning dessutom 

innehåller alla delar av matematiken, så ger det pedagogerna ett bredare underlag och därmed 

en bättre helhetsbild av elevers matematikkunskaper.  

 

Som bakgrunden visar finns det kategoriskt och relationistiskt perspektiv på 

specialpedagogiken och därmed också matematiksvårigheter. Intressant är att resultaten av 

undersökningen, visar en uppfattning om att det är både lärmiljön och individen som är 

orsaker till att en elev definieras vara i matematiksvårigheter. De integrerar dessa två olika 

perspektiv.  

 

Sjöberg (2006) menar att brister i lärmiljön har stor betydelse för upprinnelsen av 

matematiksvårigheter. Alla informanter tar också med detta, och menar att det kan dels vara 

brister i lärmiljön hemma, och dels i skolan, som bidrar till att eleven hamnar i 

matematiksvårigheter. En slutsats av detta är då att man vid en pedagogisk kartläggning, även 

tar detta i beaktande, så att orsakerna inte tillskrivs eleven själv. En annan slutsats är att alla 

informanter anpassar elevers lärmiljö utifrån deras individuella behov. De försöker alltså följa 

såväl både Skollagen (SFS 2010:800) samt Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) som 

anger hur den pedagogiska utformningen ska se ut när det gäller elever i behov av särskilt 

stöd. Sammanfattningsvis ska undervisningen anpassas efter elevens individuella förmågor 

och förutsättningar, samtidigt som undervisningen ska se till att elev i matematiksvårigheter 

ska inkluderas i övrig undervisning. Här hamnar informanterna i ett dilemma, vilket de också 

påpekar. Slutsatsen som de dock har dragit är att det är svårt, och ibland omöjligt, att 

undervisa eleven individuellt, med laborativt material, med annat innehåll, jämfört med övriga 

elever i samma klassrum. Mycket av specialundervisningen bygger på kommunikation, och då 

stör de övriga elever i klassen, menar de. En annan aspekt, som de också tar upp, är att elever 

i matematiksvårigheter, inte vill visa sina svårigheter inför andra, och känner sig därmed 
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otrygga i klassrummet. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv måste då elevens individuella 

behov sättas i centrum, och då kan det innebära att undervisningen sker utanför klassrummet, 

i grupp eller enskilt. Varje speciallärare tvingas alltså till egna val och beslut. En följd av detta 

resonemang, kan bli att hur elever i matematiksvårigheter undervisas, blir olika, beroende av 

vilken speciallärare de råkar ha. 

 

 6.3 Diskussion utifrån frågeställningen:           
Hur identifierar speciallärarna elev i 
matematiksvårigheter? 
Vilket specialpedagogiskt perspektiv, kunskapssyn, människosyn, syn på definitionen, 

erfarenhet, arbetssituation med mera, som specialläraren har, påverkar identifieringen av 

elever i matematiksvårigheter, visar undersökningen. Detta verifieras av Lunde (2011) i 

undersökningens bakgrund. Vilka diagnosmaterial som används för att hitta elever i 

matematiksvårigheter har därmed också stor betydelse. En del material ger ett resultat och 

andra material, ger ett annat resultat, menar Lunde. Undersökningen visar att informanterna 

följer styrdokument när de anpassar undervisningen, men hur det är när det gäller 

bedömningssituationer har inte undersökts. 

 

Mycket intressant resultat i undersökningen är att speciallärare i första hand utgår från sin 

erfarenhet och sin individuella kunskap när de ska definiera matematiksvårigheter och därmed 

bestämma vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Diagnosresultat, teorier med mera är 

underordnat deras egen erfarenhet, visar resultatet, vilket är intressant ur den synvinkeln hur 

speciallärare gör som inte har någon erfarenhet.  

 

Enligt styrdokumenten ska en summativ bedömning göras som en avstämning i slutet av varje 

läsår eller termin, men formativ bedömning sker ständigt (Skolverket, 2011). Både Magne 

(2010) och Pettersson (2010), menar att definitionen matematiksvårigheter är kopplad till om 

en elev bedöms uppfylla målen för vad som anses vara rimligt för den specifika årskursen. 

Några informanter tog upp detta och menar att eftersom bedömningsarbetet pågår ständigt, så 

måste elever bedömas vid flera olika bedömningstillfällen. De menar att det inte får vara så att 

elev som inte befaras nå målen, vid endast ett specifikt bedömningstillfälle, då bedöms vara i 

matematiksvårigheter. Deras resonemang stärks av Pettersson (2010) och Korp (2011). Vid 
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identifiering av dessa elever, om endast enstaka tillfällen används som underlag, kan 

egentligen då utgå från helt felaktiga grunder. Det kan vara så att det till exempel istället är 

elevens dagsform eller något annat som egentligen testas. Intressanta resultat i 

undersökningen är att denna insikt skiljer sig mellan speciallärare och klasslärare på deras 

respektive skolor. Det skulle kunna bero på att speciallärarna har ett specialpedagogiskt 

perspektiv, men kan även bero på att klasslärarna inte mäktar med att ge stöd till dessa elever 

i klassrumssituationen och vill därför ha hjälp av specialläraren. 

 

Ett problem som kan uppstå när matematiksvårigheter inte är definierat, är att inte heller 

diagnosmaterialen blir vetenskapligt baserade. Ändå finns det många olika material och 

diagnoser, för att mäta elevernas kunskaper i matematik. De är därmed också ett verktyg att 

identifiera elever i matematiksvårigheter. Resultatet visar att informanterna endast nämner 

användning av skriftliga diagnoser av olika slag. De nämner inte att de intervjuar elever och 

inte heller observerar dem i klassrumssituationen. Det kan finnas en fara i att endast använda 

skriftliga diagnoser, enligt Pettersson (2010) och Korp (2011). Det kan då ifrågasättas om 

bedömningen då blir rättvis. Pettersson menar att pedagoger måste ställa sig frågan om 

diagnoserna verkligen mäter det man vill att de ska mäta, eller mäter de det som är enklast att 

mäta? Slutsatser är att alla diagnoser har sina fel och brister så därför måste de kompletteras 

med till exempel intervjuer, för att få en så rättvis helhetsbild av elevens kunskaper om 

möjligt. Ur en annan aspekt är det också viktigt med andra typer av bedömningssituationer än 

skriftliga prov. Nyroos, Bagger, Silfver och Sjöberg (2012) tar upp just den frågan och 

hänvisar till resultat utifrån sin forskning, att elevers resultat kan bli sämre, om de har 

skriftliga prov. Det kan ge missvisningar på upp till 20%, menar de. Därför är det än viktigare 

att variera bedömningsverktygen, så inte elevers provängslan ger ett missvisande resultat i 

matematik. 

 

Alla informanter använder diagnos- och kartläggningsmaterial, men här finns ingen konsensus 

om vad som ska användas. Skolverkets nya Bedömningsstöd (2016) för lärande i matematik 

som infördes efter sommaren 2016, kan nog komma att påverka lärarnas urskiljning, vilket 

flera informanter redan nu använde. För årskurs ett är detta obligatoriskt att använda. Där får 

de möjligen en referensram om vad som anses vara rimligt att uppnå, eller inte för årskursen. 

Nationellt försöker staten då styra lärarna till att utgå från detta material, men det omfattar ju 

endast taluppfattning och är därmed inte heltäckande. Samtidigt finns Diamant (2013) på 
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Skolverkets hemsida som är ett annat diagnosmaterial som testar alla områden i matematik, 

förutom problemlösning. Detta material är alltså mer omfattande än bedömningsstödet.  

 

En slutsats som dras utifrån intervjuerna, är att speciallärarna tycker det är viktigt att komma 

ihåg att elever är olika. Alla lär sig på olika sätt och det finns en naturlig variation så det är 

svårt att avgöra var gränsen ska dras för vilka elever som är i behov av stöd. 

 6.4 Metoddiskussion 
Med inspiration utifrån fenomenografisk metodansats så genomfördes tio stycken intervjuer 

för att kunna undersöka speciallärares tankar och erfarenheter kring matematiksvårigheter. 

Valet av metod och ansats växte fram under arbetets gång. Metoden anses ha fungerat bra för 

studiens syfte och har besvarat frågeställningarna. Bryman & Bell (2013) anser att om 

informanternas tankar och erfarenheter ska undersökas så är en kvalitativ metod lämplig. 

Tanken från början var att endast intervjua utbildade speciallärare i matematik, men 

verkligheten på skolorna är inte sådan att de finns i tillräcklig mängd, utan verkar vara en 

bristvara. Därför gjordes valet att genomföra intervjuerna med både speciallärare och 

specialpedagoger, eftersom de arbetar med elever i matematiksvårigheter. Eftersom intervjuer 

använts så finns det en viss risk att svaren från informanterna kan ha blivit påverkade av olika 

faktorer. Möjligheten finns att det kan ha funnits fler svar på frågorna som ställdes än vad som 

framkom och att den som intervjuades inte ville öppna sig helt för oss (Bryman, 2011).  

 

Telefonintervjuer, observationer eller enkätundersökning är andra metoder som hade kunnat 

användas i studien. Fördelar och nackdelar med enkätundersökningar beskrivs av Eliasson 

(2013) och Hartman (2004). En nackdel vid enkätundersökningar är att forskaren inte ges 

möjlighet att ställa djupare frågor och följdfrågor, eftersom det då finns endast fasta 

svarsalternativ (Eliasson, 2013; Hartman, 2004). Öppna frågor valdes för att frågorna inte 

skulle vara ledande i någon form. Enligt Hartman kan man även ha öppna frågor vid 

enkätundersökningar, men det kräver då ett större merarbete och den tiden fanns inte. 

Eftersom man inte möts vid enkätundersökningar, kan det vara många frågor som missas att 

ställas, vilket också är en nackdel. Fördelar med enkätundersökningar är att kostnaderna blir 

låga, eftersom intervjuformulären skickas eller mailas ut. En annan fördel menar Hartman, är 

att man kan ha större urvalsgrupper än vid intervjuer. Det är också tidsbesparande då 

forskaren inte behöver närvara fysiskt. Vid enkätundersökning kan forskaren få data från fler 
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informanter än genom intervjuer, vilket kan vara en fördel (Eliasson, 2013; Hartman, 2004). 

Andra viktiga aspekter, som kanske skulle kunna tillföra något som forskaren själv inte tänkt 

på, kan inte tillgodogöras vid enkätundersökning. En annan fördel med enkäter är att det blir 

mer objektivt och ger en bredare bild av undersökningen. Då intresset i studien riktades mot 

djupet snarare än mot bredden valdes enkäter som metod bort (Eliasson, 2013; Hartman, 

2004). 

 

Halvstrukturerade intervjuer, följer precis som enkäter, ett fast utfrågningsmönster, där man 

följer en intervjuguide med exakt samma formulerade frågor till samtliga informanter. En 

skillnad är dock att vid halvstrukturerade intervjuer, har forskaren möjlighet att förtydliga en 

del frågor vid behov, då man fysiskt möts (Hartman, 2004). Dessutom kunde fler exempel fås 

vid intervjun om den som blev intervjuad bara gav ett svar eller om den intervjuade glömde 

att svara på delar av en fråga. Vid intervjutillfället gavs det även en möjlighet att fråga om en 

fråga om svaret inte uppfattades helt och hållet. För att forskaren ska få rikare svar och en 

högre grad av öppenhet, så är halvstrukturerade intervjuer en bättre metod än till exempel 

enkätintervjuer menar Hartman.  

 

De halvstrukturerade intervjuerna hade kunnat kompletteras med observationer. Denna metod 

hade kunnat väljas som komplement, där olika kartläggningsmaterial som informanterna 

använder studeras, för att identifiera elever i behov av särskilt stöd i matematik. Validiteten 

hade kunnat stärkas på detta sätt, men med hänsyn tagen till arbetets omfattning, så skulle det 

ta för lång tid att först observera alla speciallärare och sedan sammanställa observationerna, så 

vi beslöt oss för att hålla oss till enbart intervjuer (Hartman, 2004; Backman, 2008). 

 

De frågor som användes vid intervjuerna hade inte informanterna fått tillgång till innan 

intervjutillfället. Detta för att svaren inte skulle påverkas av att informanterna skulle kunna 

läsa in sig innan intervjun, inom ämnet. Informanterna skulle vara så objektiva som möjligt. I 

missivbrevet (Bilaga 2) framgick dock vad intervjun i stort skulle handla om. Möjligheten 

finns att resultatet hade blivit annorlunda om informanterna hade fått frågorna i förväg. 

Arbetet med intervjuerna upptog mycket tid, men resultatet anses hade varit svårt att få fram 

med färre intervjuer. Hade alla intervjuer genomförts tillsammans så hade förmodligen inte 

tiden som förfogades över räckt till. Valet att genomföra intervjuerna enskilt, bidrog till ett 

variationsrikt datamaterial (Hartman, 2004). Eftersom erfarenheten av att intervjua inte var så 
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stor, samt att tid behövdes sparas så, genomfördes fem intervjuer var. Det kan därmed finnas 

risk för att genomförandet av intervjuerna inte blev helt lika, vilket kan minska 

tillförlitligheten. Den kunskap som uppkommer i intervjun påverkas av interaktionen i 

samtalet menar Kvale & Brinkmann (2014). Eftersom två personer har genomfört 

intervjuerna, så kan resultatet skilja sig åt, trots att en intervjuguide har använts. Fejes & 

Thornberg (2015) anser att i analysen av empirin så blir vår bakgrund och kunskap ett aktivt 

redskap i själva tolkningen, eftersom målgruppen för studien är speciallärare, och som 

yrkesverksamma speciallärare i matematik, kan vi sägas vara tillhörande samma målgrupp. 

Detta innebär att förförståelse finns, men skulle även kunna innebära att vår egen erfarenhet 

har tolkats in i dataanalysen. En kvalitativ forskare utgör, enligt Fejes & Thornberg (2015), ett 

viktigt instrument i sin egen forskning. Forskaren genomför intervjuerna på vald plats med 

informanterna och tolkar också empirin som samlas in. Genom intervjuerna har 

speciallärarnas och specialpedagogernas berättelser delgivits oss. På förhand kunde inte 

resultatet anas, utan det upptäcktes genom analysen där mönster och kategorier urskildes. Vid 

genomförandet av analysen så fann vi det svårt att veta var en del data skulle vara, eftersom 

de passade in i flera kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015).  

Några generella slutsatser utifrån denna undersökning går egentligen inte att göra, då 

materialet är för litet (Denscombe, 2016; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale, 1997). Men det 

finns vissa slutsatser, som kan dras, som presenteras i nästa avsnitt. 

 7 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika uppfattningar om matematiksvårigheter 

som kommer till uttryck hos verksamma speciallärare i årskurs F-9. 

  

Nedan återges svar på de frågeställningar som har ställts i undersökningen: 

• Informanterna uppfattar främst en elev i matematiksvårigheter genom att beskriva dess 

kännetecken och orsaker till matematiksvårigheter. 

• Informanterna pendlar mellan olika specialpedagogiska perspektiv när de tillskriver 

både eleven själv som bärare av svårigheter i matematik samt brister i lärmiljön. Den 

största individuella svårigheten som elev i matematiksvårigheter har, är 
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minnessvårigheter. Den största bristen i miljön är att undervisningen blir för abstrakt 

alldeles för fort.  

• Elever har främst svårigheter inom aritmetik och då i synnerhet taluppfattningen, som 

är grunden till alla annan matematik. En annan stor del av aritmetiken som de har svårt 

med, är förståelsen och användandet av de fyra räknesätten. Informanterna använder 

inte ordet aritmetik, men de ger många olika kännetecken på svårigheter inom det. 

Elev har också svårigheter inom problemlösning. 

• Speciallärarna utgår främst från sin yrkeserfarenhet och kunskap vid identifiering av 

elev i matematiksvårigheter. 

• Näst efter yrkeserfarenhet utgår speciallärarna efter olika former av diagnoser och 

bedömningsunderlag, vid identifiering. Det finns inget vedertaget diagnosmaterial som 

alla speciallärare använder vid identifiering, förutom Skolverkets bedömningsstöd för 

årskurs 1. 

  

Sammanfattningsvis stämmer informanternas uppfattning av begreppet matematiksvårigheter 

överens med forskning som redovisats i denna undersökning. En övergripande slutsats är 

också att bristen av en vedertagen definition och diagnosmaterial gör att specialläraren måste 

lita på sin egen yrkeserfarenhet och kunskap kring begreppet. Detta innebär då att 

specialläraren tvingas till egna val och beslut kring vilka elever som ska få stöd och hur det 

ska ges, och skolans likvärdighet hotas då. Andra slutsatser är att det behövs mer forskning 

kring matematiksvårigheter, både nationellt och internationellt.  

8 Avslutande reflektioner 
Reflektioner som vi fått utifrån resultatet i vår undersökning är att det saknas utbildade 

speciallärare i matematik, så många elever i behov av särskilt stöd får inte stöd av kompetenta 

speciallärare i matematik. En annan reflektion är att stödet för elever i matematiksvårigheter 

kan se olika ut, beroende på vilka resurser som finns på just den skola som eleven går på. 
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9 Förslag på vidare forskning 
• Intresset för definitionen och begreppet matematiksvårigheter har ökat än mer hos oss 

efter arbetet med denna uppsats. En liknande studie som denna, men i större 

omfattning skulle eventuellt kunna ge ett mer generaliserbart resultat. En internationell 

studie vore intressant för att kanske nå en konsensus. 

• Studera hur diagnosmaterial påverkar speciallärares definition och uppfattningar om 

matematiksvårigheter. 

• Studera begreppet dyskalkyli djupare.  

• Undersöka olika pedagogers uppfattningar om matematiksvårigheter. 

• Genomföra studier som leder till att vidareutveckla diagnoser som täcker även 

problemlösning, samt blir mer riktade till att identifiera elever i matematiksvårigheter. 
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 Bilaga 1 

 Intervjuguide 

 
1. Vilken utbildning har du? När tog du din examen? 

2. Har du speciallärarutbildning - vilken inriktning i så fall? Examensår? 

3. Om du inte har speciallärarutbildning har du då någon annan fortbildning i matematik 

utöver din grundexamen? 

4. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med elever i matematiksvårigheter? 

5. Vad anser du att matematiksvårigheter kan bero på? 

6. Hur skulle du definiera matematiksvårigheter? 

7. Vad baserar du din definition på? 

8. Utifrån din definition av begreppet matematiksvårigheter - hur arbetar du då? 
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 Bilaga 2 

 Missivbrev 

 
 
Hej!                        Stockholm ??/?? - 2017 

Vi heter Maria Widuss och Carina Lundqvist och läser till speciallärare i matematik vid 

Stockholms Universitet. Under denna termin ska vi skriva vårt examensarbete med syfte att 

undersöka hur speciallärare definierar elever i matematiksvårigheter. 

 

Vår studie kommer att bygga på ett flertal intervjuer med speciallärare i matematik och vi 

skulle vara tacksamma om just du vill bidra med dina värdefulla synpunkter, erfarenheter och 

kunskaper i ämnet. Intervjun tar cirka 30 minuter. 

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket för dig innebär att ditt deltagande 

är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. Det insamlade 

materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt. Givetvis garanteras anonymitet och 

sekretess. Inga enskilda personer eller skolor kommer att namnges i studien. När vår studie är 

avslutad så kommer allt material att förstöras. 

 

Vi ser fram emot ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar  

Maria Widuss och Carina Lundqvist 

 

Marias mailadress 

Carinas mailadress 
 
Handledarens namn och mailadress 

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet 
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