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Sammanfattning 

 

I skolan finns elever som är i matematiksvårigheter och bland dem finns elever som har fått 

diagnosen dyskalkyli. Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur speciallärare 

beskriver begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli och hur speciallärare arbetar med 

de elever som innefattas av dessa begrepp. För att få syn på den kollektiva förståelsen av detta 

används metoden fokusgrupp. Fördelat på tre fokusgrupper har tolv speciallärare (i något fall 

specialpedagog) samtalat om elever i matematiksvårigheter utifrån de svårigheter eleverna 

visar och den undervisning som skolan möter dem med. Resultatet visar att 

matematiksvårigheter beskrivs som ett multifaktorellt problem där beskrivningarna av dessa 

elever och deras skolsituation utgår från såväl individuella förutsättningar som systematiska 

och organisatoriska förutsättningar som i sig skapar svårigheter. En tveksamhet till begreppet 

dyskalkyli framträder i allt från vilka som bör genomföra räkneutredningar till hur användbar 

diagnosen är. Speciallärarna beskriver en komplex vardag med en självbild som tyder på stor 

yrkesstolthet där ett möjligt fält för kompetenshöjande finns inom området dyskalkyli och 

vilken specifik träning som kan kopplas till detta. 
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Inledning 

Skolan har ett uppdrag att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och 

behov och skolan har där ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen (Lgr 11, 2011). I skolan finns elever som är i 

matematiksvårigheter och bland dem finns elever som har fått diagnosen dyskalkyli eller 

specifika räknesvårigheter.  

I rollen som speciallärare så ingår det ofta i uppdraget att arbeta tillsammans med lärare i 

deras anpassningar av undervisningen utifrån olika elevers behov. I min egen mångåriga 

erfarenhet av arbete som speciallärare har jag noterat att specialläraren även är den som aktivt 

är en del av stödet till eleverna i form av undervisning. Hur skolan ska anpassa 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter borde därmed vara en nödvändig kompetens 

hos en speciallärare med inriktning matematikutveckling.  

Dyslexidiagnosen måste idag anses som vedertagen i samhället i stort, även utanför skolan. 

Dyskalkylidiagnosen finns enligt diagnosmanualer men är en relativt okänd diagnos i vårt 

samhälle och kanske även för många inom skolan. Detta kan jämställas med hur det tidigare 

såg ut för dyslexidiagnosen. Många forskare är överens om att både dyslexi och dyskalkyli 

handlar om en konstitutionellt betingad funktionsnedsättning, men att den neurologiska basen 

är olika för de två (Butterworth, Varma och Laurillard, 2011; Lundberg & Sterner, 2009). 

Elever med en dyslexidiagnos är enligt min erfarenhet välkänt för speciallärarna och den 

anpassning av undervisningen som ofta följer. Såväl förebyggande och främjande arbete som 

lämplig träning och kompenserande metoder är väl etablerat. Speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling bör utifrån jämförelsen med dyslexi vara väl förtrogna med de behov av 

förebyggande och främjande arbete samt den träning och kompensation som följer en 

dyskalkylidiagnos. Matematik är dock ett mycket sammansatt område (Lunde, 2011) och 

forskning angående träningsmetoder vid matematiksvårigheter befinner sig ännu på ett tidigt 

stadium (Stockholms läns landsting, 2015).  

Jag har under mitt yrkesliv i rollen som speciallärare träffat många elever som kämpar med 

matematiken och jag har mött olika åsikter om hur man bör arbeta med elever i 

matematiksvårigheter, såväl generella som specifika. I detta arbete vill jag undersöka hur 

speciallärare kan uppfatta och förstå matematiksvårigheter och dyskalkyli och hur de 

beskriver sitt arbete med elever i matematiksvårigheter. Att synliggöra de tankar som hos 

speciallärare ligger till grund för det stöd som ges till elever som har fått diagnosen dyskalkyli 

eller till elever i matematiksvårigheter generellt är intressant för alla de som arbetar med eller 

kommer att arbeta med elever i matematiksvårigheter.  Min förhoppning är att försöka fånga 

tankar och kunskaper som framkommer då speciallärare får reflektera över sitt arbete med 

elever i matematiksvårigheter och elever med diagnosen dyskalkyli. Kan jag utifrån 

speciallärarnas kollektiva förståelse av begreppen och det stöd dessa elever får, se något 

utvecklingsområde även om detta inte är min direkta frågeställning? Resultatet kan i bästa fall 

bidra till en ökad inblick i speciallärares förståelse av matematiksvårigheter och dyskalkyli 
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och det stöd de ger till dessa elever. I sin förlängning kan detta förhoppningsvis väcka förslag 

på tillämpningar i yrket för såväl de deltagande personerna som de som tar del av studien. 

Inledningsvis ges en bakgrund innehållande de styrdokument som ligger till grund för 

ämnesområdet och en genomgång av forskningsfältet rörande beskrivning av 

matematiksvårigheter och dyskalkyli samt orsaker till svårigheterna. Även undervisning för 

elever i matematiksvårigheter omfattas av forskningsgenomgången. Därefter redovisas de 

teoretiska perspektiv som jag använder som utblick för att förstå mitt resultat. Studiens syfte 

preciseras och efterföljs av en beskrivning av fokusgrupp som metod samt en analys av dess 

kvalitetsaspekter. Resultatdelen inleds med en beskrivning av resultatet samt en efterföljande 

analys och tolkning. I arbetets avslutande del diskuteras såväl metod som resultat och det hela 

avslutas med reflektioner över framtida frågeställningar. 

Bakgrund  
Här presenteras en kort forskningsöversikt över matematiksvårigheter i allmänhet och 

dyskalkyli i synnerhet. Även utformning av stöd till elever i matematiksvårigheter belyses 

samt tankar runt diagnostisering av matematiksvårigheter.  Jag har försökt hitta ny forskning 

överlag och lyfter fram svensk forskning i synnerhet i form av två svenska forskares studier 

som undersöker orsaker till matematiksvårigheter och dyskalkyli.                                                  

Inledningsvis belyses skolan och speciallärarens uppdrag utifrån aktuella styrdokument och 

examensförordningen för speciallärare samt en kort beskrivning av några för studien centrala 

begrepp. 

Styrdokument och speciallärares yrkeskunnande 
Skollagen, som beslutas av riksdagen, innehåller grundläggande bestämmelser om skola och 

förskola (SFS 2010:800). Där står att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov och 

en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Även läroplanen för grundskolan beskriver ett särskilt ansvar 

för de elever som har svårigheter att nå målen (Skolverket, 2011). Under 2014 kom en lag om 

ändring av skollagen gällande ansvaret och åtgärder runt elever i behov av stöd (SFS 

2014:456). Där beskrivs det arbete som skolan ska göra om en elev befaras att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås.                                                                                               

Detta beskrivs även i Skolverkets Allmänna råd angående arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Om en elev, trots den ledning och 

stimulans som skall ges till alla, ändå befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås är skolan skyldig att göra extra anpassningar. Om detta inte räcker skall en utredning 

angående elevens behov av särskilt stöd genomföras. Visar denna utredning att eleven är i 

behov av särskilt stöd så beslutar rektor att upprätta ett åtgärdsprogram som en bekräftelse på 

elevens behov av särskilt stöd och vilka åtgärder som skolan kommer att vidta för att ge detta 

stöd.  Specialläraren bör vara delaktig i samtliga steg i åtgärdstrappan för att kunna arbeta 

såväl förebyggande, främjande och åtgärdande. Den utredning som genomförs angående en 
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elevs eventuella behov av särskilt stöd är en av många speciallärares uppgifter på många 

skolor.  

Speciallärare med inriktning matematikutveckling ska enligt examensordningen ”visa 

förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika miljöer” (SFS, 2011:186). 

Detta utgör till stor del grunden i det arbete som en speciallärare med matematikutveckling 

som inriktning förväntas göra. Likaväl skall specialläraren enligt examensförordningen visa 

fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd. 

Examensförordningen för speciallärare beskriver att specialläraren ska visa kunskap om 

områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt 

kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för 

yrkesutövningen. Detta kan kopplas till speciallärarens förmåga att identifiera behov av 

ytterligare kunskap och därmed fortlöpande utveckla sin kompetens, vilket också ingår i 

examensförordningen.  

Centrala begrepp 
I studien används begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli. De båda begreppen delar 

innebörd med varandra till mycket stor del i den forskning jag tagit del av. Som jämförelse 

kan man använda begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och hur dessa delar 

betydelse med varandra. Matematiksvårigheter blir i denna jämförelse en bredare definition 

som både kan beskrivas som mer generella svårigheter, men även innefatta de svårigheter som 

diagnostiseras som dyskalkyli. I studien används begreppet dyskalkyli för att beteckna 

specifika räknesvårigheter. I den forskningslitteratur jag läst används termerna matematiska 

inlärningssvårigheter (mathematical learning disabilities) och dyskalkyli (developmental 

dyscalculia) ofta synonymt. Gemensamt är dock att svårigheterna ofta kopplas till en störning 

hos individen.  

Det finns två internationella diagnostiska system som används för att sätta diagnos. 

Världshälsoorganisationen utger ICD-10 och amerikanska psykiatriska föreningen utger 

DSM-5. Termen specifika räknesvårigheter är den diagnosbeteckning som primärt används 

med tillägget att det kan benämnas dyskalkyli. Enligt Stockholms läns landsting så grundar 

sig båda diagnosmanualerna i diskrepensteorier där det bör finnas en diskrepans mellan 

generell begåvning och matematisk förmåga (2015). Svårigheterna ska även vid dyskalkyli 

vara bestående över tid, med reservation för att individen kan prestera normalt inom vissa 

aspekter av matematiken.  Dyskalkyli är en diagnos som omfattar ungefär 5 till 7 % av 

befolkningen, vilket motsvarar omfattningen för dyslexi menar Butterworth et al. (2011). 

Stockholms läns landsting lägger sig i sin fokusrapport angående dyskalkyli något lägre i sin 

bedömning av prevalensen och anser det rimligt att det är 4-5% (2015). I den kommun där 

studien äger rum är det logopeder på kommunens stödenhet som genomför utredningar 

angående räknesvårigheter och som ställer diagnosen dyskalkyli. Ett exempel på hur en 

utredning av räknesvårigheter går till ges i bilaga 1. 
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Forskningsfältet  
Här görs en beskrivning av delar av forskningsläget utifrån de två begreppen 

”matematiksvårigheter” och ”dyskalkyli” och den undervisning som är kopplad till dessa 

begrepp. Då denna studie undersöker hur båda begreppen förstås av speciallärare och hur 

stödet till elever i matematiksvårigheter kan utformas med eller utan diagnos, så belyses båda 

begreppen. Begreppet dyskalkyli beskrivs i den forskning jag tagit del av framförallt utifrån 

orsaker och då oftast utifrån ett individuellt perspektiv där eleven är bärare av begreppet. Då 

dyskalkyli är en diagnos kopplad till en individ för en uppvisad svårighet så är detta föga 

överraskande, men viktigt att ha med sig vid förståelsen av denna beskrivning av forskning. 

Vid sökande efter forskning med sökordet ”matematiksvårigheter” så är även där 

forskningsfältet ofta kopplat till orsaker. Ett annat område undersöker olika 

interventionsinsatser. Områdena är omfattande vilket gör att denna översikt beskriver en 

mycket liten bit av forskningsområdet. 

Matematiksvårigheter och diagnosen dyskalkyli  

Begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli beskrivs nedan med en viss tyngdpunkt på 

dyskalkylibegreppet. Hur känner vi igen matematiksvårigheter och dyskalkyli och vad ser vi 

för orsaker till detta? Mycket av den svenska forskning som finns angående dyskalkyli är 

genomfört av neuropsykologer och försöker beskriva orsaker till specifika räknesvårigheter 

(se vidare Två svenska studier avseende orsaker). Inte mycket finns angående träning och 

kompenserande anpassningar som är direkt riktade till elever med den diagnosen, men 

forskning om matematiksvårigheter bidrar med relevanta studier. Lunde (2011) menar att 

matematiksvårigheter bör betraktas som ett multifaktorellt problem och att detta präglar 

utvecklingen på detta forskningsområde. Han ser ett forskningsfält som tar sig an 

matematiksvårigheter ur olika perspektiv och menar att problemet är att det råder en brist på 

kommunikation mellan olika fackgrupper (utvecklingspsykologi, kognition, 

matematikdidaktik, specialpedagogik och juridik) som talar olika språk. Då uppstår en 

förvirring som delvis har sin utgångspunkt i att olika begrepp kopplas till olika traditioner. 

Tittar vi på begreppen ”dyskalkyli” och ”lärsvårigheter i matematik” så hamnar vi lätt i olika 

förklaringsmodeller menar Lunde (2011).  

Orsaker till matematiksvårigheter och dyskalkyli 

Forskare beskriver hinder i matematikutvecklingen på en rad olika sätt. Lundberg och Sterner 

(2009) ger flera exempel på hinder för lyckosam matematikutveckling. De menar att 

riskfaktorer kan vara knutna till individens förutsättningar i form av begränsat arbetsminne 

eller bekymmer med den kognitiva förmågan. De kan också vara knutna till pedagogiska och 

didaktiska frågor där bristfällig undervisning eller underskott av matematikundervisning kan 

finnas. De nämner också psykologiska faktorer som en riskfaktor. Eleven kan också ha en 

social situation med exempelvis en kaotisk hemmiljö. De påpekar dock att det är mycket svårt 

att avgöra om en elevs svårigheter har sin grund i denna typ av svårighet eller om det är andra 

faktorer som orsakar problemen. Det finns en samstämmig bild av just detta: att det finns 

många olika orsaker till att elever hamnar i matematiksvårigheter (Ahlberg, 2001, Engström, 

2003; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg 2006, Skagerlund, 2016; Östergren, 2013).   
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Matematiksvårigheter är ett omfattande område men begreppet dyskalkyli har ännu inte 

beforskats i samma omfattning som dyslexi och är ej heller lika välkänt (Butterworth et al, 

2011; Östergren, 2013). Östergren lyfter fram att det på en forskningsartikel om 

matematiksvårigheter finns 10 forskningsartiklar om läs och skrivsvårigheter. Vid en 

jämförelse mellan dyslexi och dyskalkyli menar Lundberg och Sterner (2006) att dyskalkyli 

tycks vara ett mer svårfångat begrepp än begreppet dyslexi. De anser dock att det vid 

dyskalkyli, liksom vid dyslexi, finns skäl att anta att det handlar om en konstitutionellt 

betingad funktionsnedsättning. Butterworth och Yeo (2010) lyfter fram att många med 

diagnosen dyslexi även har dyskalkyli men betonar att det är två skilda diagnoser med skilda 

orsaker. De menar att dyskalkyli utmärks av en grundläggande svårighet att förstå antal, vilket 

i sin tur leder till en rad inlärningssvårigheter såsom att lära sig och minnas talfakta samt att 

utföra matematiska operationer. Om man bara tittar på om en elev får fram rätt svar utan att ta 

med tidsaspekten kan det var lätt att missa dyskalkyli, påtalar Butterworth och Yeo (2010). 

Elever med dyskalkyli använder sig oftare av primitiva räknestrategier, som att räkna på 

fingrarna, vilket tar betydligt längre tid än att plocka fram svaret ur minnet. 

Nästan all forskningslitteratur om dyskalkyli kan härledas till det medicinskt-neurologiska 

och neuropsykologiska fältet, menar Sjöberg (2006). Detta överensstämmer med den svenska 

forskning på området som jag tagit del av, där orsaker till dyskalkyli är det område som varit 

föremål för forskning, vilket redovisas utförligare nedan (Skagerlund, 2016; Östergren, 2013).       

Begreppet matematiksvårigheter beskrivs även det ofta utifrån orsakssamband, men med en 

vidgning att även beskriva orsaker sprungna ur mötet mellan undervisning och individ.  

I detta möte mellan undervisning och eleven själv är det många barn som får dåligt 

självförtroende eftersom de känner sig odugliga under matematiklektionerna, påtalar Boaler 

(2011). I en av de skolor hon beskriver var lärarna noga med att uppmärksamma och prata 

med eleverna om alla de sätt på vilket de var smarta, utifrån vetskapen att föreställningen om 

att inte vara smart hindrar eleven i sitt matematiska tänkande. Forskarna talar ibland om 

matematikångest och menar att känslan av att inte kunna påverkar intresset och motivationen 

så kraftigt att emotionella blockeringar uppstår. Denna ångest är specifik för matematik och 

kan inte generaliseras att gälla för andra svåra uppgifter (Butterworth & Yeo, 2010; Dowker, 

2005; Lunde 2011; Sjöberg, 2006). Nyroos (2013) lyfter fram att det finns en starkare 

koppling mellan matteångest och subtraktionsuppgifter än för additionsuppgifter. Att med 

säkerhet säga vad det beror på kräver mera forskning men en tänkbar orsak hon nämner är att 

arbetsminnet belastas mera vid subtraktion. 

Dowker (2005) menar att den forskning som beskriver matematiksvårigheter kan avgränsas 

till att gälla aritmetiska svårigheter då de mesta studier på yngre elever gäller taluppfattning 

och aritmetik. Till skillnad från bland annat Skagerlund (2016) och Östergren (2013) anser 

Dowker (2005) att matematiksvårigheter mer sällan är orsakat av kognitiva förutsättningar 

hos eleven. Hon påtalar vidare att det finns en ansenlig mängd bevis för att MD (mathematic 

difficulties) är ett begrepp som omfattar många olika svårigheter. Studier på vuxna som har 

matematiksvårigheter till följd av en hjärnskada visar att svårigheterna kan se väldigt olika ut 
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och vara begränsade till ett eller flera områden inom matematiken. Vid studier av barn har 

man sett samma stora diskrepans mellan olika typer av matematiksvårigheter. Oavsett orsak 

till matematiksvårigheterna uttrycker Dowker att det som manifesterar 

matematiksvårigheterna är samspelet mellan eleven själv och den undervisning de möter.  

Devine, Goswami, Nobes, Soltész och Szucs (2013) lyfter fram att tidigare studier har gett 

olika resultat vad gäller förekomsten av matematiksvårigheter utifrån en könsaspekt. Vid 

deras studie på barn mellan 7-10 år visades ingen signifikant skillnad mellan flickor och 

pojkar när det gäller förekomsten av dyskalkyli. De fann även att vid läsning finns fler 

högpresterande flickor än pojkar medan det inom matematik inte framkom någon sådan 

skillnad. Studien visade att ca 6 % av eleverna kunde rubriceras som DD (Developmental 

dyscalculia). Detta är siffror som de menar överensstämmer med tidigare forskning. Det kan 

jämföras med resultatet vid en femårig longitudinell studie av kognitiva funktioner som kan 

förekomma vid matematik- och läsutveckling (Geary, 2011). I denna studie visade sig några 

skillnader kring arbetsminnets roll vid matematik- och läsinlärning. Vissa funktioner av 

arbetsminnet visade sig värdefulla vid såväl den tidiga läsinlärningen som den tidiga 

matematikinlärningen. Däremot ökade betydelsen av arbetsminnets funktioner i takt med att 

matematiken blev svårare. Detta kunde inte ses vid läsningen. Visuospatiala funktioner gav 

viktiga förutsägelser inför matematikutvecklingen men det påverkade inte läsförmågan. 

Två svenska studier angående orsaker  

Här återges två svenska forskares respektive studier angående orsaker till 

matematiksvårigheter och dyskalkyli. Skagerlunds (2016) och Östergrens (2013) forskning är 

ett exempel på den stora plats som psykologer tar inom forskning angående 

matematiksvårigheters orsaker. De har även fått ta en stor plats i denna forskningsöversikt då 

de representerar ett fält där mycket forskning äger rum. Orsakerna till att eleven visar 

svårigheter inom matematikens olika områden kan enligt forskningsfältet vara många. De 

hypoteser som legat till grund för den svenska forskning som beskrivs i studien rör sig inom 

de kognitiva förmågor där brister eventuellt kan leda till matematiksvårigheter. De kan grovt 

indelas i domänspecifika och domängenerella förmågor. Till de domänspecifika räknas 

antalsuppfattning, taluppfattning/förståelse för talsystemet som då ger utslag i aritmetiken. De 

domängenerella förmågorna kan bland annat vara visuospatial förmåga, arbetsminne samt 

språklig förmåga (Östergren, 2013).  

Östergren (2013) har i sin avhandling beskrivit tre studier där man testat olika hypoteser 

angående kognitiva orsaker till utvecklandet av matematiksvårigheter. De olika 

hypoteserna grundar sig i brister i olika kognitiva system. Vid den första studien tittar han 

på 63 stycken barn som är 11-13 år gamla. Resultatet visar stöd för att förmågan att avgöra 

ett exakt antal utan att räkna, sk subitisering samt taluppfattning och känslan för tal, ger 

utslag vid studien. Även brister i domän-generella förmågor visar sig i studien vara 

vanligare bland dem som visar matematiksvårigheter. Resultaten stöder därmed hypotesen 

om att det är sårbarheter i flera olika kognitiva system som kan vara grund för utvecklandet 

av matematiksvårigheter (”the multiple deficit hypothesis”).  
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Den andra studien är en del av en stor longitudinell studie där 315 barn som vid 6 års ålder 

och två år framåt testades. Studien innehöll tester som undersökte arbetsminne och 

taluppfattning i relation till aritmetisk förmåga samtidigt som en kontroll av icke verbal 

intelligens ingick. Både arbetsminne och taluppfattning påverkade räkneförmågan. Man 

testade också för detta ett år senare och i en tredje modell tittade man på utvecklingen av 

räkneförmåga från förskola till årskurs 1. Där såg man att framförallt taluppfattningen 

påverkade utvecklingen.  Dessa resultat anser Östergren överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat och lyfter fram vikten av känslan för tal/taluppfattning som en viktig 

grund för den tidiga räkneförmågan.  

 

Resultatet från den tredje studien visade en svaghet i antalsuppfattningen vid de tidiga 

testerna och även en nedsatt rumslig bearbetningsförmåga (visuo-spatial förmåga). De 

visade även en sårbarhet i den fonologiska bearbetningen. Östergrens forskning visar att 

det är flera olika kognitiva system som kan uppvisa sårbarheter vid dyskalkyli. Han menar 

också att dessa förmågor samverkar och kan kompensera för varandra. Slutsatsen blir att 

barn med dyskalkyli inte utgör någon enhetlig grupp sett ur orsakssamband. 

 

Skagerlund (2016) har även han i flera studier undersökt och jämfört olika hypoteser i en 

kartläggning av underliggande kognitiva funktioner som kan ligga till grund för de 

matematiksvårigheter som ryms inom begreppet dyskalkyli. Skagerlund finner att flera 

kognitiva funktioner är inkopplade då eleverna med matematiksvårigheter presterar lägre 

än kontrollgruppen vilket stöder hypotesen om att flera dimensioner är involverade vid 

dyskalkyli. Han undersöker om elever med olika svårighetsprofiler av 

matematiksvårigheter har samma eller olika underliggande kognitiva profiler med speciellt 

fokus på taluppfattning. Resultatet visar att det efter de olika testerna framstår olika 

undergrupper av dyskalkyli där var och en visar en egen kognitiv profil. Han menar att i 

andra studier har dessa barn sammanförts i en homogen grupp av barn med dyskalkyli 

vilket har skymt olika bakomliggande faktorer i olika grupper. Skagerlund för fram två 

slutsatser där den första är att dyskalkyli orsakas av varierande underliggande kognitiva 

orsaker trots att eleven uppvisar liknande matematiska svårigheter. Han gör även en 

uppdelning mellan primär dyskalkyli och sekundär dyskalkyli där han drar slutsatsen att 

denna uppdelning är svårt att fastställa på individbasis. Skagerlund drar även slutsatsen att 

numerositet är del av ett system som även inkluderar andra dimensioner som exempelvis 

tid och rymd. Han lyfter fram att komplexiteten i det centrala nervsystemet ger fog för att 

man måste vara försiktig med olika förklaringar till dyskalkyli. Komorbiditeten med 

exempelvis ADHD är också mycket hög vilket Skagerlund menar att det talar för en 

försiktighet i att hitta orsaker till dyskalkyli. Skagerlund tycker sig alltså finna stöd för att 

det finns minst två olika subtyper av dyskalkyli.  En subtyp menar han är en typ som kan 

beskrivas med termen matematiska inlärningssvårigheter där han menar att ickenumeriska 

förmågor är bidragande orsaker till inlärningssvårigheten. Detta kan jämföras med de 

subtyper som Stockholms läns landsting (2015) anger i sin fokusrapport angående 

dyskalkyli. De menar att primär dyskalkyli är en störning i den grundläggande förmågan att 
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uppfatta och representera numeriska kvantiteter. När den primära dyskalkylin kombineras 

med andra kognitiva störningar som t.ex brister i arbetsminne betecknas detta som 

sekundär dyskalkyli. 

 

Skagerlund (2016) menar i enighet med Östergren (2013) att trots att barnen kan ha 

problem med matematiken som ser väldigt lika ut så visar testresultaten att det finns flera 

olika underliggande kognitiva orsaker. De anser vidare att det finns en förvånansvärd brist 

på konsensus om bakomliggande orsaker till de svårigheter som beskrivs som 

Developmental Dyscalculia (DD). Båda påtalar att om man kan förstå vad som är en 

grundläggande svårighet för barnet så ökar möjligheterna att individanpassa stödet. Om så 

är fallet blir kartläggning oerhört betydelsefullt för det specialpedagogiska arbetet och 

därmed speciallärarrollen. 

 

Undervisning och stöd för elever i matematiksvårigheter och dyskalkyli  

Madeleine Löwing (2006) menar utifrån sin klassrumsforskning att det krävs stor didaktisk 

kunnighet och erfarenhet för att uppnå en god lärmiljö i matematik. En god lärmiljö som ger 

förutsättningar för god matematikinlärning är ett klassrum med arbetsro där eleven tillåts 

träna mycket på sin uppgift utifrån goda instruktioner och effektiv feedback (Lundberg & 

Sterner, 2009; Löwing, 2006; Sjöberg, 2006). Evidensbaserad forskning saknas när det gäller 

hur vi bäst utformar undervisningen för elever i matematiksvårigheter menar Lunde (2011). 

Han påpekar att vi lägger stor vikt vid att kartlägga och utreda men att den information vi får 

fram i liten grad påverkar det specialpedagogiska stödets utformning. Vidare menar Lunde att 

vi inte vet om det är så att en elev med specifika matematiksvårigheter behöver något annat än 

det vi arbetar med tillsammans med elever som visar mera generella svårigheter. Engström 

(2015) menar att det inte finns något särskilt sätt som elever i matematiksvårigheter lär sig på 

medan Lundberg och Sterner (2009) menar att elever med räknesvårigheter behöver mer 

direkt och mer konkret undervisning om antal och räkneoperationer.  

Monei och Pedro (2017) har gjort en genomgång av elva olika interventionsinsatser för elever 

med dyskalkyli. En av de slutsatser som framkommer är att insatser som lägger stor vikt vid 

taluppfattning och träning för att uppnå flyt i aritmetisk räkning ger effekt på elevernas 

förmåga inom dessa områden. Träning i ett mindre sammanhang (enskilt eller liten grupp av 

elever) visade sig vara framgångsrikt. Detta framhålls även av Mononen och Aunio (2014) 

som beskriver en interventionsstudie där elever i årskurs 2 med låga prestationer i matematik 

ingår. Resultaten från den studien visar att två viktiga framgångsfaktorer är individualisering 

och tid samt att lågpresterande behöver träna kontinuerligt för att behålla sina kunskaper. Det 

går inte att släppa det och tro att det ”sitter”.                                                                                                                                     

Att tidsfaktorn är viktig för matematikutveckling menar i enlighet med Mononen och Aunio 

(2014) även Sjöberg (2006). Han ser i sin longitudinella forskning att oroliga och stökiga 

klassrumssituationer kan reducera den effektiva tiden som finns för elevens matematikträning. 

Till gruppen av forskare som menar att tidsfaktorn är viktig ställer sig även Lundberg och 

Sterner (2006). De använder begreppet Time on Task och menar då att ju mer tid en elev 
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ägnar åt en uppgift desto mer ökar chansen att eleven blir bra på just denna uppgift. Utifrån 

denna aspekt har stöd hämtats för att undervisa eleven utanför skoltiden för att på så sätt öka 

undervisningstiden. Detta framhåller även Magne (2008) som lyfter fram att 

intensivundervisning i matematik är en metod att använda sig av för att möta elevers behov av 

stöd.  

Kroesbergen och Van Luit (2002) har presenterat en meta-analys av 58 studier av 

matematikinterventioner och menar i likhet med Lunde (2011) att det är oklart vilken 

interventionsmetod som är mest effektiv för olika svårigheter. De anser dock att olika elever 

med matematiksvårigheter behöver olika interventioner. En slutsats som dras av denna analys 

är att kortare intensiva interventioner är mer effektiva än de mer varaktiga. En ytterligare 

slutsats som dras är att datorbaserad träning inte kan ersätta läraren och dennes direkta 

instruktioner vilket kan jämföras med Partanens (2016) forskning. Han har undersökt olika 

insatser för elever i behov av stöd, bland annat datorstödda träningsprogram och menar att 

skolans stöd bör inrikta sig på planeringsförmåga och metakognitionsförmåga i större 

utsträckning än vad han anser sker idag. Han menar att när det gäller elever som visar 

svårigheter i matematik så spelar just dessa underliggande förmågor en stor roll.  

Dowker (2005) lyfter i likhet med andra (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011) fram 

vikten av tidig upptäckt och har studerat olika interventionsprogram. Hon har sett att olika 

upplägg på träningsprogram kan ge signifikanta förbättringar på standardiserade test. Dowker 

& Holmes (2013) pekar på att den elev som deltar i olika interventioner missar den ordinarie 

undervisningen i klassrummet och därför bör olika träningsupplägg inte vara mer omfattande i 

tid än nödvändigt då även mer lågintensiva interventioner ger resultat. De påtalar dock att det 

finns elever som behöver mycket intensiva insatser för att utvecklas och en uppgift för 

skolorna blir att identifiera dessa elever. Matematikens motsvarighet till 

lästräningsinterventionen Reading Recovery är Mathematics Recovery (Wright, 2003). Där 

bygger träningsupplägget på dagliga träningsstunder som bygger på varandra. Just denna 

tanke att matematiken är hierarkisk och att vissa moment måste ”sitta” innan man går vidare 

ifrågasätts delvis av Lindeskov och Weng (2013). De menar att den uppdelningen av att först 

arbeta med vissa delar för att sen kunna gå vidare innebär onödiga stopp i 

matematikutvecklingen. De förespråkar en mer holistisk bild där man kan välja andra vägar 

eller ge kompensatorisk hjälp så att eleven trots detta kan erfara nya matematiska områden. 

Förutom att en utredning är nödvändig i processen vid en eventuell diagnostisering av 

dyskalkyli så ger utredningar värdefull information inför mötet mellan elev och 

undervisningen. Ur detta perspektiv är det viktigt att kategorisera och diagnostisera för att 

hitta rätt i det specialpedagogiska arbetet. Detta menar Partanen (2016) i sin studie då han 

beskriver utredningars roll och stödinsatser för elever. Han undersöker specifikt vilken roll 

exekutiva funktioner, arbetsminne och metakognitiv träning har i utformandet av stödinsatser. 

Studien visar att utredningar kan förstärka en individuellt bristorienterad syn på elevens behov 

av stöd men Partanen ser även att såväl lärare som föräldrar uttrycker att utredningar bättre 

hjälper dem att förstå elevens behov. Han menar att man bör ta hänsyn till det som 
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framkommer vid individuella utredningar av elever när man utformar extra anpassningar och 

särskilt stöd.  

För att tidigt identifiera vilka elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter och ge 

stöd till dessa använder man i USA en metod som benämns Response To Intervention (RTI). 

Denna metod fokuserar på hur responsen på undervisningen ser ut (Lunde, 2011). RTI består i 

korthet av insatser för elever på olika nivåer. På den första nivån försöker man mäta 

mottagligheten av klassrumsundervisningen och de elever som sedan inte visar några framsteg 

ges mer intensiv undervisning i eller utanför klassrummet. De elever som efter den andra 

nivån av intensifiering inte visar de framsteg som önskas ges ytterligare insatser med ökad 

intensitet och omfattning (D.Fuchs & L.S. Fuchs, 2006). Enligt de tankar som ligger till grund 

för RTI så blir det faktum att eleven inte svarar på insatser i sig ett tecken på att eleven är i 

matematiksvårigheter (Lunde, 2011) och bristen på framsteg kan vara en möjlig indikator för 

dyskalkyli (Re, Pedron, Tressoldi & Lucangeli, 2014).  

 

Vid olika beskrivningar av åtgärder för elever i matematiksvårigheter blir det även intressant 

att se hur matematiksvårigheter utvecklas över tid. Aunola, Leskinen, Lerkanen och Nurmi 

(2004) följde finska elever från förskola till årskurs 2 och fann att de som visat svårigheter vid 

starten av studien fortfarande visade svårigheter i årskurs 2. Vidare såg de att de elever som 

redan vid start hade goda matematiska förmågor var de som ökade sina förmågor allra mest. 

Detta betyder att gapet vidgas över tid mellan de som visade svårigheter i matematik och de 

som visade goda förmågor och pekar på vikten av att möta elevers behov av stöd i 

matematikutvecklingen tidigt. Stöd för detta finns även i en 5 år longitudinell studie där 

samma utveckling beskrivs men även undersöker vilka kompetenser som bör prioriteras för en 

positiv matematikutveckling (Geary, 2011). Här sticker Häggblom (2000) ut och menar att 

elevernas matematikkunskaper i tidig ålder inte har så högt prediktionsvärde för hur eleven 

lyckas i matematik över tid utan miljön spelar en större roll. Sterner (2015) har visat i en 

interventionsstudie att ett strukturerat arbete med taluppfattning och resonemangsförmåga i 

förskoleklass visar goda resultat på elevers matematikkunskaper. De goda resultaten kvarstår 

även ett år senare. Ett strukturerat arbete med taluppfattning och resonemangsförmåga ger 

även personalen redskap att lättare identifiera och fånga upp de elever i förskoleklassen som 

befinner sig i riskzonen för att hamna i matematiksvårigheter (Vennberg, 2015).  

Forskningsfältet visar att en god lärmiljö och olika former av stödinsatser skapar 

förutsättningar för en god matematikutveckling. Det framstår dock ingen tydlig bild av hur 

detta skapas utifrån varje elevs specifika behov. 
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Teoretiska utgångspunkter  
Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och hämtar teorier och forskning från olika 

discipliner. I forskningen ses förklaringar och en syn på matematiksvårigheter som har sin 

grund i olika discipliner såsom medicin, psykologi, psykiatri och sociologi.  

Det finns således olika förklaringsmodeller för vad orsaken till matematiksvårigheter kan vara 

och specialpedagogiken spänner över samma områden. Här beskrivs olika specialpedagogiska 

perspektiv på hur man kan förstå skolsvårigheter och då också elever i matematiksvårigheter. 

Dessa perspektiv påverkar vilka insatser skolan väljer att arbeta med (Nilholm, 2007). I detta 

sammanhang blir de perspektiv som kommer att beskrivas här en vägledning vid analysen av 

studiens data. Det finns flera olika beskrivningar av specialpedagogiska perspektiv. För att ge 

en övergripande bild väljer jag att lyfta fram några av dessa. 

 

Ahlberg (2013) beskriver fyra överordnade perspektiv som hon tillskriver olika 

förklaringsmodeller när det gäller orsaker till skolproblem. De perspektiv som söker 

förklaringar till skolproblem hos individen benämns individperspektiv. Det är eleven som har 

svårigheter och förklaringar till individens problem grundas ofta i medicinska, neurologiska 

och psykologiska förklaringsmodeller. Utifrån detta perspektiv blir skolans stöd till elever i 

skolsvårigheter olika metoder och åtgärder som har som uppgift att kompensera för elevens 

brister. Detta perspektiv med individen som bärare av problemet benämns även 

kompensatoriskt perspektiv (Engström, 2015; Nilholm, 2007).  

De perspektiv som lägger förklaringar till skolproblem hos skolan som organisation och 

verksamhet benämner Ahlberg (2013) som organisations- och systemperspektiv. För att hitta 

förklaringar på skolsvårigheter tittar man då på sociologiska, pedagogiska och 

organisationsteoretiska förklaringsmodeller. Behovet av specialpedagogiska insatser kopplas 

till brister i skolans organisation och lösningen kan då ligga i organisationsförändringar.  

De perspektiv som söker förklaringar till skolproblem i samhälleliga strukturer och 

maktförhållanden och som lägger fokus på inkludering i skolan kallar Ahlberg (2013) för 

samhälls- och strukturperspektiv. Det är skolan och inte eleverna som ska anpassas för att en 

inkluderande undervisningssituation ska äga rum. För att elever inte ska vara i behov av 

specialpedagogiskt stöd är det reformer i utbildningssystemet som bör genomföras. Detta 

perspektiv, menar Ahlberg, har kritiserats för att alltför förenklat förklara det 

specialpedagogiska områdets komplexitet.  

Relationella perspektiv beskriver Ahlberg (2013) som perspektiv där skolsvårigheters 

förklaringar söks i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. Det blir då ett fokus på 

relationer och interaktioner. Forskningens intresse vänds mot elevens möte med skolans olika 

nivåer (samhälle, organisation, grupp och individ) och i relationer där emellan. Eleven 

befinner sig i svårigheter och inte som bärare av problemet själv. Stödet till eleven bör 

således ske på de olika nivåerna.  
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De perspektiv Ahlberg(2013) beskriver kan knytas till andra forskares benämningar och 

kategoriseringar. Nilholm (2007) pratar om ett kritiskt perspektiv där stödet till eleven i form 

av specialundervisning ses som något som marginaliserar och pekar ut eleven. Han för även 

fram dilemmaperspektivet som menar att skolan står inför olika grundläggande dilemman. Ett 

sådant dilemma kan vara att alla elever ska nå samma mål samtidigt som undervisningen ska 

anpassas till allas olika förutsättningar och behov. Detta medför en komplex vardag som 

lärare och speciallärare ställs inför.  

Dessa perspektiv blir grunden för hur jag ser på de data studien ger. Hur kan det som uttrycks 

i samtalen förstås? Skolan uppvisar en komplexitet och utifrån denna ska skolan bestämma sig 

för hur stödet till elever ska se ut för att uppfylla läroplanens intentioner om att uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar att nå målen. En utblick tas från de beskrivna 

perspektiven med ett extra fokus på två överordnade perspektiv som Ahlberg (2013) 

beskriver; individperspektivet och det relationella perspektivet, när jag försöker förstå den 

beskrivna vardagen i arbetet med elever i matematiksvårigheter och elever med diagnosen 

dyskalkyli. I och med att begreppet dyskalkyli förs in i studien så torde den riskera att få en 

slagsida mot ett individuellt perspektiv som medför en kategorisering av eleverna. De två 

perspektiven förutsätts inte heller förekomma renodlat. 

                                                                                                                                                                          

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur speciallärare beskriver begreppen 

matematiksvårigheter och dyskalkyli och hur speciallärare arbetar med de elever som 

innefattas av dessa begrepp.  

För att besvara studiens syfte kommer följande frågeställningar vara vägledande: 

 Hur beskriver speciallärare i grundskolan begreppen matematiksvårigheter och 

dyskalkyli? 

 Hur arbetar speciallärare i grundskolan med elever som är i matematiksvårigheter eller 

som har fått diagnosen dyskalkyli? 

 

Metod 
För att fånga speciallärares beskrivningar om matematiksvårigheter samt dyskalkylibegreppet 

och stödjande matematikundervisning så är det lämpligt att forskningsansatsen är kvalitativ då 

det kvalitativa synsättet står för ett perspektiv som beskriver tolkningar och förståelse 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Studiens ambition är att presentera en kollektiv 

förståelse av begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli och hur stödet ser ut för de 

elever som innefattas av dessa begrepp.                                               
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Metodansats 
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur speciallärare beskriver begreppen 

matematiksvårigheter och dyskalkyli och hur speciallärare arbetar med de elever som 

innefattas i dessa begrepp. Studien syftar till att ta del av speciallärares beskrivningar av ett 

fenomen och en praktisk vardag kopplad till fenomenet. Detta hänger ihop med 

hermeneutikens tolkande ansats då studien handlar om att tolka, förstå och förmedla 

(Westlund, 2015). Studien blir då en kvalitativ studie där det eftersökta hittas i lyssnandet till 

människors berättelser. Studien söker här en förståelse som skiljer sig från att beskriva 

omfattning av något (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017) och på så sätt skiljer sig studien 

tydligt från den kvantitativa forskningen. Den kvalitativa studien beskriver en tolkning av 

verkligheten och där mina erfarenheter sannolikt påverkar denna tolkning (Fejes, 2015). Det 

eftersökta blir i denna studie ingen absolut kunskap eftersom varje människa bär på sin egen 

berättelse och uppfattning separerad från andra människors berättelser och uppfattningar.                                                                                    

Undersökningsmetod 
Som datainsamlingsmetod används fokusgrupper med syftet att få en beskrivning av den 

kollektiva förståelsen vilket passar studiens syfte. Studiens frågeställning avser att synliggöra 

tankar som finns hos speciallärare när det gäller arbetet med elever i matematiksvårigheter 

och elever med dyskalkylidiagnos. Forskningsfrågan kan omfatta ett mycket stort och 

innehållsrikt område. Detta i kombination med en begränsad tillgång på tid gör fokusgruppen 

till ett lämpligt alternativ som datainsamlingsmetod. På en kort tid kan mycket data samlas in 

som kan generera ett dynamiskt material som ger flera möjligheter i analysfasen. Att använda 

fokusgrupper kan liknas vid en gruppintervju men med den stora skillnaden att data samlas in 

genom den interaktion som står i fokus för samtalet eller diskussionen. Avsikten med 

fokusgrupper är att en kollektiv förståelse ska träda fram där alla åsikter är värdefulla. 

Deltagarna får möjlighet att ställa frågor till varandra och klargöra sina ställningstaganden för 

varandra. Ett fokusgruppssamtal kan genom den interaktionen ge mer data än vad 

motsvarande antal individuella intervjuer skulle resultera i (Morgan, 1996). 

Gruppinteraktionen kan medföra att det är lättare att uttrycka känslor och åsikter vilket 

främjar dynamiken i samtalet.  

Hur många som arbetar med elever som har diagnosen dyskalkyli var inte känt innan samtalen 

men förhoppningen var ändå att fokusgruppen som metod skulle ge information i enlighet 

med studiens syfte. Ytterligare en önskvärd effekt är att utöver de rena forskningsresultaten så 

ska deltagarna uppleva ett utbyte av att de deltagit i gruppen. Deltagarna blir i samtalet 

”experter” på sina egna erfarenheter vilket kan stärka speciallärarna i sin yrkesroll (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017; Wibeck, 2010). Fokusgruppssamtal kan därmed bli en form av 

kollegialt samtal där reflektion över sitt arbete är möjligt och samtidigt ge en möjlighet till 

kunskapsbyggande.  
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Urval och genomförande 

För att hitta deltagare till gruppen bestående av speciallärare användes en mejllista över 

deltagare till ett nätverk för speciallärare och specialpedagoger. De har en liknande bakgrund 

vad gäller utbildning och kunskaper vilket ökar möjligheten till ett dynamiskt interagerande i 

gruppen.  Responsen var mycket begränsad. De flesta som besvarade mejlet beklagade att de 

inte kunde delta i studien med hänvisning till att de inte ansåg sig ha tid. Ett flertal personer 

hänvisade till att de inte arbetade så mycket med matematik eller tydligt skrev att de kände sig 

osäkra inom matematikens område. Förhoppning var att genomföra tre fokusgrupper med fyra 

deltagare i varje grupp alltså sammantaget tolv informanter. Efter ett nytt utskick i form av ett 

påminnelsemejl började det att lossna lite och fler personer ställde sig positivt till att delta. 

Den avgörande svårigheten blev dock att få olika personer att samlas på en gemensam tid. 

Detta gjorde att gruppstorleken förändrades i förhållande till min planering. Två av grupperna 

bestod av tre informanter och en grupp av sex informanter. Sammantaget blev det tolv 

informanter som planerats vid studiens start där samtliga deltagare arbetar med 

specialundervisning. En av dem har en specialpedagogutbildning och resterande har 

speciallärarutbildning, varav fyra med matematikutveckling som inriktning. Två av 

speciallärarna är även förstelärare. Deltagarna förutsätts vara intresserade av ämnet och 

därmed engagerade, vilket gör att fyra deltagare kan räcka för att få en interaktion, menar 

Morgan (1996). Små grupper är passande då deltagarna är engagerade i ämnet och vill ha en 

hög grad av inflytande på samtalet. Båda gruppstorlekarna visade sig fungera enligt denna 

förhoppning. 

Att använda fokusgrupp som metod testades inför studien. Testen genomfördes i en för mig 

och deltagarna välkänd miljö. Den aktuella frågeställningen för studien prövades dock ej. 

Avsikten var endast att erfara vad som fungerade bra respektive mindre bra med själva 

genomförandet av ett fokusgruppssamtal.  En fara med metoden framgick tydligt då jag i 

rollen som gruppledare vid två tillfällen gav mycket ledande frågor och vid ett tillfälle svarade 

jag nästan på frågan själv. Detta fanns naturligtvis i åtanke vid studiens samtal och det 

poängterades att gruppledaren inte innehar någon ”expert-roll” i ämnet (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017; Wibeck, 2010). Inspelningsverktygen placerades på flera olika ställen i 

rummet och rum valdes som var fria från distraktion (Creswell, 2013). 

Redan vid inbjudan att delta i studien så poängterades att det var frivilligt att delta och att det 

var möjligt att hoppa av när som helst under studiens gång. Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017)  betonar att det är viktigt vid introduktionen till fokusgruppssamtalet att lyfta fram 

konfidentialitet genom att poängtera att det som kommer att samtalas om under 

fokusgruppsträffen inte förs vidare ”utanför rummet”, vilket också gjordes.  

Vid fokusgruppssamtalen användes en intervjuguide som stöd. Intervjuguiden innehöll två 

nyckelfrågor som motsvarar frågeställningarna i studien och kopplat till dessa nyckelfrågor 

fanns ett antal möjliga följdfrågor. Intervjuguiden var vägledande men med öppning för att 
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följa diskussionen (Dahli-Ivanoff & Holmgren, 2017). När studien är begränsad till endast tre 

fokusgrupper så spelar intervjuguiden en stabiliserande roll till skillnad från studier med 

många fler grupper där frågorna kan vara mera öppna (Morgan, 1996). Tre grupper behöver få 

liknande förutsättningar för att det ska bli lättare att analysera data.  

Inledningsvis förtydligades rollen som gruppledare i samtalet som den som lyssnar på 

deltagarna och för in klargörande följdfrågor eller nya vinklingar om det behövs för att hålla 

dynamiken i samtalet vid liv. För att få deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och 

tankar så är det av stor vikt att miljön är tillåtande (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017) och 

gruppledarens uppgift är att få till denna miljö. Det rumsliga arrangemanget och den fysiska 

miljön är viktiga att tänka igenom innan gruppen träffas och Wibeck (2010) menar att det 

finns erfarenheter som visar att små rum ökar en grupps interaktion till skillnad från större 

rum. Studiens fokusgrupper hölls i tre olika rum av varierande storlek. 

Dataanalys  

Redan vid fokusgruppssamtalet startade en analys av materialet på så sätt att stödord 

antecknades och redan samma dag startades transkribering av materialet. Strävan var att vara 

observant på den analys som gjordes vid första fokusgruppssamtalet för att inte ta med den 

analysen in vid nästa samtal. Det blev en balansgång mellan en tidigt påbörjad analys och ett 

helt neutralt förhållningssätt. Analysen ska leda fram till en beskrivning av verkligheten som 

den förstås och upplevs av andra men där forskarens kunskap och bakgrund blir ett aktivt 

redskap i tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2015). Syftet med analysen blir således att 

utifrån studiens frågeställningar söka mönster i innehållet som besvarar dessa frågeställningar.  

En första transkribering gjordes för hand där allt skrevs ned som sas i respektive grupp. Sedan 

genomlyssnades inspelningarna ännu en gång och med stöd av transkriberingarna skrevs 

materialet ned på datorn. Genom att arbeta på detta sätt blev materialet väl genomlyssnat. 

Materialet sorterades sedan i teman för att fånga beskrivningar av gemensamma erfarenheter. 

Dessa teman sorterades sedan i underkategorier för att försöka fånga de stora idéerna utan att 

fastna i detaljer. Begrepp och uttryck som beskriver tankar kopplade till de olika kategorierna 

eftersöktes för att ge en överblick inför tolkningen och en nyansering av materialet. Sedan 

skrevs korta sammanfattningar av varje tema och varje kategori där möjliga citat markerades 

för att beskriva uppfattningar och reflektioner från olika kategorier. Citaten valdes utifrån hur 

tydligt de beskrev en reflektion som framfördes av flertalet speciallärare. Fördelningen av 

citat blev på detta sätt ojämn då inte samtliga speciallärare citeras och på så sätt synligörs i 

materialet.  Ingen informant har dock valts bort ur analysen utan representeras i de 

sammanfattande teman som beskrivs. Här infinner sig ett visst mått av kvantitet då de 

uppfattningar och reflektioner som har högst frekvens framkommer tydligast. I nästa steg 

tolkades materialet utifrån de nedskrivna sammanfattningarna. En viss förståelse som fåtts 

genom arbetet med materialet fanns redan men behövde här vägas samman med alla de 

reflektioner som gjorts under arbetet. En jämförande analys pågår hela tiden i de olika faserna 

(Thornberg & Frykedal, 2015 ). En god balans mellan närhet och analytisk distans 

eftersträvades. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) så bör enskilda citat användas 

sparsamt i resultatet. De motiverar detta med att fokus ska vara på diskussionen och att det 
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inte handlar om omfattning eller frekvens av olika aspekter. I denna studie används dock citat 

då det levandegör materialet. 

 

Kvalitetsaspekter 
För att utvärdera och säkerställa kvaliteten inom kvalitativ forskning används ofta andra 

begrepp än inom kvantitativ forskning menar Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017). I denna 

studie väljs att använda begreppen tillförlitlighet och giltighet. 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) påpekar att man som gruppledare vid en fokusgrupp 

innehar en mindre kontroll över datainnehållet än vid individuella intervjuer då det ligger i 

fokusgruppens syfte att främja interaktion. Med tanke på att studien genomförs med 

fokusgrupper som metod och där jag som gruppledare är oerfaren i rollen som detta så finns 

det viss anledning att misstänka att misstag kan ha skett i själva metodförfarandet. Som 

gruppledare för en fokusgrupp är det viktigt att reflektera över sitt eget bidrag till 

kunskapsproduktionen där forskaren behöver vara känslig för sina egna fördomar och på så 

sätt eftersträva en reflexiv objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Som forskare och 

gruppledare behövs en medvetenhet om att det kan finnas många olika tolkningar av det som 

framkommer vid samtalet.  

För att nå en så god tillförlitlighet som möjligt är det även viktigt att följa metodens 

metodologiska kriterier och forskningsförfaranden (Dahlin- Ivanoff & Holmgren, 2017).                                                                                                                          

Wibeck (2010) menar att tillförlitligheten har att göra med tolkningen av det som observerats. 

Det blir då viktigt att kalla saker för dess rätta namn och studera det man sagt att man avser att 

studera. Denna analys underlättas av att gruppledaren sammanfattar det som sagts under 

sessionen tillsammans med gruppdeltagarna, vilket inte gjordes i detta fall i samtliga grupper 

vilket kan minska tillförlitligheten. Avsikten med studien är att få en fördjupad förståelse av 

speciallärares tolkning av ett område som ingår i deras yrkesutövning. Studien ämnar inte visa 

på några generella slutsatser om gruppen speciallärare i allmänhet utan resultatet gäller de 

deltagande speciallärarna. Ur denna aspekt beskriver studien det som var avsikten att 

beskrivas och kan på så sätt tillmätas tillförlitlighet. Begränsningen av studiens omfång är 

tydligt beskrivna och avgränsningen till att omfatta endast tre fokusgrupper är vald utifrån den 

tid som fanns till förfogande för studien. 

Att studien innefattar endast tre fokusgrupper minskar resultatets giltighet när det gäller att 

generalisera i vilken grad resultatet speglar en bild som är väl representerad i allmänhet. 

Göransson och Nilholm (2009) pekar på risken att i kvalitativa studier låta urvalet i smyg 

representera en större grupp. De benämner detta som smygrepresentation vilket i denna studie 

förhindras genom att resultatet inte ges något generellt värde för gruppen speciallärare i stort. 

Däremot kan resultatet användas som utgångspunkt för andra forskare för att hitta mer 

generella resultat. Att någon annan skulle kunna komma fram till samma resultat som 

framkommer i denna studie efter endast tre fokusgrupper är möjligt, men likaväl innehåller 

det resonemanget en viss grad av osannolikhet. Wibeck (2010) menar att ett sätt att försäkra 
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sig om giltighet i fokusgruppsstudier är att låta flera forskare oberoende av varandra göra 

översiktsanalyser. Dessa analyser kan sedan jämföras. En oberoende bedömare skulle kunna 

läsa igenom och se om de kodar materialet på samma sätt. Denna lilla studie medger inga 

sådana granskningar.  

Etiska överväganden 

Forskningsetik gäller normer som forskarsamhället reflekterat över och som antas kunna 

fungera som vägledning (Vetenskapsrådet, 2017). Normerna kan gälla hur deltagarna i en 

studie behandlas och hur deras röster förs fram. Informanterna ska inte utsättas för 

kränkningar eller skador vid deltagandet i en studie. Vetenskapsrådet skriver också om de 

etiska frågor som rör forskarens ansvar gentemot forskningen och forskarsamhället – något de 

kallar forskaretik.  

Inga elever träffades och de exempel på uttalanden från fokusgruppens medlemmar som tas 

med i studien kan inte knytas till någon specifik skola eller elev och inte heller till någon 

specifik deltagare i fokusgruppssamtalet. Vid transkriptionen förekommer inga namn utan 

personerna benämns Lärare 1(L1), Lärare 2 (L2) osv. Ingen beteckning angående vilken 

fokusgrupp läraren deltog i har synliggjorts vid citathanteringen för att försvåra en 

identifiering då endast tre fokusgrupper genomfördes. Ljudinspelningarna förvarades så att 

ingen obehörig kunde ta del av dem och de har inte använts på något annat sätt än det som 

avses i studien. Det som sägs i samtalen ”stannar i rummet” men detta är enligt Wibeck 

(2010) den största etiska risken med fokusgrupper. Forskaren kan för egen del säkerställa att 

inga uppgifter som rör deltagarnas identitet röjs men det är omöjligt att garantera att övriga 

deltagare i gruppen inte sprider information. Detta dilemma upplystes deltagarna om då de 

valde att delta i studien. Som gruppledare strävade jag efter en balans mellan att uppmuntra 

personliga berättelser men inte medverka till att någon deltagare avslöjade något om dem 

själva som de sedan skulle komma att ångra.  

En gruppledare behöver uppmuntra alla att delta aktivt men även förmedla en känsla att inte 

tvingas svara på något de känner sig obekväma med. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

lyfter fram att gruppledaren har ett ansvar för att rätta till missuppfattningar och ge korrekt 

information utan att för den skull vara expert. Detta gäller i allra högsta grad om kränkande 

uttalanden framkommer som kan få andra gruppmedlemmar att känna obehag. Uppfattningen 

vid fokusgrupperna var att detta inte inträffade under något av de tre samtalen men det gjordes 

inte någon skriftlig utvärdering för att undersöka detta. 

Resultat 
Resultatet redovisas med utgångspunkt från studiens frågeställningar och de teman som 

framträder vid analysen. Först presenteras resultatet utifrån en mer beskrivande ansats i stort 

utifrån respektive tema och frågeställning för att i resultatdelens andra del följas av den 

tolkning som gjorts utifrån de teoretiska perspektiv som valts att användas för att förstå 

materialet.  
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Speciallärare beskriver begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli 
Följande tre teman har framträtt utifrån den första frågeställningen om hur speciallärare i 

grundskolan beskriver begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli; manifesterade 

svårigheter hos individen, resonemang om orsaker samt ambivalens kring begreppet 

dyskalkyli. De redovisas här var för sig utifrån en beskrivande ambition.  

Manifesterade svårigheter hos individen 

Speciallärarna är mycket samstämmiga i sina beskrivningar av elever med svårigheter i 

matematik. En gemensam beskrivning tar sin utgångspunkt i att svårigheterna som eleverna 

uppvisar finns redan i den grundläggande matematiken. Eleverna visar svårigheter i 

framförallt taluppfattning och det kopplas ofta till beskrivningar av att eleven inte förstår eller 

kan använda sig av tallinjen och många nämner specifikt antalsuppfattningen.  

Och det härmed rimlighet och att kunna se…kunna dela tal alltså…jag kan tycka att man upptäcker dem 

ganska tidigt. Kunna se på tallinjen, alltså 0-100…var ligger 50 där? Inga begrepp om det alltså. (L10) 

Speciallärarna beskriver att de svårigheter som är kopplat till taluppfattningen löper med över 

tid. Det är ingen skillnad på hur speciallärarna från de lägre åldrarna och de som undervisar på 

högstadiet beskriver de svårigheter som de anser att en elev i matematiksvårigheter visar. Att 

eleven räknar på fingrarna är en vanlig strategi hos de beskrivna eleverna och denna strategi 

förekommer även hos de äldre eleverna. 

Det som är svårt bland de yngre är svårt när man är äldre också ….när man kommer upp till elever högre 

upp i åldrarna så är det ju samma saker som slår tillbaka…dom har inte ens antalsuppfattning...dom har 

liksom inte talen klara för sig . (L3) 

De tankar som beskriver att svårigheterna är bestående över tid, knyter an till elevernas 

kunskaper i förskoleklass och hur dessa sedan hänger med under skoltiden. De beskriver hur 

förskoleklassens elever screenas och överlag framträder att det finns en god kontroll på 

kunskaperna i förskoleklass. Speciallärarna menar att kunskaperna i förskoleklass överlag är 

goda i matematik men de elever som visar låga resultat vid de screeningar som görs behåller 

dessa skoltiden igenom. Dessutom ser de en progression som innebär att glappet ofta ökar 

från år till år mellan denna grupp elever och elever utan uppvisade svårigheter. 

Man ser ju redan …vi testar ju barnen redan i förskoleklass…tre gånger om året…och då ser man ju 

väldigt tydligt…dom här barnen som ligger oerhört lågt där …dom vet man nästan garanterat att dom 

kommer att ligga steget bakom hela tiden. Så har dom inte satt talraden upp till 100 till exempel…kan 

räkna till 20..taluppfattningen…det är jättesvårt att ta ikapp det. (L10) 

En framträdande bild är den av eleven som ”ojämn”. Ena dagen visar eleven att den förstår 

hur den ska göra och nästa dag är det som ”bortblåst”. Det är också vanligt att ojämnheten 

inte endast visar sig från dag till dag utan även från de olika områdena inom matematiken.  

Näh…men det är väl det här med taluppfattningen…att dom fyra räknesätten och tabeller ….att man 

tycker att man tränar och tränar …och det går liksom inte in..det fastnar bara inte. (L11) 

Det rinner av …eller sitter inte kvar. (L1) 
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När begreppet dyskalkyli ska beskrivas så kopplas det till räknesvårigheter som gör att den 

tidiga och grundläggande matematiken är mycket svår att greppa för eleven. Att automatisera 

olika tabeller och talfakta vållar stora svårigheter.  

Ja har egentligen två elever jag tänker blir väldigt tydligt i mitt huvud som har …ja…tydliga 

matematiksvårigheter av en helt annan grad …varav den ena eleven fått diagnosen nu då…jag tänker att 

det som präglar dom är verkligen det här att det är det grundläggande, grundläggande som man nästan 

inte kan förstå att det är svårt …antalet 7 när man går i trean. (L1) 

 

Resonemang om orsaker till matematiksvårigheter och dyskalkyli  

När samtalet rör orsaker till matematiksvårigheter och dyskalkyli nämns många olika orsaker 

men påfallande ofta kopplas svårigheterna ihop med andra diagnoser. De allra vanligaste 

kopplingarna görs till dyslexi och ADHD. Allra mest uppehåller de sig runt elever med 

koncentrationssvårigheter. Elever med koncentrationssvårigheter beskrivs som en mycket stor 

grupp bland de elever som är i matematiksvårigheter. 

Mycket koncentrationssvårigheter kan jag tycka…just det här att koncentrara sig på genomgångar och 

delta i jobbet. (L2) 

Dom har ju missat så enormt mycket undervisning som dom inte har kunnat tillgodogöra sig på grund av 

…kanske inte på grund av att de faktiskt egentligen har dyskalkyli utan på grund av sina 

koncentrationssvårigheter. (L10) 

När koncentrationssvårigheterna anges som en orsak så kopplas samtalen också ofta till hur 

undervisningen passar dessa elever. Stora klasser ses av flera som en försvårande 

omständighet för dessa elever. Här nämns även ADD och språkstörning som orsaker till att de 

inte kan ta emot den undervisning som bedrivs i klassrummen. När dyslexi finns med i 

resonemangen så nämner flera att svårigheterna kan se väldigt lika ut. Frågan som ställs är 

ofta vad som är vad. 

Det kan vara så många olika orsaker…det ser ut som någonting annat. (L5) 

Den elev som jag har …har både en grav ADHD och dyskalkyli och dyslexi. Jättekomplicerat egentligen 

vad det kan vara. Vi tycker ju att sen medicineringen och att eleven blivit äldre så märker man mindre av 

dyskalkylin…så där kan man ju verkligen fundera om det verkligen är. (L5) 

Att lära sig att memorera…jag tycker också dom som har dyslexi har ju samma svårigheter…det är 

ganska nära. (L11) 

Som den allra enskilt vanligaste orsaken anges brister i arbetsminne. Det visar sig som 

svårigheter i att hantera tal i själva räknandet men kopplas även ihop med de svårigheter som 

visar sig i form av att eleverna inte kommer ihåg från gång till gång.  

Minnessvårigheter och så det här med inre bilder. Många barn har ju svårt att se inre bilder av tallinje 

eller….därför skapar du inre bilder när du bygger upp din matematiska förmåga på olika sätt och hänger 

upp det på någonting. Dom har ingenstans att stoppa det utan det blir något ytligt eller så…och nästa gång 

har dom glömt bort det. (L7) 
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Två nämnda orsaker till att risken för att utveckla matematiksvårigheter är stor är att elev är 

prematur eller att eleven har en långsam inlärningstakt. Även förväntningar nämns och 

kopplas då till att föräldrar kan beskriva sina egna svårigheter i matematik och därmed 

överför en bild av att det inte är någon ide´.  

Elevens dyskakyli berodde med allra största sannolikhet på att hon var för tidigt född…för tidigt född, 

ADHD och så vidare…dom är ofta mer i riskzonen. (L8) 

Speciallärarna beskriver flera förhållanden kopplat till undervisningssituationen som orsak till 

att elever är i matematiksvårigheter. De framhåller att lärarna går för fort fram och lämnar det 

konkretiserande arbetet för tidigt. Det är främst de som arbetar i de lägre åldrarna som 

beskriver att många elever får svårigheter just för att de inte får befästa grunderna innan de 

förväntas gå vidare. Överlag saknar de ett arbete i klassrummen som bygger på konkretisering 

och detta oavsett vilken årskurs som speciallärarna arbetar med. Att sitta i ett klassrum och 

inte förstå skapar uppgivenhet och/eller stress menar flera.  

Jag tror också mycket kan bero på att man har gått för fort fram. Vissa behöver så lång  tid…det bygger ju 

på varandra. Ja det gör ju svenskan också men jag tror att man är duktigare…man sätter inte en tjock bok 

framför en elev som inte kan läsa. Men det är lättare…alla ska ha samma mattebok…det är lättare liksom 

att differentiera svenskan. Jag tror att ibland så sitter många av tiden och gör för svåra saker hela tiden 

och dom sitter och inte kan. (L11) 

 

Ambivalens kring begreppet dyskalkyli 

När speciallärarna pratar om dyskalkyli så uttrycker de att det är svårt att se och förstå om 

eleven ”har dyskalkyli” eller inte. De uttrycker att det är svårt att dra en gränslinje men 

återkommer till att det är i räknandet som svårigheterna visar sig vid dyskalkyli. Elever med 

dyskalkyli visar sin ojämnhet framförallt i att en del områden kan gå bra att greppa men 

”svårigheter i räknandet” framställs som det som utmärker dessa elever allra mest. En del av 

dem arbetar med elever som har diagnosen dyskalkyli medan andra inte arbetar med någon 

just nu. Oavsett vilken grupp de tillhör så uttrycks en osäkerhet bland de flesta över kriterier 

men några av dem beskriver elever där de inte känner denna tveksamhet. 

Jag tycker det liknar varandra. Dom här två som vi fick tillbaka som inte fått diagnos…jag tycker det är 

så att vi har samma problematik som med en som fått det tycker jag. (L11) 

Vid beskrivningar av tankar runt utredning och diagnos kopplat till matematiksvårigheter och 

dyskalkyli framkommer även där en ambivalens. Det som lyfts fram som det allra viktigaste 

är att eleven får rätt stöd och där kan en utredning vara till hjälp. De betonar att en eventuell 

diagnos inte ska avgöra om elev får stöd eller inte. Flera uttrycker en undran över 

dyskalkylidiagnosens ställning i samhället i stort men även i skolans värld.  

Dom är väl inte överens om vad dyskalkyli är …forskarvärlden.. (L5) 

Inte solklara diagnoskriterier …man är inte riktigt överens. Det är en dimension inom just dyskalkylin 

som blir lite besvärlig. På så sätt kan det ibland bli lite uddlöst kan jag tänka på ett sätt. (L1) 
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Många trycker på att det är viktigt att utreda och eventuellt få diagnos såväl ur skolans och 

den enskilde individens perspektiv. Diagnos som en förklaring till varför man har svårt med 

matematiken ses positivt. Den eventuella känsla av skam eller skuld som kan förknippas med 

svårigheter kan lyftas bort men även där uttrycks en del ambivalens. En utrednings vägvisning 

gentemot åtgärder ses som den största anledningen till utredning. 

Jag är ju för diagnoser…att man ska veta. Jag tycker jag har sett att det varit till stor hjälp för elever som 

jag haft …att veta varför vissa saker är svåra och veta vad man behöver ta hjälp med. Och också veta att 

jag behöver kämpa extra mycket…för så blir det ju också. Jag tycker diagnosen är viktig för barnen.  

(L12) 

Samtliga grupper reflekterar mycket kring hur utredningar för att eventuellt ställa en 

dyskalkyldiagnos går till. Frågan om logopeder som utredare väcker många känslor. Det finns 

en tveksamhet kring hur logopedutbildningen berör ämnet matematiksvårigheter. 

Tveksamheten gäller även det faktum att det är logopeder som ger åtgärdsförslag utifrån 

utredningen. De speciallärare som har den utbildning som är inriktad mot 

matematikutveckling ser sig själva som möjliga att utföra dessa utredningar med 

reservationen att de kan behöva en kompetenshöjning vad gäller själva utredningsförfarandet 

och administrering av olika tester. 

Det skulle vara speciallärare i matematik som gör dyskalkyliutredningarna. Kanske man skulle ha något 

extra….kompetens i utredningsförfarande. (L3) 

Det här att man ska få återkoppling efter utredningen…på bra saker att göra…det upplever jag är väldigt 

svårt att ta emot från någon som sitter och gör språkliga bedömningar…faktiskt. (L1) 

 

Speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter eller elever med 

diagnosen dyskalkyli 
Två stora teman, stöttning i undervisningen och specialundervisning enskilt eller i grupp har 

framträtt utifrån den andra frågeställningen om hur speciallärare i grundskolan arbetar med 

elever som är i matematiksvårigheter eller har fått diagnosen dyskalkyli. De redovisas först 

var för sig utifrån en beskrivande ambition.  

Stöttning i undervisningen  

Speciallärarna beskriver sitt arbete generellt utifrån två aspekter; dels det arbete som de utför 

när de träffar elever enskilt eller i liten grupp och dels från det arbete som de utför i 

klassrumsundervisningen eller direkt mot lärare. Det sistnämnda beskrivs som en stöttning.  

De beskriver klasser där elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen av flera olika 

skäl. En del beskriver stora klasser men den vanligast förekommande reflektionen är att 

eleven möter en undervisning som inte är på rätt nivå för just den eleven. Här beskriver 

speciallärarna att de har en stöttande roll och till viss del kompenserande funktion. Detta 

beskrivs som ett arbete som sker i någon form av relation med klassens lärare. Ibland är detta 

en vald organisation löpande över hela läsåret som i praktiken blir någon form av 
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tvålärarsystem medan det i andra fall bygger på de behov specialläraren i sin kontakt med 

klassläraren ser för tillfället.  

           Hos oss ser det väldigt olika ut beroende på klasser. Jag har gått in väldigt mycket i framförallt i en av 

ettorna – där vi har sett ganska mycket – då har jag funnits med en del av mattelektionerna där. (L1)  

           Relationsskapande med sina kollegor är jätteviktigt tänker jag…för att komma åt..ibland kan jag tycka 

liksom att det är jättesvårt …ge dom råd på bra sätt. (L5)  

Att vara i klassrummet tillsammans med ordinarie lärare beskrivs i ambivalenta ordalag. Flera 

har goda erfarenheter av detta och hänvisar till vikten av att kommunicera med klassens 

lärare.  Tyngdpunkten förskjuts dock i samtalen till de problem som de ser i detta arbetssätt. 

De beskriver att de inte alltid är överens med lärarna om hur undervisningen bäst ska bedrivas 

men de betonar också vilket komplext uppdrag läraren har att differentiera sin undervisning.  

Vi sliter vårt hår, vi arbetar jättemycket med att vi ska ha olika nivåer på undervisningen men det går inte 

riktigt, vi jobbar jättemycket med det. Det måste in direkt i planeringen – att planera i tre nivåer på en 

gång…det måste vi komma vidare med.  (L12) 

Relationen med klassens lärare beskrivs även utanför klassrummet. Flera av speciallärarna 

berättar om stöd till lärare i form av tips och råd och några beskriver det som handledning. I 

detta sammanhang används extra anpassningar som en beskrivning på det som specialläraren 

ger råd om.   

Sen träffas vi och har möten med mattelärarna och då pratar vi liksom att det här kan ni göra i matten 

liksom, vi tipsar eller handleder eller vad man ska säga. Elever som inte kan följa undervisningen i 

klassrummet ..då kan de få lite annat material eller lite tips av oss att det här kan du göra när dom är inne i 

klassrummet..man stöttar så.  (L11) 

Här framkommer en skillnad mellan de speciallärare som arbetar med de yngre åldrarna 

gentemot de som arbetar med exempelvis högstadiet. De äldre eleverna vill ibland inte att 

specialläraren ska arbeta tillsammans med dem i klassrummet för att de då riskerar att avslöja 

sina behov av stöd. Överlag uttrycker speciallärarna en stor lyhördhet gentemot elevens 

önskemål om stödet ska ges i klassrummet eller utanför. Mest positivt till att vara i 

klassrummet uttrycker sig de speciallärare där det är organiserat som ett mera delat ansvar för 

klassen.  

Flera av speciallärarna med mångårig yrkeserfarenhet hänvisar ett flertal gånger till skillnader 

i undervisningen i dag gentemot den de mött tidigare. De saknar användandet av laborativt 

material och tycker att lärarna ibland går för fort fram. Detta uttrycks framförallt av de 

speciallärare som arbetar på lågstadiet.  

Jag tycker det är svårt att gå in i klassrum för att hjälpa till…jag vill ju göra det konkret..man har ju 

mycket att göra gentemot klasslärare men jag tycker det är svårt….de är så fast i sin bok.  (L7) 
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Specialundervisning enskilt eller i grupp 

Speciallärarna är mycket noga med att betona att det är elevens behov av stöd som avgör 

vilken arbetsform som används. De allra flesta arbetar med elever i mindre grupp, ofta 2-4 

elever men enskild undervisning förekommer för så gott som samtliga informanter.  

En stor samstämmighet råder över att elever i matematiksvårigheter ofta behöver stöd i en 

mindre grupp eller enskilt. Ju mer omfattande svårigheter eleven befinner sig i desto oftare 

arbetar speciallärarna enskilt med eleven.  

         När den vanliga klassrumsundervisningen inte passar dom …den gör inte att de gör framsteg..då tänker 

jag att de måste få göra på ett annat sätt.  (L3) 

De som har lite större svårigheter än dom andra…så tycker jag att jag ofta hamnar i ett behov av att sitta i 

ett väldigt litet sammanhang.  (L1) 

Att arbeta med eleven enskilt beskrivs som en fördel då undervisningen kan individualiseras 

helt efter varje elevs behov. Flera beskriver en till en – situationen som helt nödvändig för att 

eleven ska ges möjlighet att koncentrera sig eller få ta den plats som behövs för att ett lärande 

ska ske.  

         …hon kan inte sitta med i en grupp..de andra tar över då utan hon måste sitta en till en. (L10) 

         Samtliga delar samma erfarenhet att de flesta elever upplever det positivt att få ”gå ut” 

tillsammans med specialläraren, om det så är i grupp eller enskilt. Ofta är det många andra 

elever som vill göra det samma och tjatar på att få komma med. De finns dock elever som inte 

vill arbeta utanför klassrummet och även detta fanns det en lyhördhet för från speciallärarnas 

sida. Det var dock flera som beskrev att detta kan skapa konflikter med den lärare som har 

hela gruppen.  

           I de allra flesta fall tycker nog eleverna att det är ganska skönt att gå ut..har jag upplevt. Jag har haft 

någon enstaka elev som inte vill gå iväg och då blev det lite konflikt mellan mig och läraren. Jag vill ju 

inte släpa ut den..det gör jag inte..men klassläraren tyckte ”du ska ut” liksom..”nu har du ju den här tiden” 

–men då måste man pausa tänker jag..så här kan vi inte göra…då blev det konflikt.  (L10) 

         Överlag är det en rad prioriteringar som speciallärarna beskriver som utmanande. Ovan 

beskrivs en situation där specialläraren och klassläraren tänker eller prioriterar olika. Detta 

beskrivs av flera speciallärare och de ger här uttryck för att det inte enbart är elevens behov 

som styr. De elever som är utmaningar för läraren vill lärarna ofta att specialläraren ska ”ta”.  

           Lärarna vill ju ha hur mycket stöd som helst. Man måste prioritera hela tiden och det kan vara jobbigt 

tycker jag. (L10) 

De betonar att möjligheten att arbeta laborativt ökar när det kan arbeta utanför klassrummet i 

undervisningsrum där de menar att konkret material finns att tillgå i hög grad. Prioriteringar 

beskrivs även i arbetet med enskilda elever och grupper. Speciallärarna ser ett stort behov av 

att arbeta med de matematiska grunderna på ett konkretiserande sätt innan de övergår till det 

mer abstrakta. Samtidigt tas eleven från sitt sammanhang i klassrummet som eleven sedan ska 

arbeta i vid andra mattelektioner. Eleven har behov av att få stöd i sina grundläggande 
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matematikkunskaper men samtidigt en förståelse för det arbete som eleven förväntas göra i 

klassrummet.  

Jag tycker klasslärarna börjar för tidigt med det abstrakta…och dels så vill ju klassläraren att dom ska 

försöka hänga med i matteboken så där har man ju en förväntan…och så måste man se vad svårigheterna 

är..så jag måste ju göra både och på något sätt. (L7) 

Differentieringen av undervisningen dyker upp som en utmaning i alla tre grupperna vid flera 

tillfällen. Det är inte en utmaning enbart för den undervisande läraren i klassrummet utan även 

för specialläraren. De beskriver en förväntan från lärarna att de som speciallärare ska lösa den 

utmaningen.  Detta gäller de elever som visar att de är i matematiksvårigheter och har svårt att 

följa den ordinarie undervisningen men även de elever som visar goda kunskaper i matematik. 

De flesta speciallärarna pratar om de elever som anses särbegåvade i matematik. De påpekar 

att ämnet är aktuellt i skolan och en majoritet uttrycker att det är svårt att få till en bra 

utbildning för den gruppen elever. Behov ställs mot varandra och flera av speciallärarna 

uttrycker att det är besvärligt att prioritera vilka elever som ska få stöd. Flera uttrycker en 

önskan om att mera renodlat få ägna sig åt de elever som har störst behov av 

specialpedagogiskt stöd.  

         Vissa saker som jag gör är inte ”spec” men det blir det i sammanhanget som det är just nu. Men 

egentligen är det inte ”spec”. Det skulle vara en till duktig lärare…så vi skulle kunna dela upp eleverna så 

skulle det bli jättebra för då skulle jag kunna ägna mig åt det som är det allra mest komplicerade eller åt 

handledning i mycket större utsträckning. (L12) 

          Några har haft undervisning utanför skoltid för att eleven inte ska behöva gå ifrån 

undervisningen i klassrummet och flera av de som inte haft det säger sig vilja prova det men 

har haft svårt att få till det.  

         Få tid utöver lektionerna skulle bli en woweffekt. (L1) 

 

Att förstå resultatet utifrån teoretiska utgångspunkter 
Här redovisas den analytiska tolkningen av resultaten i studien utifrån de teoretiska perspektiv 

som valts att relatera till. Denna tolkning har framförallt utgått från det individuella 

perspektivet och det relationella perspektivet. Den övergripande tolkning som görs av 

resultatet är att perspektiven ofta går in i varandra när den praktiska vardagen beskrivs och 

samma person kan beskriva svårigheter och möjligheter i sitt arbete kopplat till flera olika 

perspektiv  

Beskrivning av matematiksvårigheter och dyskalkyli 

Vid de beskrivningar av elever i matematiksvårigheter som speciallärarna ger framkommer en 

mycket samstämmig bild. Inledningsvis kopplas denna beskrivning till individuella 

svårigheter eller brister som eleven är bärare av. Man beskriver det eleven inte klarar av och 

kopplar det till orsaker som exempelvis brister i elevens arbetsminne eller 

koncentrationsförmåga. Det är eleven som har svårigheter som ofta är grundade i 

neurologiska förklaringsmodeller och individen blir på så sätt bärare av problemet. Detta är 
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beskrivningar som väl överensstämmer med det individuella erspektivet. Då dyskalkyli så 

tydligt finns med i studiens frågeställning så finns en risk att detta vinklat tankegångarna i 

riktning mot ett individuellt perspektiv (se vidare Resultatdiskussion).  

Ju längre samtalen fortlöper desto mera beskrivs eleverna i matematiksvårigheter i förhållande 

till den miljö de möter i skolan. Flera aspekter med stöd i ett relationellt perspektiv 

framträder. Undervisningen hamnar inte på rätt nivå för dessa elever och en majoritet av 

speciallärarna beskriver en undervisning som går för fort fram och saknar den konkretisering 

som de anser många av de elever som är i matematiksvårigheter behöver. Den differentiering i 

undervisningen som de beskriver som önskvärd ser de mycket lite av. Läroboken är oftast 

gemensam för alla och några beskriver hur detta skapar en stress hos läraren. Klasserna är i 

flera fall stora och speciallärarna visar en stor förståelse för de utmaningar detta medför för 

den som undervisar i klassrummet. De beskriver detta som en stor utmaning för skolan. Här 

visar deras beskrivning att de hittar förklaringar på de svårigheter som uppstår i mötet mellan 

elev och undervisning ur ett organisations- och systemperspektiv. Ur ett relationellt perspektiv 

blir detta en beskrivning av att något sker i mötet mellan elev och undervisning som skapar 

matematiksvårigheter.  

I samtalen väcks många funderingar kring hur utredningar av elever som är i 

matematiksvårigheter går till. Speciallärarna uttrycker en fundering kring att det är logopeder 

som genomför dessa utredningar. De tycker sig inte se en logik i de resultat dessa utredningar 

ger och funderar på om logopederna har den rätta kompetensen just gällande matematik. Ur 

ett organisations- och systemperspektiv framkommer en bild där detta är ett problem som ger 

flera av speciallärarna svårigheter i att tolka de resultat utredningarna ger och att koppla dessa 

till rätt åtgärder för individen. 

Det individuella perspektivet möter det relationella perspektivet och tillsammans syns en 

situation som skulle kunna förstås utifrån ett dilemmaperspektiv. Eleverna har olika 

individuella förutsättningar som möter en undervisning som utgår från ett läromedel som ska 

passa alla, men som i speciallärarnas beskrivning inte gör detta. Detta kan beskrivas som 

svårigheten för skolan att alla ska nå samma kunskapskrav på samma tid trots olika 

förutsättningar utifrån ett dilemmaperspektiv.  Här blir även de elever som behöver 

undervisning på en mer utmanande nivå en del av problematiken. 

Beskrivning av det arbete som speciallärare utför  

Speciallärarnas beskrivning av sitt arbete i skolan kan beskrivas utifrån ett individuellt 

perspektiv. Vanligtvis menas då att eleven är bärare av problemet och skolans stöd har som 

uppgift att kompensera för elevens brister. I denna studie framkommer en beskrivning av 

speciallärarnas arbete som kompensatoriskt ur nämnda perspektiv, men de beskriver i lika hög 

grad att deras arbete kompenserar för brister i undervisningen. Detta gäller såväl brister hos 

den enskilde läraren men med tyngdpunkt på det sätt skolan organiserar sin undervisning 

utifrån såväl gruppstorlekar som läromedel och kunskapskrav.  
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De två arbetsuppgifter som huvudsakligen beskrivs är undervisning av elever i mindre 

grupper och undervisning där de träffar eleven enskilt. Motiveringen till att arbeta med en 

elev enskilt är oftast att eleven behöver arbeta på en helt annan nivå än de andra eleverna. De 

arbetar mycket med den grundläggande matematiken och för de yngre eleverna är 

arbetspassen ganska korta och intensiva. Koncentrationssvårigheter anges som en orsak för 

den enskilda undervisningen och kan då ses som ett stöd som utgår från elevens brister, men 

kan även tydas som att skolans organisering av undervisningen är det som orsakar det 

stödbehovet. Svårigheten att kunna koncentrera sig i stora klasser lyfts fram av flera 

informanter som en orsak till behov av stöd utanför klassrummet i ett mindre sammanhang. 

När de handlar om de äldre eleverna (högstadiet) så anger de att eleverna tycker det är skönt 

att inte behöva visa några andra hur de arbetar tillsammans med specialläraren. Att behöva 

arbeta med konkretiserande material kan upplevas avslöjande. Eleven tillskriver då sig själv 

de brister som gör att hen behöver stöd.  

Att prioritera mellan olika alternativ i det stödjande arbetet beskrivs som en svårighet. 

Prioriteringen gäller dels vilka elever som ska stödjas där de beskriver att de inte alltid är 

överens med klasslärarens önskemål om vilka elever det gäller och på vilket sätt stödet ska 

ske. De beskriver en ambivalens hos såväl dem själva som hos klasslärarna om fördelningen 

av den tid de arbetar med elever utanför klassrummet och den tid de arbetar i klassrummet. Ur 

ett organisations- och systemperspektiv visar detta på att det kan finnas brister i skolans 

styrning av resurserna. Det kan också vara uttryck för en önskan och ambition hos 

speciallärarna som yrkesgrupp att arbeta på flera olika nivåer men att de förutsättningarna inte 

riktigt finns. Det kan också förstås utifrån att speciallärarna utifrån sin yrkeskompetens ser det 

naturligt att de ska arbeta med de mest komplicerade fallen vilket antyds då flera säger att de 

egentligen inte gör det som de kallar specialundervisning. 

Ur ett relationellt perspektiv tolkar jag att speciallärarna ser som sin främsta uppgift att 

överbrygga de svårigheter som uppstår i mötet mellan individ och undervisning, oavsett 

vilken av dessa som visar de största bristerna. Det som då saknas är ett förebyggande och 

främjande arbete vilket jag inte hittar så många beskrivningar av. Sammantaget framträder en 

beskrivning av en komplex vardag med en självbild som tyder på en stor yrkesstolthet.  

 

Diskussion 

Denna studie har genomförts med syfte att få fördjupad kunskap om hur speciallärare 

beskriver begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli samt hur speciallärare arbetar med 

de elever som innefattas av dessa begrepp. Speciallärare har samtalat i fokusgrupper om detta 

och de beskriver där en bild av elever i matematiksvårigheter som ett multifaktorellt problem 

som har sin grund i såväl individuella förutsättningar hos eleven som systematiska och 

organisatoriska förutsättningar i skolan.  
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Metoddiskussion 
Valet av metod föll på fokusgrupp för att detta lät som en bra metod för den korta tid studien 

skulle genomföras på. Ganska tidigt visade sig en svaghet i det resonemanget då praktiska 

arrangemang tog lång tid. Det var svårt att hitta informanter då många personer sa sig inte ha 

tid eller att de arbetade alldeles för lite med matematik. Den största utmaningen bestod dock i 

att samla deltagarna på en och samma tid för respektive tillfälle.  

Ett fokusgruppssamtal kan genom den interaktion som förhoppningsvis uppstår ge mer data 

än vad motsvarande antal individuella intervjuer skulle resultera i (Morgan, 1996). Detta var 

främsta förhoppningen vid val av metod. Om så blev fallet är svårt att undersöka utan en 

jämförande studie med exempelvis individuella intervjuer. Vid intervjuer hade däremot flera 

individuella följdfrågor kunnat ställas. Detta var något jag vinnlagt mig om att vara mycket 

sparsam med för att inte styra eller ta över samtalet för mycket. Gruppledarrollen skulle ha 

behövt tränas mera på för att öka stringensen i förhållningssättet. Detta har möjligen inte 

påverkat samtalen i någon högre grad innehållsmässigt men kunna öka känslan av ett 

medvetet förhållningssätt som gruppledare. Risken att omedvetet färgas av tidigare samtal är 

stor och om detta skedde är svårt att utvärdera på egen hand. Detta hade kunnat förbättras om 

vi varit två gruppledare vid samtalen.  

Gruppinteraktionen medförde förhoppningsvis att det var lätt att uttrycka känslor och åsikter 

vilket främjade dynamiken i samtalet. En konsekvens av livliga interaktioner kan dock vara 

att intervjuutskrifterna är något kaotiska menar Kvale och Brinkmann (2014) men något kaos 

infann sig aldrig. Upplevelsen var att interaktionen blev bra i samtliga tre grupper med en 

fördel för de mindre grupperna om tre personer. Detta befarades vara ett för lågt antal men 

istället utmynnade det i ett jämnare talutrymme där alla tre deltagarna pratade lika mycket. En 

ytterligare farhåga var att ingen av deltagarna skulle ha någon erfarenhet av att arbeta med 

elever med diagnosen dyskalkyli och att detta skulle medföra en skevhet i dialogen. Nu var 

det något som de flesta hade erfarenhet av så denna oro visade sig vara obefogad.  

De följdfrågor intervjuguiden innehöll, förutom nyckelfrågorna som motsvarar studiens 

frågeställningar, användes i mycket liten grad. Samtalen flöt på och ”rörde sig inom de 

områden” som överensstämde med följdfrågorna (se bilaga Intervjuguide). En möjlig risk för 

denna studie var att samhörighetskänslan skulle vara så hög att informella gränser uppstår i 

samtalet över vad som är det rätta sättet att tänka (Wibeck, 2010). Även Dahlin–Ivanoff och 

Holmgren (2017) ser denna risk med deltagare som kan ha en stark gruppidentitet. Om så blev 

fallet hade kunnat undersökas till viss del om deltagarna fått utvärdera om de upplevde att 

samtalet speglade deras enskilda uppfattning. Nu gjordes inte detta så risken finns att ett 

informellt tryck förmedlades. 

Vid analys av material från fokusgrupper finns en risk att den som analyserar materialet går 

igenom det selektivt och enbart tittar efter samma saker i varje fokusgrupp (Wibeck, 2010). 

Omedvetet kan detta ha skett men alla inlägg noterades i arbetet med att tematisera och 

strävan var att inte blunda för något. Metodvalet bedöms vara passande för att få studiens 

frågeställningar belysta. Deltagarna vidgade diskussionen genom att ställa frågor till varandra, 
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såväl fördjupande som utmanande.  De citat som valdes vid resultatredovisningen blev ojämnt 

fördelade utifrån representation. Citaten valdes utifrån ett tydliggörande syfte vilket visade sig 

på så sätt att några speciallärare står för betydligt fler citat än andra. Resultatet speglar dock 

samtliga speciallärares reflektioner i samtalen.  I resultatet framgår inte vilken fokusgrupp 

citatet ska hänföras till. Detta är ett led i att försvåra identifieringen av de deltagande 

speciallärarna då endast tre fokusgrupper genomfördes. Fördelningen mellan hur ofta varje 

fokusgrupp citerades är dock jämn.                                                                                    

Resultatdiskussion 
Den bild av elever i matematiksvårigheter som ges av speciallärarna i denna studie är i 

mycket överensstämmande med den forskning som jag tagit del av. Det beskrivs som ett 

multifaktorellt problem där beskrivningarna av dessa elever och deras situation utgår från 

såväl individuella förutsättningar som systematiska och organisatoriska förutsättningar i 

skolan som i sig skapar svårigheter. Beskrivningarna utgår mycket från de manifesterade 

svårigheterna i framförallt räknandet. I samband med räknandet använder sig eleven av 

tidsödande och begränsade strategier som exempelvis att räkna på fingrarna. Detta görs även 

av äldre elever och beskrivs som en framträdande strategi att notera vid misstanke om 

dyskalkyli (Butterworth och Yeo, 2010). 

Dyskalkyli som diagnos visar på vissa skiljelinjer där en är kopplad till nyttan av diagnos. 

Några menar att det inte behövs medan andra ser det som en mycket viktig pusselbit i synen 

på elever i matematiksvårigheter och att utredning ger större möjlighet till att veta vad som 

bör tränas på. Detta betonar även den svenska forskningen som rör orsaker till dyskalkyli 

(Skagerlund, 2016; Östergren, 2013). Hur träningen eventuellt förändras utifrån en 

dyskalkylidiagnos framgår inte denna studie. Tvekan inför diagnosen dyskalkyli beskrivs 

även som en osäkerhet om diagnosen finns eller inte. Detta kan kopplas till den mer välkända 

dyslexidiagnosen, vilket i studien beskrivs som mycket välbekant. Detta förhållande råder inte 

bara i Sverige (Butterworth et al, 2011).        

Den förmåga hos eleven som frekvent framhålls som inblandad i elevens svårigheter är 

koncentrationsförmågan. Om koncentrationsförmågan är bristande så medför detta svårigheter 

att ta emot undervisningen enligt speciallärarna. Att lyssna på genomgångar är en tydlig 

svårighet för dessa elever. Komorbiditeten med ADHD är mycket stor och Skagerlund (2016) 

påpekar att detta talar för att precisa orsakssamband kan behöva hanteras med försiktighet.  

Den visade ambivalensen kring dyskalkyli som diagnos förstärks av att en samstämmig 

tvekan till att logopedernas roll i utredningsförfarandet är så stort. Logopeder förknippas med 

språkliga utredningar och detta väcker misstänksamhet. Ett tydligt gemensamt evidensläge för 

diagnos och utredning är ännu i sin linda (Stockholms läns landsting, 2015) vilket ger fog för 

speciallärarnas reflektioner. Det finns inte i lag reglerat vem som får ställa diagnos dyskalkyli, 

men i den kommun där studien äger rum så är det uteslutande logopeder som gör detta. Här 

framstår speciallärare med inriktning matematikutveckling som en grupp att ge en större roll 

än idag.  
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Informanterna menar att läroboken har ett starkt inflytande och Bergqvist m.fl.(2010)  

konstaterar att när de tagit del av nationella utvärderingsrapporter så tenderar 

matematikundervisningen att se likadan ut på de flesta håll i Sverige utifrån det faktum att 

läroboken styr undervisningen. Synen på undervisningssituationen i klassrummet och elevens 

förutsättningar att tillgodogöra sig den undervisningen kan ses som ett berättigande till den 

vanligast beskrivna arbetsformen där specialläraren träffar eleven en till en eller i liten grupp 

utanför klassrummet. Det kan även ses som ett uttryck för att speciallärarna utgår från ett 

individperspektiv där förklaringar till matematiksvårigheterna söks i eleven själv (Ahlberg, 

2013) och det stöd som speciallärarna ger har som uppgift att kompensera för elevens brister 

(Engström, 2015; Nilholm, 2007). Detta kan kopplas till att det dyker upp svensk forskning 

angående matematiksvårigheter i allmänhet och dyskalkyli i synnerhet, som är inriktat på 

orsaker som går att finna i individen (Skagerlund, 2016; Östergren, 2013). Resultatet visar 

dock en annan bild där det i samband med beskrivningar av förutsättningar hos den 

individuella eleven så gott som alltid sätts i relation till undervisningen i klassrummet. På så 

vis växer det fram en bild av att matematiksvårigheterna uppkommer i mötet med 

undervisningens innehåll och det sätt skolan är organiserad. Eleven beskrivs utifrån att den är 

i svårigheter och att undervisningen inte är anpassad efter varje elevs nivå och därmed behov. 

Denna beskrivning visar på att speciallärarna söker förklaringar ur ett relationellt perspektiv 

(Ahlberg, 2013). Stödet till eleven blir även på detta sätt kompensatoriskt ur en viss 

synvinkel, då speciallärarens arbete beskrivs som att de ger eleven de förutsättningar som 

undervisningen i klassrummet inte ger eleven. Träning i mindre sammanhang kan alltså ses 

som en kompensatorisk åtgärd och därmed tillskrivas ett individperspektiv eller ses som ett 

stöd för eleven utifrån undervisningens brister i att möta varje elev vilket kan kopplas till ett 

relationellt perspektiv. Att eleven arbetar tillsammans med speciallärare utanför klassrummet 

riskerar att ge en marginaliserande effekt för eleven menar Nilholm (2007) medan andra 

menar att eleven kan uppleva sig exkluderad från matematikundervisningen även om eleven 

är närvarande i klassrummet (Roos, 2014). I studien framkom en mycket tydlig bild av att de 

flesta elever uttrycker en vilja att arbeta utanför klassrummet i ett mindre sammanhang.  

Evidensbaserad forskning saknas när det gäller att utforma undervisningen för elever i 

matematiksvårigheter menar Lunde (2011). Att använda det mindre sammanhanget då 

eleven tränar med specialläraren styrks däremot av flera interventionsstudier (Dowker, 

2005; Monei & Pedro, 2017; Mononen & Aunio, 2014). Däremot anser Kroesbergen & 

Luit (2002) utifrån sin meta-analys av interventionsstudier att olika elever med 

matematiksvårigheter behöver olika interventioner. Lunde menar vidare att vi inte vet om 

en elev med generella matematiksvårigheter behöver något annat än en elev med 

dyskalkyli. Han påpekar att skolan kartlägger och utreder men låter resultatet påverka 

stödets utformning i liten grad. Detta kan till viss del uppfattas i speciallärarnas 

beskrivning av hur deras stöd är utformat trots att de betonar att det är elevens behov som 

styr hur de arbetar med eleven.  

 

Resultatet tyder på att speciallärarna i denna studie inte arbetar med intensivperioder i 

matematik i samma grad som i läsundervisningen. Intensivträning är en av de 
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framgångsfaktorer som lyfts fram i forskning (Dowker, 2005; Kroesbergen & van Luit, 2002, 

Magne 2008). Ett sätt att öka tiden för träning är att ha undervisning utanför skoltid menar 

Magne (2008). Detta har provats av några och ses som positivt om det organisatoriskt är 

möjligt.  

Mycket forskningslitteratur om matematiksvårigheter handlar om elevens svårigheter i 

matematik utifrån ett individuellt perspektiv där individen blir bärare av problemet.  Då 

förklaringar ligger till grund för åtgärderna medför detta att åtgärderna kopplas till individen 

och vi riskerar då att bortse från andra möjliga orsaker till elevens svårigheter. I denna studie 

framkommer en bild av hur detta perspektiv samexisterar med det relationella perspektivet.  

Avslutande reflektioner och framtida forskning 

Att dyskalkyli inte är lika etablerat som dyslexi som diagnos framträder tydligt. Här finns 

utrymme för kompetenshöjande insatser. I september 2017 har ett dyskalkylinätverk bildats 

för logopeder i Sverige där en av deras uppgifter är att arbeta fram en konsensusplan 

angående räkneutredningar. En tanke som väcks är att detta skulle kunna ske i samarbete med 

speciallärare med inriktning matematikutveckling. Oavsett om detta sker så framstår en dialog 

mellan logopeder och speciallärare som arbetar med elever i matematiksvårigheter och 

dyskalkyli som önskvärt. 

Det anses svårt att differentiera undervisningen utifrån varje elevs behov. Lärarna (drivna av 

lärobok och kunskapskrav) går ”för fort fram” för en del elever och konkretisering av 

matematiken saknas i klassrummen. Att stöd till elever i form av träning i liten grupp eller en-

till-en är nödvändigt råder det samstämmighet kring. En möjlig fråga att ställa är varför det 

laborativa materialet som ökar konkretisering beskrivs som något som finns hos specialläraren 

men inte i klassrummet. Här framträder utvecklingsmöjligheter för speciallärare. De behöver 

ges möjligheter att ta plats i skolan på ett organisatoriskt och strukturellt plan. 

Att matematiksvårigheter beskrivs ha en rad olika orsaker framgår tydligt och stödet 

utformas utifrån elevens behov. Här behöver vi fundera mera, hur vet vi vad som bäst 

möter en elevs individuella behov? Finns förebyggande och främjande arbete som ger 

effekt för dessa elever. I denna studie framkommer inte mycket av ett sådant arbete och en 

intressant fråga är hur detta skulle kunna se ut i praktiken. Att analysera och medverka i 

förebyggande arbete med att undanröja hinder eller svårigheter i olika miljöer är ett 

uppdrag enligt examensförordning för speciallärare. 

 

Speciallärarna visar upp en bild av att eleverna ser positivt på att träna utanför klassrummet 

och i ett mindre sammanhang. I en vidare inkluderingsdiskussion blir detta intressant. Att 

det inte är den rumsliga placeringen som avgör grad av inkludering framkommer här, men i 

den allmänna debatten om inkludering ser vi utslag av att det som visar på fungerande 

inkludering är att alla mindre sammanhang tas bort. Speciallärarna beskriver att de tror att 

många elever ”sitter av tiden” i klassrummet under matematiklektionerna för att 

undervisningen inte är tillgänglig. Lösningen blir då att differentiera undervisningen i 

klassrummet. Detta uttrycks som en svår utmaning i samtliga grupper. De elever som anses 
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tillhöra gruppen särskilt begåvade finns med i denna utmaning. Här kan man läsa in en 

utmaning för skolan som rör metodik och ledarskap i klassrummet. Är detta kompetenser 

som behöver höjas?  

 

Ytterligare en intressant tanke är om detta även är klasslärarnas syn. Tränar eleven utanför 

klassrummet med specialläraren för att kompenseras för sina individuella brister enbart 

eller finns en syn som bygger på lärarens förståelse av begränsningar i sin undervisning, 

eller möjlighet till undervisning utifrån ett organisatoriskt- systemteoretiskt perspektiv.  

Att kollegiala samtal är berikande råder efter denna studie inget tvivel om för mig. Här 

framkommer ett behov av att speciallärare får träffas för att utbyta erfarenheter - även 

denna yrkesgrupp behöver stöttning och handledning och fortsatt kompetensutveckling. 

Detta motsäger inte den bild av ett stort yrkeskunnande som jag tycker mig se och ett stort 

engagemang för de elever som är i behov av stöd.  

 

En tydlig bild av att det individuella perspektivet och det relationella perspektivet 

samexisterar visar sig i speciallärarnas reflektioner kring sitt arbete med elever i 

matematiksvårigheter. I en vidare utblick utanför matematikområdet så väcker detta en 

undran. Har en onödig polarisering skett i våra debatter kring skolan och dess uppdrag 

utifrån dessa perspektiv? Att de har sin plats som utblick för forskare att förstå sina resultat 

är för mig givet, men hur används perspektiven i samtal och debatter? Om vi öppnar upp 

för beskrivningar ur ett dilemmaperspektiv kanske skolan kan hitta lösningar på ett mera 

flexibelt sätt. Vi behöver vända tillbaka till skolans uppdrag om likvärdig utbildning; det 

som eleven möter ska för eleven ha samma värde som för en annan elev. Då kan rimligen 

inte undervisningssituationen se likadan ut för alla. Här öppnar sig en ocean av möjligheter 

för forskning – hur uppnår skolan detta uppdrag? 
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Bilaga 1. 

Ett exempel på utredning av räknesvårigheter 
Det finns ingen svensk lagstiftning som reglerar vem som har rätt att diagnostisera dyskalkyli. 

Det är dock främst logopeder som diagnostiserar dyskalkyli. Den enda utbilning i landet som 

finns om diagnostisering av dyskalkyli finns i Uppsala (Stockholms läns landsting, 2015). 

Kursen är en 7,5 poängskurs för legitimerade logopeder. 

I den kommun där denna studie genomförs så är det logopeder som genomför det som de 

kallar för räkneutredningar. Det är kommunens centrala enhet som har flera logopeder som 

genomför såväl läs- och skrivutredningar som räkneutredningar. 

Vid misstanke om dyskalkyli gör skolan en beställning av räkneutredning till den centrala 

enheten. Ibland besöks då skolan av en av den centrala enhetens specialpedagoger som gör en 

första kartläggning av elevens kunskaper och samtalar med berörda pedagoger. Skolan får då 

så gott som i samtliga fall uppmaningen att träna intensivt med eleven under en period för att 

sedan återkomma med eventuella framsteg eller ett konstaterande att stora svårigheter kvarstår 

(Jämför RTI under Undervisning och stöd för elever i matematiksvårigheter). 

Enligt logoped vid kommunens centrala resursenhet (i den kommun studien genomförs) 

började de genomföra räkneutredningar redan 2010, men det är först 2014 som det görs i 

någon större skala. Tidigare kunde kommunens skolor skicka remiss till logopedkliniker på 

andra orter men detta är inte längre möjligt och således har antalet utredningar ökat markant. 

Under 2017 har ca 65 utredningar genomförts där 15 av dessa har resulterat i diagnosen 

dyskalkyli (och några av dessa i kombination med dyslexi). Detta motsvarar ca 23 % av 

utredningarna och detta kan jämföras med talkliniken på Danderyds sjukhus som uppvisar 

samma siffra för deras utredningar genomförda 2013-2014 (Stockholms läns landsting, 2015). 

Det är främst elever från årskurs 5-8 som har fått diagnos. Ingen central officiell statistik har 

förts över antal utredningar och antal diagnoser, men detta kommer att ske från och med 2018. 

Räkneutredningen genomförs med anpassning till elevens ålder när det gäller vilka tester som 

används och hur dessa genomförs. De områden som berörs är de fyra räknesätten, 

problemlösning, arbetssätt, språk, visuell förmåga och rumsuppfattning, antalsuppfattning, 

taluppfattning samt klocka och tidsuppfattning. Värt att notera är att logopderna tittar mycket 

på det sätt eleven tar sig an uppgifter vid räkneutredningar till skillnad från 

dyslexiutredningar. Ett arbetssätt med ineffektiva strategier ger logopeden mycket 

information. 

I september 2017 har ett dyskalkylinätverk bildats för logopeder i Sverige. En av uppgifterna 

är att arbeta fram en konsensusplan angående räkneutredningar. 
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Bilaga 2. 

Hej! 

Jag heter Annelie Tjernquist och studerar till speciallärare med inriktning matematik på 

Mälardalens högskola i Västerås.  

Under vårterminen 2018 kommer jag att skriva mitt självständiga arbete. Jag har valt att 

undersöka speciallärares uppfattning och förståelse av matematiksvårigheter och dyskalkyli.  

Jag är också intresserad av hur stödet för dessa elever ser ut på skolor och vilken del 

speciallärarna har i detta.  Resultatet kommer att redovisas i en uppsats på avancerad nivå.  

För att kunna genomföra min studie så behöver jag få träffa några av er speciallärare. Som 

metod för att få svar på mina funderingar så har jag valt att arbeta med fokusgrupper. Det 

betyder att du som deltagare i studien träffar mig tillsammans med tre andra speciallärare och 

samtalar om hur du som speciallärare tänker runt begreppen matematiksvårigheter och 

dyskalkyli. Varje samtal beräknas ta 1-1 ½ timma och vi hinner då fika också. 

Det är viktigt att Du känner dig avslappnad under gruppsamtalet och jag är öppen för val av 

plats och tidpunkt. Ett förslag är att vi kan träffas på min arbetsplats och kombinera 

gruppsamtalet med en rundvandring i våra nyrenoverade lokaler på xxxx-skolan .  

Samtalet kommer att spelas in men allt material raderas efter studiens slut. Anonymiteten 

garanteras på så sätt att inga uppgifter som kan röja din eller övriga deltagares identitet 

kommer att skrivas. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan välja att avbryta när som 

helst.  

En förhoppning jag har är att samtalen ska bli intressanta och kännas meningsfulla för dig 

som deltagare i studien. Vi vet ju hur roligt det är att lära av varandra!  

Om du kan tänka dig att ställa upp vore det bra om du hörde av dig snarast så att vi kan 

bestämma tid och plats. Du är naturligtvis välkommen att ta kontakt via mejl eller telefon 

även om du undrar över något men inte är säker på om du vill eller kan delta.  

Vänliga hälsningar                                    

Annelie  

annelie.tjernquist@xxxxxx.xx            tel.  070-xx xx xxx 

Min handledare är: Tina Hellblom-Thibblin  

                                Docent i specialpedagogik  

                                Mälardalens högskola   

                                Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
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Bilaga 3. 

Intervjuguide inför fokusgruppsamtal med speciallärare. 

Inledning 

Jag berättar kort om studien och några ”regler” för vårt samtal: 

 Jag som gruppledare är ingen expert. Det finns inga felaktiga eller rätta svar och alla 

kommentarer och tankar är värdefulla 

 Allt som sägs stannar inom gruppen 

 Vi presenterar oss för varandra och berättar kort vad vi arbetar med och vilka 

åldersgrupper. Här finns möjlighet för mig att få till en öppen stämning och känsla av 

gemenskap. 

Nyckelfråga 1:  

Hur beskriver du som speciallärare i grundskolan begreppen matematiksvårigheter och 

dyskalkyli?  

 

Stödfågor (som inte alla behöver ställas specifikt men hjälper mig att få ämnet så belyst som 

möjligt) 

 Orsaker till matematiksvårigheter?  

 Orsaker till dyskalkyli? 

 Var ligger orsaken?  

 Visar det sig på olika sätt för olika åldrar? 

 Är det viktigt att ställa diagnos? 

Nyckelfråga 2: 

Hur arbetar du som speciallärare i grundskolan med elever som är i 

matematiksvårigheter eller har fått diagnosen dyskalkyli? 

 

Stödfrågor (som inte alla behöver ställas specifikt men hjälper mig att få ämnet så belyst som 

möjligt) 

 Erfarenheter av elever i matematiksvårigheter? 

 Erfarenheter av elever med diagnosen dyskalkyli? 

 Undervisning i klassrummet/helklass? 

 Stöd enskilt? Liten grupp? 

 Metoder? Arbetssätt 

 Extra anpassningar – särskilt stöd? 

 Olika för olika åldrar? 

 Resurser för att stödja eleverna? 

 Kompetensutbildning. Ser du några behov av det? 

 Samarbete matematiklärare – speciallärare 
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