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Sammanfattning 

Samtidigt som elever i behov av särskilt stöd ökar, tycks antalet specialpedagoger minska, något 

som ställer höga krav på klasslärares kompetens (Vernersson, s. 24). Syftet med studien är att 

analysera klasslärares uppfattningar om deras möjligheter och begränsningar i 

matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd. Studien bygger på undersökningar som 

gjorts genom att intervjua åtta verksamma låg- och mellanstadielärare på två olika skolor. 

Resultatet visar att klasslärarna har goda möjligheter att underlätta matematikundervisningen. 

Klasslärarnas samarbete med specialpedagoger och övriga klasslärare kring 

matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd skiljer sig åt mellan skolorna, däremot 

anser samtliga lärare att de har tillräckligt med specialpedagogisk kompetens för att tillgodose 

elevers skilda förutsättningar och behov.  

 

Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, matematiksvårigheter, samarbete, kompetens, 

grundskolans tidigare år.  
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1.  Inledning  

Under många år har elevers försämrade matematikkunskaper varit föremål för en ständig debatt, 

något som visar vilken stor betydelse matematik har i dagens samhälle. Matematikens specifika 

ord, uttryck och begrepp bidrar ofta till att elever uppvisar svårigheter inom ämnet. För att 

tillgodose dessa svårigheter krävs det att lärarna har den kompetens som behövs för att kunna 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har det vuxit 

fram en nyfikenhet kring hur matematikundervisningen på bästa sätt kan anpassas efter elevers 

olika förutsättningar och behov. Som blivande klasslärare kommer vi med största sannolikhet att 

möta många elever med matematiksvårigheter, därför kändes det relevant att inrikta vårt 

examensarbete på området.  
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2. Bakgrund 

Vernersson (2007, s. 21, 24) menar att det i den svenska skolan idag finns en ökning av elever i 

behov av särskilt stöd. Ökningen kan förklaras bland annat av ett högt tempo i samhället samt att 

vi lever i ett samhälle med många sinnesintryck från media varje dag. Samtidigt som antalet elever 

i behov av särskilt stöd ökar tycks skolorna dra ner på antalet specialpedagoger, en nerdragning 

som oftast förklaras med bristande ekonomiska resurser. Då speciallärarutbildningen upphörde 

1988 växte en helt ny yrkeskår, specialpedagogen, fram med andra uppgifter än speciallärarens.  

De specialpedagoger som finns ute på skolorna är, till skillnad från speciallärarna, inte 

undervisningsaktiva i större utsträckning utan återfinns inom olika specialpedagogiska uppdrag. 

De har ofta ett ansvar för skolans resursfördelning, utredning av elever samt en rådgivande roll 

(Vernersson, 2007, s. 22, 25). Detta gör att kravet på specialpedagogiska kunskaper hos de 

pedagoger som befinner sig i den ”ordinarie” verksamheten ökar (Atterström & Persson, 2000, s. 

18). Många klasser är stora och elevernas förutsättningar och bakgrunder är olika, dessa olikheter 

ska tillgodoses. Vernersson (2007, s. 24) poängterar tydligt att den viktigaste resursen gällande 

arbete med elever i behov av särskilt stöd är skolans personal. Lärarens attityd till eleverna är 

avgörande för om eleven känner sig inkluderad eller exkluderad i undervisningen, något som 

spelar stor roll för elevens självuppfattning. 

Elever i behov av särskilt stöd syftar på de elever som riskerar att inte uppnå de krav som 

ställs i läroplanen samt är i behov av extra stöd. I skolans läroplan kan tydligt utläsas att alla som 

arbetar i skolan har ansvar för att alla elever i behov av särskilt stöd ska få det, detta för att kunna 

tillämpa och erbjuda en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011). Det innebär att 

lärarutbildningarna måste se till att alla typer av pedagoger får de specialpedagogiska kunskaper 

de behöver (Atterström & Persson, 2000, s. 17-18). Det är lärarnas uppgift att se till att alla elever 

ska få möjlighet att testa olika arbetssätt och arbetsformer, något som är extra viktigt för de elever 

som har svårigheter inom matematiken (Samuelsson & Lawrot, 2009, s. 349-350).   

En del av dessa matematiksvårigheter kan bero på att en elev har en fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning. Det kan också omfatta bristande ansträngning eller 

koncentrationssvårigheter samt svårigheter som kan förklaras utifrån miljöfaktorer (Engström, 

2000, s. 27). Elevers kunskaper i matematik är ett ständigt aktuellt ämne inom skolvärlden. I både 

internationella och nationella jämförelser har det visat sig att svenska elever nu presterar sämre än 

tidigare i ämnet. Den internationella studien PISA visar att 17 procent av svenska elever i årskurs 

9 presterar på den lägsta nivån inom matematiken (Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010, s. 

41). Som Löwing (2006, s. 11) menar är matematik ett ämne som består av speciella ord, uttryck 

och begrepp. Extra stora krav ställs på eleverna att de ska behärska dessa, något som ställer till 

problem för många. Inom matematikundervisningen väljer man ofta att konkretisera innehållet, 

detta för att underlätta för de elever som är i behov av särskilt stöd inom ämnet. Anledningen till 
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att man konkretiserar med hjälp av olika material är för att elever lär på olika sätt och detta blir då 

ett stöd för tanken när det gäller att lyfta fram olika mönster (Löwing, 2006, s. 129). 

Konkretisering kan ske med hjälp av olika material med vars hjälp man bygger upp en miljö för 

det som ska läras (Löwing & Kilborn, 2002, s. 199-200).    

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen, hur 

detta organiseras beror på vilka resurser skolorna har. Stödet ska först och främst ges inom 

klassens ramar men även andra undervisningsgrupper kan anordnas (Skolverket, 2011). I ett 

internationellt perspektiv har skolor i Sverige kommit en bra bit på vägen gällande en inkluderad 

undervisning (Vernersson, 2007, s. 23). Atterström och Persson (2000, s. 17-18) menar att lärare i 

alla sammanhang behöver en fördjupad och utvidgad specialpedagogisk kompetens. I 

Skolinspektionens skolenkät (2011) framkommer det att närmare hälften av de tillfrågade lärarna 

anser att de inte har möjlighet att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Mer än var femte förälder 

som medverkat i studien anser att deras barn behöver mer hjälp än vad skolan kan erbjuda 

(Skolinspektionen, 2011). Det ställer höga krav på klasslärarnas kompetens då de på bästa sätt ska 

bemöta elevers olikheter och svårigheter (Atterström & Persson, 2000, s. 17-18). Därför är det av 

relevans att undersöka klasslärares uppfattningar om matematikundervisning för elever i behov av 

särskilt stöd.  
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3. Litteraturöversikt 

Nedanstående avsnitt bygger på tidigare forskning som gjorts inom ämnet; matematik utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv, samarbete mellan klasslärare och specialpedagoger samt lärares 

kompetens inom specialpedagogik och matematik. Därefter beskrivs studiens teoretiska 

utgångspunkter.  

3.1 Tidigare forskning  

3.1.1 Matematikundervisning  

Försämrade matematikresultat  

Både nationella och internationella studier visar att svenska elever nu presterar sämre än tidigare i 

ämnet matematik (Samuelsson och Eriksson Gustavsson 2010, s. 41). Vid jämförande av resultat 

i matematik kan i PISA:s internationella studie utläsas att Sveriges resultat signifikant försämrats 

mellan undersökningarna som gjordes mellan 2003 och 2009. Svenska elever presterar i 

genomsnitt sämre på matematikuppgifter som kräver analys, reflektion, kommunikation och 

argumentation. Drygt en femtedel av de svenska eleverna når inte upp till nivå 2, den nivå som 

enligt PISA ska nås för att ha de kunskaper och kompetenser som behövs för att kunna delta 

fullständigt i samhälls- och yrkeslivet (Skolverket, 2009, s. 15, 109-112).  

Elevers möte med matematik 

I dagens samhälle har grundläggande matematisk kompetens stor betydelse och betraktas både 

som viktig och nödvändig (Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010, s. 46). Under 

matematikundervisningen i skolan vill många elever bara komma vidare i boken och lägger ingen 

större vikt vid om de förstår innebörden eller inte. Det är därför viktigt att lärarna använder sig av 

olika strategier och metoder för att kunna rikta elevens uppmärksamhet mot ett specifikt mål 

(Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010, s. 48).  

Samuelsson och Eriksson Gustavsson (2010, s. 44) beskriver och analyserar lärares och elevers 

interaktion under specialpedagogisk matematikundervisning, med fokus på elevers taluppfattning. 

För att undersöka detta har de studerat interaktionen mellan lärare och elever. Författarna 

framhåller vikten av att grundläggande matematiska kunskaper öppnar nya vägar för att förstå 

världen, men också för att förstå sin egen situation i den (Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 

2010, s. 40). De poängterar vikten av att eleverna får utveckla sin taluppfattning genom att arbeta 

med konkreta föremål, något som hjälper dem att se att olika mönster kan uttryckas som 

sifferord (Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010, s. 43-44). Ett bra sätt att visa detta är att 
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först använda sig av ett informellt språk och därefter övergå till det mer formella för att eleverna 

slutligen ska kunna behärska matematiska begrepp och symboler. Författarna pekar tydligt på att 

ett viktigt inslag i all specialpedagogisk verksamhet, men främst inom matematiken, är konkret 

arbetsmaterial, vilket ger eleverna möjlighet att både laborera och utforska. De hänvisar till 

Vygotskys teori om att det är viktigt att starta med begreppen i det konkreta för att sedan kunna 

arbeta vidare framåt för att slutligen kunna nå målet som är det abstrakta och det generella. Det 

är lärarens uppgift att få eleverna att se samband mellan konkret material och matematikens 

språk. Samtidigt är de noga med att poängtera att konkret material också kan vara ett hinder, då 

målet är att eleverna ska utveckla sin taluppfattning (Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2010, s. 

57).   

Att övervinna låsningar i matematik 

Samuelsson och Lawrot (2009, s. 337) har undersökt vuxnas erfarenheter av vilka didaktiska 

processer som hjälpt dem att övervinna sina låsningar i matematik. De menar att läraren har en 

viktig roll för elevens lärande i matematik och lyfter fram flera olika faktorer som påverkar hur 

elever med låsningar i matematik kommer vidare i sitt lärande. Lärarens organisering av 

undervisningen har stor betydelse för eleverna. Att organisera undervisningen handlar om att 

anpassa undervisningen efter elevernas förmåga, vilket kan ske på olika sätt i matematikämnet; på 

klass-, grupp- eller individnivå samt med avseende på elevernas kunskapsnivå. Andra 

organisatoriska faktorer som informanterna framhåller är genomgångar i lagom tempo samt 

undervisning där eleverna får möjlighet att arbeta i sin egen takt. De informanter som blivit av 

med sina låsningar i matematik framhäver vikten av att vara i en grupp där undervisningen sker 

på en lämplig nivå, att de får arbeta i för dem lämplig takt samt att de får arbeta i en lugn miljö 

(Samuelsson & Lawrot, s. 343-344).  

Lärarens undervisning och perspektiv i ämnet är en annan faktor som belyser hur 

undervisningen bedrivs, exempelvis val av undervisningsinnehåll och hur läraren går tillväga för 

att eleverna ska ta till sig innehållet. Här betonar författarna vikten av att läraren kan förklara 

matematik på olika sätt genom att använda sig av olika metoder och former av kunnande för att 

elever ska kunna bli av med sina låsningar i matematik. Ett sätt som hjälpt informanterna vidare 

är när läraren relaterat innehållet till vardagliga händelser eller tagit ut eleverna i vardagen och löst 

problem i praktiken. Genom att läraren kopplar matematikinnehållet till nyttan av att kunna det i 

vardagen kan de hjälpa elever att bli av med sina låsningar. Författarna betonar även lärarens 

ledarskap i klassrummet och bemötande av eleven som en ytterligare aspekt. Lärarens agerande 

och relationen till eleverna har visat sig ha stor betydelse för elevernas motivation. Forskarna 

lyfter fram engagemang, lärarens tilltro till elevernas förmåga och att uppmärksamma elevens 

behov som viktiga faktorer då de visat sig ha en positiv påverkan på elevers låsningar i matematik 

(Samuelsson & Lawrot, 2009, s. 344-346).  
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3.1.2 Samarbete 

Samarbetet mellan specialpedagoger och klasslärare 

För att underlätta arbetet med elevers matematiksvårigheter betonar Hampton, Jackson, 

Scheuerman och Van Garderen (2009, s. 56) vikten av ett samarbete mellan specialpedagogik och 

matematik. För att detta ska fungera menar de att klasslärare och specialpedagoger måste arbeta 

tillsammans. Tidigare har skolornas specialpedagoger haft i uppgift att ansvara för undervisningen 

för elever i behov av särskilt stöd, medan klasslärarnas ansvar har varit övriga elever i klassen. 

Idag har dessa ansvarsområden förändrats, vilket har resulterat i att gränsen mellan 

specialpedagoger och klasslärare inte är lika tydlig. 

Det finns ingen lärare, inte ens den mest kompetenta, som har den kunskap och utbildning 

som behövs för att kunna möta alla de behov som finns i dagens mångsidiga klasser. Alla elever 

lär olika och tar in matematiken på olika sätt (Hampton m.fl., 2009, s. 56). Hampton m.fl. (2009, 

s. 56-57) menar att många av dagens specialpedagoger inte har tillräckligt med matematisk 

kompetens och att matematiklärare har begränsad kompetens inom de metoder specialpedagoger 

arbetar utifrån. Dessa kunskapsluckor i respektive kompetensområde måste därför täckas, genom 

ett utökat samarbete mellan klasslärare och specialpedagoger. En viktig utgångspunkt i denna 

samverkan är att se den unika kunskapsbas och kompetens respektive pedagog har och att de 

med hjälp av denna, i samarbete med varandra, kan bidra med kunskaper för att åtgärda 

eventuella brister inom den andras kompetensområde. Samarbetet är viktigt för att utveckla 

effektiva strategier och tekniker som kan användas för bedömning, utveckling och 

stödundervisning i arbetet. Hampton m.fl. (2009, s. 58) påpekar vikten av en gemensam grund 

mellan specialpedagoger och klasslärare, något som är viktigt för att kunna bygga ett effektivt 

samarbete mellan specialpedagogik och matematikämnet. Då gapet mellan elever med behov av 

särskilt stöd och elever som inte är i behov av särskilt stöd ökar finns det en oro för de elever 

som ligger i riskzonen, då de kan ha svårt att hänga med. Ett samarbete mellan specialpedagoger 

och klasslärare gör det möjligt att genomföra positiva förändringar i skolan och höja nivån hos 

samtliga elever, även de elever som ligger i riskzonen inom matematikämnet.  

Samarbete utifrån ett lärarutbildningsperspektiv 

Ett samarbete mellan pedagoger i olika verksamhetsområden är något Bargerhuff och Boyd 

(2009) också framhäver. Deras forskning tar utgångspunkt i ett lärarutbildningsperspektiv.  De 

menar att det finns ett behov av att lärarutbildare i matematik och lärarutbildare i 

specialpedagogik arbetar tillsammans i syfte att utbilda och förbereda lärarstudenter för 

samarbete med pedagoger som arbetar inom andra områden. Detta måste sträcka sig längre än att 

enbart gälla förståelse för varandras arbete. Lärarutbildare måste få sina lärarstudenter inom 

respektive område att utveckla en grundlig och bredare förståelse för de utmaningar elever i 
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behov av särskilt stöd möter när de lär sig matematik. För att motverka en potentiell klyfta mellan 

respektive pedagog uppmuntras lärarutbildarna att utbilda lärarstudenter att utgå från en 

uppsättning gemensamma erfarenheter för att öka förståelsen för varandras verksamhetsområden 

(Bargerhuff och Boyd, 2009, s. 54-67). 

Individanpassad undervisning 

Persson (1998, s. 29) menar att det alltid kommer finnas elever som är i behov av individanpassad 

undervisning av lärare som har fördjupade specialpedagogiska kunskaper, något som gör 

specialpedagogernas kompetens viktig. Han menar även att deras specialpedagogiska kompetens 

är nödvändig i de ordinarie arbetslagens och arbetsenheternas arbeten och att denna kompetens 

därför måste får ökad spridning för att ge de ordinarie klasserna en högre kvalitet.   

3.1.3 Kompetens   

Lärarutbildning 

Engström (2004) lyfter i sin forskning den kritiska inställning som många lärarstudenter har till 

utbildningens matematikundervisning. Studenterna menar att matematikkurserna på 

lärarutbildningen saknar koppling till den skolmatematik de senare ska undervisa i. För att kunna 

undervisa i ämnet matematik måste läraren framför allt ha tillräckliga kunskaper inom ämnet. 

Deras profession bör grundas i olika områden så som matematik, pedagogik och 

matematikdidaktik. Den pedagogiska innehållskunskapen handlar om hur man presenterar 

skolkunskapen, genom bland annat demonstrationer och förklaringar. Den vetenskapliga 

kunskapen omformas till skolkunskap av läraren som sedan förmedlar kunskapen vidare till 

eleverna (Engström, 2004, s. 1-16). 

Enligt en rapport från Statens offentliga utredningar (2008, s. 53) om den nya 

lärarutbildningen som trädde i kraft 2011, diskuteras att lärares kompetens, lärarutbildningens 

kvalitet och rekryteringen till läraryrket har visat sig ha stor betydelse för att få ett väl fungerande 

skolsystem (Statens offentliga utredningar, 2008, s. 53). För att vara en professionell lärare krävs 

mycket goda ämneskunskaper. I utredningen framkommer att en förstärkning kring 

ämneskompetens är av stor vikt, där tyngdpunkten bör ligga på grundläggande läs-, skriv- och 

matematikinlärning (Statens offentliga utredningar, 2008, s. 17). Utredningen betonar även vikten 

av att lärare ska ges kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning, då en lärarutbildning 

aldrig kan täcka allt som en lärare behöver kunna i sin yrkesroll. Då kunskapsutvecklingen går 

framåt är det viktigt för lärare att hålla sig uppdaterade med aktuell forskning, både inom sina 

egna ämnen och inom utbildningsvetenskap (Statens offentliga utredningar, 2008, s. 56).  
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Lärares yrkeskompetens  

Då elevers matematikresultat under de senaste åren har försämrats har det pedagogiska 

ledarskapet blivit allt mer uppmärksammat. Det ställs högre krav på lärares yrkesskicklighet, både 

gällande ämneskunskaper och ledarkompetens (Petersen, 2012, s. 3). Lärarna förväntas ha både 

goda ämneskunskaper i matematik samt en förmåga att kunna engagera, motivera och väcka 

intresset för ämnet hos eleverna (Petersen, 2012, s. 14).  Det är viktigt att lärarna har en förmåga 

att skapa en samarbetsinriktad och inkluderande klassrumskultur (Petersen, 2012, s. 3). Läraren 

har i uppgift att vägleda eleverna in i nya tankebanor, detta genom att använda sig av olika 

undervisningsformer (Petersen, 2012, s. 5, 15).   

Lärares specialpedagogiska kompetens 

För att kunna identifiera elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att alla lärare har kunskaper i 

specialpedagogik, detta då det ofta är klasslärarna som först möter de olika specialpedagogiska 

behoven. Särskilt viktigt är dessa kunskaper för blivande lärare i grundskolans tidigare år. 

Svårigheterna märks tydligare i dessa årskurser och möjligheterna med att förebygga är därmed 

bättre. Samtidigt som det är viktigt att lärarna har kunskaper i specialpedagogik kan klasslärarna 

inte ha all den kompetens som behövs för att arbeta med samtliga elever i behov av särskilt stöd 

som kan finnas i en klass. Då specialpedagoger och speciallärare har en expertkompetens, har de 

en viktig roll i arbetet med att stödja elever i behov av särskilt stöd (Statens offentliga 

utredningar, 2008, s. 187-188, 208).  
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3.2 Teoretiska utgångspunkter  

Specialpedagogiskt arbete kan ha olika utgångspunkter beroende på vilket perspektiv som 

används. Forskning inom ämnet kan förankras i två perspektiv, det relationella och det 

kategoriska. Dessa perspektiv visar två skilda sätt att förstå elevers svårigheter i skolan, men det 

innebär inte att de utesluter varandra. Perspektiven kommer tillsammans med 

individualiseringsmodellen och ramfaktorteorin att användas som analysverktyg i studien.  

Relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet syftar till att all specialpedagogisk verksamhet måste ses i relation till 

övrig pedagogisk verksamhet (Persson, 1998). För lärarens del handlar det om att anpassa 

undervisning och innehåll utifrån elevens olika förutsättningar för lärande. Inom detta perspektiv 

förflyttas tyngdpunkten från en diagnos- och individbunden syn på svårigheter till att handla om 

samarbetet mellan dem som arbetar med eleven och svårigheterna. Inom det relationella 

perspektivet talar man om elever i svårigheter istället för elever med svårigheter, det vill säga att 

svårigheterna uppstår i mötet med olika händelser i undervisningsmiljön. Det är inte den enskilde 

individens beteende som fokuseras utan svårigheterna betraktas utifrån den miljö där samspel 

mellan elev, lärare och lärandemiljö krävs för att ta itu med elevens svårigheter. Med en relationell 

syn på lärande försöker man oftast finna långsiktiga lösningar på elevers svårigheter. Ansvaret för 

den specialpedagogiska verksamheten förläggs till arbetslag, med stöd från rektorn (Persson, 

1998, s. 30-31).  

Kategoriska perspektivet  

Till skillnad från det relationella perspektivet där fokus ligger på samspel mellan elev, lärande och 

lärandemiljö arbetar man inom det kategoriska perspektivet mer individinriktat (Persson, 1998). 

Inom detta perspektiv arbetar man ämnesspecifikt och undervisningscentrerat. Man försöker 

oftast finna kortsiktiga lösningar på problem samt att enbart se till eleven när det gäller fokus för 

särskilda specialpedagogiska insatser. Här förklaras elevens svårigheter som konsekvenser av till 

exempel dåliga hemförhållanden eller svag begåvning. Man talar här i motsats till det relationella 

perspektivet om elever med svårigheter istället för elever i svårigheter där svårigheterna ses som 

antingen medfödda eller på annat sätt individbundna. Fokus ligger i att försöka se till vad som är 

det bästa för stunden och man använder sig av direktrelaterad hjälp. Ansvaret för den 

specialpedagogiska verksamheten förläggs till speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal (Persson, 1998, s. 30-31).  
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Individualisering 

Ett sätt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är att individualisera undervisningen. 

Individualisering handlar om att ge alla elever möjlighet att nå en maximal kunskapsutveckling 

genom en anpassning till elevernas läggning, mognad, förmågor, förutsättningar, erfarenheter, 

intressen och behov. Individualisering kan vara av olika slag och kan gälla skiftande saker som 

innehåll, omfång, nivå, material, arbetstempo, metod eller hur elevernas arbete ska värderas 

(Vinterek, 2006, s. 55, 9-10). Löwing och Kilborn (2002, s. 121, 128-129) menar att det är svårt 

att individualisera inom klassens ramar. I dagens skola individualiserar lärare ofta genom att låta 

eleverna få räkna enskilt i sin egen takt i en lärobok medan de går runt och hjälper till. Författarna 

menar att det behövs en helhetssyn på vad individualisering är och presenterar därför en modell 

för individualisering där de analyserar hur matematikundervisning kan utformas.  

Individualiseringsmodellen utgår från att det finns en kärna av kunskaper, det vill säga en 

baskurs som alla elever ska behärska. Denna kan tänkas som en cylinder, som i sin tur är 

uppdelad i kortare cylindrar, en för varje skolår. Detta visar att baskunskaperna hålls inom vissa 

ramar där alla elever har sina egna mål. Målet är att alla elever, även de lägst presterande, ska ges 

möjlighet att tillägna sig de baskunskaper som behövs för att kunna verka i skolan och samhället. 

För att alla elever ska kunna uppnå detta mål krävs av lärarna en noggrann planering för att alla 

ska garanteras kunskaperna. Det är viktigt att det även för de lägst presterande eleverna finns en 

kontinuitet och en progression i deras lärande. Baskunskaperna måste på så sätt begränsas till en 

kärna av de viktigaste kunskaperna. Tanken är att när en elev tillägnat sig baskunskaperna inom 

ett visst område, ska eleven erbjudas möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom momentet. 

Genom att arbeta efter detta sätt kan man arbeta med alla elever på samma gång, inom samma 

område men på olika nivåer (Löwing och Kilborn, 2002, s. 128-129).  

Ramfaktorteorin  

En teori som har betydelse för matematikundervisningens utformande och genomförande är 

ramfaktorteorin. Som Löwing (2004) menar har lärare stora friheter gällande utformandet av 

matematikundervisningen, dock finns det en mängd olika villkor som lärare måste ta hänsyn till i 

sin undervisning, så kallade ramfaktorer. Ramfaktorerna är många och samspelar med varandra, 

hon skiljer i sin forskning mellan två olika typer av ramar, fasta och rörliga. Med fasta ramar 

menar hon juridiska ramfaktorer. Med dessa avses skolans styrdokument, det vill säga läroplanens 

och kursplanens syften och mål, ramar som inte går att förändra. Med rörliga ramar avser hon 

administrativa ramfaktorer såsom klasstorlek, elevgruppering, läromedel, arbetssätt, tid, lärares 

utbildning samt fysiska ramar i form av skolans lokalisering och utrustningsstandard, ramar som 

går att förändra. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa ramar då de påverkar undervisningen på 

olika sätt, då de både kan möjliggöra och begränsa undervisningen (Löwing, 2004, s. 50, 68). 

Förutom de fysiska, administrativa och juridiska ramarna kan det även finnas andra begränsningar 
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som förklarar vad som är möjligt och inte möjligt i undervisningen. Dessa ramar kan bland annat 

handla om traditioner, föreställningar och den sociala sammansättningen av elevgruppen. 

Ramfaktorteorin kan hjälpa till att förklara att det som inträffade kunde inträffa, men har sina 

begränsningar då ramarna inte mer precist förklarar varför detta inträffade (Lindblad m.fl., 1999, 

s. 99-100). 
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4. Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att analysera klasslärares uppfattningar om deras möjligheter och 

begränsningar i matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd.  

 

För att uppnå studiens syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar.  

Vad är klasslärares uppfattningar om:  

 

- att göra matematikundervisningens innehåll tillgängligt för elever i behov av särskilt stöd? 

- sitt samarbete med specialpedagoger och övriga klasslärare kring matematikundervisning 

för elever i behov av särskilt stöd? 

- sin specialpedagogiska och matematiska kompetens inom matematikundervisning?  
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5. Metod   

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs metod för datainsamling, 

därefter urvalet, hur undersökningen genomförts och bearbetats, intervjuguiden samt analys av 

vårt empiriska material. Efter detta diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis 

följer en diskussion kring vår valda metod.   

5.1 Metod för datainsamling 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av intervju som 

metod. Detta då syftet med studien är att analysera klasslärare och vi vill ta reda på deras 

uppfattningar om deras möjligheter och begränsningar i matematikundervisning för elever i 

behov av särskilt stöd.  

5.2 Urval  

Urvalet är baserat på åtta intervjuer med klasslärare i årskurs 1 till 6. Samtliga lärare är kvinnor 

verksamma i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Lärarna valdes ut efter deras yrkesposition 

och relevans för studiens syfte, det vill säga samtliga är klasslärare med matematikbehörighet samt 

undervisar i ämnet. 

Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna; 

Lärare 1: Har varit verksam lärare i cirka trettio år. Hon undervisar i årskurs 3, men har även 

varit verksam på mellanstadiet. Hon har en lärarutbildning som har gett henne behörighet i 

samtliga ämnen, som hon undervisar i. Hon är även utbildad speciallärare.  

Lärare 2: Har varit verksam lärare i fem år. Hon undervisar i årskurs 2. Hon har en 

lärarutbildning som har gett henne behörighet i svenska, matematik och samtliga 

samhällsorienterade ämnen. Hon har även läst 30 högskolepoäng specialpedagogik i sin 

utbildning. 

Lärare 3: Har varit verksam lärare i femton år. Hon undervisar i årskurs 2. Hon har en 

lärutbildning som gett henne behörighet att undervisa i samtliga ämnen från förskola till årskurs 

6. Utöver detta har hon genom lärarlyftet läst 60 högskolepoäng specialpedagogik. 

Lärare 4: Har varit verksam lärare i tre år. Hon undervisar i årskurs 6. Hon har en lärarutbildning 

som gett henne behörighet i svenska, matematik och i de naturorienterade ämnena. Utöver detta 

har hon kompletterat sin utbildning med 15 högskolepoäng specialpedagogik.  

Lärare 5: Har varit verksam lärare i tretton år. Hon undervisar i årskurs 4. Hon har en 

lärarutbildning som gett henne behörighet i matematik och i de naturorienterade ämnena i 

årskurs 1-7, men undervisar i samtliga ämnen. Utöver detta har hon läst 60 högskolepoäng 

specialpedagogik.  
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Lärare 6: Har varit verksam lärare i cirka fjorton år. Hon undervisar i årskurs 3. Hon har en 

lärarutbildning som gett henne behörighet att undervisa i de samhällsorienterade ämnena, svenska 

och bild i årskurs 1-7 samt matematik upp till årskurs 3. Hon har inte läst någon 

specialpedagogik. 

Lärare 7: Har varit verksam lärare i sex år. Hon undervisar i årskurs 1. Hon har en 

förskollärarutbildning med behörighet att undervisa i matematik i F-6 men undervisar i samtliga 

ämnen. Hon har inte läst någon specialpedagogik. 

Lärare 8: Har varit verksam lärare i två år. Hon undervisar i årskurs 1. Hon har en lärarutbildning 

som gett henne behörighet att undervisa i svenska och matematik men undervisar i samtliga 

ämnen. Hon har även läst 30 högskolepoäng specialpedagogik i sin utbildning. 

5.3 Genomförande och bearbetning av datainsamling  

Det empiriska materialet utgår från åtta intervjuer jämnt fördelade på två olika skolor, ”Skola A” 

och ”Skola B”. Intervjuerna genomfördes, transkriberades och bearbetades enskilt, där Louise 

van Huisstede ansvarade för ”Skola A” och Susanna Fläder för ”Skola B”. 

Innan vi påbörjade våra intervjuer genomförde vi tillsammans en testintervju med en 

klasslärare, vilket Kvale (1997, s. 137) benämner pilotintervju. Intervjun ingår inte i studien, utan 

syftet var att testa vår intervjuguide då vi tyckte det var viktigt att se hur intervjupersonen 

uppfattade och svarade på våra frågor samt att som Kvale (1997, s. 137) menar, öka förmågan att 

skapa ett tryggt och stimulerande samtal inför de intervjuer studien bygger på. Utifrån 

pilotintervjun redigerade vi intervjuguiden genom att omformulera och ändra ordningsföljd på 

frågorna.  

Vi började vårt intervjuarbete med att ta kontakt med två klasslärare på två olika skolor, dessa 

lärare hjälpte oss i sin tur att finna andra för studien relevanta klasslärare på respektive skola. Vi 

tog kontakt med lärarna via e-post där vi kortfattat beskrev vilka vi var samt studiens syfte 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 267). Vi beskrev även hur lång tid 

intervjuerna beräknades ta. Utifrån de svar vi fick bestämdes tider för intervjuer. Då vi var 

mycket flexibla gällande tider fick lärarna sina önskemål om tider tillfredsställda. Esaiasson m.fl. 

(2012, s. 268) menar att det är viktigt att intervjupersonerna känner sig bekväma i 

intervjusituationen, därför valde vi att låta lärarna själva bestämma på vilka platser intervjuerna 

skulle äga rum såsom klassrum, personalrum och grupprum.  

För att underlätta bearbetningen av det empiriska materialet valde vi att använda oss av 

ljudupptagning via mobiltelefoner, något som intervjupersonerna fick godkänna innan 

intervjuerna startade. Under intervjuernas gång valde vi att begränsa vårt eget talutrymme och låta 

intervjupersonerna tala fritt med utgångspunkt i frågorna. När vi kände behov av förtydliganden 

eller vidareutveckling av svaren ställde vi följdfrågor. Kvale (1997, s. 120) menar att det är viktigt 

med uppföljning av intervjuer. I slutet av intervjuerna gavs därför utrymme för 

intervjupersonerna att lägga till tankar eller frågor som berördes under intervjun samt skapa 
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utrymme för övriga frågor kring studien. Efter varje avslutad intervju transkriberades det 

empiriska materialet för att ha intervjun i färskt minne. 

För att kunna bearbeta och analysera insamlad data utgick vi ifrån intervjuguidens teman och 

frågor samt studiens frågeställningar. I svaren från intervjuerna försökte vi finna mönster, där vi 

fokuserade på att se likheter och skillnader mellan klasslärarna på de olika skolorna. Dessa 

likheter och skillnader sorterades i sin tur in i flera olika kategorier. Kategorierna analyserades 

sedan med hjälp av ramfaktorteorin, individualiseringsmodellen samt det relationella och det 

kategoriska perspektivet.  

5.4 Intervjuguide 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuform (Kvale, 1997, s. 121) vilken strukturerades 

utifrån tre huvudteman som hade utgångspunkt i studiens frågeställningar (se bilaga). Dessa 

huvudteman följdes av ett antal frågor men gav även utrymme för olika följdfrågor vid oklarheter 

eller vidareutveckling av intervjupersonernas svar. Med hjälp av intervjuguiden kunde vi 

kontrollera att vi berört samtliga frågeställningar. Vid formulerandet av intervjufrågor till 

intervjuguiden använde vi oss av korta och enkla frågor, något som Esaiasson m.fl. (2012, s. 245) 

förespråkar. Detta för att undvika ett akademiskt språk samt eventuella missförstånd. Frågorna 

var däremot formulerade för att kunna öppna upp för utförligare svar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 

264). Vi tänkte även noga igenom ordningsföljden på frågorna då vår utgångspunkt var att gå 

ifrån det generella till det specifika, däremot var vi flexibla gällande ändringar i frågornas form 

och ordningsföljd (Kvale, 1997, s. 117). Då urvalet består av klasslärare, det vill säga en homogen 

grupp, användes samma intervjuguide under samtliga intervjuer.  

5.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Som Patel och Davidson (2003, s. 99) menar handlar validitet om att undersöka det man faktiskt 

avser att undersöka. Då syftet med studien är att undersöka klasslärares uppfattningar om 

matematikundervisning har vi valt att enbart använda oss av klasslärare som undervisar och är 

behöriga i ämnet, något som vi anser har gett studien hög validitet. Svaren på intervjuerna hölls 

både inom våra teman och inom våra frågeställningar, något som också gav hög validitet.  Vi är 

dock medvetna om de begränsningar som kan uppstå vid undersökning av uppfattningar.  Detta 

då det är abstrakta fenomen, vilket innebär att de inte är uppenbara i samma grad som konkreta 

studieobjekt.  

Reliabilitet handlar om, som Patel och Davidson (2003, s. 100) menar, att undersökningen är 

genomförd på ett tillförlitligt sätt. För att komma åt klasslärarnas uppfattningar om 

matematikundervisningen ansåg vi att intervju var den metod som var bäst lämpad. Precis som 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 251) menar, ger intervjuer djupare svar samt möjlighet till uppföljning.  
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5.6 Forskningsetiska överväganden  

Beträffande etiska överväganden har vi utgått från de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk–samhällsvetenskaplig forskning. Det grundläggande individskyddet kan 

konkretiseras i fyra allmänna forskningskrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet, vilka vi har förhållit oss till i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Informationskravet har vi förhållit oss till genom att intervjupersonerna innan intervjuns 

början blev väl informerade om studiens syfte och deras roll i den. De blev vid intervjutillfället 

upplysta om de villkor som gäller för deltagandet i studien, att de när som helst hade rätt att 

avbryta intervjun samt att avstå från att svara på en fråga. Tydligt upplystes också att deltagandet i 

intervjun var frivillig samt att all information som lämnas endast kommer att användas för 

studiens syfte och inte lämnas vidare. Samtyckeskravet har vi förhållit oss till genom att 

intervjupersonerna själva har fått bestämma över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet 

har vi förhållit oss till genom att vi vid intervjutillfället upplyste intervjupersonerna om att allt 

empiriskt material som samlats in under intervjuns kommer att hanteras, bearbetas och 

rapporteras så att dennes enskilda identitet inte går att urskiljas. Nyttjandekravet har vi förhållit 

oss till genom att de empiriska material vi fått av intervjupersonerna enbart kommer att användas 

för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  

5.7 Metoddiskussion  

Då syftet med studien är att undersöka klasslärares uppfattningar om matematikundervisningen 

för elever i behov av särskilt stöd valde vi att använda oss av intervjuer. En fördel med denna 

metod är, som Esaiasson m.fl. (2012, s. 251) menar, att det ger djupare svar, möjlighet till 

uppföljningar samt registrering av oväntade svar. För att kunna besvara våra frågeställningar om 

matematikundervisning, samarbete och kompetens har vi i studien valt att enbart använda oss av 

lärare med matematikbehörighet. Precis som Esaiasson m.fl. (2012, s. 262) beskriver, är dessa 

intervjupersoner valda då de har en unik kompetens som för studien är relevant. 

Kvale (1997, s. 97) menar att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Då 

syftet med studien är att undersöka klasslärares uppfattningar valde vi att genomföra åtta längre 

intervjuer om vardera 30-40 minuter. Detta för att få en djupare insikt i lärarnas tankar, 

föreställningar och funderingar. Esaiasson m.fl. (2012, s. 259) menar att det vid ett intervjuarbete 

är viktigt att fortsätta utföra intervjuer tills det inte framkommer några nya relevanta aspekter av 

det som är centralt för undersökningen. Efter att vi utfört tre intervjuer vardera upplevde vi 

genom diskussion att många av intervjupersonerna svarat på ett likartat sätt, något som 

bekräftades ytterligare efter de sista två intervjuerna.  

Vissa delar av en intervju är ibland inte användbara, detta då intervjupersonerna kan vara 

tystlåtna, fåordiga eller för svaren helt enkelt inte är relevanta för syftet, vilket är vanligt vid 

kvalitativa intervjuer. Dessa anledningar kan ibland göra att det inte är relevant att transkribera 
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allt intervjumaterial (Bryman, 2011, s. 432). Trots detta valde vi att transkribera allt material från 

samtliga intervjuer, detta för att undvika bortfall av för studien relevant information som är viktig 

i resultat- och analysarbetet. Vi tror även att det gjort att vi använt oss av mer empiriskt material 

än vad vi gjort om vi inte transkriberat allt, vilket vi anser har förbättrat studien.  

Samtliga intervjupersoner gav tillåtelse för ljudupptagning via mobiltelefoner, något som 

gjorde det möjligt att få ett direktupptag av lärarnas svar samt för att undvika bortfall av för 

studien relevant information. Som Bryman (2011, s. 428) menar ger ljudupptagning möjlighet att 

både få med vad intervjupersonen säger och hur den uttrycker det.  
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6. Resultat 

Resultaten kommer att presenteras i två delar. För den första delen, ”Skola A”, ansvarar Louise 

van Huisstede och för den andra delen, ”Skola B”, Susanna Fläder. 

6.1 Resultat - Skola A 

6.1.1 Matematikundervisning 

Klasstorlekens betydelse 

Utifrån intervjuerna framgår det tydligt att lärarna är eniga om att klasserna är för stora. De 

menar att ett stort elevantal gör det svårt för en ensam klasslärare att kunna tillgodose elevers 

skilda förutsättningar och behov. Som lärarna uttrycker det får elever med stora svårigheter den 

hjälp de behöver. Däremot menar en av lärarna att det i varje klass finns elever som behöver mer 

hjälp än vad en ensam klasslärare kan ge, elever som inte anses vara i tillräckligt stora svårigheter 

för att få tillgång till den extra hjälp som de är i behov av. Hon uttrycker det på följande sätt: 

De elever som är i stora behov av särskilt stöd får absolut hjälp, sen finns det elever som kanske 

halkar mellan två stolar och lite grann försvinner. De hade behövt mer hjälp (Lärare 2, årskurs 2). 

Trots att klasserna är stora upplever samtliga att det på skolan finns många duktiga lärare och att 

de tillsammans har mycket god kompetens gällande elever i behov av särskilt stöd.  De menar att 

samtliga lärare ser möjligheter snarare än hinder. Samtidigt hade de gärna haft tillgång till fler 

halvklasstimmar. Läraren i årskurs 3 betonar detta särskilt då denna möjlighet minskar ju högre 

upp i årskurserna eleverna kommer. För lärarna i årskurs 2 sker all matematikundervisning i 

halvklass, något som eleverna i årskurs 6 inte har möjlighet till, då alla halvklasstimmar är 

borttagna och samtliga matematiklektioner sker i helklass.  

Gemensamma genomgångar 

För att kunna anpassa matematikundervisningen efter elevers skilda förutsättningar och behov 

utgår samtliga lärare från gemensamma genomgångar. Läraren i årskurs 6 arbetar efter ett 

arbetssätt som innebär att hon startar varje genomgång med att ge eleverna en uppgift. De får 

sedan tid att tänka själva, därefter får de sitta i par för att diskutera uppgiften och försöka komma 

fram till en gemensam lösning. Slutligen lyfts elevernas lösningar upp till helklassdiskussion, vilket 

ger möjlighet att kunna ta del av varandras resonemang samt få olika sätt att lösa en och samma 

uppgift presenterade för sig. Detta menar läraren gynnar samtliga elevers lärande, men är 
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framförallt viktigt för de elever som är i behov av särskilt stöd, då dessa elever behöver få 

ytterligare sätt presenterade för sig.  

Muntlig matematik 

Även de andra lärarna belyser vikten av muntlig matematik, då de menar att det är viktigt att 

eleverna får sätta ord på sina tankar när de löser uppgifter.  Lärarna uttrycker att det är viktigt att 

de får se elevers tankegångar när de löser olika uppgifter, detta för att kunna stötta dem i deras 

utveckling. Genom att använda sig av muntlig matematik menar lärarna att eleverna kan dela med 

sig av sina olika knep och strategier, något som gör att eleverna får se och höra olika typer av 

lösningar.  

Gemensamt arbetsområde 

Samtliga lärare tar upp vikten av att alla elever arbetar inom samma arbetsområde i matematiken, 

exempelvis inom områden som geometri och aritmetik. Syftet med detta är, enligt lärarna, att 

inkludera samtliga elever inom ett och samma arbetsområde, det vill säga att undervisningen tar 

utgångspunkt i en gemensam grund. Denna individanpassade undervisning ger, enligt lärarna, 

eleverna möjlighet att arbeta utifrån olika kunskapsmässiga nivåer. De elever som har svårigheter 

får arbeta extra med de baskunskaper som samtliga elever ska tillägna sig inom avsett område, 

medan de elever som kommit längre får fördjupande uppgifter inom området. Detta är något en 

av lärarna tydligt betonar att hon har fått med sig från lärarutbildningen, vilket hon uttrycker med 

följande citat:  

Grundgrejen är att alla jobbar inom samma område. Att ingen får sticka iväg, utan vi håller oss 

inom samma område. Är du snabbt klar får du istället uppgifter inom området, så att du liksom 

stannar kvar. Det är ju en sådan grej man har med sig från utbildningen (Lärare 4, årskurs 6).  

Specialpedagogisk undervisning 

Samtidigt som lärarna menar att de arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt framkom det i 

intervjuerna att de elever som är i behov av särskilt stöd i många fall plockas ut från klassrummet 

av en specialpedagog. Detta för att de ska få möjlighet att arbeta i en lugn miljö, i sin egen takt 

samt få tillgång till mer hjälp och ytterligare genomgångar. En av lärarna poängterar tydligt att det 

i många fall är eleverna själva som tagit beslutet att lämna klassrummet. Specialpedagogens 

undervisning utgår oftast från samma arbetsområde som klasslärarna gör, detta genom olika 

arbetssätt. En av lärarna framhäver vikten av att det för elever i behov av särskilt stöd är extra 

viktigt att undervisningen blir stimulerande, vilket enligt henne möjliggörs genom att de hos 

specialpedagogen får inhämta kunskap på många olika sätt.  
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Konkret material 

För att underlätta matematikundervisningen för elever i behov av särskilt stöd kan i intervjuerna 

tydligt urskiljas att ett praktiskt arbetssätt utgör en mycket stor och betydande del i 

undervisningen. Samtliga lågstadielärare betonar konkret material som ett sätt att förenkla det 

abstrakta inom matematiken. De ger en mängd olika exempel på material som de menar kan 

underlätta förståelsen i skillnaden mellan det konkreta och det abstrakta, samtidigt är de noga 

med att poängtera att målet är att klara sig utan. En av lärarna använder sig mycket av 

Cuisenairestavar, ett material som består av stavar i olika färger och längder där varje längd har 

sin specifika färg och visar ett visst antal av en enhet. Dessa stavar menar hon kan hjälpa eleverna 

att förstärka förståelsen mellan olika tal. En annan lärare lyfter fram tallinjen som ett viktigt 

material. Genom att arbeta mycket med tallinjen är lärarens förhoppning att eleverna så 

småningom själva ska kunna skapa sig en egen mental talrad, detta för att de tydligt ska kunna se 

ordningsrelationen mellan olika tal. Lågstadielärarna poängterar tydligt att det konkreta materialet 

alltid måste finnas lättillgängligt för eleverna, vilket det också gör i deras klassrum. Även om 

lärarna ser stora möjligheter med att använda sig av konkret material kan de även se en viss 

begränsning med arbetssättet. Ett stort antal elever i varje klass gör det svårt att genomföra 

praktiska lektioner i matematik, som en lärare uttrycker det:  

Jag skulle vilja jobba mer laborativt men stora barngrupper gör att det tyvärr inte blir lika mycket 

som jag skulle vilja (Lärare 2, årskurs 2). 

En av lärarna betonar även vikten av att uppmuntra föräldrar till att använda konkret material när 

de gör läxan hemma, något som hon menar är extra viktigt för de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Exempel på material kan vara makaroner och pengar, saker som går att hitta i 

hemmiljön.  

6.1.2 Samarbete 

Utökat samarbete 

Utifrån intervjuerna framkom att samtliga lärare önskar ett bättre och tätare samarbete med såväl 

specialpedagoger som övriga lärare på skolan. Som det ser ut i dagsläget är samarbetet begränsat. 

Det finns för lärarna och specialpedagogerna inga avsatta tider för gemensamma planeringar och 

upplägg av undervisningen eller för utbyte av tips och idéer. De menar att de tillfällen de hinner 

ses är tider de själva avsatt. Under dessa tillfällen diskuteras mestadels enskilda elevers 

matematiksvårigheter, något annat finns det oftast inte tid för. Då det är en stor skola, med över 

600 elever på endast fyra specialpedagoger, är lärarna väl medvetna om att detta begränsar deras 

möjligheter till ett utökat samarbete. Lärarna framhäver specialpedagogernas kompetens som 

betydelsefull i verksamheten men anser att antalet behöver utökas för att främja ett gott och 
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viktigt samarbete. Utifrån följande citat från en av de intervjuade lärarna kan detta tydligt 

urskiljas: 

Jag tycker specialpedagogerna är duktiga på den här skolan och verkligen tänker igenom och 

jobbar hårt men ibland försöker de slå knut på sig själva och mer än så kan de inte göra. (Lärare 1, 

årskurs 3).  

Som lärarna uttrycker det hade ett önskvärt samarbete inneburit kontinuerliga träffar med avsatt 

tid för att samtala om matematikundervisningen. Detta för att de ska kunna diskutera, planera 

samt dela med sig av tips och idéer för hur de på bästa sätt kan anpassa undervisningen för elever 

i behov av särskilt stöd. En av lärarna menar att alla lärare har olika kompetenser och 

erfarenheter inom olika områden, dessa är viktiga att ta tillvara på såväl i arbetslag som på skolan. 

Hon uttrycker det på följande sätt:   

Alla sitter inne med otrolig kompetens så jag skulle önska att vi kunde få mer tid till att prata och 

dela med oss om hur vi gör i de olika årskurserna. Vi gör försök men det är inte alltid som det går 

(Lärare 2, årskurs 2). 

Utifrån citatet går det tydligt att urskilja att lärarens uppfattning om samarbete handlar om att ta 

del av varandras unika kompetenser, något som lärarna på skolan ser som en möjlighet, men som 

dessvärre begränsas av tid.  

Mindre matematikgrupper  

I intervjuerna framkom det även att ett tätare samarbete inte enbart handlar om kontinuerliga 

träffar. En av lärarna uttrycker ett önskemål om ett närmare samarbete även inom varje årskurs. 

Ett samarbete som hade fungerat på så sätt att mindre matematikgrupper anordnas där tanken är 

att de elever som är i behov av särskilt stöd bildar en egen grupp med färre elever. Detta sätt att 

organisera matematikundervisningen möjliggör att dessa elever erbjuds extra hjälp genom 

exempelvis ytterligare genomgångar inom det område som eleverna upplever svårigheter med. 

Genom denna organisering får lärarna mer tid och utrymme att arbeta med muntlig matematik. 

Det ger dem möjlighet att sätta sig ner med eleverna och prata matematik, för att kunna höra hur 

de tänker.  

6.1.3 Kompetens  

Specialpedagogisk kompetens 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de antingen har valt att komplettera sin 

lärarutbildning med specialpedagogik eller att de under sin utbildning har valt att lägga till det 

som en fristående kurs. Detta gör de eftersom de vill utöka sin kompetens och få bredare 

kunskaper kring hur de på ett bättre sätt ska kunna anpassa undervisningen efter elevers skilda 
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förutsättningar och behov, något de känner att de fått. Samtliga lärare uttrycker att de har goda 

kunskaper och mycket erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Dessa 

kunskaper och erfarenheter uttrycker de att de fått främst via vidareutbildning och genom 

erfarenheter, både genom lärdomar från egna klasser samt genom att ta del av kollegors 

erfarenheter. Här upplever dock lärarna en begränsning, då de gärna hade haft mer tid att 

diskutera och reflektera över hur man på bästa sätt kan anpassa undervisningen för elever i behov 

av särskilt stöd. Två av lärarna hade även sett ett utökat samarbete med skolans mattepiloter, då 

de har i uppgift att utveckla skolans matematikundervisning. De menar att mattepiloterna genom 

kontinuerliga träffar får ta del av mycket kunskap och forskning inom ämnet, kunskap som 

lärarna gärna hade tagit del av för att få stöd och kunna utveckla sin egen undervisning.  

Matematisk kompetens 

Samtidigt som lärarna uttrycker att de har tillräckligt med specialpedagogisk kompetens menar en 

av lärarna att hon kan se en begränsning gällande sina egna matematikkunskaper. 

En begränsning är ju ens egen utbildning, jag känner att jag vill ha mer på fötterna egentligen när 

det gäller matten. Jag har tänkt att jag vill ha bättre grundkunskaper själv och det är en begränsning 

när jag ska hjälpa dem. För det tyckte jag inte att jag fick på lärarutbildningen (Lärare 4, årskurs 6).   

Hon menar att det är viktigt för elever i behov av särskilt stöd att få ta del av många olika 

strategier och metoder, därför tar hon i sin undervisning ofta hjälp av eleverna. Det gör hon då 

hon anser att de i många fall kan förklara för sina klasskamrater på ett annat sätt än vad hon själv 

kan.   
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6.2 Resultat - Skola B 

6.2.1 Matematikundervisning 

Konkret material  

I intervjuerna framkom att lågstadielärarna arbetar mycket praktiskt i sin undervisning med elever 

i behov av särskilt stöd. De använder mycket konkret material då de menar att elever som har 

svårigheter ofta har svårt med det abstrakta tänkandet, som en av lärarna uttrycker det: 

När de bara får det kognitivt och inte ser det konkreta är det inte så lätt, därför är det viktigt med 

konkret material så att de får in det som vi kallar mattespråket (Lärare 7, årskurs 1). 

Två av lärarna använder sig av material som exempelvis tallinje, ett bra hjälpmedel för att eleverna 

ska se hur allting hänger ihop där målet är att de ska bygga upp en inre tallinje. En av lärarna tar 

upp pengar som ett sätt att konkretisera undervisningen på. Detta för att eleverna lättare ska 

kunna se talets värde, men menar även att det är ett bra hjälpmedel då det är något som eleverna 

har intresse av och använder sig av i vardagen. En av lärarna betonar vikten av att genom konkret 

material bygga saker inne i klassrummet då eleverna behöver se saker framför sig och få plocka 

med det för att lättare förstå. Samtidigt menar läraren att det för några elever kan räcka med att 

rita och måla, exempelvis rita prickar eller streck för att de ska förstå. En av lärarna uttrycker att 

de har både mycket och väldigt bra konkret material som de kan använda sig av i sin 

undervisning. 

Muntlig matematik 

I intervjuerna framkom det att en av lärarna tycker att muntlig matematik är viktig, som hon 

uttrycker det: 

För det är det de behöver, de behöver ju sitta och prata matte. Att de också får berätta hur de 

tänker, det här samtalet är så viktigt (Lärare 8, årskurs 1).  

En annan av lärarna betonar också vikten av muntlig matematik, men menar istället att hon 

använder denna metod för elever med dyslexi då hon kan hjälpa dessa elever genom att läsa 

uppgifterna. Även de elever som har svårigheter med att skriva siffror kan under tidsbegränsade 

diagnoser få genomföra det muntligt.  

Individanpassad undervisning 

En av lärarna använder sig av individuella matematikprotokoll i sin undervisning där de elever 

som är i behov av särskilt stöd har färre arbetsuppgifter att klara av innan de får en belöning. 

Dessa belöningar är i form av tangram, pussel eller en applikation på Ipad. Läraren betonar 
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vikten av att eleverna får arbeta varierat och i sin egen takt. Hon menar att det är olika från elev 

till elev vilket undervisningssätt som passar. Hon försöker därför använda sig av olika metoder 

och strategier för att eleverna ska lära samt att ta tillvara på elevers olika intressen för att göra 

undervisningen mer lustfylld. Detta arbetssätt, framför allt att eleverna får arbeta självständigt, 

menar hon ger mer tid till att hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd.  

Delad grupp 

Samtliga lågstadielärare menar att det fyra gånger i veckan finns två vuxna tillgängliga i 

klassrummet, antingen genom ytterligare en lärare eller en fritidspedagog. Det ger möjlighet att 

både dela upp gruppen och ansvaret. Därmed menar lärarna att de får möjlighet att nå de elever 

som är i behov av särskilt stöd samt att de kan punktträna enskilt med de elever som har 

svårigheter inom olika områden. En begränsning är dock enligt två av lärarna att de upplever en 

brist på fler lokaler såsom grupprum, något de hade önskat fler av. Detta för att kunna dela 

klasserna då de i dagsläget är väldigt stora, men även för hinna se alla elever och kunna möta dem 

på deras nivå. Citatet nedan bekräftar den begränsning lärarna upplever: 

Utifrån det vi har får vi göra det bästa, men det skulle ju vara enklare om man alltid hade ett rum 

att gå undan med elever som har de behoven av olika anledningar för då skulle man ju lättare 

hinna med (Lärare 7, årskurs 1). 

Specialpedagoger och speciallärare 

I intervjuerna framkom det att samtliga klasser har tillgång till speciallärare och specialpedagoger. 

Enligt läraren i årskurs 4 får de elever med åtgärdsprogram enskild undervisning av specialläraren, 

medan de elever som är i behov av särskilt stöd under en viss period får hjälp av en 

specialpedagog. Som läraren uttrycker det får de elever där det finns ett åtgärdsprogram eller där 

det finns en tydlig bakgrund till problemet lättare hjälp. De elever där man ännu inte riktigt vet 

vad svårigheterna beror på får inte tillgång till samma hjälp. Gemensamt för klasserna är att 

flertalet elever som är i behov av särskilt stöd alltid lämnar klassrummet för att få extra hjälp. 

Däremot menar en av lärarna att specialpedagogen i hennes klass vid vissa tillfällen väljer att 

stanna kvar i klassrummet.  

Tidsbrist 

Även om flera av lärarna upplever att förutsättningarna på skolan är bra, där de lyfter fram att de 

har stor tillgång till personal, tar samtliga lärare upp tiden som en begränsning i deras arbete. 

Många av lärarna hade önskat att de fått mer tid till enskild undervisning för framförallt elever i 

behov av särskilt stöd, men även mer tid till att planera undervisningen. Mycket av 

planeringstiden försvinner till olika typer av möten, det kan vara utvecklingssamtal, specialmöten 

eller hälsomöten. Därför menar en av lärarna att det blir svårt att hinna individualisera 
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undervisningen utifrån elevers skilda behov. En av lärarna tar förutom tiden även upp 

gruppsammansättningen som en begränsning, något som framkommer i citatet nedan: 

I stora klasser med många barn som har olika svårigheter så kan det kännas otillfredsställande att 

inte alltid kunna ge helt så mycket tid som man skulle vilja ge (Lärare 8, årskurs 1). 

6.2.2 Samarbete  

Mycket bra samarbete  

Gemensamt för lågstadielärarna är att de anser att det på skolan finns ett mycket bra samarbete, 

både med specialpedagoger och med övriga lärare. En av de intervjuade menar att många lärare 

ofta har någonting de brinner lite extra för, därför menar hon att det är viktigt att alla lärare får ta 

del av varandras kunskaper. Då lågstadielärarna ofta är två i klassrummet och har hjälp av 

antingen en lärare eller en fritidspedagog, finns goda möjligheter för att samtala och diskutera 

med varandra. En av lärarna upplever specialpedagogen som flexibel och lättillgänglig, någon 

man lätt kan prata med och få tips av. Detta kan till exempel gälla iPads, något som de arbetar 

mycket med som hjälpmedel i matematiken, där kan specialpedagogen komma med bra tips på 

applikationer och program.  

Tre av lärarna nämner att specialpedagogerna och speciallärarna är närvarande på 

arbetslagsträffarna och alltid är delaktiga i lärarnas arbete, något som ger möjlighet till dialog, 

återkoppling och planering. En annan typ av samarbete som tre av lärarna nämner är röda tråden, 

ett arbete som strävar efter att samtliga lärare ska ta utgångspunkt i en gemensam undervisning. 

Under dessa träffar får lärarna möjlighet att diskutera hur elevers resultat i matematik kan 

förbättras.  

Gemensamma planeringar  

Två av lärarna betonar vikten av att alla på skolan utgår från gemensamma planeringar, det vill 

säga att alla lärare inom samma årskurs arbetar inom samma område samtidigt. Detta gör att 

lärarna kan hjälpa varandra med olika områden, något som en av lärarna betonar att hon gärna 

hade haft mer tid till.  

Planeringstid 

Samtidigt som lågstadielärarna upplever ett gott samarbete menar läraren i årskurs 4 att 

samarbetet är begränsat på grund av tid. Då det inte finns någon avsatt tid för planering finns 

heller ingen tid för samtal och återkoppling med kollegor. Hon hade gärna sett ett bättre 

samarbete och önskat mer tid, framför allt till planering, som hon uttrycker det:  
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Det är ofta man springer på varandra och lämnar något i farten och kanske inte hinner prata 

jättemycket med specialpedagogen som då ska ta eleverna den dagen utan det blir mer att de får 

matteboken och det kanske inte är det ultimata (Lärare 5, årskurs 4).  

6.2.3 Kompetens  

God specialpedagogisk kompetens 

Samtliga lärare uttrycker att de har god specialpedagogisk kompetens och kan ge elever i behov 

av särskilt stöd den hjälp de behöver, något som de menar att de fått genom erfarenheter och 

utbildning. Två av lärarna har utökat sin specialpedagogiska kompetens, en har valt att läsa det 

som en del i sin utbildning och den andra har valt att komplettera sin utbildning, något som de 

känner har varit givande och gett dem utökade specialpedagogiska kunskaper. De lärare som inte 

har läst specialpedagogik anser trots att de enbart har erfarenheter som grund, att det inte är en 

kompetens de saknar, något som framkommer i citatet nedan: 

Jag har inte läst specialpedagogik eftersom vi har så mycket i huset så det har inte varit så stort 

behov. Jag känner mig nöjd med det jag har. Det är ingen begränsning utan jag klarar mig med det 

jag har lärt mig och det jag kan (Lärare 6, årskurs 3).  

Även en annan lärare uttrycker sig på ett liknande sätt och menar att skolans speciallärare har 

mycket kunskap inom området och vet hur de ska anpassa matematikundervisningen för elever i 

behov av särskilt stöd. Därför anser hon att hennes kompetens är tillräcklig då de elever som är i 

behov av särskilt stöd lämnar klassrummet för undervisning hos speciallärarna.  

Kompetens genom erfarenheter 

En av de lärarna som anser att hon har tillägnat sig sin specialpedagogiska kompetens enbart 

genom erfarenheter menar att hon har fått kompetensen genom många år med jobbiga klasser 

där det varit ett stort antal elever med särskilda behov. Det menar hon har resulterat i att man 

som lärare blir inbjuden till många olika möten, träffar och utbildningar, samtliga med syfte att 

utöka sin kunskap om enskilda elevers diagnoser. Dessa diagnoser kan handla om ADHD, 

asperger och dyslexi.  

Aldrig fullärd 

Samtidigt som samtliga lärare uttrycker att de har mycket kunskap och erfarenhet inom området 

uttrycker två av lärarna att de inte känner sig fullärda och menar att man alltid kan få mer 

kunskap. En av dessa uttrycker att hon är öppen för att lära sig nya kunskaper genom att ta emot 

lärarstudenter. Den andra, som enbart har varit verksam i två år, känner att hon har mycket kvar 

att lära. Hon menar att det är viktigt att ha ett spann av strategier och metoder att välja mellan. 

Här kan hon se en begränsning då hon gärna hade sett att hon hade haft fler metoder att välja på 
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när hon känner att hon behöver då hon menar att alla elever lär på olika sätt. Då skolan inte har 

så goda resultat i matematik uttrycker hon även att hon skulle vilja läsa mer forskning för att 

utvecklas och bli bättre. Detta för att eleverna ska lyckas bättre på nationella prov och diagnoser.  

Då två av de intervjuade lärarna arbetat länge i förskolan innan de blev verksamma som lärare 

i skolan känner de att deras erfarenheter främst är därifrån. De menar därför att de vill bygga upp 

mer erfarenheter från skolan och klassrumsundervisning.  
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7. Analys 

Analysen kommer att presenteras i två delar. För den första delen, ”Skola A”, ansvarar Louise 

van Huisstede och för den andra delen, ”Skola B”, Susanna Fläder. Resultaten kommer att 

sammankopplas med teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

7.1 Analys - Skola A 

7.1.1 Möjligheter och begränsningar – matematikundervisning 

Gemensamt arbetsområde 

Att undervisningen ska ha utgångspunkt i en gemensam grund med möjlighet att arbeta utifrån 

olika kunskapsmässiga nivåer är något som Löwing och Kilborn (2002) framhäver i sin 

individualiseringsmodell. I intervjuerna framkom att samtliga lärare arbetar på ett sätt som liknar 

modellen. Genom att låta eleverna arbeta inom samma område med uppgifter grundade på olika 

svårighetsgrader flätas den specialpedagogiska undervisningen samman med den ordinarie, något 

som Persson (1998) betonar då han skriver om det relationella perspektivet, att specialpedagogisk 

undervisning ska ses i relation till övrig pedagogisk verksamhet.  

Specialpedagogisk undervisning  

Ett annat sätt att skapa möjlighet för elever med svårigheter i matematik är enligt Samuelsson och 

Lawrot (2009) att låta dem få arbeta i lämplig takt i en lugn miljö, något som de intervjuade 

lärarna tar hänsyn till. Som framkom av resultatet sker detta i undervisningen genom att de elever 

som är i behov av särskilt stöd ofta får lämna klassrummet för undervisning i mindre grupp hos 

någon av skolans specialpedagoger. Samtidigt som arbetssättet ger möjlighet för elever i behov av 

särskilt stöd att få tillgång till extra hjälp, hamnar det inom ramen för det som Persson (1998) 

benämner som ett kategoriskt arbetssätt, då stödet blir mer inriktat på den enskilde individen och 

dess svårigheter.   

Muntlig matematik 

För elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att få matematiken förklarad på olika sätt, något 

som Samuelsson och Lawrot (2009) lyfter fram. Av resultatet kan utläsas att samtliga lärare 

använder sig av muntlig matematik, för att som Samuelsson och Lawrot (2009) framhäver, ge 

eleverna möjlighet av ta del av varandras metoder och strategier. Genom att låta eleverna sätta 
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ord på sina tankegångar och lyfta dem i helklass, kan de elever som är i behov av särskilt stöd få 

flera sätt att lösa uppgifter på presenterade för sig.  

Konkret material  

Samuelsson och Eriksson Gustavsson (2010) betonar vikten av konkret material i undervisningen 

som ett sätt att underlätta för de elever som har svårigheter i matematik, något som resultatet 

visar att lågstadielärarna använder sig mycket av. Både författarna och lärarna menar att konkret 

material ger eleverna möjlighet att underlätta förståelsen mellan det konkreta och det abstrakta. 

Dock menar de även att det är viktigt att eleverna inte blir beroende av materialet, detta då målet 

är att de ska klara sig utan.  

Klasstorlek och elevgruppering  

Samtidigt som resultatet visar att samtliga lärare har goda möjligheter att göra 

matematikundervisningens innehåll tillgängligt för elever i behov av särskilt stöd, framkom även 

begränsningar i deras arbete. Löwing (2004) menar att ramfaktorer som klasstorlek och 

elevgruppering begränsar undervisningen, något lärarna i intervjuundersökningen uppfattar att 

det gör. Lärarna uttrycker att stora klasser gör det svårt för dem att tillgodose elevers skilda 

förutsättningar och behov. Hampton m.fl. (2009) tar i sin artikel upp att gapet mellan de 

högpresterade och de lågpresterande eleverna blir allt större. Författarna menar att det skapar en 

oro för de elever som befinner sig i riskzonen. En av de intervjuade lärarna uttrycker denna oro 

och menar att det finns fler elever som är i behov av särskilt stöd än vad en ensam klasslärare kan 

ge.   

7.1.2 Möjligheter och begränsningar – samarbete 

Önskvärt samarbete  

Det går tydligt att urskilja lärarnas strävan efter ett bättre och tätare samarbete mellan samtliga 

lärare på skolan, något som synliggör Perssons (1998) resonemang om det relationella 

perspektivet då han menar att specialpedagogisk verksamhet ska ses i relation till övrig 

verksamhet. Även Hampton m.fl. (2009) betonar att ett gott önskvärt samarbete handlar om att 

ta del av varandras unika kompetenser, något som framkommer tydligt i resultatet att samtliga 

lärare anser är viktigt. Lärarna framhäver både specialpedagogers och övriga klasslärares 

kompetens som betydelsefull i verksamheten och menar, i likhet med Hampton m.fl. (2009), att 

ett utökat samarbete möjliggör att genomföra positiva förändringar i arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd, då de kan ta del av varandras kompetenser.  

Hampton m.fl. (2009) menar även att klasslärare och specialpedagoger behöver arbeta 

tillsammans för att kunna utveckla ett samarbete mellan specialpedagogik och matematik. 
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Samtidigt som lärarna framhäver specialpedagogernas kompetens, anser de att antalet behöver 

utökas. Detta för att främja ett för verksamheten viktigt samarbete, något som även Persson 

(1998) hävdar då han menar att specialpedagogernas fördjupade specialpedagogiska kunskaper 

måste få en ökad spridning i skolan.  

Matematikundervisningen kan, enligt Samuelsson och Lawrot (2009), organiseras på olika sätt, 

bland annat med avseende på elevers olika kunskapsnivåer. En av lärarna tar upp att en önskvärd 

samarbetsform hade handlat om ett tätare samarbete inom årskurserna för att kunna anordna 

mindre matematikgrupper. Det skulle ge möjlighet till extra stöd för elever i behov av särskilt 

stöd, något som Samuelsson och Lawrot (2009) betonar då de talar om vikten av att elever måste 

få arbeta i sin egen takt i en lugn miljö.  

Ett utvecklat och utökat samarbete hade enligt lärarna varit en möjlighet för verksamheten. 

Dessvärre menar lärarna att samarbetet begränsas av tid, en ramfaktor som Löwing (2004) menar 

begränsar lärarna i deras arbete. Lärarna menar att det inte finns någon avsatt tid för 

kontinuerliga träffar, där de får möjlighet att dela med sig av sina tips och idéer.  

7.1.3 Möjligheter och begränsningar - kompetens   

Specialpedagogisk kompetens  

För att kunna upptäcka och hjälpa elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att alla lärare har 

kunskaper inom specialpedagogik, något som betonas i Statens offentliga utredningar (2008). Av 

resultatet framkom att samtliga lärare anser sig ha denna kompetens. Att de har kompletterat sina 

utbildningar med specialpedagogik, är en stor möjlighet för lärarna på skolan, en ramfaktor som 

Löwing (2004) menar kan underlätta undervisningen.  

Matematisk kompetens  

Samtidigt som lärarna anser att de har en god specialpedagogisk kompetens, kan en av lärarna se 

en begränsning gällande sin matematiska kompetens, något som Löwing (2004) menar är en 

ramfaktor som kan begränsa undervisningen. Engström (2004) tar upp problemet med att många 

lärarstudenter inte anser att de fått tillräckligt med matematiska kunskaper i sin utbildning, något 

som framkommer i resultatet att även en av de intervjuade lärarna anser sig sakna. Precis som de 

intervjuade lärarstudenterna i Engströms (2004) artikel menar den intervjuade läraren att det på 

lärarutbildningen saknas en koppling mellan den matematik som lärs ut och den skolmatematik 

som de senare ska undervisa i.  

Både Petersen (2012) och Statens offentliga utredningar (2008) framhäver vikten av att lärare 

har goda ämneskunskaper. Som framkom i resultatet lyfter lärarna den kompetens som 

mattepiloterna får genom sina kontinuerliga träffar. Statens offentliga utredningar (2008) betonar 

i sin rapport vikten av att lärare håller sig uppdaterad om aktuell forskning. Den kunskap och 
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forskning som mattepiloterna får hade lärarna gärna tagit del av för att kunna utveckla sin egen 

undervisning.  
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7.2 Analys - Skola B 

7.2.1 Möjligheter och begränsningar – matematikundervisning 

Konkret material  

Samuelsson och Eriksson Gustavsson (2010) menar att konkret material är viktigt i både 

specialpedagogisk och matematisk verksamhet, något som samtliga lågstadielärare använder sig 

av. Detta för att anpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd samt för att underlätta 

det abstrakta tänkandet, något som författarna vidare betonar då de talar om att lärare måste utgå 

från det konkreta för att eleverna slutligen ska nå det abstrakta. Samuelsson och Lawrot (2009) 

betonar att något som hjälpt elever med svårigheter i matematik är när lärare relaterat innehållet 

till vardagen då det kopplas till nyttan av att kunna det i vardagen. Dessa tankar kan härledas till 

en av lärarna som uttrycker att hon använder sig av konkret material som pengar för att eleverna 

ska kunna se talets värde, samt för att det är något eleverna använder i vardagen. Lärarna 

upplever att det finns mycket och väldigt bra konkret material att använda sig av på skolan, en 

ramfaktor som enligt Löwing (2004) underlättar lärarnas undervisning.   

Varierat arbetssätt 

Samuelsson och Lawrot (2009) menar att elever som har svårigheter i matematik ska ges 

möjlighet att arbeta i lämplig takt samt att lärare förklarar matematik på olika sätt genom att 

använda sig av olika metoder. Detta är något som lärarna också gör i sin undervisning då de ger 

eleverna möjlighet att få arbeta varierat i sin egen takt. Då det för lågstadielärarna ofta finns två 

vuxna tillgängliga i klassrummet, finns det möjlighet att dela upp gruppen och ansvaret. Därmed 

menar lärarna att de har möjlighet att punktträna en och en med de elever som har svårigheter 

inom olika områden. Detta gör det kategoriska perspektivet tydligt då fokus ligger på 

direktrelaterad och individbunden hjälp för eleverna (Persson, 1998).  

Tid, lokaler och gruppsammansättning  

Samtidigt som det i resultatet kan ses att samtliga lärare har goda möjligheter att underlätta 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, framkom även begränsningar i deras arbete. 

Lärarna upplever tiden som en brist, något som Löwing (2004) kallar en ramfaktor. Denna 

ramfaktor begränsar undervisningen genom att lärarna inte anser att de har tillräckligt med 

planeringstid samt tid till enskild undervisning. Lågstadielärarnas möjlighet att dela upp klasserna 

menar de att de begränsas av då de upplever brist på lokaler, en annan ramfaktor som de menar 

begränsar undervisningen. En av lärarna tar även upp gruppsammansättningen som en 

begränsning, en ytterligare ramfaktor som begränsar då det i klasser med många elever som har 

olika svårigheter kan vara svårt att känna att man tillräcker till.   
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7.2.2 Möjligheter och begränsningar – samarbete 

Mycket bra samarbete  

Hampton m.fl. (2009) menar att specialpedagoger inte har tillräckligt med matematisk kompetens 

samtidigt som de också visar att matematiklärare har begränsad kompetens inom 

specialpedagogik, kunskapsluckor som behöver täckas genom ett utökat samarbete mellan 

klasslärare och specialpedagoger. En möjlighet som framkom av resultatet är att samtliga 

lågstadielärare upplever ett mycket bra samarbete med både specialpedagoger och övriga lärare på 

skolan, något som gör det relationella perspektivet tydligt då det handlar om samarbetet mellan 

de som arbetar med eleven (Persson, 1998).  

Hampton m.fl. (2009) lyfter fram vikten av en gemensam grund mellan specialpedagoger och 

klasslärare för att kunna bygga ett effektivt samarbete mellan specialpedagogik och matematik. 

Något som möjliggör ett sådant samarbete är, som en av lärarna uttrycker det, att 

specialpedagogen är närvarande på arbetslagsträffar, alltid delaktig i klasslärarnas arbete samt 

lättillgänglig. Ett sådant samarbete möjliggörs också genom att alla lärare utgår från gemensamma 

planeringar. Det gör att lärarna kan hjälpa varandra med olika områden, något som Hampton 

m.fl. (2009) betonar är viktigt för ett samarbete, då de på så sätt tar till vara den unika 

kompetensen respektive pedagog har. En av lärarna uttrycker vikten av detta, då det ger möjlighet 

att ta del av varandras kunskaper eftersom alla lärare ofta har något de brinner extra för.  

Tidsbrist 

Samtidigt som det i resultatet framkom att samtliga lågstadielärare har ett väl fungerande 

samarbete med både specialpedagoger och övriga lärare på skolan, framkom det även 

begränsningar gällande samarbetet. Läraren i årskurs 4 upplever inte ett lika väl fungerande 

samarbete som lågstadielärarna. Hon anger tiden som orsak, en ramfaktor som Löwing (2004) 

menar begränsar undervisningen, då lärarna menar att det inte finns någon avsatt tid för planering 

och därmed ingen tid för samtal och återkoppling.  

7.2.3 Möjligheter och begränsningar - kompetens  

Tillräcklig specialpedagogisk kompetens  

Enligt en rapport från Statens offentliga utredningar (2008) är det viktigt att alla lärare har 

kunskap i specialpedagogik. Av resultatet framkom det att samtliga lärare anser att de har god 

specialpedagogisk kompetens, en ramfaktor som enligt (Löwing, 2004) underlättar 

undervisningen. En av lärarna uttrycker att hennes kompetens är tillräcklig då de elever som är i 

behov av särskilt stöd lämnar klassrummet, något som även Statens offentliga utredningar (2008) 

tar upp då specialpedagoger och speciallärare har en expertkompetens inom området.  
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Samtidigt som det i resultatet framkom att lärarna upplever att de har god specialpedagogisk 

kompetens, framkommer det även att en av lärarna uttrycker att hon vill läsa mer forskning inom 

ämnet. Detta menar även Statens offentliga utredningar (2008) är viktigt för att hålla sig 

uppdaterad då kunskapsutvecklingen går fort fram.   

Metoder och strategier  

Petersen (2012) menar att läraren har i uppgift att vägleda elever in i nya tankebanor genom att 

använda sig av olika undervisningsformer, något som en av lärarna upplever som en begränsning. 

Då hon enbart varit verksam i två år vill hon ha fler metoder och strategier att kunna använda sig 

av i matematik, vilket (Löwing, 2004) menar är en ramfaktor som begränsar undervisningen.  
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8. Diskussion  

I den följande diskussionen kommer resultat och analys från ”Skola A” och ”Skola B” diskuteras 

gemensamt. 

Utbildning 

Persson (1998, s. 29) menar att det alltid kommer att finnas elever som är i behov av 

individanpassad undervisning av lärare som har fördjupade specialpedagogiska kunskaper. Det 

gör specialpedagogernas kompetens viktig och bör därför få en ökad spridning för att ge 

undervisningen i de ordinarie klasserna en högre kvalitet. Hampton m.fl. (2009) menar att 

matematiklärare har begränsad kompetens inom specialpedagogik, något som de intervjuade 

lärarna själva inte anser sig ha. I vårt empiriska material kan urskiljas att sex av de åtta intervjuade 

lärarna har utökat sina specialpedagogiska kunskaper. Tillgodoser inte lärarutbildningen sina 

lärarstudenter med tillräckliga kunskaper inom specialpedagogik? Då lärarna verkar uppleva ett 

behov av att bredda sin specialpedagogiska kompetens kan tyckas att lärarutbildningen bör ta 

fasta på behovet och utöka grundutbildningen med kurser inom specialpedagogik. Statens 

offentliga utredningar (2008) belyser i sin rapport vikten av att lärare hela tiden måste hålla sig 

uppdaterade, både genom forskning och genom vidareutbildningar. Detta då de menar att en 

lärarutbildning aldrig kan täcka allt som en lärare behöver kunna i sin yrkesroll. Precis som i 

rapporten, menar lärarna att man aldrig är fullärd och alltid kan tillägna sig mer kunskaper. Då det 

på grundskollärarutbildningens 3,5 år är omöjligt att täcka in allt en lärare behöver kunna under 

hela sitt verksamma yrkesliv är det viktigt att lärarna själva inser vikten av kompetensutveckling.  

Undervisning 

Samtidigt som det är en fördel i studien att majoriteten av lärarna har läst specialpedagogik och 

på så sätt har kunnat svara mycket utförligt på frågorna, kan det i vissa fall urskiljas att svaren inte 

överensstämmer. Svarar lärarna det de tror att vi vill höra? Kan kunskapssynen lärarna fått med 

sig från sin utbildning och deras förkunskaper avspeglas i svaren? I vissa fall kan lärarnas svar 

tyckas vara motsägelsefulla. Som framkom i resultaten anser lärarna att de arbetar inkluderande. 

Att enskilda elever går iväg från klassrummet för att arbeta enskilt eller i mindre grupper anser 

lärarna inte innebär att exkludera eleverna från undervisningen. Lärarna motiverar detta med att 

eleverna får arbeta i en lugn miljö där de får tillgång till extra stöd såsom ytterligare genomgångar. 

Det kan dock ses som en exkludering då eleven plockas ut ur ett sammanhang, ett synsätt som 

går in under det som (Persson, 1998) beskriver som det kategoriska perspektivet.  
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Specialpedagoger 

Då Vernersson (2007, s. 21) menar att skolorna tycks dra ner på antalet specialpedagoger, kan 

diskuteras huruvida ett ökat antal specialpedagoger kan bidra till att lärarna får mer tid till hjälp i 

sitt arbete gällande undervisningen. Skulle ett ökat samarbete där lärarna får ta del av 

specialpedagogernas expertkunskaper innebära att de själva skulle kunna bedriva en del av den 

specialpedagogiska undervisningen och inte behöva skicka iväg elever till specialpedagoger? 

Enligt Hampton m.fl. (2009) är det ett sätt som skulle kunna fungera. Något som framkom i 

intervjuerna är att tiden kan spela en stor roll gällande samarbetet, då tid är en förutsättning för 

kontinuerliga träffar. Statens offentliga utredning (2008) tar i sin rapport upp att klasslärare inte 

kan ha all den kompetens som finns gällande elever i behov av särskilt stöd, därför finns 

specialpedagoger till hjälp. Då specialpedagogerna har mycket att göra och många elever att 

hjälpa skulle det underlätta om klasslärarna själva kunde ta hand om en viss del av den 

specialpedagogiska undervisningen. Detta sätt hade även skapat möjligheter för fler elever att bli 

inkluderade i den gemensamma undervisningen, något som Persson (1998) betonar inom det 

relationella perspektivet.  

Arbetssätt 

Gemensamt för lärarna i vår studie är att samtliga betonar vikten av att kunna använda sig av 

olika metoder och strategier för att underlätta matematikundervisningens innehåll, något de också 

gör i sin undervisning. Här går det att se en stor skillnad mellan hur lågstadielärarna och 

mellanstadielärarna arbetar. Gemensamt för lågstadielärarna på de båda skolorna är att de 

använder sig mycket av konkret material i undervisningen. Här kan diskuteras huruvida konkret 

material är ett lämpligt arbetssätt och om eleverna kan bli låsta och beroende av det, då både 

Samuelsson och Eriksson Gustavssons (2010) och lärarna betonar att målet är att eleverna ska 

klara sig utan. Lärarna i årskurs 4 och 6 använder sig inte av konkret material, utan använder sig 

istället mycket av muntlig matematik. Här går det att se ett mönster, ju högre upp i åldrarna desto 

mindre konkret material används. Det kan förklaras utifrån Samuelsson och Eriksson 

Gustavssons (2010) tankar om konkret material, då de menar att sådant material kan bli ett hinder 

i elevers strävan mot att nå det abstrakta. Samtidigt som lärarna betonar vikten av konkret 

material menar de att materialet ska leda till att eleverna så småningom kan se det matematiska 

mentalt och visuellt, något som visar att eleverna så småningom behöver träna bort det.  

Ramfaktorer 

Då det enligt Skolinspektionens skolenkät (2011) framkommer att närmare hälften av lärarna 

anser att de inte har möjlighet att hjälpa elever i behov av särskilt stöd kan det diskuteras varför 

lärarna inte har denna möjlighet. Som Löwing (2004) tar upp finns det många ramfaktorer som 
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kan påverka lärarnas arbete. Gemensamt för lärarna på de båda skolorna är att de anser att tid 

begränsar deras undervisning. Samtliga lärare anser att de hade behövt mer tid till att hjälpa elever 

i behov av särskilt stöd samt mer tid till planering och samarbete. Var ska tiden tas ifrån? Som 

lärare har man redan en utökad arbetsvecka och förväntas arbeta 45 timmar, men hur mycket mer 

ska en lärare arbeta för att hinna med? Lärares arbetsuppgifter idag är så mycket mer än enbart 

planering och genomförande av lektioner, mycket tid går även åt till möten, arbetslagsträffar och 

administrativa uppgifter. För att resultaten i matematik hos elever i den svenska skolan ska kunna 

höjas, måste lärarna få tid till att ägna sig åt sitt kärnuppdrag, att vara lärare och ge elever de 

kunskaper de behöver. Att planera en undervisning utifrån elevers olika förutsättningar och 

behov tar tid, tid som lärare behöver för att kunna hjälpa samtliga elever att nå kunskapskraven 

inom matematik.  
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9. Slutsats 

Som resultat, analys och diskussion av vårt empiriska material tydligt visar, är klasslärarnas 

uppfattningar på båda skolorna mycket lika, men uppvisar även vissa skillnader. Samtliga lärare 

anser att de har goda möjligheter att göra matematikundervisningens innehåll tillgängligt för 

elever i behov av särskilt stöd. Lågstadielärarna framhäver framförallt vikten av konkret material, 

något som de har gott om på båda skolorna. Lärarna på mellanstadiet använder sig däremot inte 

av konkret material, något som visar att materialet är något som successivt bör tränas bort. 

Uppfattningarna gällande klasslärarnas samarbete med specialpedagoger och övriga klasslärare 

kring matematikundervisningen för elever i behov av särskilt stöd skiljer åt mellan skolorna. På 

”Skola A” hade samtliga lärare gärna sett ett utökat samarbete, något de menar att tiden 

begränsar. Majoriteten av lärarna på ”Skola B” anser däremot att de har ett mycket väl 

fungerande samarbete, en möjlighet på skolan.  

Samtliga lärare anser att de har tillräckligt med specialpedagogisk kompetens. Sex av åtta lärare 

har kompletterat sin utbildning med specialpedagogik, något som ger dem stor möjlighet att 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt betonar många av lärarna vikten av att alltid 

fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Gällande matematisk kompetens är det enbart två av lärarna 

som kan se en begränsning i sin yrkesroll. Precis som många av de andra lärarna uttrycker, hade 

även dessa önskat ett tätare samarbete med övriga kollegor för att tillvarata varandras 

kompetenser. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

10. Förslag till vidare forskning 

Då vår studie enbart fokuserat på klasslärares uppfattningar om matematikundervisning för elever 

i behov av särskilt stöd är ett förslag till vidare forskning att undersöka vilka uppfattningar andra 

verksamma personer i skolan har inom området, såsom specialpedagoger, speciallärare och 

rektorer. Detta för att kunna jämföra deras uppfattningar och se vilka likheter och skillnader som 

finns. Det vore även intressant att lyfta elevers uppfattningar och utifrån ett elevperspektiv 

undersöka vad som hjälper dem i matematikundervisningen.  

Vi kan se en lucka i forskningen gällande lärares kompetens, framförallt gällande matematisk 

och specialpedagogisk, något vi själva försökt undersöka i vår studie. Ett förslag till vidare 

forskning är därför att undersöka hur lärares kompetens påverkar elevers matematiksvårigheter. 
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12. Bilagor 

12.1 Intervjuguide 

Matematikundervisning 

1. Hur arbetar du för att anpassa matematikundervisningen efter samtliga elevers 

förutsättningar och behov? 

2. På vilket sätt arbetar du för att underlätta matematikundervisningen för elever i behov av 

särskilt stöd? 

3. Skulle du vilja förändra ditt sätt att arbeta i matematik med elever i behov av särskilt stöd?  

I så fall hur?  

Finns det några förutsättningar som du skulle vilja ändra på? 

 

4. Vilka metoder eller strategier anser du är mest lämpade för elever med 

matematiksvårigheter? 

5. Använder du dig av praktiskt/laborativt arbetssätt och material i 

matematikundervisningen?  

Samarbete 

6. Hur skulle du beskriva ett väl fungerande samarbete? 

Hur ser ditt samarbete med andra lärare ut i matematikundervisningen?  

Hur ser ditt samarbete med skolans specialpedagoger ut i matematikundervisningen?  

 

7. På vilket sätt är specialpedagogerna involverade i matematikundervisningen? 

Kompetens 

8. Hur många år har du varit verksam som lärare? 

Vad har du för utbildning?  

Hur mycket matematikbehörighet har du? 

Hur mycket specialpedagogik har du i din utbildning? 

Har du gått någon form av vidareutbildning inom specialpedagogik och/eller matematik? 

9. Anser du att du har tillräcklig kunskap för hur du ska anpassa undervisningen i matematik 

till elever i behov av särskilt stöd?  

Om ja: Hur har du fått kunskapen?  

Om nej: Vad saknar du? 
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10. Anser du att de elever i behov av särskilt stöd får den hjälp som behövs? 

11. Vilka möjligheter och begränsningar upplever du finns för att tillgodose elever i behov av 

särskilt stöd?  

 

 


