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Sammanfattning 

 

Hur undervisar och tänker några speciallärare i matematik kring arbetet med elever i SUM 

då det handlar om metodförmågan och problemlösningsförmågan? Syftet med studien var 

att ta reda på detta. En del forskare menar att arbetet med problemuppgifter utvecklar 

elevernas matematiska förståelse, i högre grad, jämfört med om de tränar och lär sig olika 

metoder utantill. Genom att få en djupare inblick och förståelse för hur speciallärarna 

tänker om och undervisar i förmågorna kan studien bidra med ökad kunskap inom 

området. Studien hämtar inspiration från det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet och vårt val grundade sig på att mycket av lärandet sker genom interaktion. 

En kvalitativ metodansats användes och för att få en djupare förståelse om speciallärarnas 

undervisning och tankar kring studiens forskningsfrågor, genomförde vi observationer och 

intervjuer. Resultatet visar att speciallärarna medvetet arbetar för att elever i SUM ska 

utveckla förståelse för de två förmågorna. Att få eleverna nyfikna och delaktiga genom 

handledning och guidning med hjälp av god kommunikation är några viktiga delar i deras 

lärande. Vi har funnit likheter i hur speciallärarna tänker och undervisar när det handlar 

om metodförmågan och problemlösningsförmågan. Att kombinera förmågorna i 

undervisningen skapar goda förutsättningar för eleverna i SUM att utveckla sin 

matematiska förståelse.  
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1 Inledning 
 

“Jag kan bli allergisk mot allt det här görandet, att man bara gör en massa saker, 

nyfikenheten måste ju på något sätt in i lärandet. Ju mer säkra vi är på vad vi ska 

undervisa om, vad lärandeobjektet är och vad det är som är svårt blir vi mer träffsäkra i 

vår kommunikation med eleverna. Och då tror jag vi kan fånga deras intressen och kroka i 

de här sakerna som de tycker är svåra och de här missuppfattningarna.” (Speciallärare i 

matematik, 24 oktober 2019).   

 

Skolans uppdrag är att främja lärandet genom att eleven stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2011a). Kreativiteten, nyfikenheten och 

självförtroendet ska också stimuleras, likaså viljan hos eleven att lösa problem och att 

pröva sina egna idéer. Undervisningen ska tidigt präglas av att eleverna får möta och 

förstå matematik på ett lustfullt vis (NCM, 2011). I kursplanen i matematik (Skolverket, 

2011a) står det att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i stort. Syftet är att eleverna utvecklar ett 

intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Trots att Lgr 11 tydligt framhäver vikten av att stimulera elevens kreativitet 

och nyfikenhet för att utveckla sin matematiska förståelse så tycks 

matematikundervisningen till stor del domineras av enskilt mekaniskt räknande i 

matematikboken (Skolinspektionen, 2009). Enligt Hattie (2017) kan räknefärdighet inte 

utvecklas utan äkta och meningsfull förståelse. Mekaniska övningar utan förståelse kan ta 

död på intresset och skada elevernas matematikförståelse, deras motivationsnivå och deras 

sätt att se på matematik. Elever känner sig ofta förvirrade när de ska börja lära sig 

matematik i skolan eftersom mycket av matematikundervisningen handlar om förmågan 

att lära sig metoder (Boaler, 2017). Eleverna förstår inte alltid poängen med metoderna 

och detta kan leda till att elever upplever att matematiken mest handlar om att följa 

instruktioner och regler vilket gör att elevernas nyfikenhet hämmas. Författaren menar att 

rutinmässiga metoder som utantillärande medför att eleverna blir mindre benägna att 

reflektera över tal och hur de relaterar till varandra samt hur de själva använder och 

utvecklar sin taluppfattning. Däremot ökar reflekterandet betydligt om eleverna själva får 

möjlighet att utforska olika problem. Då blir de även nyfikna och motiverade. Enligt 

Liljekvist (2014) skulle matematikundervisningen i skolan kunna fungera bättre om 

undervisningen inte ledde in eleverna i olika lärandestrategier, som går ut på att lära sig en 

mängd saker utantill utan att de riktigt förstår vad det handlar om. Elever med särskilda 
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undervisningsbehov i matematik hamnar ofta i svårigheter eftersom de inte får de 

förutsättningar som krävs för att utveckla sin matematiska förståelse (Sidenvall, 2019). Ett 

tydligt skäl är, att undervisningen i alltför stor utsträckning domineras av imitation av 

procedurer och om den tar över kan det ske på bekostnad av utvecklandet av andra 

matematiska förmågor.   

 

Mycket av den forskning och litteratur som vi har nämnt ovan och som vi har fått ta del av 

i vår speciallärarutbildning i matematik pekar på att en undervisning som domineras av 

metoderna utantillinlärning och imitation kan motverka elevernas förutsättningar att 

utveckla förmågor som leder till matematisk förståelse. Detta är framförallt viktigt att 

beakta i undervisningen med våra elever i särskilda undervisningsbehov i matematik 

(elever i SUM). Dock är det tveksamt om denna forskning fått genomslagskraft i 

matematikundervisningen ute på skolorna. Som vi nämnde ovan så visade 

skolinspektionens granskningsrapport från 2009 att det mekaniska räknandet dominerade 

undervisning på bekostnad av bland annat elevernas möjligheter att utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Skolinspektionen (2019) genomför även i nuläget en 

granskningsrapport som beräknas vara klar i april 2020. Bakgrunden till granskningen 

handlar om att svenska elevers matematikprestationer ligger under genomsnittet i EU- och 

OECD-länderna. Syftet med rapporten är att granska kvaliteten i 

matematikundervisningen i årskurserna 4-6, i skolor med lägre kunskapsresultat i 

matematik. Fokus ligger på undervisningens omfattning och interaktion i klassrummet. 

Man menar att en god interaktion mellan lärare och elever kan vara ett sätt att öka 

engagemanget för och kunskapsresultaten i matematikämnet.    

 

I kursplanen (Skolverket, 2011a) beskrivs ett antal långsiktiga mål, vilka är uttryckta som 

ämnesspecifika förmågor och i matematik finns det fem förmågor som elever ska ges 

förutsättningar att utveckla. Två av dessa förmågor är metodförmågan, “välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” samt 

problemlösningsförmågan, ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder” (ibid, s.55). Dessa förmågor hör ihop med 

fokusområdet som är belyst ovan. Vi vill i denna studie undersöka och få en inblick i hur 

några speciallärare i matematik undervisar och tänker kring arbetet med elever i SUM och 

deras matematiska utveckling kring metod- och problemlösningsförmågan. Att undersöka 

hur vi som speciallärare i matematik kan undervisa och tänka kring vad som är gynnsamt 

för våra elever i SUM är av stor betydelse och en viktig del i vårt kommande uppdrag som 
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speciallärare i matematik. Att stimulera elevers nyfikenhet, kreativitet och 

kunskapsutveckling i matematiklärandet är vårt stora, intressanta och spännande framtida 

uppdrag.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande fallstudie är att undersöka och öka förståelsen för hur 

undervisning om de matematiska förmågorna, metodförmågan samt 

problemlösningsförmågan, kan bedrivas av några speciallärare i matematik. Detta för att 

ge elever i SUM så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sin matematiska 

förståelse. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats:   

  

 Hur undervisar några speciallärare elever i SUM, när det handlar om 

metodförmågan i matematik? 

 Vilka tankar och åsikter har några speciallärare i matematik om undervisning som 

handlar om hur elever i SUM ska utveckla sin metodförmåga? 

 Hur undervisar några speciallärare elever i SUM, när det handlar om 

problemlösningsförmågan i matematik? 

 Vilka tankar och åsikter har några speciallärare i matematik om undervisning som 

handlar om hur elever i SUM ska utveckla sin problemlösningsförmåga? 

 

3 Definition av begreppet elever i SUM 
 

Det är i skollagen (SFS 2010:800, kap 3, 2§) fastslaget att det är skolans uppgift att ge alla 

elever den stimulans och den ledning som de behöver för sin personliga utveckling och för 

sitt lärande. Det handlar om att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

utifrån sina egna förutsättningar (ibid). Men alla elever uppnår av olika skäl inte 

utbildningsmålen och förmågorna som anges i läroplanen. Jess, Skott och Hansen (2011) 

anser att dessa elever har Särskilda Utbildningsbehov i Matematik, och de benämns som 

elever i SUM. Stödinsatsen som skolan anordnar för dessa elever kallas 

Specialundervisning i matematik. Lunde (2011, s.17) hänvisar till Magne som använder 

beteckningen “elever med speciella undervisningsbehov i matematik” (SUM-elever). 

Lunde (2011) skriver vidare att beteckningen SUM-elever anger behovet av insatser och 

inte så mycket att matematiksvårigheter är en defekt. Nilholm (2014) anser att i stället för 
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att se elevers svårigheter som primärt orsakade av deras egna tillkortakommanden så 

argumenterar han för att elever i svårigheter ska ses som en pedagogisk utmaning som kan 

bli en drivkraft i skolornas kompetensutveckling. Författaren skriver att skolan har en 

tradition att individualisera svårigheter hos elever, det vill säga att problemen förklaras av 

brister hos eleven. Det blir då naturligt att sätta in åtgärder för att förändra den enskilda 

eleven. Elevers svårigheter borde istället ses i relation till hela miljön i skolan och 

innebära att åtgärder sätts in på olika nivåer för att hjälpa elever, till exempel kan lärares 

undervisning, arbetssätt och/eller klimatet i klassen behöva förändras (ibid). Vi har, i 

denna studie, valt att använda begreppet elever i SUM istället för SUM-elever för att ännu 

mer betona att det inte handlar om att problemet ligger hos eleven. Det handlar om att 

skolan ska anpassa lärmiljöer och undervisning i matematik för att möta upp den enskilde 

elevens behov. 

  

4 Bakgrund - tidigare forskning   
 

Detta kapitel berör tidigare forskning om specialpedagogiken, undervisning som handlar 

om metodförmågan och problemlösningsförmågan samt hur undervisningen kan utformas 

för elever i SUM. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, 

sociokulturellt perspektiv och kommunikativt relationsinriktat perspektiv (KoRP). 

 

4.1 Bakgrund - specialpedagogik   

 

När den sammanhållna grundskolan infördes (Skolöverstyrelsen, 1962) så rymde varje 

klass en bred variation av elever med olika förutsättningar för studier. Det blev därför 

nödvändigt att hantera denna variation på ett konstruktivt sätt, och det var då som 

specialpedagogiken kom att bli ett viktigt inslag i den svenska skolan (Persson & Persson, 

2012). Under de första åren efter grundskolans införande så ökade antalet elever som fick 

stödundervisning påtagligt. Specialundervisningen gavs antingen inom klassens ram eller i 

någon av de olika specialklasser som erbjöds, till exempel matematikklasser eller 

observationsklasser. Eftersom så gott som alla elever gick i samma skolform blev behovet 

av att differentiera undervisningen allt mer påtaglig (Stukát, 2011). Under de följande 

decennierna så ökade denna differentiering genom individualiserad undervisning. I dag 

kan vi se en rörelse bort från den sammanhållna skolan till förmån för en skola med stark 

tilltro till valfrihet som bärande princip (Asp-Onsjö, 2017). På de flesta skolor finns nu 

enspecialpedagog eller en speciallärare som arbetar med elever i behov av stödinsatser. 
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Specialpedagogiken är ett komplement till den reguljära pedagogiken och en verksamhet 

som är riktad till de elever som av någon anledning anses behöva stödåtgärder. Special- 

läraren har en fördjupad didaktisk kompetens inom ett område, till exempel i 

matematikutveckling (ibid). En speciallärare i matematik ska visa sådan kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i 

behov av särskilt stöd (SFS 2011:186). Specialläraren ska leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. I 

uppdraget som speciallärare i matematik ingår också att individanpassa arbetssätten för 

elever i behov av särskilt stöd.  Lunde (2011) refererar till en undersökning av 

specialundervisningen i Danmark. Den visar att specialundervisningens och den vanliga 

undervisningens utformande är avgörande för arbetet med elever i SUM. Författaren 

skriver även att specialundervisningen behöver kvalitetssäkras av lärare med 

specialpedagogisk kompetens. Asp-Onsjö (2017) poängterar att specialpedagogikens roll 

är att skapa de bästa förutsättningarna för alla elevers lärande inom klassverksamhetens 

ram och hon menar att det handlar om både allmänna didaktiska frågor och fördjupad 

kompetens i ämnesdidaktiska frågor, i exempelvis matematikutveckling. 

   

4.2 Metodförmågan och problemlösningsförmågan  

 

I detta avsnitt redovisar vi vad som omfattar metod- och problemlösningsförmågan och 

koppling till tidigare forskning. Sedan presenteras metoder och problemlösning var för sig 

enligt följande; 4.2.1 Metoder, 4.2.2 Elever i SUM och metoder, 4.2.3 Problemlösning och 

4.2.4 Elever i SUM och problemlösning 

 

Under speciallärarutbildningen i matematik har ett flertal föreläsningar, workshops och 

forskningslitteratur pekat på att man i skolans undervisning bör lägga tyngdpunkten på att 

eleverna i tidigt skede får större möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. I 

skolverkets skrift “Kommentarmaterial till kursplanen i matematik” (2011b) lyfts 

matematiska problem som situationer eller uppgifter där eleverna inte på förhand känner 

till hur problemet ska lösas. Eleverna ska ges möjlighet att på olika sätt undersöka och 

prova sig fram för att finna en lösning, det kan handla om att se och finna alternativa 

lösningar på vägen till resultatet.  Enligt Polya (1957) finns det en stor risk att 

matematikläraren hämmar elevernas intresse och försvårar utvecklingen av deras 

matematiska förståelse om läraren låter eleverna arbeta med en mängd liknande uppgifter 

som ska lösas efter bestämda metoder och rutiner. Genom att erbjuda eleverna 
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problemlösning i matematikundervisningen väcks elevernas nyfikenhet och de får bättre 

förutsättningar att utveckla “independent thinking”. Boaler (2017) anser att rutinmässigt 

utantillärande medför att eleverna blir mindre benägna att reflektera över tal och hur de 

relaterar till varandra samt att reflektera hur de själva använder och utvecklar sin 

taluppfattning. Däremot ökar reflekterandet betydligt om eleverna själva får möjlighet att 

utforska olika problem, då blir de även nyfikna och motiverade. Introduktionen av 

algoritmer i matematikundervisningen bör enligt McIntosh (2008) ske senare än vad som 

traditionellt sker och det bör läggas en mycket större tonvikt på huvudräkning. Sidenvall 

(2019) konstaterar att de elever som arbetar med problemuppgifter får större matematisk 

förståelse än elever som arbetar med rutinuppgifter som de utför genom imitativa 

lösningsstrategier. Forskningen talar för att om man vill bygga upp verklig kompetens 

inom matematiken så är det mer effektivt att tillämpa begrepp i olika sammanhang, eller 

på sätt som erbjuder logiska möjligheter, än att utföra upprepade nästan identiska övningar 

med tal (NCTM, 2014). Det är viktigt för elevers matematiska utveckling att 

matematiklärare ger dem många tillfällen att arbeta med problemlösning, där ett kreativt 

resonemang krävs istället för att läraren lägger fram en metod som eleverna ska imitera 

(Lithner, 2017). Lärarna bör försöka organisera så att eleverna får möjlighet att sätta ord 

på sina tankar, resonera och kommunicera kring matematiska begrepp, problem och 

strategier. Lithners (2017) forskningsstudie visar att majoriteten av eleverna som deltog i 

studien och framförallt elever i SUM gynnades av att arbeta med uppgifter som fokuserar 

på kreativt resonemang istället för uppgifter där algoritmiskt resonemang krävs. 

   

4.2.1 Metoder   

 

Boaler (2017) poängterar att memorering av fakta och metoder inte har något med 

elevernas matematiska förmåga att göra och att många elever blir uttråkade och stänger av 

när de tror att det enda de förväntas göra är att acceptera en metod och sedan arbeta och 

repetera den i det oändliga. En del forskning inom det matematiska fältet har under många 

år pekat på ineffektiviteten av metoden utantillinlärning (Norqvist, 2016). En studie som 

publicerats 2013 och som genomförts i Sverige visar att undervisningen domineras av att 

genomföra och lära sig procedurer utantill (Boesen, Helenius, Bergqvist, Lithner, Palm, & 

Palmberg, 2014). En del forskning belyser dock att lärprocesser i matematik också handlar 

om att lära sig procedurer utantill, ibland utan att förstå. Problemet uppstår när 

utantillinlärningen blir den dominerande undervisnings- och lärandemetoden (Liljekvist, 

2014). Metodförmågan omfattar att kunna identifiera och välja vilken metod som är mest 
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lämplig i den enskilda situationen och därefter kunna genomföra metoden på ett mer eller 

mindre effektivt sätt. Det handlar bland annat om huvudräkning, skriftliga beräkningar 

och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik (Skolverket, 2011a). I 

kunskapskraven i Lgr 11 står det att eleven ska kunna “välja och använda i huvudsak 

fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra 

enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, 

sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat” (ibid, 

s.60). McIntosh (2008) menar att snabbhet och precision är viktigt och att memorering av 

tabellkunskaper ska uppmuntras men han poängterar också att det ska ske när eleverna 

redan har effektiva metoder för att räkna ut dessa uppgifter i huvudet eller för att snabbt 

härleda dem. Som exempel nämner han generalisering av tabellkunskaper där elever 

ibland har lärt sig en regel och automatiskt använder den istället för att lita till sin 

taluppfattning. Regler kan möjligen fungera kortsiktigt men på lång sikt är det bättre att 

arbeta medvetet för att utveckla en god grundförståelse, även om detta inledningsvis tar 

längre tid. 

 

4.2.2 Elever i SUM och metoder  

 

Det är angeläget att alla elever utvecklar sin förmåga att kunna använda lämpliga metoder 

för att kunna lösa rutinuppgifter (Karlsson & Kilborn, 2015). Författarna refererar till 

Wilkerson-Jerde & Wilensky som menar att det inte räcker för eleverna att ha färdiga 

strategier som exempelvis formler för att lösa nya problem. Det handlar om att förstå hur 

dessa strategier är uppbyggda. Karlsson och Kilborn (2015) skriver om algoritmer och att 

det under många år har hävdats att man inte längre har någon användning av dessa 

metoder. Men algoritmer ska inte handla om plugg och utantillinlärning utan det är viktigt 

att eleverna får bygga upp en förståelse för hur algoritmerna bygger på de 

grundläggande räknereglerna.  

 

Clarke (2007, s.21) menar “Att göra en kopp te följer ett slags algoritm: fyll kannan, sätt 

på plattan, hitta en kopp osv.” Det är en noggrant utförd “steg för steg”-procedur som ger 

önskat resultat om man utför den noggrant. Arbetssättet med standardalgoritmer är och har 

varit vanligt även i de tidiga årskurserna. Specialundervisningen i bland annat Sverige och 

Danmark har dominerats av algoritmträning för de fyra räknesätten (Jess et al. 2011). 

Detta har vissa speciallärare rättfärdigat med att eleverna i SUM därmed åtminstone får en 

upplevelse av att kunna något inom matematiken, vilket då skulle resultera i ett förbättrat 
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självförtroende för eleverna. Argumentet är också att eleverna i SUM oftast inte kan lära 

sig att förstå varför de olika metoderna fungerar, och att de därför måste öva så mycket på 

dem att de minns de procedurer som algoritmerna definierar. Ofta är det just algoritmer 

som uppträder som hinder för dessa elever, då ett av problemen för dem är att komma ihåg 

alla steg som ingår i att korrekt utföra en metod. Med stöd av flera forskningsresultat 

framhäver Woodward och Montague (2002) att ensidig betoning av algoritmer leder till att 

eleverna inte når en tillräcklig förståelse av de begrepp som metoderna bygger på. Det 

finns också risk för att eleverna utvecklar en föreställning om att matematik enbart handlar 

om att minnas, inte om att tänka.  

 

Resultatet av en studie i England visade bland annat skillnad mellan de lågpresterande och 

högpresterande eleverna i form av att de lågpresterande hade sämre taluppfattning och de 

verkade tro att deras uppgift var att plocka fram en standardmetod ur minnet även när 

detta var svårt (Boaler, 2017). Butterworth och Yeo (2010) skriver om elever 

med dyskalkyli och de nämner att en så kallad traditionell inlärning, som handlar om att 

lära sig mekaniskt och genom upprepad träning, inte hjälper elever med dyskalkyli. 

Genomförda klassrumsstudier visar att dyskalkylektiker inte kommer ihåg mekaniskt 

inlärda fakta eller strategier. Exempelvis har det visat sig svårt för eleven att utveckla sin 

problemlösningsförmåga genom att lära sig det mesta utantill (Liljekvist, 2014). Trots det 

visar många studier att imitation och utantillinlärning inom undervisning fortsätter vara 

vanligt (Sidenvall, 2019). Anselmsson (2001) framhåller att eleverna sällan kan koppla 

sina egna erfarenheter till lärobokstexter vilket bidrar till att uppgifterna saknar mening 

och eleverna gör det mekaniskt utan att alltid förstå. Författaren menar att kompletterande 

uppgifter behövs där läraren kan visa eleverna att matematik handlar om mer än 

procedurer som skrivs och att mer fantasi, intuition och upptäckter måste in i 

undervisningen.    

   

4.2.3 Problemlösning  

 

Redan på 1950-talet skriver Polya (1957) att matematikläraren har stora möjligheter att 

hjälpa elever att utveckla sin matematiska förståelse och skapa en nyfikenhet för 

matematik genom att erbjuda problemlösning. Det framkom även att läraren kan stötta 

eleverna i att lösa matematiska problem genom att se till att problemlösningsuppgifterna 

skapas utifrån elevernas kunskapsnivå. I de situationer läraren kan ställa stimulerande 

frågor till eleverna kan hen hjälpa dem att lösa problemen på ett bra sätt (ibid).     
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Problemlösning är kopplat till matematisk modellering (Karlsson & Kilborn, 2015). Detta 

handlar om att det finns ett antal matematiska modeller med vars hjälp man kan lösa de 

flesta av de problem som man möter i skolan. Genom att lära sig, och använda, dessa 

modeller löser man inte bara enstaka problem utan bygger också upp en förmåga att lösa 

andra problem av liknande slag. Även Bentley och Bentley (2016) skriver om att 

undervisningen i problemlösning bör fokusera på matematisk modellering, alltså att 

eleverna lär sig bygga upp en arsenal av varierade matematiska modeller, vilka i sin tur 

kan utvecklas för att efterhand lösa nya och mer komplicerade problem. När lösningar av 

problemen ska redovisas är det resonemangförmågan som sätts på prov.  Frågan är om det 

finns ett logiskt resonemang som leder fram till den matematiska modellen, ett 

resonemang som visar hur beräkningen görs samt ett resonemang i vilket svarets rimlighet 

bedöms (ibid). Om eleverna får möjlighet att oftare reflektera när de arbetar med 

matematik så får de bättre förutsättningar att utveckla sin matematiska förståelse 

(Norqvist, 2016).    

   

4.2.4 Elever i SUM och problemlösning   

 

Lunde (2011) hänvisar till Magne som hävdar att en utforskande och upptäcksorienterad 

undervisning i matematik, där eleverna är delaktiga i att komma fram till metoder och 

tillvägagångssätt, är avgörande när det gäller att ge hjälp åt elever i SUM. Lunde nämner 

även Fuglestad och en “inquiry”-undervisning som är förankrad i en sociokulturell ram 

som sätter barns lärande som en naturlig del i deras aktiviteter. Barnen visar en naturlig 

nyfikenhet och de ställer frågor och utforskar omgivningen och det betyder att 

matematikundervisningen även borde omfatta sådana aktiviteter och experimenterande.    

 

Löwing (2017) skriver att det vid problemlösning har visat sig, att vissa elever visar svag 

förståelse av grundläggande numeriska beräkningar. Elever kan ofta följa beräknings-

procedurerna de lärt sig, men de förstår inte innebörden i procedurerna. Det kan vara 

avgörande för det ämnesspecifika lärandet i matematik att den matematik som eleven 

kommer i kontakt med i skolan anknyter till den informella, kulturellt grundade matematik 

som eleven har utvecklat innan hen kom till skolan (Jess et al., 2011). Avsaknad av en 

sådan förbindelse kan ha en negativ inverkan på elevers möjligheter att förstå matematik. 

För att kunna lära sig nya begrepp måste man kunna relatera det till tidigare kunskaper. 
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Kopplingen mellan nya och redan existerande begrepp måste vara tydliga för eleverna om 

de ska lära sig matematik med förståelse.    

 

4.3 Didaktik och undervisningsformer 

 

“För att undvika att elever hamnar i matematiksvårigheter och för att ge bästa 

förutsättning att möta elever i matematiksvårigheter ska matematikundervisningen vara 

utformad så att den erbjuder alla elever goda möjligheter att lära sig matematik” (Sterner 

& Trygg, 2019, s.1). Detta innebär bland annat att eleverna får möta en variation av 

arbetssätt i matematikundervisningen och de ska ges möjlighet att både enskilt och 

tillsammans med kamrater undersöka matematiken. Även i sin planering och utformning 

av undervisningen ska läraren utgå från att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att 

utveckla sin matematiska förmåga. Enligt Karlsson & Kilborn (2015) poängterar ett flertal 

forskare att lärarens didaktiska kunskaper och undervisningsförmåga är den avgörande 

faktorn för en bra måluppfyllelse. En bidragande orsak till att eleven är i 

matematiksvårigheter beror ofta på en ogenomtänkt undervisning och bristande 

uppmärksamhet på dessa elever (Jess et al., 2011). Lunde (2011) pekar på att det finns ett 

tydligt samband mellan lärarens kompetens och elevens lärande. Författaren hänvisar till 

en dansk undersökning och menar att utformningen av specialundervisningen behöver 

samspela med den vanliga undervisningen. De flesta elever som är i behov av 

specialundervisning tillbringar den största delen av undervisningstiden i helklass utan 

extra hjälp och stöd.    

   

En undervisningsform kan karakteriseras av att läraren inleder lektionen med en 

genomgång som bland annat introducerar metoder (Lunde, 2011). Därefter fortsätter 

eleverna att arbeta enskilt i läroboken. En kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2009) 

visar att denna undervisningsform, som ofta startar i abstrakt matematik, (även om läraren 

ibland tar upp exempel från ett vardagligt sammanhang), är vanlig i svenska klassrum. 

Jess et al. (2011) menar att den traditionella matematikundervisningen till största delen 

ägnas åt att eleverna ska lösa uppgifter i en lärobok och matematikläraren visar hur 

uppgifterna ska lösas eller skulle ha lösts. Sterner och Trygg (2019) nämner en annan 

undervisningsform som presenteras som motsatsen till den traditionella 

undervisningsformen och den innebär att läraren varierar undervisningen och erbjuder 

eleverna ett undersökande arbetssätt. Karlsson och Kilborn (2015) poängterar att 

undervisningen i matematik inte enbart ska handla om att lära eleverna räkna, de menar att 
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lärare ska tala matematik med eleverna och att de får öva på ett meningsfullt sätt. Eleverna 

bör göras medvetna om att undervisningen inte går ut på att göra saker utan att förstå. De 

ska kunna utföra beräkningar som kan användas i nya sammanhang. Genom detta ges 

eleverna bättre förutsättningar att utveckla en mer aktiv syn på sitt eget matematiklärande 

istället för att se på matematiken som en rad regler och metoder att komma ihåg. För att 

tillämpa sitt lärande behöver eleverna kunna använda sina kunskaper och färdigheter i nya 

sammanhang och situationer (Hattie, 2017). Det är själva målet med all undervisning och 

allt lärande, men det kan också vara en metod för att driva lärandet framåt. Det kan vara 

när eleverna kan använda sina tidigare kunskaper för att lösa problem i nya situationer och 

därigenom blir eleverna medvetna om vad de gör och varför. Detta sker oftast när eleverna 

kan ställa klargörande frågor till sig själva, och det lär de sig om läraren har visat hur man 

kan ställa sådana frågor. Reys & Reys (1995) skriver att läraren har en viktig roll för att 

hjälpa elever att ställa frågor före, under och efter en lösningsprocess. På så sätt kan 

eleverna bland annat få öva på att reflektera över svarens rimlighet.   

 

4.4 Teoretiska utgångspunkter   

 

Säljö (2017) skriver om den lärande människan och teoretiska traditioner och i den 

vetenskapliga diskussionen blir förståelsen av lärande beroende av vilket teoretiskt 

perspektiv man använder. De olika perspektiven har påverkat människors sätt att se på 

lärande och skola och utbildning. Vad gäller inflytandet på skolan har det handlat om hur 

undervisning organiserats och hur lärare kommit att se på sin uppgift. De fyra teoretiska 

perspektiven på lärande som varit de dominerande på den vetenskapliga och pedagogiska 

arenan är behaviorismen, det kognitiva perspektivet, pragmatismen och det sociokulturella 

perspektivet.  Det sociokulturella perspektivet, som vi har tagit ansats från i denna studie, 

har en utgångspunkt i Vygotskijs teorier om att elever lär i samspel med andra genom 

kommunikation och interaktion (Säljö, 2000). Lärmiljön som utmärks av interaktion och 

kommunikation är central för lärandet, både på individuell och kollektiv nivå. I det 

sociokulturella perspektivet är kunskapandet beroende av i vilken utsträckning människor 

har förmåga att använda de redskap för lärande som erbjuds i sociala kontexter, men också 

vilket stöd som erbjuds av andra för att behärska redskapen (Ahlberg, 2017).    

 

Inom det sociokulturella perspektivet betonar man processen och inte produkten 

(Claesson, 2002). Eleven uppmuntras att prova olika strategier och inlärningssituationen 

leder till aktivitet. Steele (2001) beskriver i sin studie en lärare som använder en 
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sociokulturell ansats i sin matematikundervisning där läraren i den sociala interaktionen 

involverade eleverna genom att uppmuntra dem att förklara och motivera sitt tänkande. 

Genom detta ansåg författaren att elevers matematiska tänkande gick framåt. Lärarens 

frågor samt diskussioner hjälpte eleverna att kommunicera sina tankar och eleverna fick 

då också förståelse för andras tankar och idéer. Detta var något som utvecklade deras egen 

förståelse till en högre nivå (ibid). Inom specialpedagogikens domäner har Ahlberg (2017) 

utarbetat ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv (KoRP) med rötter i den 

sociokulturella teoribildningen. Ahlberg (2017) skriver att det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet har relevans för alla elever men får en särskild tyngd för 

elever som har svårt att uppnå skolans kunskapsmässiga mål. I vår studie har vi inspirerats 

av denna teoribildning. Forskningsintresset i KoRP är liksom det socialkulturella 

perspektivet riktat mot utveckling och lärande i mötet mellan individ och omgivning men 

man fokuserar på delaktighet, kommunikation och lärande. “Det är tre processer i skolans 

praktik som måste urskiljas och beaktas samtidigt om det ska vara möjligt att skapa 

goda lärmöjligheter för alla elever” (ibid, s.115). I KoRP förläggs inte kunskapsbildning 

och meningsskapande till eleven eller till praktiken. Det är i stället fokus på såväl eleven 

som på de sammanhang hen ingår i och det är i det sociala samspelet som elevens 

kunskaper och erfarenheter utvecklas (ibid). I vår studie fokuserar vi på speciallärarens 

undervisning i matematik med metodförmågan och problemlösningsförmågan där 

framförallt det sociala samspelet mellan specialläraren och eleven i SUM beaktas.  Vi har 

valt att studera delaktighet, kommunikation och lärande i undervisningen. 

I KoRP framhävs dessa som viktiga processer i skolans arbete för att 

skapa lärmöjligheter som gynnar alla elever. I vår studie fokuserar vi på att tolka 

speciallärarnas undervisning och arbete med elever i SUM samt vilket stöd specialläraren 

erbjuder eleverna i SUM för att de ska behärska redskapen - för lärande, hur de kan tänka 

själva, bli aktiva och kreativa i sitt lärande.  

 

5 Metod    
 

Denna studie baserar sig på en fallstudie med observationer och semistrukturerade 

intervjuer. Detta metodkapitel redovisar och beskriver design, deltagare, datainsamlings-

metod, procedur samt hur forskningsetiska ställningstaganden har tagits hänsyn till. Vi 

börjar med att redovisa vårt val av design.  
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5.1 Design   

 

Vi har utfört en fallstudie (Danermark, Ekström, Karlsson 2018) där deltagande 

observationer och semistrukturerade intervjuer har ingått. Ett karakteristiskt drag inom den 

kvalitativa forskningen är fokuseringen på enskilda fall och i en fallstudie studerar man till 

exempel en händelse eller en process i sitt naturliga sammanhang (ibid, 2018) vilket har 

skett i denna studie. Fokus låg på en intensivstudie av hur undervisningssituationen med 

elever i SUM och de aktuella matematiska förmågorna utspelade sig. Vi inledde med att 

observera undervisningen som speciallärarna bedrev och sedan genomförde vi 

intervjuerna med dem (Bryman, 2018).  

 

Eftersom syftet var att undersöka och öka förståelsen för hur några speciallärare i 

matematik bedriver och tänker kring sin undervisning om metodförmågan samt 

problemlösningsförmågan, med elever i SUM, passar kvalitativa metoder väl då de går på 

djupet där förståelsen och innebörden är viktigast (Rienecker, Jorgensen & Lagerhammar, 

2018). Den kvalitativa forskningsmetoden söker bland annat svaret på frågan, vad är det 

som visar sig och vad är innebörden av det? (Lind, 2019 och Bryman, 2018). Den 

semistrukturerade intervjumetoden valdes för att försöka klargöra tankar och värderingar i 

den levda vardagsvärlden ur respondentens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Detta för att kunna belysa och förklara speciallärares tankar och åsikter om 

undervisningen med elever i SUM utifrån de aktuella förmågorna. Studien är även 

kvalitativ i det hänseende att den består av data som är uttryckt i verbal form, detta kan 

leda till en flerdimensionell beskrivning av de undersökta fenomenen (Lind, 2019).   

   

5.2 Deltagare   

 

Deltagarna i denna studie valdes ut efter kriteriet att de ska vara utbildade speciallärare i 

matematik eftersom de förväntas ha relevant information om forskningsfrågorna (Hjerm, 

2014). Antalet som ingick, fyra deltagare, var anpassat efter tidsramen och studiens storlek 

(Bryman, 2018) men på grund av ett sent avhopp blev det tre speciallärare som deltog. 

Deltagarna valdes ut efter ett, som Bryman (2018) benämner, målstyrt urval av deltagare. 

Urvalet av deltagare innefattar även ett bekvämlighetsurval eftersom vi har valt personer 

som råkat finnas tillhands och vi har använt våra personliga lärarkontakter för att hitta 

speciallärare i matematik på andra skolor. Studien har genomförts på tre olika skolor i 

mellersta Sverige. I denna studie styrdes valet av skolor av vilka speciallärare som hade 
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valts ut och tackat ja. Speciallärarna fick möjlighet att påverka val av plats och tid för 

observationer och intervjuer utifrån vad som passade verksamheten bäst.  

   

Vid kvalitativa undersökningar måste man vara speciellt vaksam på att personer och 

platser inte kan identifieras (Bryman, 2018). Vi har sålunda inte berättat för någon vilka 

deltagarna är eller vilka skolor och kommuner vi har besökt. I vårt arbete har vi benämnt 

de deltagande speciallärarna med det könsneutrala ordet “hen” samt den könsneutrala 

benämningen S1, S2 och S3.  

  

5.3 Procedur    

 

Vi är två författare till denna studie och vi har genomfört det mesta av arbetet med 

uppsatsen tillsammans. Vi har till största del arbetat via Messenger och Facetime men 

även träffats några gånger. Vi har båda tagit lika stort ansvar för studiens olika delar. 

Observationer med minnesanteckningar och intervjuer samt transkribering av intervjuer 

genomfördes var för sig. Analysarbetet gjordes först var för sig och sedan 

tillsammans.  Insamlingen av empirin har skett genom deltagande observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Valet av datainsamlingsmetod är grundat på att vi vill 

synliggöra, tolka och öka förståelsen (Danermark et al. 2018, Lind, 2014 samt Bryman, 

2018) för hur några speciallärare i matematik arbetar och tänker kring sin undervisning om 

metodförmågan och problemlösningsförmågan med elever i SUM. De kvalitativa metoder 

passar väl då de går på djupet där förståelsen och innebörden är viktigast (Rienecker et al. 

2018).    

 

En första kontakt (bilaga 1) med deltagarna etablerades genom en förfrågan via mail om 

intresse för att vara med i studien och respektive rektor vidtalades. I mailet presenterades 

syftet med studien och varför deltagarna var intressanta för studien. Därefter mailades ett 

informationsbrev (bilaga 2), till de deltagare som tackat ja, om det allmänna syftet med 

studien och om hur den är upplagd i stort. Vid första besöket fick deltagaren läsa och 

skriva på samtyckesblanketten (bilaga 3). En speciallärare i taget besöktes av en forskare 

under tre dagar för att observera speciallärarens undervisning samt genomföra en intervju 

med hen.    

 

I kvalitativ forskning bygger undersökningarna oftast på relativt få fall, vilket gäller i 

denna studie. Eftersom underlaget består av kvalitativ information så talar man sällan om 
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reliabilitet, validitet eller relevans utan i stället så används begreppen autenticitet, 

trovärdighet och träffsäkerhet (Lind, 2019). För att få en ökad trovärdighet innehåller 

studien både intervjuer och observationer, en så kallad triangulering (Bryman, 2018). 

Larsson (2005) beskriver triangulering som en praktisk teknik för validering av analyser. 

Det innebär att man i en empirisk studie, som denna, har flera källor som belägg för sin 

beskrivning. En variant av triangulering är tekniktriangulering som innebär att det samlas 

in olika former av data av samma fenomen. I denna studie har vi använt 

tekniktriangulering eftersom vi samlat in både observationsdata och intervjudata av 

samma fenomen.  

 

5.3.1 Observationer   

 

Varje deltagare har observerats i undervisningssammanhang under tre dagar. Detta har 

skett i tre olika skolor, i tre olika kommuner i Sverige, under några veckor på 

höstterminen 2019. När man är två eller fler forskare behöver man säkerställa att man 

uppmärksammar samma saker (Denscombe, 2017). Detta leder till att registreringarna av 

händelserna överensstämmer. För att nå dessa mål har vi använt ett gemensamt 

observationsschema (bilaga 4). I skriften ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2017) 

beskrivs öppna observationsstudier, där deltagarna vet om att forskning pågår och där 

observationerna bör utföras systematiskt genom bland annat observationsschema och 

anteckningar. Här är det viktigt att vi, som forskare, eftersträvar objektivitet och inte 

försöker påverka försökspersoner och skeenden. Genom att använda ett 

observationsschema i vår undersökning har vi således haft möjlighet att specificera och 

strukturera det som ska observeras, i detta fall, hur specialläraren arbetar med elever 

i SUM i undervisningen kopplat till de aktuella matematiska förmågorna. Definitionen av 

metodförmågan och problemlösningsförmågan användes för att identifiera möjliga 

undervisningssituationer lämpliga för analys. Även den övergripande helhetsbilden av 

undervisningstillfället och speciallärarens roll har definierats inför observationerna. Innan 

varje observationstillfälle, där specialläraren undervisade i helklass, berättade 

specialläraren vilka elever i gruppen som var elever i SUM.   

 

I början av observationen var syftet att få en helhetskänsla för situationen, det man kallar 

för en “holistisk observation” (Denscombe, 2016). Genom att få en allmän känsla för 

miljön kan man få värdefull information om bakgrunden. Vi studerade deltagarnas 

utövande utan att störa den naturliga utförandemiljön för att få ett så pålitligt resultat som 
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möjligt. Det viktiga är att observera sådant som visar hur speciallärarna i miljön uppfattar 

saker – deras synvinklar, övertygelser och erfarenheter (Denscombe, 2016). Vi gjorde 

anteckningar för hand utifrån observationsschemat under varje undervisningstillfälle. 

Senare under samma dag renskrevs anteckningarna digitalt.    

  

5.3.2 Intervjuer   

 

De efterföljande semistrukturerade intervjuerna med speciallärarna har utgått från en 

intervjuguide (bilaga 5) för att ge samtalen en struktur och för att intervjun ska bidra till 

relevant och användbar information för studien (Lind, 2019). Genom att ha en gemensam 

intervjuguide kunde vi två författare utgå från samma frågor. Om deltagarna önskade så 

skickades frågorna till dem i förväg. Varje enskild intervju utfördes efter genomförda 

observationer med respektive speciallärare. Intervjuguiden utformades utifrån studiens 

syfte och forskningsfrågor och innehåller teman och frågor kring det två förmågorna; 

metodförmågan samt problemlösningsförmågan. Även om intervjuguiden innehåller 

bestämda frågor har intervjupersonerna getts frihet att förmedla sina egna tankar och 

åsikter om ämnet (Bryman, 2018). Det innebar bland annat att vi, som intervjuare, även 

hade en viss möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som uppfattades vara viktiga 

svar från deltagarnas sida. Vid samtliga tre intervjuer efterfrågades deltagarnas samtycke 

för ljudupptagning inför intervjustart. Genom att spela in intervjuerna kunde vi både 

studera vad intervjupersonerna sa och hur de sa det, vilket kan vara svårt genom att bara 

anteckna (Bryman, 2018). Vid två av de tre intervjuerna användes ljudupptagning samt 

stödanteckningar. En intervju genomfördes med hjälp av enbart anteckningar, detta på 

grund av att informanten inte ville bli inspelad. Vid denna intervju gjordes enbart 

minnesanteckningar. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser i ett ostört 

rum som de själva valt. Intervjuerna pågick mellan 45 och 60 minuter.  Intervjuguiden gav 

oss möjlighet att i efterhand kategorisera och jämföra informationen från de olika 

intervjuerna (Lind, 2019). Efter genomförda intervjuer transkriberades de två inspelade 

intervjuerna. Genom inspelning och transkribering har vi som författare kunnat lyssna och 

läsa igenom deltagarnas svar flera gånger och på så vis granska svaren på ett djupare plan 

(Bryman, 2018).      
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5.3.3 Bearbetning och analys av data  

 

Teorierna om sociokulturellt lärande samt kommunikativt relationsinriktat lärande, KoRP, 

användes som inspiration och hjälp för att identifiera möjliga undervisningssituationer 

lämpliga för analys och för att besvara forskningsfrågorna. Vi fokuserade på processerna 

delaktighet, kommunikation och lärande i speciallärarnas undervisning. Urvalet av 

undervisningssituationer och aktuella delar av intervjuerna påverkades av ovannämnda 

processer och analyserades därefter med ansats i teorierna. När processerna används som 

verktyg i KoRP är de inte allmängiltiga, utan ses som teoretiska begrepp, som tillskrivs en 

specifik innebörd genom kopplingen till undervisning för elever i utmanande 

skolsituationer. Vi tittade framförallt på hur specialläraren arbetade när hen vägledde och 

guidade eleven i SUM samt hur hen utmanade och gav stöd genom kommunikation, 

materialval och aktiviteter. Detta för att ge eleven möjligheter att självt utveckla och 

klargöra sina idéer (Ahlberg, 2013). Vi analyserade också hur specialläraren svarade på de 

frågor som var kopplade till samma processer.    

En osäkerhet finns när det gäller hur man använder de kvantitativa reliabilitets- och 

validitetskriterierna på en kvalitativ studie. Man vill i stället använda sig av alternativa 

kriterier som på något sätt motsvarar begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 2018). 

Att vi som medlemmar i ett forskarlag (minst två som genomför studien) kommit överens 

om hur vi ska tolka det vi ser och hör, kallas intern reliabilitet. Detta liknar det som nämns 

som interbedömarreliabilitet i kvantitativ forskning. I vår studie har vi utarbetat och utgått 

från ett gemensamt observationsschema samt en intervjuguide då vi analyserade data, 

minnesanteckningar från observationerna, transkriberingar från tre intervjuer och 

minnesanteckningar från en intervju. Detta gjorde vi först enskilt och därefter gjordes en 

gemensam analys.  

 

5.4 Etiska överväganden   

 

De speciallärare som deltog i studien fick via mail ett informationsbrev där vi presenterade 

oss själva samt den aktuella studiens två huvuddelar med observationer och intervjuer. I 

brevet framkom även att minnesanteckningar skulle skrivas under observationerna och att 

samtycke om inspelning av intervju skulle efterfrågas. Intervjufrågorna kunde mailas ut 

innan intervjun om så önskades och de inspelade intervjuerna raderas direkt efter 

transkribering. Slutligen informerades deltagarna om att inspelningen samt 

dokumentationer vid observationerna skulle förvaras säkert och raderas efter arbetets 

utförande samt att deras medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas utan att 
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ange orsak. Vi följde informationskravet som innebär att de berörda personerna får 

information om undersökningens syfte. En första kontakt togs med de deltagande 

speciallärarna i studien där de informerades om studiens syfte och genomförande. De gavs 

därefter möjlighet att återkomma med frågor om studien. De fick veta att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta medverkandet utan att behöva ange skäl. 

De besökta och intervjuade speciallärarnas identitet, förekommande elever, skolan eller 

staden ska ej kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2017). Konfidentialitetskravet har följts 

såsom att all insamlad information förvaras och hanteras så att ingen obehörig ska kunna 

få tillgång till den (Bryman, 2018). Vid de genomförda intervjuerna informerades 

deltagarna om intervjulängden på 45-60 minuter och innan intervjun tillfrågades de om de 

tillät ljudinspelning. Ljudupptagningar och eventuella utskrifter förvaras säkert och 

ljudfilerna har raderats efter arbetets utförande. Samtyckeskravet har medfört att 

deltagarna har haft rätt att själva bestämma över sitt deltagande och informerat samtycke 

har delgetts (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid första mötet fick deltagaren skriva under ett 

samtyckesformulär där studiens syfte framkom och vilka moment som ingick i 

undersökningen, deltagarens uppgift och villkor gällande frivilligheten samt möjligheten 

att avbryta medverkan och att deltagaren var anonyma. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlats in endast får användas i forskningsändamålet (Bryman, 2018).  

 

6 Resultat  
 

Här redovisas och sammanfattas vår bearbetade data där vi också besvarar våra 

forskningsfrågor. Med koppling till våra fyra forskningsfrågor har vi valt att presentera 

våra deltagares tankar, åsikter och undervisning under följande två delrubriker; 6.1 

Speciallärare och metodförmågan i matematik och 6.2 Speciallärare och 

problemlösningsförmågan i matematik. 

 

Vi har genomfört observationer av speciallärarnas undervisning samt även utfört 

intervjuer. Vår urvalsanalys styrdes av våra valda teoretiska begrepp delaktighet, 

kommunikation och lärande.  

 

Som vi nämnde i metoddelen har vi valt att ge varje deltagare en fingerad identitet och de 

benämns i resultatdelen som S1, S2 och S3.  
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6.1 Speciallärare och metodförmågan i matematik 

 

Här redovisas resultatet av våra observationer och intervjuer som är kopplade till 

metodförmågan.   

 

6.1.1 Observationer  

 

Vid samtliga undervisningstillfällen där metodförmågan ingått har något eller några av de 

fyra räknesätten tillämpats i arbetet och undervisningen har ofta byggt på att eleverna ska 

vara aktiva och delaktiga.   

 

I en årskurs 1:a arbetar man med talet 5 och additionsuppgifter kopplat till talet. Inför 

observationen berättar S1 att hen i samarbetet med matematikläraren poängterat vikten av 

att använda det konkreta material som hör till läromedlet. Undervisningstillfället inleds 

med en gemensam genomgång i hela klassen där matematikläraren var den som höll i 

genomgången. Alla elever har konkret material framför sig som bestod av siffror, 

additionstecknet, likamedtecknet och små cirklar. Matematikläraren berättar för eleverna 

att de ska komma på det “hemliga talet” och hen visar på tavlan: 5=1+___ Eleverna får 

först försöka lägga och lösa uppgiften själva med det konkreta materialet. S1 hjälper 

framförallt elever i SUM och stöttar dem i deras arbete med det konkreta materialet. Hen 

går runt och hjälper en i taget och säger flera gånger ”ta hjälp av grejerna du har på 

bänken”. Avslutningsvis arbetar eleverna enskilt med ett arbetsblad, det är 

additionsuppgifter kopplade till talet 5. De flesta eleverna använder då inte det konkreta 

materialet men S1 går till elever som behöver hjälp och ser till att de använder det. S1 går 

även till andra elever som hen vet är hjälpta av materialet och ser till att de använder det.   

 

      

Fig.1 Eleverna arbetar med talet fem och huvudräkningsstrategier/metoder med konkret 

material och ett övningsblad.  

 

När eleverna genomförde uträkningar av större tal i de fyra räknesätten hjälpte 

speciallärarna eleverna både med genomgångar och konkret material men när några elever 
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i årskurs 6 skulle ha ett test användes inget konkret material. S1 stöttade och hjälpte 

eleverna på andra sätt. Här kommer en återgivning av en del av lektionstillfället:  

 

Tre elever i årskurs 6 genomför ett test som hör ihop med det aktuella arbetsområdet i 

matematik som man har arbetat med i klassen. S1 arbetar med eleverna i ett grupprum i 

direkt anslutning till deras klassrum. I testet finns uppgifter där eleverna ska räkna ut både 

subtraktion, multiplikation och division av större tal. Det finns inget konkret material att 

använda men två av eleverna har “lathundar” för multiplikationstabellen (men bara en av 

dem använde den.) När en elev ska räkna ut 503-346 blir hen osäker och frågar S1: “Ska 

jag ställa upp?” S2 svarar “Ställa upp är alltid bra tycker jag”. När eleven börjar ställa upp 

säger S1 “Du kan ju ställa upp ser jag. Att du har den metoden är jättebra”. Eleven börjar 

med entalen 3-6 och blir då osäker och undrar hur hen ska tänka. “Är det 3-6 eller 6-3? 

Måste man låna?” undrar eleven. S1 frågar då “Hur ska vi tänka då? Har du använt 

tallinjen?” Eleven har inte gjort det så S1 ritar en tallinje och ber eleven att visa hur hen 

går på tallinjen vid 3-6. Eleven ser då att det blir ett negativt tal och säger “Jag måste 

låna”. Under samma lektionstillfälle arbetar eleverna även med uträkningar i 

multiplikation och ekvationer. En elev är osäker på hur hen ska räkna ut en algoritm och 

frågor som S1 då ställer är; “Vad ska du börja med då? Vad måste vi tänka på när vi ställer 

upp ett tal?” Eleven provar och säger: “Det är så här jag tror.”  

 

S3 undervisar en elev enskilt och de börjar med att repetera subtraktion och 

addition, S3 använder de begreppen hela tiden. De går igenom ental-tiotal-hundratal 

"Varför lånar man i subtraktion?” frågar S3. “Ehhh... vet inte... kanske för att det inte 

räcker”, svarar eleven. Därefter får eleven ett papper med prisuppgifter från en 

leksaksaffär så nu ska de låtsas att de ska köpa några leksaker. De läser först igenom vad 

som står och vad det kostar. Eleven får 1000 kr att handla för och får välja två saker för att 

sedan räkna ut vad det kostar tillsammans (skriver på liten wb). Eleven upprepar med två 

saker till och adderar ihop det (650 kr). När eleven därefter ska räkna ut vad hen har kvar 

av de 1000 kronorna som eleven hade från början blir det krångligare, så S3 tar fram 

låtsaspengar. S3 ber eleven att lägga fram 1000 kr av de pengar som ligger framme, det 

går bra. Nu ska 650 kr bort men det finns bara 100-lappar. S3 frågar hur de ska lösa det 

och eleven svarar att de måste växla. De växlar en hundring till två femtio-lappar. Nu går 

det bra, 350 kr kvar. Sedan skriver de på wb och inser att det måste växlas även här. 

Eleven återvänder till leksaksaffären och väljer att köpa en till sak för 38 kr. S3 ber hen att 

skriva en uträkning på wb. “Det är svårt att veta vad som ska stå överst” säger eleven. 
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“Hur mycket pengar har du kvar och vad kostar leksaken”, frågar S3. De tar hjälp av 

pengarna igen och eleven tar fram 350 kr. Inser att det blir 350 – 38. Inser också att hen 

måste växla sina pengar igen för att det ska fungera och får så småningom 312 kr kvar. 

Eleven gör uppställningen på sin tavla och ser att det även måste växlas här.  

 

Vid flera lektionstillfällen tränade eleverna både metodförmågan och problemlösnings-

förmågan samtidigt. Under en lektion då S1 undervisar elever i årskurs 6, fokuserar hen på 

problemlösning utifrån “Kängurumatte”. Eleverna arbetar i grupper och specialläraren går 

runt och uppmuntrar eleverna att testa olika lösningar och berätta om olika uträkningar. 

“Berätta vad ni gjort i uträkningen, varför har ni skrivit 12, det är inget fel men berätta vad 

ni har gjort?” Vid den gemensamma genomgången i slutet av lektionen redovisar de olika 

grupperna sina lösningar och även då lyfter S1 hur de olika uträkningarna har genomförts. 

(Alla fyra gruppers redovisningar dokumenteras och uträkningarna med). “Ni har fått 12, 

hur har ni fått fram svaret 12?”. Det visar sig att en grupp, som har ritat sin lösning, har 

tagit 3+3+3+3 medan en annan grupp har tagit 3 multiplicerat med 4. S1 lyfter då de olika 

metoderna och poängterar att det fungerar bra att göra på båda sätt men att multiplikation 

är en effektivare metod/strategi om man exempelvis ska ta 3 multiplicerat med 17 istället 

för 3 multiplicerat med 4.   

 

Eleverna i en årskurs 6:a har under några lektioner arbetat med hur man kan räkna ut 

cirkelns omkrets. Detta arbete har skett i helklass och matematikläraren har haft ansvarat 

och genomfört dessa lektioner. Under observationstillfället arbetar S2 med 3 elever 

i SUM. Vid lektionsstart går de till en gruppyta utanför klassrummet för att arbeta. 

Eleverna arbetar med uppgifter kopplade till cirkelns omkrets. S2 uppmärksammar att 

eleverna tycker detta är svårt och de visar detta för S2 genom att bland annat säga “Jag 

fattar inte det här”. S2 försöker knyta an till arbetet och genomgångarna som 

matematikläraren har haft med hela gruppen. Bland annat vet S2 att de har sett på filmer 

som handlat om pi och cirkelns omkrets men eleverna har svårt att koppla sitt arbete till 

detta och de säger att de inte förstår, två av eleverna säger: “Jag fattar inte vad pi är för 

något”. S2 tittar och läser informationen högt som finns i boken tillsammans med eleverna 

och S2 poängterar att det finns en formel för hur man räknar ut cirkelns omkrets och hen 

visar formeln som finns i boken. Eleverna frågar då igen vad pi är och med hjälp 

av S2 kan eleverna göra några av uppgifterna i matematikboken. En av eleverna jobbar på 

själv medan de två andra behöver mycket hjälp och stöttning i form av att S2 visar 

formeln och lotsar eleverna framåt i arbetet.  
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Eleverna visar tydligt för S2 att de inte har förstått metoden att räkna ut en cirkels omkrets 

och hur det är kopplat till talet pi. Efter lektionen kommunicerar S2 detta med 

matematikläraren och de planerar nästa lektion utifrån denna information. I nästa skede 

blir det en problemlösningsuppgift där eleverna ska ta reda på hur det fungerar med pi. 

Istället för att få veta hur man räknar ut omkretsen genom en formel får eleverna arbeta 

med en uppgift för att försöka skapa en förståelse för hur talet pi är uppbyggt. Detta 

undervisningstillfälle redovisas under avsnittet som handlar om problemlösnings-

förmågan.  

  

6.1.2 Intervjuer   

 

S3 anser att för att eleverna ska lära sig grunderna på ett bra sätt är lärarnas arbetssätt 

mycket viktigt. “Det ska få ta lång tid”, hen tycker att många lärare stressar för att hinna så 

mycket som möjligt. På S3:s skola har ettorna ingen matematikbok under första terminen, 

de jobbar istället laborativt, kommunikativt och strukturerat. “Ett bra samarbete med alla 

lärare och en grundläggande klassundervisning” anser S3 är ett av sätten för att skapa en 

bra matematikundervisning för elever i SUM. “Det är också viktigt med färdighetsträning, 

att kunna de olika tal-kamraterna och tabellerna. För om dessa “sitter” så går allt så 

mycket lättare senare, men man måste verkligen hålla koll på att eleverna förstår hur det 

hänger ihop och att de kan”, säger S3. På väggen har S3 satt upp “Förmågorna i 

matematik” samt hur/på vilket sätt man kan jobba med dem. "Jag brukar ge förslag till 

elever i SUM på olika sätt att lösa tal och de får sedan välja det sätt som de tycker är bäst 

för dem”, säger S3. “Det är viktigt att de blir trygga i sitt räknesätt och att de tränar på att 

uppskatta och se rimlighet i svaren”. “Vi diskuterar om det i de olika talen är bäst att 

använda huvudräkning, uppställning eller miniräknare, eleverna samtalar och lär av 

varandra”. S3 säger att hen följer hela klassens arbete för att bäst kunna stödja elever 

i SUM. “Det är ju jättebra om man kan förekomma svårigheterna och stärka eleverna och 

få dem att få en djupare förståelse i det arbete som alla gör i klassrummet. Det är också bra 

att alla elever vet vem jag är och får förtroende för mig och vågar fråga mig”, säger hen. 

För att få alla delaktiga så brukar S3 ge eleverna en varsin liten whiteboard att använda. 

“Jag namnger dem alltid och ber dem berätta och förklara så att jag ser att de har förstått 

och hänger med. Det är också viktigt med variation och jag har flera varianter på 

“belöningsspel” som naturligtvis handlar om matematik”, avslutar S3.  
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S1 tänker framförallt på algoritm och de fyra räknesätten när det handlar om 

metodförmågan. Hen menar att eleverna måste få möjlighet att utveckla en metod som de 

förstår och känner sig trygga med och att det måste få ta tid. Hen säger “Det är viktigt att 

man har en trygghet med den metod man använder så man har lärt sig den och törs lita på 

den.”  För elever i SUM är det bättre med en metod, ofta algoritm menar S1. Men hen 

betonar att det är viktigt att eleven förstår metoden. Algoritmtekniken kan sitta men 

eleverna måste förstå och veta hur de ska tänka och samtidigt att det är väldigt viktigt att 

eleverna lär sig att göra en bedömning om det finns en rimlighet i svaret. S1 upplever att 

många läromedel presenterar en uppsjö med metoder och att det finns en tanke med det, 

att man ska kunna använda den metod som passar bäst men, för elever i SUM kan det bli 

stora svårigheter för att många tror att de måste lära sig alla metoder. Hen nämner också 

färdighetsträningen och menar att det är vanligt att matematikläraren gör ett för-exempel 

för att eleverna sedan ska kunna räkna på i boken. Eleverna kanske klarar det då men får 

de uppgiften i ett annat sammanhang då hittar de inte riktigt metoden. Hen säger: “Så det 

känner jag, att det är en utmaning, hur vi ska få eleverna att få till sig metoden så att man 

kan använda den i olika sammanhang, inte bara när man har räknat med 

exempeluppgifter?” Något som S1 betonar är att eleverna ska känna att de har ett behov av 

en metod och här tar hen upp arbetet med ekvationer som exempel. “När man introducerar 

ekvationer är det ofta någon enkel som 4+x=9. Då tvingar vi eleverna att använda 

balansmetoden för att de ska få fram x=5. Men de har ju inget behov av en metod för de 

ser ju svaret.” S1 menar att elever i SUM behöver få möjlighet att använda konkret 

material för då kan man också se till att de förstår. “Det är viktigt att använda det konkreta 

materialet som finns till läromedlen och det finns många spel som utvecklar 

metodförmågan. Men oftast så tycker matematikläraren inte att man hinner med det, utan 

man tror att man ska hinna göra alla uppgifter i boken.”   

 

S2 kopplar metodförmågan till att eleverna behöver känna ett behov av att lära, till 

exempel ”de behöver lösa ett problem som vi presenterar men, för att lösa problemet finns 

ett behov av att ha en metod för att göra det.” Hen menar att metodförmågan och 

problemlösningsförmågan blir som ingredienser i behovet att lösa ett problem eller en 

uppgift. När det handlar om hur elever sig metoder säger hon: ”Elever i behov av särskilt 

stöd hamnar lätt i att flytta siffror och att lära sig mönster. Visst de utvecklar ju bra skills i 

det men till exempel i matteböckerna är det ofta en lite förklaringsruta om en metod, så 

här gör vi på det här sättet, så får man öva hela sidan ner och de här eleverna kan ju gå 

under radarn en bit, för de är ganska duktiga på att flytta siffrorna hit och dit men det 
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bygger inte på förståelse vilket innebär att de inte kommer ihåg det, det är helt omöjligt att 

komma ihåg så många saker. Så där behöver vi hjälpa dem och vårt uppdrag blir då att 

handleda i undervisningen för undervisningen måste bygga på förståelse. Vi är ju helt 

chanslösa om vi ska jobba som speciallärare och tänka metodfrågor, att det ska bygga på 

förståelse, om vi har en undervisning där man flyttar siffror.” Hur man kommunicerar en 

metod blir relevant anser S2. ”Den måste angå dem och man behöver, alltså det går inte att 

dunka den i huvudet på dem utan man kan fråga frågor som, “Hur kan vi göra? Hur skulle 

du göra?” Vidare menar S2 att det är viktigt att vänta in eleverna och det får bli lite 

krångligt och omständligt men det är viktigt att de får försöka själva först. Sedan kan 

läraren guida dem till en effektivare metod om det behövs, istället för att bara ge dem en 

metod som de inte förstår. Guidningen är viktig och S2 berättar att hen gör det genom 

frågeställningar som ”Hur vet du det, är du säker på det, kan man göra på något annat sätt, 

stämmer det alltid, förklara hur du tänker.” S2 berättar också att hen guidar eleverna för att 

de själva ska reflektera kring lektionens mål. Istället för att inleda lektionen med att till 

exempel berätta “Idag ska vi arbeta med sambandet mellan pi och omkretsen” så ger man 

de en aktivitet och utifrån den får de vara med och formulera målet.   

  

6.1.3 Sammanfattning - metodförmågan  

 

Alla speciallärare i studien framhåller att elever i SUM behöver olika metoder för sitt 

arbete i matematik och de poängterar att eleverna måste förstå flera delar som exempelvis 

positionssystemet för att kunna befästa metoderna. Eleverna måste förstå grunderna innan 

de kan börja använda flera olika metoder. Här betonar speciallärarna att tiden är viktig, 

elever i SUM behöver ofta mer tid för att utveckla förståelsen. Speciallärarna berättar i 

intervjuerna att eleverna ofta får träna på metoder som matematikläraren har presenterat 

och ibland visar det sig att eleverna inte förstår. De kanske kan använda metoden vid det 

specifika undervisningstillfället men när de får uppgiften i ett annat sammanhang hittar de 

inte riktigt metoden. Utmaningen för speciallärare är att få elever i SUM att ta till sig 

metoden och göra den till sin egen. I observationerna ser vi att det finns en svårighet i att 

få eleverna att förstå de olika metoderna och flera av observationerna visar att eleverna 

inte vet hur de ska lösa till exempel en algoritm. Bland annat blir uträkningarna svåra att 

utföra och förstå när eleverna ska hantera många minnessiffor och som S2 framhåller så 

blir det ofta så att eleverna flyttar siffror utan att förstå. Det här visade också 

observationerna och vi såg att speciallärarna försökte lösa detta på olika sätt. De ställde 

frågor till eleverna som fick dem att tänka vidare själva och speciallärarna gav eleverna 
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konkret material. Att låta eleverna använda konkret material och stötta och hjälpa de i 

detta bidrar till att de blir aktiva i sitt lärande samtidigt som det kan bidra till en djupare 

förståelse. Speciallärarna uppmärksammade vilka områden som var svåra för eleverna och 

det påverkade den fortsatta planeringen och handledningen med matematiklärarna. Detta 

var något vi såg i observationerna och som speciallärarna också framhöll i intervjuerna.   

  

6.2 Speciallärare och problemlösningsförmågan i matematik  

 

Här redovisas resultatet av våra observationer och intervjuer som är kopplade till problem-

lösningsförmågan. 

 

6.2.1 Observationer  

 

Vid samtliga undervisningstillfällen där specialläraren och elever i SUM arbetade med 

problemlösningsförmågan hade alla eleverna tillgång till konkret material och det 

användes i stor utsträckning. Material som användes var små whiteboards med pennor och 

sudd, multilinkkuber, tiobas-material, pengar, tio-plattan, siffer-kort, “pluttar”, tecken-kort 

(addition och likamedtecknet), tärningar, tallrikar och måttband.  

  

S3 har två elever och inleder lektionen med att lägga fram tre fat och placerar fyra ”bullar” 

på varje fat. S3 frågar: “Hur kan vi teckna en multiplikation av detta?” En elev svarar: 

“Fyra bullar på tre fat det blir ju tolv”. 4·3=12 skriver de på tavlorna. “Kan man använda 

något annat räknesätt för att få ut svaret” frågar S3. “Ja, 4+4+4 “svarar en elev. “Vilket 

räknesätt är det”, frågar S3. “Addition” svarar eleverna. “Kan vi göra detta till en division” 

undrar S3. En elev svarar:” Ja vi kan ta 4/3=4”. “Hur tänker du, förklara” säger S3. “Om 

jag har fyra bullar och lägger dem på tre tallrikar…? Näää, det går inte”, svarar eleven. 

“Nähä, men hur ska vi tänka då”, undrar S3. “Om man tar alla bullar och delar upp dem på 

tallrikarna så stämmer det”, säger en annan elev. “Förklara”, säger S3. “Jag tar alla tolv 

bullarna och så lägger jag ut dem en och en på tallrikarna … (räknar upp en, två, tre...osv), 

när det är slut så tittar jag hur många det ligger på varje, 12/3=4”.  

 

I nästa lektion som S3 har kommer det två elever i åk 4 och de börjar med att S3 går 

igenom att det finns ett samband mellan multiplikation och division. S3 visar ”triangeln” 

och hur den används. 3·5=15, 5·3=15 och 15÷3=5, 15÷5=3. S3 ritar en chokladkaka med 

15 bitar på tavlan. “Hur många bitar finns det” frågar S3. “Skriv svar på era tavlor”. 
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Eleverna visar upp 15 och S3 frågar: “15 vadå”? “Bitar”, svarar eleverna och så skriver de 

det. Därefter får de rita en kaka med 15 bitar på sina tavlor, båda eleverna ritar lika 

som S3 gjort på tavlan, en liggande chokladkaka med bitar 3·5. S3 ber dem att rita in hur 

det skulle bli om tre barn skulle få dela på kakan. “Hur många bitar skulle de få då” 

undrar S3. Eleverna ritar in på olika sätt men kommer fram till att det blir 5 bitar till varje 

barn, efter en stund ritar S3 in delningen på ett tredje sätt. “Hur skriver vi detta med siffror 

och symboler” frågar S3. 15÷3=5 skriver de. “Ja, alltså, det vi hade från början, dividerat 

med antal barn, är lika med antal bitar” säger S3.   

 

Därefter får eleverna små klossar att jobba med samt ett papper med uppgifter på, här ska 

de välja: Multiplikation eller Division? De läser högt: ”en tidning som handlar om djur 

utkommer sex gånger om året, i den skrivs det om fem olika kor i varje nummer. Hur 

många kossor berättas det om på ett år? Eleverna uppmanas att leta efter “signalord” och 

stryker under dessa, efter en stund frågar S3: “Vad har vi för signalord?” “Sex gånger, och 

fem olika kor”, svarar de. “Ja, hur många kor fanns det med i varje tidning då?” frågar S3. 

De svarar att det var fem kor. “Ta fram fem klossar och lägg dem på bordet”, säger S3. De 

gör så och funderar sedan vidare. S3 undrar: “Hur många tidningar var det som gavs ut på 

ett år?” En elev säger: “Det var sex tidningar och fem olika kossor varje gång”. “Ja, kan ni 

lägga det på bordet”, frågar S3. De tar fem klossar och placerar de under de första ”ko-

klossarna”, upprepar detta tills de får sex högar. “Hur många blev det?”, frågar S3. 

Eleverna räknar och svarar 30! “Om man tar fem kossor sex gånger så får man 30”, säger 

en av eleverna. “Alltså är det gånger...multiplikation”, enas de om. De skriver ner 

uträkningen på sina tavlor, 5•6=30.  

 

När två av de tre speciallärarna arbetade med problemlösning skedde detta med problem 

som inte fanns med i elevernas ordinarie läroböcker. S1 arbetade till exempel med 

problem från NCM's ”Kängurumatte”, S3’s problem var plockade från olika källor och en 

del hade läraren konstruerat själv. En av speciallärarna arbetade dock utifrån problem som 

fanns i elevernas matematikböcker. S2 berättade att man i läromedlet, ”Sigmamatte”, 

nästan alltid utgår från ett problem och under ett lektionstillfälle i en 

årskurs 3:a börjar S2 med att berätta: ”Ni ska få ett litet problem av mig”. Sedan tar hen 

fram problemet, som är kopplat till läromedlet, på smartboarden. S2 och eleverna, som är 

fem elever i SUM, läser texten och tittar på bilden tillsammans. “Titta på vad ni har 

framför er, skulle ni kunna lösa det?” “Hur kan ni göra?” Eleverna tittar och börjar 
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använda det konkreta materialet som finns framför dem. “Visa, hur då?” säger S2. “Prova. 

Och prata med varandra”.   

 

 

Fig.2 S2 inleder undervisningstillfället med att visa ett litet problem på smartboarden.  

 

Två av eleverna pratar och ritar på en liten whiteboard-tavla för att lösa problemet och de 

tre andra testar och använder tallrikar och multilink-kuber för att dela upp talet 24.   

 

S2 frågar och diskuterar med eleverna och säger bland annat; “Så vad vet du då?”, “4 

grupper, 6 i varje. Hur tänker ni då?” En elev säger “Jag tänkte att man kan också ta 3 

äpplen.” S2 svarar med att fråga “Nu är jag lite nyfiken, hur har ni gjort?” En elev berättar 

då hur de har tänkt och S2 uppmärksammar det för hela gruppen och skriver på 

smartboarden “Hörde ni vad hen sa? Det är viktig information för oss. 24/3=8”   

 

     

Fig.3 Eleverna arbetar med att dela upp talet 24 med olika sorters konkret material. 

Materialet finns i klassrummet och finns alltid tillgängligt för alla elever.   

 

Som vi nämnde ovan så använde två av de tre speciallärarna problem som inte fanns med i 

elevernas matematikböcker. S1 använde bland annat “Kängurumatte” där det finns många 

olika problem med olika svårighetsgrader. Detta lektionstillfälle inleds av S1 med att hen 

och eleverna gemensamt repeterar hur man kan göra när man ska lösa ett matematiskt 

problem. Eleverna kommer med egna förslag som S1 skriver på whiteboarden. En elev 

säger ”Man visar hur man räknar” och S1 ställer följdfrågorna “Hur kan man visa 
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det?” S1 skriver upp elevernas förslag på tavlan. S1 frågar också: “Kan man bara få fram 

svaret på ett sätt?” Eleverna svarar bland annat att man kan ställa upp, visa med gånger 

eller plus eller rita.  

 

Fig.4 S1 skriver upp elevernas förslag på hur man kan lösa ett matematiskt problem.  

 

S1 repeterar för eleverna att det finns många sätt att lösa problem på och säger att man ska 

använda det sättet som passar en själv bäst. S1 går sedan igenom problemet med eleverna, 

de läser tillsammans och förklarar svåra ord. S1 berättar att de ska arbeta utifrån EPA där 

eleverna först ska fundera en stund själva på hur de skulle vilja lösa problemet. Efter det 

ska de arbeta tillsammans i mindre grupper om 2-3 elever, för att slutligen redovisa för 

alla. S1 går runt till de olika grupperna och till en början måste hen förklara de svåra orden 

igen eftersom många elever fortfarande känner sig osäkra. Efter ett tag är alla grupper 

igång och löser problemet på olika sätt. S1 uppmanar eleverna att testa olika lösningar och 

säger “Tänk på att det kan finnas flera lösningar”. S1 uppmuntrar också eleverna genom 

att säga “Det var en spännande lösning, jag har inte tänkt på det sättet”. I slutet av 

lektionen redovisar alla fyra grupper sina uträkningar och resultat på 

stora whiteboarden. S1 har gjort fyra fält (ett kors) på whiteboarden där varje grupp 

redovisar sin lösning i ett av fälten. Man ser tydligt de olika lösningarna. Alla fyra grupper 

har kommit fram till samma svar men tre olika lösningar presenteras.  

 

Under ett av observationstillfällena med S2 uppmärksammades elevernas svårigheter i 

samband med att räkna ut cirkelns omkrets. Detta påverkade hur nästa 

undervisningstillfälle lades upp. Bakgrunden var att det framkom att eleverna tyckte det 

var svårt och de förstod bland annat inte vad talet pi är och varför man ska använda det. 

Nästa undervisningstillfälle inleds med att matematikläraren har en genomgång för hela 

klassen. S2 är med vid sidan av och förtydligar några saker. Matematikläraren visar en 
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tabell på smartboarden som alla ska utgå från. Eleverna ska mäta omkretsen och diametern 

på olika runda föremål/ytor (exempelvis tallrikar, muggar, pallar, bord, rockring, limstift). 

Sedan ska de dividera omkretsen med diametern. Läraren berättar också att eleverna ska 

undersöka förhållandet mellan diametern och omkretsen och hen ställer frågan ”Hur 

många diameter får det plats i omkretsen?” Matematikläraren har sedan en genomgång av 

vad de olika kolumnerna i tabellen står för och de skriver gemensamt några exempel på 

smartboarden. Alla elever ritar av tabellen i deras böcker och sedan börjar eleverna arbeta 

2 och 2, de mäter och fyller i sina tabeller. S2 hjälper de grupper/par som hen vet tyckte 

detta var svårt. Alla elever är aktiva och mäter tillsammans och de skriver upp resultaten i 

sina häften och diskuterar utfallen. Innan lektionens slut har matematikläraren en 

gemensam genomgång där eleverna får ge exempel från deras resultat och så skriver 

matematikläraren in exemplen i tabellen på smartboarden. Klassen gör fem 

exempeluppgifter i tabellen gemensamt och där är eleverna aktiva och berättar. “Kan vi se 

något mönster?” frågar matematikläraren och de tittar på 3.14, 3,27, 3,18 etc. “Vad har vi 

räknat ut?” frågar läraren. “Vi har räknat ut pi” svarar en elev. Sedan pratar man om att 

detta förhållande stämmer på alla cirklar och att man kan använda kunskapen till när man 

ska räkna ut omkretsen. S2 poängterar för eleverna att hen såg att det ibland var svårt att 

mäta runt föremålet eftersom måttbandet gled och att det är enklare att mäta 

diametern. S2 repeterar också att eleverna nu vet att de kan räkna ut omkretsen genom att 

multiplicera diametern med pi istället för att mäta omkretsen, vilket kan vara väldigt 

komplicerat. S2 säger “Det är praktiskt för oss att använda detta sätt för att räkna ut 

omkretsen”.  

 

 

Fig.5 Tabellen som eleverna ska använda i arbetet med cirkelns omkrets.   

  

6.2.2 Intervjuer  

 

S1 berättar att hen försöker jobba mycket med problemlösning i de olika klasser som hon 

undervisar varje vecka (eftersom många av klasserna bara utgörs av 12-14 elever brukar 
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hen undervisa hela gruppen en gång i veckan). ”När vi ska jobba med problem så tycker 

jag att det är jätteviktigt att alla förstår problemet. Så jag brukar be någon elev frivilligt att 

läsa problemet och försöka se till att alla förstår, för det är ju a och o att man vet vad det 

står.” Sedan uppmuntrar S1 eleverna att använda olika sätt att lösa problemet. ”Sen brukar 

jag göra så att alla får en liten stund själva innan man pratar i gruppen. Annars kan det bli 

så att den som alla tror kan, litar man på och så törs man inte, man tror inte sina egna 

tankar duger.” Hen menar att det sedan är viktigt att alla grupper får redovisa sin lösning 

för alla eftersom man utifrån de olika lösningarna får bra diskussioner. ”Så då kan man 

komma in på sådana hållbara lösningar som håller generellt i alla fall och vissa lösningar, 

vissa metoder går bara när det är vissa siffror och så. Så det är då man kan utveckla 

kunskaperna.” S1 poängterar att det är väldigt viktigt att man som lärare är kunnig i det 

här så att man vet vart man ska leda eleverna. Man ska kunna visa dem att det finns olika 

lösningar och metoder men att vissa metoder är mer användbara än andra. ”Det är så kul 

när eleverna kommer med egna idéer och då blir man så lycklig och att det förs 

diskussioner under matematiklektionerna mellan elever är viktigt för att då känner jag att 

de verkligen sätter ord på sin kunskap. Det är då, i utbyte med andra som man lär sig.”   

 

Liksom vid metodförmågan betonar S2 betydelsen av att eleven behöver hitta ett behov av 

att lösa problemet och hen säger ”Jag tänker att barn egentligen, speciellt små barn, de är 

ju väldigt flexibla i sitt tänkande. Men på något sätt så blir de ganska statiska och vi vill 

att de ska ha kvar flexibiliteten så istället för att presentera en metod rakt på så har man 

istället ett problem där de får använda och testa olika sätt.” S2 menar att vi ska ge eleverna 

möjligheter att träna på att “tänka utanför boxen” och hen framhåller “På något sätt får 

man tänka på varför undervisar vi i matematik och vad vill vi ha? Vi vill inte ha folk som 

bara sitter och skriver uppställningar och algoritmer. Vi behöver folk som kan tänka 

flexibelt kring lösningar. Men samtidigt behöver man effektiva metoder också, för att det 

inte ska bli för omständligt. Problemlösningsförmågan är som ett paraply som ligger över 

allt, det är ett bra sätt att fånga upp andra förmågor som kommunikationsförmågan, 

resonemangsförmågan, metodförmågan.” S2 menar att många elever känner sig osäkra 

och dåliga så de vågar inte försöka och hen nämner att blockmodellen är en bra modell, då 

kan eleverna rita och problemet blir tydligare. “Blockmodellen är ett bra sätt att få dem att 

förstå och de blir mer involverade och engagerade.” S2 betonar även att det blir mycket 

stöttning i början men sen tar eleven över mer och då får man som lärare dra sig 

bort. S2 berättar om styrkorna i “Sigmamatten”, som används på skolan och hen säger 

“Det är hög struktur i undervisningen och transparens. Transparensen är ju det att man 
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ställer de här frågorna och den höga strukturen är att man hela tiden talar om vad det är 

man gör, det är en guidning.” S2 berättar att aktiviteten oftast är indelad i tre delar, där 

man först utforskar problemet tillsammans, sen övar man tillsammans i par eller i en 

mindre grupp där man guidas och sen får eleverna jobba enskilt i matteböckerna men det 

brukar inte vara så mycket. Det finns alltid konkret material tillgängligt för eleverna och 

de använder bland annat små whiteboards, kubiklinks och talplattan. Det konkreta 

materialet finns med i all matematikundervisning och S2 tycker det är väldigt positivt för 

det blir inte något nytt bara för att hen kommer och undervisar.   

 

Avslutningsvis betonar S2, än en gång, betydelsen av att komma åt behovet och hen 

poängterar och säger även “Men det är ju också en massa engagemang, vi måste komma 

in och tycka att det här är svinkul så att de också tycker att det här är kul trots att de 

känner att det är svårt och att det krävs mycket.”  

 

S3: “Mina tankar om att öva problemlösningsförmågan är att jobba på lite olika vis, till 

exempel att använda checklistor, typ “problemlösningshanden”. Att hitta hållbara 

strategier och diskutera med eleverna i SUM, om de anser att svaren är troliga och rimliga. 

Att eleverna själva får konstruera problemuppgifter med “öppna” problem eller med 

“rika” problem där inget är självklart. Det är bra om man kan knyta problemen till 

vardagen. Jag brukar även använda tanketavlor där eleverna får skriva och rita sina 

lösningar. En problemlösningsstrategi som vi brukar följa är: Vad ser vi? Analysera. 

Vilka signalord finns? Stryk under dem. Vad ser vi nu? Vad är det som frågas efter? Hur 

går vi till väga? Eleverna jobbar och diskuterar för att sedan redovisa enligt EPA-modellen 

för att också lära av varandra. Jag tycker att det är viktigt att hela tiden försöka komma 

med frågor och göra omväxlande arbeten för att få eleverna deltagande och aktiva. Det är 

bra att ha ett rikt laborativt material och det finns många roliga problemlösningsspel både 

digitala och analoga. Jag har också tagit fram och iordningställt en “bank” för lärarna så 

att de lätt kan jobba med olika matematikstationer, med konkret material, i klassrummet”.  

  

6.2.3 Sammanfattning - problemläsningsförmågan  

 

Speciallärarna uppmuntrade och skapade inlärningssituationer där elever i SUM fick 

möjlighet att variera och använda olika metoder när de arbetade med 

problemlösningsförmågan. De fångade upp och visade att eleverna kunde rita, bygga, göra 

olika uträkningar, skapa tabeller och använda konkret material. Speciallärarna ansåg att 
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det är viktigt att hitta olika sätt att arbeta på och att det kan leda till diskussioner kring 

vilka sätt som är mest effektiva och fördelaktiga.   

 

Speciallärarna arbetade med olika verktyg i sin undervisning för att stötta och få eleverna 

aktiva. S1 och S3 arbetade med EnskiltParAlla-modellen medan S2 började med alla, par 

och sist enskilt. S1 och S2 pratade inget om att eleverna kunde ta hjälp av signalord eller 

checklistor som S3 använde. Dock lyfte de också vikten av att ge eleverna andra verktyg 

hur man kan lösa ett problem genom att exempelvis rita, göra uträkningar, använda 

blockmetoden etc. I S3:s klassrum fanns olika “stöttor” kopplade till problemlösning det 

var något som inte observerades i de andra skolorna. Som vi nämnde ovan användes 

mycket konkret material i undervisningen men till skillnad från S1 och S3 tog S2 aldrig 

med sig något material utan eleverna använde det som fanns tillgängligt i klassrummet. 

Hen upplevde att detta var väldigt positivt eftersom eleverna då var vana med materialet 

och även använde det på andra matematiklektioner.   

 

Observationerna och intervjuerna visade att speciallärarna använde sig av olika frågor för 

att få med sig alla elever och se till att de var aktiva. Frågor som de ställde var “Förklara 

hur du tänker? Hur vet du det? Kan du göra på något annat sätt? Vad händer om...? Hur 

kan man visa det? Stämmer det alltid?  Så vad vet du då? Vad har vi räknat ut? Kan vi se 

något mönster?   

  

6.3 Avslutande kommentarer 

 

Något som framkom under observationerna hos alla speciallärare var att samarbetet med 

ämneslärarna i matematik kunde se olika ut men att det hade en stor betydelse för 

elevernas arbete med och utveckling av förmågorna. Två av speciallärarna poängterade att 

ett nära samarbete med ämnesläraren var viktigt för att kunna möta upp behoven hos 

eleverna i SUM även när de arbetade i den ordinarie undervisningen i klassrummet. De 

berättade också att matematiklärarna önskade och behövde få handledning ibland. Flera av 

de matematiklärare som speciallärarna arbetade med tyckte att eleverna behövde 

mängdträna för att bli säkra på olika uträkningar. Speciallärarna menade att det är viktigt 

att för matematiklärarna poängtera betydelsen av att eleverna utvecklar en förståelse för 

metoderna samt att de använder konkret material i undervisningen. Resultatet visar att i en 

undervisning där lärare lär ut metoder ibland går för fort samt att det blir för många 

metoder. Detta gör att elever i SUM kan ha svårt att förstå och hänga med i 



 

33 

 

undervisningen. Alla speciallärarna menar att tiden är viktig, elever i SUM behöver ofta 

mer tid för att utveckla förståelsen av metoderna.   

 

Det fanns ett stort engagemang hos alla tre speciallärare. Detta framkom bland annat i 

kommunikationen där de bjöd in alla elever och visade ett stort intresse för att få veta vad 

eleverna tänkte och tyckte. Utmaningen var, när det var många elever, att hinna med och 

“lyssna klart” och ställa frågor för att stötta och leda eleverna vidare.  

 

Både observationerna och intervjuerna visar att det finns stora likheter i hur speciallärarna 

tänker och undervisar elever i SUM när det handlar om metodförmågan och 

problemlösningsförmågan. Dessa likheter är att de skapar situationer så att eleverna kan 

vara aktiva i sitt lärande. Det gör de bland annat genom att de använder konkret material, 

ställer olika typer av frågor och låter eleverna använda olika modeller för att få stöttning i 

sitt tänkande och görande. Speciallärarna kombinerade ofta de två förmågorna i 

undervisningen och det arbetssättet framhöll de även intervjuerna. De menade att genom 

problemlösning kan eleverna utveckla och bli säkra på olika metoder eftersom det finns ett 

behov av att använda dessa. Genom att ha utvecklade metoder får eleverna även större 

möjligheter att lösa olika matematiska problem.   

 

7 Diskussion och analys 
 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat kopplat till litteratur och tidigare forskning samt 

till uppsatsens teoretiska perspektiv KoRP med fokus på processerna delaktighet, 

kommunikation och lärande. Därefter följer en metoddiskussion som rör metodvalet i 

studien och fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med ett slutord.  

 

7.1 Några speciallärares tankar, åsikter och undervisning med elever i SUM, när det 

handlar om metodförmågan och problemlösningsförmågan i matematik  

 

Den sammanfattande resultatanalysen visar att speciallärarna anser att de två förmågorna 

hör ihop och går in i varandra. Speciallärarna anser att dessa förmågor inte behöver vara 

varandras motpoler och en av speciallärarna menar att det beror på hur 

lärandeverksamheten ser ut. För att en lärande verksamhet ska ske så behöver en elev 

känna ett behov av att lära. När läraren till exempel presenterar ett problem vet inte 
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eleverna riktigt hur de ska lösa problemet och då krävs det att det kickas igång ett behov 

för att de ska komma vidare. För att lösa problemet finns ett behov av att ha en metod 

vilket leder till ett lärande där båda förmågorna blir ingredienser i det här behovet. Det 

speciallärarna lyfter är viktiga aspekter och det är betydelsefullt att 

undervisningssituationer skapas där eleverna får goda möjligheter att utveckla båda dessa 

förmågor. Processen lärande som är en viktig del i KoRP betonas och kopplas till 

elevernas behov av att lära sig en metod som de kan använda i olika matematiska 

sammanhang. Detta sker i dag men i liten utsträckning och är ett av utvecklingsområdena 

inom matematikundervisningen. Karlsson och Kilborn (2015) skriver om förmågan att 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter och författarna menar att det är viktigt att eleverna lär sig att känna igen 

rutinuppgifter och behärskar lämpliga metoder för att lösa dem. Samtidigt säger de att 

analyser och diskussioner av rutinproblem kan “utgöra ett första steg mot att lösa nya 

problemtyper och därmed ingå som en del av undervisningen i problemlösning” (ibid, 

s.24). Problemlösning bör handla om att diskutera och analysera val av metoder och 

strategier. Därigenom får eleverna möjligheter att utveckla verktyg som de kan använda 

för att analysera och lösa nya problem. Det är viktigt att elever i SUM förstår metoderna 

och vi instämmer med Wilkerson-Jerde & Wilensky (2011) när de skriver att det inte 

räcker för eleverna att ha färdiga strategier som exempelvis formler för att lösa nya 

problem. Det handlar om att förstå hur dessa strategier är uppbyggda.  

 

Skolverket menar att om eleverna lär sig att behärska och blir förtrogna med metoderna 

kan de genomföra även avancerade och mer tidskrävande matematiska operationer med 

begränsad tankemässig insats (Skolverket, 2011; NCM, 2010). Det medför att eleverna 

kan koncentrera sig mer på problemlösning i stället för att lägga ned mycket kraft på att 

genomföra beräkningarna (Skolverket, 2011). Goda kunskaper om metoder gör en del av 

det matematiska arbetet åt eleverna, så att de bättre kan koncentrera sig på att hantera 

svårare problem. Här tar skolverket upp viktiga aspekter men vi ställer oss frågande till 

vad skolverket likställer med goda kunskaper om metoder.  

 

Som vi tidigare påtalat så är interaktion och kommunikationen mellan specialläraren och 

eleven i SUM av stor betydelse och vårt resultat visar att det är flera delar som påverkar 

hur detta ser ut. Detta diskuteras senare i kapitlet. Vi vill i detta sammanhang nämna 

skolinspektionens (2019) pågående granskning som bland annat handlar om 

matematikundervisningens omfattning och interaktion i klassrummet. De skriver att en 
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god interaktion mellan lärare och elever kan bidra till ett ökat engagemang och att detta 

också kan leda till att höja elevernas kunskapsresultat i matematik. Vår studie visar att 

interaktionen mellan speciallärare och elever i SUM är betydelsefull och vi ser med 

intresse fram emot skolinspektionens kommande rapport.  

  

7.2.1 Stöttning och guidning  

 

Om vi vill att eleverna i SUM ska bli mer delaktiga och aktiva i utvecklandet av metod- 

och problemlösningsförmågan är interaktionen och kommunikationen mellan 

specialläraren och eleven i SUM av stor betydelse. Både vårt resultat och tidigare 

forskning visar att mycket av undervisningen styrs av läroböcker och att matematikläraren 

visar de olika stegen i hur man ska lösa en uppgift och sedan får eleverna göra likadant, 

istället för att eleverna får vara mer delaktiga i sitt lärande. Vi instämmer i stort med 

Sidenvall (2019) när han betonar att läroboken har en alltför central roll i undervisningen 

och att många uppgifter kan lösas med hjälp av imitation från exempel i boken utan att 

eleverna förstår. Här vi vill lyfta exemplet då eleverna i en årskurs 6 skulle räkna ut 

cirkelns omkrets med hjälp av en formel i boken. Eleverna kunde med speciallärarens 

hjälp i den inledande lektionen utföra beräkningarna men de förstod inte hur värdet pi 

relaterade till diametern. Vi tänker att elever i SUM ofta hamnar i sådana situationer där 

de inte förstår vad de räknar ut. Matematiksvårigheter är ofta kopplade till utantillärande 

av procedurer som eleven inte förstår (Hiebert, 2003).  

 

Skolinspektionen (2009) anser att undervisningen är starkt styrd av läroboken och att det 

får konsekvenser. Eleverna får små eller inga möjligheter att utveckla sin kompetens i 

problemlösning, sin förmåga att använda logiska resonemang och sin förmåga att sätta in 

matematiska problem i sammanhang. Elever i SUM gynnas av ett kreativt arbetssätt som 

problemlösningen bidrar till. Vårt resultat visar att om vi utökar undervisningen i 

problemlösning får eleverna större möjligheter att utveckla både metod- och 

problemlösningsförmågan. Hur undervisningen bedrivs av i detta fall specialläraren är av 

avgörande betydelse för elevers engagemang och förståelse. En av speciallärarna lyfte att 

det finns elever i SUM som är ganska bra på att flytta siffror hit och dit men att det inte 

bygger på förståelse. Så där behöver vi handleda dem i undervisningen och skapa 

möjligheter för större delaktighet. Speciallärarna i studien handleder och stöttar elever i 

SUM på olika sätt och som Reys och Reys (1995) skriver så skapas förståelse och mening 

i undervisningen när lärare agerar handledare och diskussionsledare, istället för förmedlare 
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av färdiga regler och verktyg. Det innebär bland annat att betoningen förskjuts från 

produkten till processen. I KoRP betonar man processen och inte produkten. “Den som 

vägleder eleven utmanar och ger stöd genom verbal interaktion, men också genom 

material och aktiviteter och genom att ge eleven möjligheter att självt utveckla och 

klargöra sina idéer. Guidat deltagande innebär även ett fokus på hur deltagandet förändras 

genom minskat stöd av vuxna/lärare och ökade förväntningar på eget ansvarstagande” 

(Ahlberg, 2013, s.151). En av våra uppgifter som speciallärare är att skapa möjligheter så 

att eleven kan bli trygga med att ta ett större ansvar för sitt lärande. Speciallärarna betonar 

att det blir mycket stöttning i början för att eleverna i ett senare skede tar över mer och då 

får man som lärare backa undan.  

 

Vi inledde detta avsnitt med att framhålla att elever i SUM gynnas av att vara aktiva och 

delaktiga då de utvecklar metod- och problemlösningsförmågan. Vårt resultat visar på att 

speciallärarna använder flera verktyg i sin undervisning för att stötta, guida och aktivera 

eleverna i lärandet. Några av verktygen är konkret material och frågeställningar.  

 

7.2.2 Konkret material och frågeställningar  

 

Speciallärarna i vår studie använder konkret material och frågeställningar för att aktivera 

eleverna i arbetet med metod- och problemlösningsförmågan. Det konkreta materialet 

bidrar till att eleverna blir mer delaktiga och får en större förståelse men det är viktigt att 

det materialet är anpassat och kopplat till aktiviteten. Det konkreta materialet kan, som 

Butterworth och Yeo (2010) skriver, hjälpa elever i SUM att befästa förståelsen och bygga 

upp de grundläggande tankeverktygen. Författarna menar att många elever också är 

hjälpta av att rita och använda bilder och figurer. Utifrån vårt resultat vill vi framförallt 

belysa att speciallärarna även använde det konkreta materialet när de arbetade med 

metodförmågan och att detta bidrog till att eleverna fick en djupare förståelse. Bland annat 

fick eleverna använda pengar när de skulle utveckla sitt tänkande i addition och 

subtraktion. Speciallärarnas kommunikation då de formulerade frågor som bidrog till att 

eleven själv tänkte och reflekterade över möjliga lösningar var av stor betydelse.  

 

“Frågor som kräver mer än ett enkelt faktasvar stimulerar till diskussion, som kan leda till 

ytterligare utforskning och användning av resonemang för att motivera och bestyrka en 

tanke. Lärarens frågor driver eleverna att undersöka olika exempel och att bevisa eller 

vederlägga sina första tankar” (Reys & Reys, 1995, s.29). I observationerna framgick det 
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att speciallärarna använde sig av frågeställningar i undervisningen för att få med sig alla 

elever och få dem aktiva och delaktiga i sitt lärande. Speciallärarna visade ett stort intresse 

för elevernas tankar och de ställde frågor för att guida eleverna vidare. Att ställa rätt typ av 

frågor är inte alltid så lätt och vi speciallärare behöver vara medvetna om hur och vilken 

typ av frågor vi ställer. Detta är en mycket viktig del i kommunikationen med eleverna i 

SUM. Hattie (2017) nämner två olika typer av frågeställningar, lotsande frågor och 

fokuserande frågor. Som lärare använder vi ofta frågor som verktyg när vi ska kontrollera 

förståelsen hos våra elever. Författaren menar att vi alltför ofta ställer förhörande frågor 

istället för frågor som kan uppmuntra elevernas tänkande eller hjälpa dem att se sitt eget 

lärande. Han hänvisar till Herbel- Eisenmans och Breyfogles studie som visade att 

mönstret i interaktionen mellan lärare och elever såg olika ut beroende på om de ställde 

lotsande eller fokuserande frågor. Hattie (2017) menar att “Lotsande frågor är när en 

lärare leder en elev längs sina egna tankebanor för att hitta svaret. I sådana situationer är 

det läraren som står för det kognitiva arbetet. Fokuserande frågor stöder elevernas 

kognitiva arbete i lärandet genom att hjälpa till att föra deras tänkande framåt” (s.112). De 

fokuserande frågorna uppmuntrar eleverna att själva fundera ut saker och öppnar upp 

deras egna tänkande medan de lotsande frågorna avgränsar elevernas tänkande i en 

riktning som läraren har bestämt - de berättar för dem vad de ska se. Vår studie visar att 

speciallärarna arbetar mycket med frågor för att få eleverna att berätta, reflektera och 

tänka själva och de ställer ofta fokuserande frågor. En av speciallärarna poängterar att hen 

guidar eleverna genom frågeställningar för att skapa goda förutsättningar för dem att 

utveckla förmågorna och att det är viktigt vilka frågor hen ställer så att eleverna inte 

begränsas i sitt tänkande. Samma lärare menar också att eleverna själva bör vara med och 

formulera lektionens mål istället för att läraren presenterar det i början. Hen menar att det 

låser in tankarna och att det istället är bättre att ge de en aktivitet där de får känna på vad 

det är man ska jobba med, det blir då en annan ingång till lektionen. Specialläraren som 

arbetar på detta sätt skapar goda förutsättningar för elevernas delaktighet och lärande.  

 

I undervisningen med elever i SUM är viktigt att specialläraren uppmärksammar vilka 

svårigheter som uppkommer i lärsituationen. Detta för att kunna stötta och hjälpa eleven 

på bästa sätt samt planera för den fortsatta undervisningen. Genom frågeställningar så kan 

vi som speciallärare ringa in vad det är eleven inte förstår (Hattie, 2017). Vi kan “gräva 

djupare för att hitta den punkt där missförståndet, övergeneraliseringen eller den partiella 

förståelsen ledde eleven på villovägar” (ibid, s.115). På det viset kan matematikläraren 
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sedan avgöra vilken typ av lärande och undervisning hen erbjuder eleven i nästa steg. Här 

är samarbetet och handledningsarbetet med matematikläraren av stor betydelse.  

  

7.2.3 Samarbete – handledning  

 

Karlsson och Karlsson (2015) menar att matematikläraren måste kunna bedöma varje 

elevs individuella kunnande för att veta hur den fortsatta inlärningen ska utformas och 

genomföras. När det uppmärksammas att eleven är i matematiksvårigheter och till 

exempel inte förstår en metod, betonar speciallärarna att man behöver skapa mer tid, så att 

eleverna får möjlighet till större förståelse. Detta bör genomsyra all undervisningen och 

som speciallärare har vi uppdraget att se till att detta sker. Ett nära och bra samarbete 

mellan speciallärare och ämnesläraren/klasslärare måste fungera för att skapa en 

likvärdighet för alla elever på skolan och för att säkerställa kvalitén på undervisningen 

(Karlsson & Karlsson, 2015). Skolan behöver ha en gemensam syn på matematikämnet, 

ämnesinnehållet samt inlärningen. Speciallärarna poängterar vikten av ett gott och 

kontinuerligt samarbete med matematiklärarna men de menar också att det kan vara svårt 

att få till det ur ett organisatoriskt perspektiv. Lunde (2011) tar upp något viktigt när han 

nämner det lärteoretiska perspektivet som är betydelsefullt för utbytet, som elever 

i SUM har av hjälpinsatser, där målet är att skapa ett nära samarbete mellan den anpassade 

klassrumsundervisningen och specialpedagogiken. Samplanering och samsyn är en av 

specialläraruppdragets grundpelare och borde prioriteras i organisationen.   

  

7.3 Metoddiskussion  

 

Studien som genomförts är kvalitativ och innefattar två delar, deltagande observationer 

och semistrukturerade intervjuer i en metodkombination. Genom att både utföra 

observationer samt intervjuer med speciallärarna kunde vi studera hur specialläraren gör i 

sin undervisning kopplat till metod- och problemlösningsförmågan och sedan också ta 

reda på speciallärarens egna tankar och åsikter om de två förmågorna. Genom intervjuerna 

kunde vi också ta reda på varför hen gör som hen gör i undervisningen.   

 

Eftersom vi är två forskare behöver vi se till att uppmärksamma samma saker 

(Denscombe, 2016). Ett gemensamt observationsschema har använts för att rikta vår 

uppmärksamhet mot samma saker. Att alla observatörer som är involverade i en studie 

använder identiska observationsscheman bidrar till att få registreringen av händelser att 
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överensstämma mellan forskarna (Denscombe, 2016). Det var lämpligt att välja 

semistrukturerade intervjuer för som Bryman (2018) skriver så kan man då säkerställa ett 

visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet. Valet av semistrukturerade intervjuer 

gjorde även att vi kunde beröra specifika teman men samtidigt ge intervjupersonen frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2018). Den semistrukturerade intervjun gav 

oss också möjligheten att ställa följdfrågor och koppla frågor till det som vi hade sett 

under observationerna. Dock kan intervjuprocessen bli flexibel och det kan bland annat 

innebära att vi som intervjuare omedvetet påverkar intervjupersonen med våra egna 

tolkningar (Bryman, 2018). Denna studie är till viss del upprepningsbar eftersom 

genomförandet beskrivs i proceduren samt eftersom observationsschemat och 

intervjuguiden finns som bilagor. Dock bygger den delvis på subjektiva tolkningar vilket 

minskar möjligheten att upprepa studien igen (Bryman, 2018). För att öka 

upprepningsbarheten hade det varit möjligt att genomföra strukturerade intervjuer i stället 

för semistrukturerade, eftersom dessa följer en fast mall. En konsekvens av det hade dock 

varit att deltagarnas egna uppfattningar inte kommit fram på samma sätt.  

 

Vid genomförandet av denna studie uppstod svårigheter när en av deltagarna föll bort och 

trots flera försök var det svårt att hitta en ny deltagare på så kort varsel. Vi ville besöka 

och intervjua en utbildad speciallärare i matematik vilket försvårade det hela. Även fast en 

deltagare hoppade av fick vi en ansenlig mängd data som var tidskrävande att 

dokumentera och analysera. Som Denscombe (2016) skriver så kan det i en fallstudie vara 

svårt att definiera fallets gränser på ett absolut och entydigt sätt. Att bestämma vilka 

datakällor som ska ingå i fallet kan vara ett problem. Detta känner vi igen, det har varit 

väldigt krävande och till viss del problematiskt att bearbeta och välja data ur vårt digra 

observations- och intervjumaterial.   

 

Det som kan vara negativt med fallstudier och ett bekvämlighetsurval, som vi har gjort, är 

generaliserbarheten eftersom ett begränsat fall och ett begränsat urval sannolikt inte utgör 

ett representativt tvärsnitt av populationen och med andra ord påverkas överförbarheten 

(Bryman, 2018). Dock kan det utgöra en grund för vidare forskning samt tankar till 

reflektion hos oss, som blivande speciallärare i matematik.   
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7.4 Fortsatt forskning  

 
Utifrån studiens resultat finns det ett antal riktningar för fortsatt forskning. Intressant  

litteratur och tidigare forskning samt vår studie har gjort oss nyfikna på hur man skulle 

kunna förändra undervisningen i matematik för elever i SUM. Som vi tidigare nämnt så 

har skolinspektionen en pågående granskning av skolor med lägre kunskapsresultat i 

matematik där fokus ligger på kvaliteten på matematikundervisningen. Det vore även 

intressant och betydelsefullt att undersöka hur matematikundervisningen bedrivs i skolor 

med höga kunskapsresultat för att tydliggöra goda exempel. Det skulle också vara 

intressant att göra en studie med fokus på om och hur undervisningen med elever i SUM 

kan bidra till ökad matematisk förståelse, när man kombinerar metod- och 

problemlösningsförmågan. En möjlig frågeställning att utgå från skulle kunna vara ”Vad 

blir effekten för elever i SUM när man kombinerar metod- och problemlösningsförmågan 

i undervisningen?”  

 

Vi vill även nämna att vi upplever att mycket av den intressanta och betydelse- 

fulla forskningen som har genomförts och bedrivs inte implementeras och befästs ute 

i skolorna och som Popov och Sjöberg (2017, november) skriver i Pedagogiska 

magasinet; “Beprövad erfarenhet borde spridas i större omfattning och didaktisk forskning 

borde kopplas tydligare till praktiken”. Detta är ett stort område och vi 

tycker att ytterligare studier om implementering av forskningsresultat i skolans under- 

visning skulle vara intressant och spännande att få ta del av. 

 

7.5 Slutord 

 

Genomförandet av denna studie har gett oss värdefull kunskap och fördjupade insikter i 

hur några speciallärare i matematik undervisar om och tänker kring metod- och 

problemlösningsförmågan med elever i SUM. Valet att göra både observationer och 

intervjuer bidrog starkt till att vi har fått en djupare förståelse och kunskap kring hur vi 

kan arbeta med de viktiga processerna delaktighet, kommunikation och lärande med 

elever i SUM. Vi vill framhålla att det var mycket positivt att speciallärarnas tankar och 

åsikter från intervjuerna stämde överens med det vi såg under observationerna och som vi 

skrev i resultatdelen så kombinerade ofta speciallärarna de två förmågorna i 

undervisningen vilket de även själva framhöll i intervjuerna. ”Speciallärarna i studien gör 

som de säger”. 
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9 Bilagor  

Bilaga 1 – En första kontakt 

   

En första kontakt via E-mail.   

   

Hej,   

   

Mitt namn är Xxx och jag påbörjar min sista termin på Umeå Universitet där jag studerar 

till speciallärare i matematik. Denna termin ska jag skriva mitt examensarbete och jag 

kommer att göra en fallstudie. I fallstudien ingår att under cirka tre dagar observera vissa 

delar av en speciallärares undervisning i matematik med elever med särskilda 

undervisningsbehov i matematik. Jag undrar om det finns möjlighet för mig att få närvara 

under några av dina arbetspass? Jag önskar i så fall även att göra en intervju om ditt arbete 

med dig. Om det skulle vara möjligt kommer jag gärna under vecka 42/43 och vi kan 

tillsammans boka vilka dagar som passar dig och verksamheten bäst. Jag kontaktar då 

även din rektor för ett godkännande.   

   

Det skulle vara väldigt intressant och spännande att få följa med dig under några dagar, 

hoppas att du har möjlighet!   

   

Med vänlig hälsning,   

   

Xxx   
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Bilaga 2 – Informationsbrev   

 

Informationsbrev om medverkan i en fallstudie med titeln:    

Några speciallärares arbete med elever i SUM - Utifrån metodförmågan och 

problemlösningsförmågan i ämnet matematik   

   

Mitt namn är Xxx och jag påbörjar min sista termin på Umeå universitet där jag studerar 

till speciallärare i matematik. Denna termin ska jag skriva mitt examensarbete och jag 

kommer att göra en fallstudie. Syftet med fallstudien är att undersöka och få en förståelse 

för hur undervisning gällande de matematiska förmågorna, metodförmågan samt 

problemlösnings-förmågan, kan bedrivas för att ge elever med särskilda 

undervisningsbehov i matematik så goda förutsättningar som möjligt för att utveckla sin 

matematiska förståelse.   

    

I fallstudien ingår att under cirka tre dagar observera vissa delar av en speciallärares 

undervisning i matematik samt att intervjua de observerade speciallärarna. Under 

observationen kommer anteckningar att göras utifrån ett observationsschema. Intervjun 

kommer att genomföras efter det sista observationstillfället (den tredje dagen) och den 

beräknas ta 45–60 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in om samtycke ges. Om du 

önskar kommer du att få frågorna mejlade före intervjun. Intervjun kommer att 

avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Inspelningen 

samt dokumentationer vid observationerna kommer att förvaras säkert och raderas efter 

arbetets utförande. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att ange 

orsak.    

    

Examensarbetet sker under handledning. Min handledare Yyy, arbetar på Umeå 

Universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och nås på:   

   

E-post: Yyyy   

   

Med vänliga hälsningar  

   

Xxx    

E-post: xxx   

Telefon: xxxx   
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett  

   

Skriftligt, informerat samtycke till medverkande i fallstudien med titeln:   

Några speciallärares arbete med elever i SUM - Utifrån metodförmågan och 

problemlösningsförmågan i ämnet matematik   

   

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag 

vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till 

att medverka i denna fallstudie som handlar om hur speciallärare arbetar och tänker kring 

undervisning med elever i SUM utifrån de matematiska förmågorna, metodförmågan och 

problemlösningsförmågan.  Fallstudien utgörs av observationer under tre dagar samt en 

intervju.   

    

    

    

Ort/datum/år _____________________________________________   

    

    

Deltagarens underskrift ___________________________________________   

    

    

Namnförtydligande ____________________________________________   

    

    

Forskarens underskrift ____________________________________________   

    

    

Namnförtydligande ____________________________________________   
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Bilaga 4 - Observationsschema  

 

Vilka möjligheter ger specialläraren elever i SUM att arbeta med metodförmågan?    

• Material    

  

  

 

   

    

  

• Beskrivningar, instruktioner    

    

    

   

  

   

 

  

________________________________________________________________________ 

 

Vilka möjligheter ger specialläraren elever i SUM att arbeta med 

problemlösningsförmågan?    

 

• Material    

    

  

  

   

   

 

 

   

• Beskrivningar, instruktioner    

    

     

   

   

  

  

  

  

Hur gör/säger specialläraren för att få med/intressera/aktivera/fånga elever 

i SUM:s uppmärksamhet i undervisningen?    

    

    

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
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 Vilken roll har specialläraren under lektionen?   

 

   

 Håller i lektionen själv?    

 

    

 Är inte huvudansvarig för lektionen.   

 

   

 Stöttar enbart ämnesläraren?    

 

 

 Stöttar enbart någon/några elever?    

    

    

  

________________________________________________________________________ 

   

    

Det övergripande, helhetsbild:    

 

• Stämningen (klassrummet, gruppen)     

  

   

 

• Gruppstorlek   

   

 

 

Övrigt att uppmärksamma:   
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Bilaga 5 – Intervjuguide  

 

Intervjuer - två matematiska förmågor     

 

Innan intervjun   

Informera om:   

 Intervjuns användande (informationskravet)   

 Samtyckeskravet   

 Förvaring av information samt att inspelningen och all transkribering raderas efter 

      uppsatsens avslut   

 Nyttjandekravet   

 Många frågor är fokuserade på “varför”, för att ge så mycket information som 

möjligt.     

 

Intervjun   

Är det okej att jag spelar in intervjun?   

 

Förmågor    

Hur tänker du om förmågan i matematik: metodförmåga?   

Hur kommunicerar (förklarar, beskriver) du den förmågan till elever i SUM?   

Hur arbetar du för att stärka den förmågan hos elever i SUM?    

(planering av undervisningen, material, genomgångar, arbetssätt...)     

Hur gör/säger du för att få med/intressera/aktivera/fånga elever i SUM:s uppmärksamhet i 

undervisningen?   

    

Hur tänker du om förmågan i matematik: problemlösningsförmåga?    

Hur kommunicerar (förklarar, beskriver) du den förmågan till elever i SUM?    

Hur arbetar du för att stärka den förmågan hos elever i SU?     

(planering av undervisning, material, genomgångar, arbetssätt...)     

Hur gör/säger du för att få med/intressera/aktivera/fånga elever i SUM:s uppmärksamhet i 

undervisningen?   

   

 

Övrigt    

Finns det något du vill lägga till?   

Ytterligare frågor som är kopplade till de genomförda observationerna, för att få en 

djupare förståelse.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


