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Sammanfattning

Arbetets  syfte  är  att  utreda  de  hjälpinsatser  som  utformas  för  elever  i  specifika 
matematiksvårigheter. Den metod som används för att uppfylla syftet är kvalitativa intervjuer 
på  tre  skolor  med en  specialpedagog,  en  rektor  och  en  matematiklärare  på  vardera  skola. 
Resultatet baseras dock på åtta intervjuer på grund av ett bortfall. Studien av de tre skolorna 
visar att på de skolor där pedagoger har ett gemensamt synsätt på specialpedagogik utformas 
hjälpinsatser för elever i specifika matematiksvårigheter. Där det råder motsättningar mellan 
pedagogers  syn  på specialpedagogik  utformas inte  relevanta  åtgärder  för  elever  i  specifika 
matematiksvårigheter. Studien visar också att åtgärderna utformas på en svag grund.

Nyckelord: Specifika matematiksvårigheter, allmänna matematiksvårigheter, specialpedagogik, 
hjälpinsatser. 
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1 Inledning

Vi  har  båda  erfarenhet  av  undervisning  av  matematik  på  högstadiet,  dels  via 

verksamhetsförlagd utbildning och dels genom vikariat. Vi upplever att matematikundervisning 

generellt är utmanande och känner oss till stor del trygga med denna utmaning. Det som vi dock 

saknar för att  möta denna utmaning är  kunskap om elever  i  matematiksvårigheter  och hur 

hjälpinsatser utformas för dessa elever. Vi tror att detta arbete utvidga och fördjupa vår kunskap 

om  utformning  av  hjälpinsatser.  Vi  hoppas  att  vårt  arbete  kan  bidra  till  att  elever  i 

matematiksvårigheter får de hjälpinsatser som de är i behov av.

Inom lärarutbildningen har vi vid ett flertal tillfällen kommit att diskutera diagnosen dyslexi. 

Som blivande matematiklärare har vi intresserat oss för frågan om det finns någon motsvarande 

diagnos  för  elever  i  matematiksvårigheter.  Dyskalkylibegreppet  har  blivit  mer  och  mer 

omnämnt inom populärvetenskapen och därför har vi uppmärksammat detta begrepp. Efter att 

ha läst Gunnar Sjöbergs avhandling Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? (2006) upptäckte 

vi att  forskningen inte är tillräckligt  djup och bred för att  med säkerhet kunna bekräfta att 

diagnosen dyskalkyli existerar. Via en genomgång av annan forskning inom ämnet, exempelvis 

Adler (2007),  kom vi till  insikt  att  de svårigheter elever  befinner sig i  kan delas upp som 

allmänna eller  specifika  matematiksvårigheter.  Därav  väcktes  vårt  intresse  att  undersöka 

skolornas utformning av hjälpinsatser för elever i specifika matematiksvårigheter. Vi vill också 

undersöka om skolorna tar hänsyn till vilka typer av svårigheter eleverna befinner sig i.
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2 Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte

Vårt  syfte  är  att  utreda  de  hjälpinsatser  som  utformas  för  elever  i  specifika 

matematiksvårigheter. 

Elevers matematiksvårigheter kan enligt Adler (2007) delas upp i de två grupperna allmänna 

matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter, en uppdelning som vi utgått från i 

vårt arbete. För att uppfylla vårt syfte är det nödvändigt att även utreda de hjälpinsatser som 

utformas för elever i allmänna matematiksvårigheter. Detta för att kunna urskilja vilka åtgärder 

som görs speciellt för elever i specifika matematiksvårigheter. Det är relevant att undersöka 

vilket specialpedagogiskt perspektiv skolornas personal har på orsaker till specialpedagogiska 

behov,  fokus på specialpedagogiska åtgärder samt  ansvar för specialpedagogisk verksamhet 

eftersom hjälpinsatserna kan påverkas av detta.

2.2 Frågeställningar

1. Vilket specialpedagogiskt perspektiv har skolornas personal på de delar som vi anser 

kan påverka hjälpinsatsernas utformning?

2. Hur och på vilka grunder beslutas vilka elever som erbjuds hjälpinsatser i matematik 

under högstadietiden?

3. Hur  och på  vilka  grunder  beslutas  vilka  hjälpinsatser  elever  i  matematiksvårigheter 

erbjuds under högstadietiden?

4. Vilka hjälpinsatser får elever med specifika respektive allmänna matematiksvårigheter 

under högstadietiden?
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3 Teoretisk bakgrund

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrund som vårt arbete grundar sig på. Vi lyfter fram 

delar ur läroplanen för det obligatoriska skolväsendet för att skolornas arbetssätt kring elever i 

matematiksvårigheter  direkt  påverkas  av dessa delar.  Vi  beskriver  sedan de teorier  som vi 

använder  vid  analys  av  datainsamlingen;  den  utvecklingsekologiska  modellen, 

specialpedagogiska perspektiv samt åtgärder för allmänna och specifika matematiksvårigheter. I 

vårt arbete återkommer begreppet åtgärdsprogram ofta och därför beskriver vi även vad som 

avses med just åtgärdsprogram.

3.1 Lpo94

I  skolverkets  publikation  Läroplan  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och 

fritidshemmet  –  Lpo94 (2006)  framgår  att  undervisningen  ska  anpassas  till  varje  elevs 

förutsättningar och behov samt att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Det står även att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen och 

att undervisningen därför aldrig kan utformas lika för alla. Vidare framgår att alla som arbetar i 

skolan ska uppmärksamma och hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd och samverka 

för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2006) 

Läraren skall dessutom:

”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

samverka med andra lärare i arbete för att nå utbildningsmålen och

organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga /…/”. (Skolverket, 2006, s.12)
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Det framgår också av Lpo94 att det är skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar att 

elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande 

(Skolverket, 2006).

I Lpo94 framgår det även att rektorn har ett särskilt ansvar för att:

”undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 

den hjälp de behöver, 

kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 

skolan /…/, 

resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 

lärare gör /…/ ”. (Skolverket, 2006, s.17)

3.2 Utvecklingsekologi

Urie Bronfenbrenner, som är en amerikans utvecklingspsykolog, hävdar att en individs 

utveckling är ett resultat av interaktionerna mellan individen och omgivningen (Andersson, 

1999). Han menar att om man ska förstå de betingelser som finns och vilken betydelse de har 

för utvecklingen så måste den mänskliga utvecklingens ekologi studeras (Andersson, 1986). 

Gunnarsson (1999) styrker detta och uttrycker att en djupare förståelse för elever kräver en 

analys av sammanhanget som elever och skolmiljö utgör och att detta är en förutsättning för att 

kunna utveckla elevers lärande. Av Gunnarsson (1999) framgår att den tyske 

pedagogikprofessorn Thomas Ziehe också menar att sammanhanget är en förutsättning för att 

elevers lärande i skolan ska bli den bildningsprocess som samhället avser. Det hävdas alltså att 

elevers lärande och utveckling är beroende av deras totala omgivning. Det vill säga samhällets 

politiska, kulturella, ekonomiska och historiska kontext men också elevers egen historia, 

utveckling och situation (Gunnarsson, 1999).

Andersson (1986)  uttrycker  att  Bronfenbrenner genom sin utvecklingsekologiska  teori  givit 

struktur  för  barns  lärande  och  utveckling  och  i  denna  teori  visar  han  på  vad  som  är 

betydelsefullt för just barns lärande och utveckling. Bronfenbrenner definierar själv teorin med 

följande ord: 
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”Den  mänskliga  utvecklingens  ekologi  inrymmer  det  vetenskapliga  studiet  av  den 

fortgående,  ömsesidiga anpassningen mellan en aktiv, växande mänsklig varelse  och de 

förändliga egenskaperna i de omedelbara närmiljöer i vilka den utvecklande personen lever, 

så som denna process påverkas av relationerna mellan miljöerna sinsemellan och av de 

större sammanhang vilka omger närmiljöerna”. (Andersson, 1986, s.14)

Bronfenbrenner är enligt Andersson (1986) inspirerad av såväl Lewin som Piaget då han sätter 

individens bestående förändringar i sättet att uppfatta och handla utifrån omgivningen i fokus 

för  teorin.  Han  anses  dock  gå  betydligt  längre  då  han  kraftigt  betonar  den  uppfattade 

verkligheten  och  hur  denna  växer  fram  i  barnets  medvetande  (Andersson,  1986). 

Bronfenbrenner  pekar  särskilt  på att  det  är  upplevelserna  av de samspel  som uppstår  i  en 

närmiljö, genom exempelvis aktiviteter, roller och relationer som barnet blir delaktig i, som är 

av  betydelse  för  barnets  lärande  och  utveckling  (Gunnarsson,  1999).  Därav  är  barnets 

upplevelser  enligt  Gunnarsson  (1999)  utgångspunkten  för  Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell.  Modellen består av fyra strukturer som utgör den ekologiska 

utvecklingsmiljön.  Strukturerna  är  ömsesidigt  beroende av  varandra  och  kallas  för  mikro-, 

meso-, exo- och makrosystem (Gunnarsson, 1999).

Mikrosystemet utgörs  enligt  Gunnarsson (1999)  av de mönster  av de aktiviteter,  roller  och 

relationer som barnet upplever i ett givet sammanhang som exempelvis i hemmet, i skolan eller 

i  en  kamratgrupp.  Han anser  att  skolmiljön  kan  ses  som en  övergripande  struktur  som är 

uppbyggd  av  olika  mikrosystem  med  olika  aktivitets-,  roll-  och  relationsmönster.  Ett 

mikrosystem kan exempelvis utgöras av rasterna, av den teoretiskt inriktade undervisningen 

eller av den mer praktiskt inriktade undervisningen (Gunnarsson, 1999).

Göransson (2007) hävdar att närmiljöerna eller mikrosystemen inte är oberoende av varandra 

utan att det mer eller mindre utvecklas relationer mellan olika mikrosystem, vilka i sin tur får 

konsekvenser  för  barnet.  Mesosystemet, som  är  nästa  nivå  i  den  utvecklingsekologiska 

modellen, utgörs enligt Gunnarsson (1999) av dessa relationer. Andersson (1986) anser att det 

är viktigt att försöka förstå hur dessa relationer hänger samman och hur barnets utveckling är 

beroende av dem. Han menar att en elevs skolprestationer inte endast är beroende av det som 

äger rum i skolan utan också av eventuellt stöd och uppmuntran hemifrån.

Det  finns  dessutom,  enligt  den  utvecklingsekologiska  teorin,  faktorer  utanför  barns 

mikrosystem som har betydelse för dess utveckling. Dessa faktorer bildar i sig nästa system i 
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modellen som kallas för exosystemet. Exosystemet består i faktorer som exempelvis kommunala 

beslut som berör skolan eller föräldrars position i arbetslivet (Gunnarsson, 1999).  

De olika systemen på mikro-, meso- och exonivå är enligt Andersson (1986) uttryck för de mer 

ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingarna och förhållandena, vilket gör 

att förhållanden inom en kultur är relativt likartade i jämförelse med en annan kultur. De mer 

generella mönsterna utgör det som i modellen kallas för  makrosystemet. Gunnarsson (1999) 

menar att läroplanen och styrningen av skolan och den pedagogiska traditionen exempelvis är 

förhållanden inom makrosystemet  som påverkar  skolans  verksamhet  och som i  sin  tur  har 

betydelse för elevers lärande och utveckling.

Den  utvecklingsekologiska  teorin  är  i  många  avseenden  ganska  övergripande.  Gunnarsson 

(1999) uttrycker att teorin behandlar ett sätt att betrakta individens utveckling som en funktion 

av samspelet mellan individen och dennes miljö. Det blir tydligt att miljön kan uppfattas på 

olika sätt och inte begränsas till den omedelbara närmiljön. Han menar att teorin dessutom visar 

på hur en individ och en miljö bildar system som i sin tur ingår i större system. Gunnarsson 

(1999)  anser  att  Bronfenbrenners  modells  styrka  ligger  i  att  den  pekar  på  att  andra 

miljökomponenter  än  de  som finns  i  mikrosystemet  är  viktiga  för  individens  lärande  och 

utveckling. Sammanfattningsvis handlar teorin om hur man ska kunna nå en bättre kunskap och 

förståelse av en individs utveckling och den presenterar en strategi för kunskapssökande och är i 

den meningen metodologisk. Den ger dock inga definitiva rekommendationer om användbara 

metoder för att studera en individs komplexa verklighet (Gunnarsson, 1999).

Vi kommer att använda oss av den utvecklingsekologiska teorin för att systematisera och tolka 

delar av vårt resultat. Vi kommer att utgå från modellen för att definiera vilka parametrar som 

har betydelse för utformningen av hjälpinsatser i skolan och för att diskutera på vilken nivå eller 

i vilket system som hjälpinsatserna förläggs. 

3.3 Specialpedagogik
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Atterström och Persson (2000) menar att specialpedagogik är en tvärvetenskaplig disciplin där 

ämnesområden som psykologi, psykiatri, sociologi, kommunikation, och handikappvetenskap 

samverkar för att  förstå och kunna hjälpa elever som på olika sätt  och av olika orsaker är 

annorlunda. Trots att begreppet specialpedagogik är en etablerad vetenskaplig disciplin menar 

de  att  det  är  svårt  att  definiera  ämnesområdet  och  att  svårigheterna  beror  på  ämnets 

tvärvetenskapliga och politiskt känsliga natur. 

Persson  (1998)  uttrycker  att  specialpedagogiken  är  flerdimensionell  och  att  det  därför  är 

problematiskt att dessutom försöka förstå och definiera en teoretisk utgångspunkt. Han menar 

att specialpedagogik som kunskapsområde har fått mycket kritik då den antyds utgå från en 

såväl förvirrad som felaktig teori. Persson (1998) menar att gemensamt i 1990-talets kritik är att 

specialpedagogiken bygger på en snäv biologisk-medicinsk och psykologisk syn på avvikelser, 

där  båda  synsätten  bygger  på  individuell  diagnostik.  Många  kritiker  menar  att  individuell 

diagnostik i viss mån strider mot att symptom kan elimineras eller att konsekvenserna av dem 

kan lindras (Persson, 1998).  Det finns en risk med specialpedagogikens lösa teoriförankring då 

den riskerar att fyllas med teorier från utompedagogiska områden som exempelvis medicin. 

Risken att  specialpedagogiska  metoder  motiveras  på tvivelaktiga  teoretiska grunder  kan  då 

komma att öka (Persson, 1998). 

Persson (1998)  menar  att  målet  för  den specialpedagogiska  verksamheten  är  att  genom en 

lämplig behandling göra livet i samhället så skapligt som möjligt för den avvikande. Han menar 

också att lokaliseringen av avvikelsen till  individen själv och beskrivningen av den som en 

funktionsstörning innebär att individens omgivning ifrågasätts eller utmanas som orsaker till 

svårigheterna. Att avvikelsen lokaliseras till  individen själv sker fortfarande i hög grad och 

Persson (1998) hävdar att uppfattningen under senare år har stärkts i samband med krav på att 

få dyslexi och DAMP klassade som handikapp och symptomen medicinskt diagnostiserade. 

Persson (1998) pekar på att lärare ofta har en låg yrkesstatus jämfört med läkare vilket medfört 

att  medicinska  diagnoser  i  hög  grad  okritiskt  dominerat  som  kriterier  på  behov  av 

specialpedagogiska åtgärder. 
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Specialpedagogik  har enligt  Persson (1998)  betraktats  som en verksamhet  eller  en praktisk 

aktivitet som svar mot problem då den vanliga pedagogiken inte räckt till. Därpå menar han att 

specialpedagogikens utövare bör granska och ifrågasätta  såväl  specialpedagogiken som den 

vanliga pedagogiken och dess konsekvenser. Han  uttrycker att det alltid finns elever som av 

olika skäl behöver en individuellt anpassad undervisning med fördjupade specialpedagogiska 

kunskaper och att specialpedagogisk kompetens därför är ett nödvändigt inslag i skolans arbete. 

Persson (1998) uttrycker också att det är lika viktigt att den specialpedagogiska kompetensen 

används så att undervisningen och lärandemiljöerna i de vanliga klasserna får en hög kvalitet.

3.4 Relationellt och kategoriskt perspektiv

Det finns två radikalt olika sätt att förstå det specialpedagogiska fältet. Persson (1998) anser att 

de två skilda perspektiven, relationella och kategoriska, genomgripande utgör olika sätt att 

förstå elevers svårigheter, men att de inte nödvändigtvis behöver vara varandra uteslutande. Han 

beskriver att de ska förstås som ”idealtyper”, det vill säga mentala konstruktioner avsedda att 

påvisa skillnader mellan fenomen. Idealtypen är således inte en objektivt sann förståelse utan ett 

verktyg med vars hjälp delar av verkligheten kan förstås. Sjöberg (2006) menar att det 

kategoriska perspektivet tar sin utgångspunkt i en medicinsk/psykologisk förståelsemodell 

medan det relationella utgår från en pedagogiskt formulerad tankemodell.

Ur ett kategoriskt perspektiv reduceras en elevs svårigheter till en följd av exempelvis låg 

begåvning eller svåra hemförhållanden. Således är behovet av särskilt stöd kopplat till 

egenskaper hos eleven (Persson, 1998). Orsaken till elevers problem ligger följaktligen hos 

individen själv i form av avvikelser från det som anses vara normalt, som dysfunktioner eller 

som individuella brister (Sjöberg, 2006).

Persson (1998) menar att en specialpedagogisk verksamhet som arbetar utifrån ett relationellt 

perspektiv verkar i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. I ett relationellt 

perspektiv är det som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer 

viktigt. Atterström och Persson (2000) uttrycker att tyngdpunkten inom ramen för det detta 

perspektiv flyttas från en syn där elever diagnostiseras och där svårigheter är individbundna till 

skeenden i samspelet mellan de som arbetar med svårigheterna och problemen. I ett relationellt 

perspektiv förutsätts förändringar i elevens omgivning kunna påverka hans eller hennes 

8



förutsättningar att uppfylla uppställda krav eller mål. Därav krävs förändringar inte bara för 

individens del utan framförallt för omgivningen (Atterström & Persson, 2000).

Persson (1998) presenterar en tolkning av vilka konsekvenser respektive perspektivval får för 

några pedagogiska huvudområden (se tabell 3.4). 
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Tabell 3.4. Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval.  

(Persson, 1998, s.31) 

Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv

1. Uppfattning av pedagogisk 

kompetens.

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna.

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad.

2. Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens.

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning 

och stoff.

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevens uppvisade 

svårigheter.

3. Orsaker till 

specialpedagogiska behov.

Elever i svårigheter.

Svårigheter uppstår i mötet med 

olika företeelser i 

utbildningsmiljön.

Elever med svårigheter.

Svårigheterna är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna.

4. Tidsperspektiv.

Fokus på specialpedagogiska 

åtgärder.

Långsiktighet.

Elev, lärare och lärandemiljö.

Kortsiktighet.

Eleven.

5. Ansvar för 

specialpedagogisk 

verksamhet.

Arbetsenheter och lärare med 

aktivt stöd från rektor.

Speciallärare, specialpedagoger 

och elevvårdspersonal.

Persson (1998) uttrycker att den specialpedagogiska verksamhetens tradition återfinns inom det 

kategoriska perspektivet. Han anser att specialpedagogisk verksamhet i stor utsträckning svarar 
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mot mer eller mindre akuta problem i skolan och att kortsiktiga lösningar legitimeras av ett 

kategoriskt perspektiv. 

Stora  ansträngningar  har  gjorts  för  att  förändra  både  grundläggande  lärarutbildningar  och 

specialpedagogisk  påbyggnadsutbildningar  för  att  nå  det  relationella  perspektivet  (Persson, 

1998). Perspektivförskjutningen från det kategoriska till det relationella perspektivet innebär en 

utmaning  med  praktiska  konsekvenser  för  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  och  även  för 

pedagogiska verksamheter i övrigt (Atterström & Persson, 2000). Persson (1998) menar att ett 

sådant förändringsarbete tar tid och svarar inte främst mot akuta problem, vilket gör arbetet 

svårt  att  motivera.  Han  anser  att  det  är  nödvändigt  att  uppföljning  och  analys  av  de 

specialpedagogiska insatserna blir naturliga inslag och att konsekvenserna av perspektivvalet 

därigenom kan tydliggöras.

3.5 Åtgärdsprogram

I grundskoleförordningen går det att läsa följande:

”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på 

annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 

ett  åtgärdsprogram utarbetas.  Eleven och elevens vårdnadshavare skall  ges möjlighet att 

delta vid utarbetandet av programmet.” (SFS 2000:1108)

Enligt  Ljungblad  (2004)  är  ett  åtgärdsprogram  kortfattat  en  dokumentation  över  hur 

pedagogiska  verksamhet  planerar  att  möta en elevs  upplevda svårigheter.  Ljungblad (2004) 

trycker på att de elever som upplever svårigheter i skolan och de som riskerar att inte nå målen 

enligt grundskoleförordningen har rätt att få ett åtgärdsprogram utformat efter sina behov. Hon 

pekar på att det i lärares uppdrag ingår att skriva åtgärdsprogram för de elever som är i behov av 

det.  Genom  att  kontinuerligt  observera  och  kvalitativt  analysera  elevers  utveckling  blir 

svårigheterna synliga för lärare så att åtgärder kan sättas in (Ljungblad, 2004).

3.6 Matematiksvårigheter
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Malmer  (2002)  menar  att  matematiksvårigheter  är  ett  relativt  begrepp  som beror  på  vilka 

förväntningar som finns. Hon menar att det finns stora variationer av svårigheter som måste 

individanpassas.  Orsaker  bakom  svårigheterna  kan  vara  av  pedagogisk  natur  såväl  som 

psykologisk natur (Malmer, 2002). Adler (2007) delar upp svårigheterna i två olika grupper, 

allmänna matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter. Eftersom svårigheterna ser 

olika ut är det viktigt att inse att de kräver olika former av pedagogisk hjälp (Adler, 2007). 

Engström  (2003)  ställer  sig  kritisk  mot  denna  uppdelning  och  diskuterar  om  det  i  ett 

pedagogiskt  sammanhang är  meningsfullt  med distinktionen mellan  allmänna och specifika 

matematiksvårigheter.   Han menar att  det  finns både teoretiska och praktiska problem med 

diagnostiseringen av specifika matematiksvårigheter. Vidare uttrycker Engström (2003) att det 

finns alltför många elever identifieras med specifika inlärningssvårigheter utan att de har det. 

Han ifrågasätter  också om elever  i  specifika matematiksvårigheter behöver annorlunda stöd 

eller  någon  annan  undervisning  än  det  elever  i  allmänna  matematiksvårigheter  behöver. 

Engström (2003) uttrycker dock att elevernas svårigheter måste analyseras på individ-, grupp- 

och  organisationsnivå  och  att  det  är  viktigt  med  en  ordentlig  utredning  för  att  ett 

åtgärdsprogram ska vara effektivt.

Sammanfattningsvis ifrågasätts  uppdelningen specifika och allmänna matematiksvårigheter i 

pedagogisk mening av Engström (2003), medan Adler (2007) menar att det är viktigt att man 

inser  att  de  olika  formerna  av  svårigheter  kräver  olika  former  av  pedagogisk  hjälp.  Båda 

författarna  uttrycker  att  det  krävs  en  ordentlig  utredning  inför  åtgärdsprogram  på  såväl 

individnivå som grupp- och organisationsnivå för att eleverna ska få den hjälp de behöver .  På 

grund av författarnas, Engström och Adler, skiljaktigheter om uppdelningens mening kommer 

vi i detta arbete inte lägga någon värdering vid den valda indelningen. Vi använder indelningen 

som  ett  verktyg  för  att  utreda  och  få  en  bild  av  skolornas  verksamhet  kring  elever  i 

matematiksvårigheter. 

3.6.1 Allmänna matematiksvårigheter

Enligt Ljungblad (2003) finns en stor del av de barn som är i matematiksvårigheter i denna 

grupp. Hon menar att  de har varierande svårigheter som både kan vara av matematisk och 

språklig  natur.  Barnen  kan  vara  i  stora  matematiksvårigheter  men  också  i  läs-  och 

skrivsvårigheter.  De  kan  också  ha  en  något  nedsänkt  allmän  begåvning.  Det  som  främst 

kännetecknar elever  i  denna grupp är att  de uppvisar ett  långsammare tempo, både i  deras 

lärande och i handling (Ljungblad, 2003). Detta visar sig oftast även i andra skolämnen än 
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matematik (Adler, 2007). Andra saker som utmärker elever i allmänna matematiksvårigheter är 

enligt Ljungblad (2003) att deras undervisning går att planera i förväg och att de sätt läraren har 

bestämt sig för att använda för att hjälpa eleven också fungerar i praktiken. Något annat som 

utmärker dessa elever är att de ofta är ganska jämna i sina svårigheter (Ljungblad, 2003). 

Med elever i allmänna matematiksvårigheter avser vi elever som är jämn i sina svårigheter och 

att som uppvisar svårigheter även i andra skolämnen än matematik. 

Åtgärder

Enligt  Ljungblad  (2003)  är  lärare  ofta  duktiga  på  att  undervisa  barn  i  allmänna 

matematiksvårigheter. Undervisningen individualiseras och elever får hjälp med de saker som 

de behöver hjälp med. Åtgärder kan vara att de får arbeta i ett långsammare tempo, de får 

uppgifterna upplästa, de får höra genomgångarna flera gånger varav ibland i lugn och ro, de får 

arbeta laborativt i större utsträckning samt att de får mer tid tillsammans med läraren än vad 

andra barn får (Ljungblad, 2003). Ljungblad (2003) kallar detta för ”vanlig pedagogik”,  där 

matematikläraren vanligtvis förstår hur eleven tänker och vilken hjälp denne behöver. 

3.6.2 Specifika matematiksvårigheter

Elever  i  specifika  matematiksvårigheter  uppvisar  ofta  en  ojämn  förmåga  (Adler,  2007). 

Uppgifter som de enkelt löser den ena dagen klarar de inte alls av nästa dag. Eleverna har svårt 

att plocka fram den information som behövs för att lösa matematiska uppgifter. Adler (2007) 

påpekar  att  elever  i  specifika  matematiksvårigheter  har  problem  med  speciella  delar  av 

matematiken  och  inte  ämnet  i  sig.  Elever  i  specifika  matematiksvårigheter  är  oftast 

normalbegåvade, det vill säga att de inte är svaga i andra skolämnen, men har bekymmer med 

den kognitiva process som behövs inom matematiken, de har alltså svårt att ta in och tolka 

information.  Detta  kan  även  uppvisas  i  vardagssituationer  såsom  att  planera  tid  för 

överenskommelser (Adler, 2007). 

Ojämnheten är det som främst utmärker elever i specifika matematiksvårigheter. Adler (2007) 

beskriver det som en berg-och-dalbana eller en strömbrytare som slås av och på. Ljungblad 

(2003) menar att eleven ena dagen kan briljera med sin kunskap för att nästa dag misslyckas 

med uträkning av uppgifter som 3 + 4. Andra svårigheter elever kan uppvisa är svårighet att 

planera, svårighet att lära sig klockan samt svårigheter att använda pengar i vardagen. Enligt 
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Ljungblad  (2003)  är  många  elever  i  specifika  matematiksvårigheter  också  i  stora  läs-  och 

skrivsvårigheter. Under arbete med matematik kan mer särskilda svårigheter uppvisas. Eleven 

kan vända på siffror och kasta om siffror i tal, eleven kan få det svårt när plus och minustal 

blandas  på  en  sida  i  matematikboken  och  eleven  visar  osäkerhet  kring  symboler  som 

minustecknet och likamedtecknet (Ljungblad, 2003).  

Med elever i specifika matematiksvårigheter avser vi elever som uppvisar en ojämn förmåga inom 

matematiken och som uppvisar problem med speciella delar av matematiken och inte ämnet i sig.

Åtgärder

Enligt Malmer (2002) förefaller det sannolikt att specifika matematiksvårigheter inte endast kan 

anses vara genetiskt betingat utan även kan uppstå som en konsekvens av traumatiska möten 

med matematiskt stoff och inlärningssituationer. Därmed skapas emotionella störningar som på 

ett  olyckligt  sätt  blockerar  inlärning.  Åtgärder  för  att  såväl  diagnostisera  som att  avhjälpa 

svårigheterna måste skapas med hänsyn till dessa förhållanden (Malmer, 2002). Adler (2007) 

menar att man vid planering av hjälpinsatser med fördel kan göra följande åtgärder:

1. Lindra svårigheterna

Om man tidigt, kanske redan innan skolstarten, pratar med eleven om såväl dess svårigheter 

som möjligheter att lyckas i matematiken minskar man risken att de specifika svårigheterna 

leder till sekundära problem som exempelvis problem med självbild och minskad lust att arbeta 

med matematik. Genom detta samtal får eleven förhoppningsvis en bättre förståelse för sina 

svårigheter. I samband med detta bör man också samtala med elevens föräldrar så att de får en 

bild av svårigheterna samt vilka möjliga vägar till hjälp som finns.

2. Reducera svårigheterna

Det är betydligt bättre för eleven i specifika matematiksvårigheter att arbeta enskilt med lärare 

än arbete i grupp. 20-30 minuters arbete per dag med enskilt arbete är värt mer än 4-5 timmars 

arbete i grupp. Det enskilda arbetet bör läggas upp så att just det specifika område där eleven 

uppvisar svårigheter tränas och att övningarna sker genom upprepade segrar och inte genom 

misslyckanden. Arbetet bör ske i intervaller om några gånger per dag och fortgå i 5-10 veckor. 
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3. Kompensera

När eleven inte arbetar med de specifika svårigheter denne för tillfället befinner sig i ska fokus 

ligga på att han eller hon ska arbeta självständigt i så stor utsträckning som möjligt. Läraren bör 

då  tillhandahålla  tekniska  och  pedagogiska  hjälpmedel  i  så  stor  utsträckning  som möjligt. 

Eleverna  som är  i  specifika  matematiksvårigheter  har  problem med att  automatisera  enkla 

matematiska fakta men kan ändå arbeta med matematik på hög nivå och bör därför få tillgång 

till  hjälpmedel som överbrygger elevens brister.  Det är endast ett fåtal  elever som utnyttjar 

dessa hjälpmedel till att lösa uppgifter utan att behöva tänka själv. Om elever inte får tillgång 

till  hjälpmedlen  belastas  arbetsminnet  för  mycket  vilket  kan  äventyra nyinlärning vilket  är 

negativt för elevens utveckling inom matematiken.

3.6.3 Dyskalkyli

Adler och Adler (2006) delar in matematiksvårigheter i fyra grupper: 

- Allmänna matematiksvårigheter

- Akalkyli

- Pseudo-dyskalkyli

- Dyskalkyli

Akalkyli innebär en oförmåga att utföra matematiska operationer och problemet ligger oftast i 

att en förståelse av kopplingen mellan tal, angivna i siffror, och antal saknas (Adler & Adler, 

2006). 

Dyskalkyli  och  pseudo-dyskalkyli  beskriver  Adler  och  Adler  (2006)  som  mer  specifika 

matematiksvårigheter. Begreppet dyskalkyli ter sig enligt Sjöberg (2006) vara vedertaget inom 

den svenska skolan, möjligtvis på grund av att ett stort antal elever inte lyckas nå en godkänd 

nivå  i  matematik.  Han  menar  dock  att  forskningen  kring  begreppet  är  gjord  i  för  liten 

omfattning för att det ska kunna förklara bristande resultat för elever i den svenska skolan. 

Sjöberg  (2006)  påpekar  också  att  nästan  all  forskning  inom området  har  gjorts  inom det 

medicinskt-neurologiska  och  neuropsykologiska  området.  Detta  gör  att  det  dominerande 

perspektivet på forskningen kring dyskalkyl är kategoriskt. För att vara användbart i praktiken 

bör forskning utifrån en relationellt perspektiv göras, helst av pedagoger eftersom de är de som 
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dagligen  arbetar  med elever  i  problem.  Sjöberg (2006)  menar  att  denna snedfördelning av 

forskningen  troligen  beror  på  den  hierarki  som  uppträder  mellan  olika  yrkesgrupper  i 

forskningsvärlden.  Även Malmer  (2002)  anser  att  man bör  vara  försiktig  med att  använda 

dyskalkylibegreppet i skolan, eftersom det inte har någon klar innebörd. 

Av de skäl  som Sjöberg och Malmer tar  upp så har vi  valt  att  använda oss av begreppet 

specifika matematiksvårigheter i stället för dyskalkyli. 
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4 Metod

För att  kunna uppfylla  vårt  syfte har vi  valt  att  utreda för hur tre olika skolor  organiserar 

hjälpinsatser för elever i matematiksvårigheter. För att få en bred bild av organiserandet har vi 

valt att utföra kvalitativa intervjuer med en matematiklärare, en specialpedagog och en rektor på 

vardera skola.

4.1 Urval

Under vår tid på lärarutbildningen har vi haft verksamhetsförlagd utbildning och vikariat på 

diverse  skolor.  På  dessa  skolor  kom  vi  i  kontakt  med  dels  matematiklärare,  dels 

specialpedagoger. Vi valde att i första hand kontakta dessa personer för att se om intresse fanns 

för  intervjuer.  Vi  fick  positiva  svar  från  samtliga  tillfrågade  och  bestämde  oss  då  för  att 

fokusera oss på de skolor där de var verksamma. Därefter kompletterade vi vårt urval genom att 

kontakta ytterligare verksam personal på dessa skolor. Vi använder oss i arbetet av de fingerade 

namnen  Hallonskolan,  Blåbärsskolan  och  Lingonskolan.  Vår  avsikt  var  att  intervjua  nio 

personer  men  på  grund  av  ett  bortfall  av  en  matematiklärare  bygger  vårt  resultat  på  åtta 

intervjuer. Bortfallet berodde på att ingen matematiklärare på Lingonskolan villig att låta sig 

intervjuas.  De  valda  skolorna  är  kommunala  högstadieskolor  och  är  belägna  centralt  i  en 

medelstor kommun i norra Sverige. Ett urvalskriterium som vi använt oss av var att personerna 

skulle vara verksamma på högstadiet.

4.2 Datainsamlingsmetod

För att samla material har vi använt oss av metoden ”halvstrukturerad livsvärldsintervju” som 

Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Han definierar metoden 

som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s.13). Denna metod passar vår studie 

eftersom  våra  frågeställningar  riktar  sig  mot  hur  verksam  personal  arbetar  med  elever  i 

matematiksvårigheter. Vidare ger metoden oss möjlighet att tolka och analysera synsätt och 

åsikter som framkommer genom öppna frågor.
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För  att  få  svar  på  våra  frågeställningar  har  vi  valt  att  undersöka  vilken  roll  lärare, 

specialpedagoger  och  rektorer  besitter  i  arbetet  med elever  i  matematiksvårigheter.  För  att 

besvara våra frågeställningar formulerade vi några teman och förslag på relevanta frågor. De 

teman vi  främst  använde oss  av är  pedagogiskt  arbetssätt,  åtgärdsprogram,  föräldrakontakt, 

hjälpmedel,  och  diagnoser  (se  intervjufrågor,  bilaga  1).  Under  intervjuerna  anpassades 

strukturen och frågornas ordningsföljd utifrån de svar och den information som den intervjuade 

gav. Då den intervjuade uttryckte egna uppfattningar och åsikter följde vi upp svaren och bad 

om specificering för att pröva styrkan hos de intervjuades övertygelse. Detta är karaktäristiska 

grunder i den halvstrukturerade intervjun som Kvale (1997) beskriver.

Ställs  en öppen fråga,  till  exempel så att  informanten ombeds berätta en händelse,  berättar 

denne troligen först det hon/han direkt minns, för att sedan associera vidare. För att uppmuntra 

den intervjuade att stanna kvar vid ämnet kan man använda sig av ”spegling” som innebär att 

den  som  intervjuar  svarar  ”Du  menar  alltså…”  följt  av  en  sammanfattning  av  vad  den 

intervjuade  sagt  (Johansson,  2006).  ”Spegling”  var  något  vi  använde  oss  flitigt  av  under 

intervjusituationerna.

4.3 Procedur

Proceduren för att samla material inleddes med att tre skolor valdes ut. Därefter sändes e-post 

till personer utifrån vår urvalsgrupp. I e-postbrevet presenterade vi oss själva kortfattat och vårt 

arbete ytligt samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om så önskades. Med de som 

vi fick ett positivt svar ifrån inleddes en e-postkommunikation där tid och plats för intervju 

bestämdes. Intervjuerna genomfördes enskilt med den intervjuade och varade mellan 30 och 45 

minuter. Vi var båda delaktiga under samtliga intervjuer men delade upp ansvarsområden oss 

sinsemellan. Det ena ansvarsområdet var att inleda intervjun genom att fråga den intervjuade 

om vi kunde spela in intervjun, redogöra de etiska riktlinjer som vi valt samt att ställa de frågor 

som  vi  formulerat  innan  genomförandet  av  insamlingen.  De  etiska  riktlinjerna  var  att 

inspelandet var frivilligt, att det inspelade materialet endast skulle användas i detta arbete, att 

det inspelade materialet endast skulle avlyssnas av oss två och att den intervjuade var anonym. 

Det andra ansvarsområdet var att föra eventuella anteckningar under intervjuerna samt att ställa 

fördjupande och specificerande följdfrågor. Ansvarsområdena var för oss riktlinjer att utgå ifrån 

och därav kunde exempelvis följdfrågor ställas av oss båda. Alla intervjuer spelades in och 
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transkriberades sedan. Vid sista genomförda intervjun framkom information som var relevant 

för  vårt  arbete.  Det  framlades  att  kommunens  För-  och  grundskoleförvaltning  utformat 

dokumentet  ”Kartläggning  inför  åtgärdsprogram/  handlingsplan”  (se  bilaga  2).  Eftersom 

skolornas  arbete  kring  detta  dokument  är  relevant  för  vårt  arbete  valde  vi  att  söka 

kompletteringar  hos  samtliga  intervjuade  via  e-post.  Frågan  besvarades  av  alla  utom 

Lingonskolans rektor.

4.4 Analysmetod

I den första delen,  De tre skolornas perspektiv, av resultatavsnittet kommer vi att analysera 

vilket  perspektiv  skolorna  har  på  specialpedagogik.  Vilket  specialpedagogiskt  perspektiv, 

relationellt eller kategoriskt, som används på en skola får konsekvenser för vilka åtgärder som 

sätts in för att hjälpa elever i matematiksvårigheter (se tabell 3.4). Sjöberg (2006) menar att det 

även får konsekvenser för hur elever, lärare och föräldrar ser på hela problemsituationen. Vilket 

perspektiv  skolan  har  är  mycket  relevant  vad  gäller  insatser  för  elever  i  specifika 

matematiksvårigheter. Vi kommer att lyfta följande delar i modellen då dessa ger en bild av 

skolans syn på specialpedagogiska åtgärder för elever i specifika matematiksvårigheter:

- Orsaker till specialpedagogiska behov

- Fokus på specialpedagogiska åtgärder

- Ansvar för specialpedagogisk verksamhet

Vi vill poängtera att vi inte stämplar skolorna eller personalen som kategoriska eller relationella 

utan vi använder perspektiven som verktyg med vars hjälp en del av verkligheten kan förstås.

I den andra delen,  De tre skolornas arbetssätt, av resultatavsnittet kommer vi att svara på de 

frågeställningar som formulerats. Då vi redogör resultatet för att utreda hur det avgörs vilka 

elever som erbjuds hjälpinsatser kommer vi att tolka och analysera datainsamlingen.

Vi kommer att använda oss av den utvecklingsekologiska teorin för att systematisera och tolka 

vårt resultat kring hur och på vilka grunder besluts tas om vilka hjälpinsatser elever erbjuds och 

vilka hjälpinsatserna är. Vi kommer då att utgå från Bronfenbrenners modell, som återfinns i 

avsnittet  Bakgrund, för att definiera vilka parametrar som har betydelse för utformningen av 
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hjälpinsatser  i  skolan  och  för  att  diskutera  på  vilken  nivå  eller  i  vilket  system  som 

hjälpinsatserna förläggs.

För att utreda om det råder skillnader i arbetet med elever i specifika matematiksvårigheter 

jämfört  med  elever  i  allmänna  matematiksvårigheter  har  vi  analyserat  vår  data  utifrån  de 

åtgärder som tas upp i avsnitten Bakgrund. 

Vi  har  under  denna  del  av  analysen  inga  ambitioner  att  jämföra  skolornas  arbetssätt 

sinsemellan.

4.5 Validitet

För att bedöma validiteten i vår studie delar vi upp valideringen i olika stadier där vi utgår från 

Kvales (1997) valideringsstadier tematisering, planering, intervju, utskrift och analys.

Vi anser att vår studie är valid i tematiseringsstadiet eftersom härledningarna från de teoretiska 

förutsättningarna  till  våra  forskningsfrågor  är  hållbara.  Vi  har  tagit  del  av  bakomliggande 

teorier och tidigare forskning inom området specifika matematiksvårigheter och därav funnit att 

vårt val av tema kan resultera i ett unikt forskningsbidrag då vi inte funnit forskning av liknande 

slag.

Vår  studie  producerar  kunskap  utan  skadliga  konsekvenser  vilket  gör  planeringen  valid. 

Johansson (2006) menar att en viktig åtgärd är att undvika att ha endast en undersökningsgrupp 

och att  förlita sig på endast en metod. Eftersom vi planerade att  använda oss av en metod 

bestämde vi oss för att höja vår validitet genom att ha en bred undersökningsgrupp innefattande 

personer från dels olika skolor men också från olika yrkesgrupper.

En  intervjus validitet  är  beroende  av  dels  intervjuaren,  som  kan  pressa  sina  åsikter  på 

informanten eller vinkla sina frågor så att alla aspekter av frågeområdet inte belyses, och dels 

den intervjuade, som av olika skäl kan välja att inte vara sanningsenlig (Johansson, 2006). För 

att öka validiteten analyserar vi våra intervjufrågor innan de ställs för att undvika värdeladdade 

begrepp, som exempelvis dyskalkyli, och ledande formuleringar, som exempelvis elever i eller 

med svårigheter. Vi kan inte garantera att de intervjuade svarar helt sanningsenligt.
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Utskrifterna  översätts  från  talspråk  till  skriftspråk  ordagrant.  För  att  försöka  säkerställa 

validiteten i våra  utskrifter väljer vi att i stor utsträckning notera och skriftligt dokumentera 

känslomässiga uttryck som skratt och suckar.

Resultatet presenteras på ett sådant sätt att vår analys läggs fram efter presenterad data. Detta 

för att läsaren själv ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning av det som de intervjuade 

framför innan vi analyserar detsamma.
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5 Resultat och analys

I resultatavsnittet, som är uppdelat i två delar, besvaras våra frågeställningar. I den första delen 

beskrivs skolorna, med intervjuad personal, utifrån de kategoriska och relationella perspektiven. 

I den andra delen utreds skolornas arbetssätt med hjälp av insamlad data.  

5.1 De tre skolornas perspektiv

Vilket specialpedagogiskt perspektiv, relationellt eller kategoriskt, som används på en skola får 

konsekvenser för vilka åtgärder som sätts in för att hjälpa elever i matematiksvårigheter (se 

tabell 3.4). De delar vi kommer att analysera utifrån är orsaker till specialpedagogiska behov, 

fokus på specialpedagogiska åtgärder samt ansvar för specialpedagogisk verksamhet.

5.1.1 Möt Hallonskolan

Hallonskolan bedriver verksamhet från de allra yngsta barnen i förskolan till elever i årskurs 9. 

På Hallonskolan 7-9 går ungefär 400 elever och där arbetar ungefär 50 lärare fördelade på fem 

arbetslag.  Hallonskolans  elever  tilldelas  varsin  mentor  som  är  ansvarig  för  bland  annat 

utvecklingssamtal. 

På frågan vilka anledningar det finns till  att elever får gå till  en specialpedagog svarar den 

matematiklärare vi intervjuade på Hallonskolan:

- Tänker du på elevens brister, eller?

Matematikläraren berättar vidare:

- Vi vet ju redan vilka som är svaga, vi får ett överlämnande från sexan. […] Är man svag så är  

det sällan det blir gigantiska skillnader. Vissa är ju begåvade av naturen, de behöver inte lyfta 

ett finger för att lära sig, medan andra behöver slita hund för att lära sig samma sak. 

Matematikläraren associerar direkt orsakerna till  det specialpedagogiska behovet till  elevens 

brister. Han antyder också på att bristerna är individbundna, då han menar att de redan vet vilka 

som  har  svårigheter  utifrån  att  de  haft  det  tidigare.  Båda  uttalandena  visar  på  att 

matematikläraren har ett kategoriskt synsätt vad gäller orsaker till specialpedagogiska behov. 
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Specialpedagogen uttrycker sig i frågan om orsaker till specialpedagogiska behov:

- Sexans  lärare  kommer hit och berättar  om klasserna  som ska komma hit.  Då pratar  de om 

enskilda  elever  och  då  får  vi  reda  på vilka  som haft  hjälp  på  mellanstadiet.  Nu är  det  ju 

ingenting som säger att de behöver hjälp här, men vi kanske har lite extra ögon på dem.

Specialpedagogen och matematikläraren på Hallonskolan verkar ha olika synsätt på orsaker till 

specialpedagogiska  behov.  Specialpedagogen  tycks  ha  ett  relationellt  synsätt  då  hon  inte 

nödvändigtvis ser svårigheterna som individbundna. Vad gäller orsaker till specialpedagogiska 

behov är det svårt att finna ett tydligt perspektiv på denna skola.

Hallonskolans rektor beskriver skolans arbete med utbildningsmiljön:

- Vi tittar på läromiljön och så kommer en specialpedagog utifrån som inte jobbar här på skolan, 

som kan titta med neutrala ögon och kan se hur det är i den här gruppen eller den här klassen.

Detta visar på att man från skolan försöker förbättra utbildningsmiljön. Detta innebär att skolan 

inte bara fokuserar de specialpedagogiska åtgärderna på eleven, vilket pekar på att skolan har ett 

relationellt synsättet. 

Matematikläraren svarar på frågan om rektorn involveras i utformning av hjälpinsatser:

- Nej, aldrig. Det går inte att kontakta rektorn varje gång man har ett elevärende. Ärligt talat, det 

skiter ju de i. De har nog att göra ändå så det där sköter vi själva. Det är enklast så.

Rektorn bekräftar:

- Mentorn har ansvaret (över utformning av åtgärdsprogram, förf. anm.) men en specialpedagog 

kan bli mentor för en elev och överta ansvaret. […] Vi rektorer hinner ju inte följa allt. 

Karaktäristiskt för de olika perspektiven är vem/vilka som ansvarar för den specialpedagogiska 

verksamheten.  Skolan  visar  här  på  ett  kategoriskt  perspektiv  då  det  är  specialpedagogen 

tillsammans med ämnesläraren som utformar åtgärdsprogram.

5.1.2 Möt Blåbärsskolan
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Blåbärsskolan är en 7-9-skola med ungefär 400 elever och 60 lärare. Skolan är organiserad i 

fyra arbetslag och eleverna är fördelade på fem parallellklasser i varje årskurs. Blåbärsskolans 

elever tilldelas varsin mentor som är ansvarig för bland annat utvecklingssamtal.

Matematikläraren på Blåbärsskolan uttrycker sig på följande sätt angående åtgärdsprogram:

- Åtgärdsprogram är så konstiga, tycker jag. Allt ska ju skrivas i positiv anda så man får bara 

berätta  allt  som är  bra.  Man  kan  knappt  säga  något  som eleven  borde  träna  på,  det  som 

egentligen borde vara själva åtgärdandet.

Matematikläraren menar att det är elevernas brister som bör åtgärdas, vilket tyder på att fokus 

på specialpedagogiska åtgärder läggs på eleverna. Matematikläraren uttalar sig angående vad 

som avgör om de borde återgå till arbete i klassrummet: 

- Det är resultaten som avgör och att de känner att de klarar det, att de orkar ta sig fram på egen 

hand.

Han säger också att det är kunskapsnivån som styr vilka som ska gå till en specialpedagog, 

vilket visar på att problemen anses vara individbundna. Båda dessa synsätt, att det är elevernas 

brister som bör åtgärdas samt att det är kunskapsnivån som styr åtgärderna, faller under ramen 

för det kategoriska perspektivet för orsaker till specialpedagogiska behov. 

Rektorn beskriver hur det går till då de avgör vilka elever som ska få specialpedagogisk hjälp:

- Vi  sitter  och  lyfter  upp  eleven  och  ser,  hur  stor  är  chansen  att  den  här  eleven  når 

måluppfyllelsen eller får betyg? Då säger specialpedagogen ’nej men den här eleven känner jag 

till, det fixar de i klassrummet’, då lämnar vi det. Säger specialpedagogen ’nej men den här 

eleven känner jag till, vi behöver ta ut den här eleven, kan du ta den här eleven?’ och så för vi 

en diskussion och till sist är det någon specialpedagog, eller det har det i alla fall alltid varit, 

som säger ’nej men jag tar det här, det är lugnt’.

Här  framgår  att  det  är  specialpedagogerna  på  Blåbärsskolan  som  har  ansvaret  över  den 

specialpedagogiska verksamheten. Specialpedagogen beskriver rektorns roll vid utformandet av 

åtgärdsprogram och åtgärder:

- Vill han veta något så får han väl komma och fråga. Att rektorerna inte är med vid utformning 

av åtgärdsprogram kan bero dels på att andra är mer insatta och dels av ärendets art. Den som 

har hjälpt mig mest är kuratorn, vi har tillsammans skrivit kartläggningar. Åtgärdsprogrammen 

sparar jag, kanske att en kopia ska till rektorn, men de kommer ju inte att läsa det ändå.
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Med detta uttalande bekräftar specialpedagogen att rektorn inte är inblandad vid utformning av 

åtgärdsprogram. Lärare och specialpedagoger arbetar alltså utan aktivt stöd från rektor vilket 

tyder på att ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten ses ur ett kategoriskt perspektiv.

5.1.3 Möt Lingonskolan

Lingonskolan är en relativt liten och ung skola. Den är en 7-9-skola som är organiserad i två 

arbetslag med vardera en klass i varje årskurs. Lingonskolans elever tilldelas en handledare som 

ansvarar för bland annat utvecklingssamtal.  Handledaren är inte nödvändigtvis  någon lärare 

som undervisar eleven.

Rektorn redogör för skolans insatser för att hjälpa elever i matematiksvårigheter:

- För  två  år  sedan  anställdes  en  specialpedagog  med  inriktning  mot  matematik.  Det  var  ett 

väldigt tydligt beslut, att få en nyutbildad specialpedagog med den inriktningen för att bättre 

kunna hjälpa de eleverna.  Det är egentligen den största  enskilda delen som är gjord för att 

hjälpa elever i svårigheter. 

Lingonskolans rektor menar att den största enskilda delen som gjorts för att hjälpa elever i 

matematiksvårigheter  är  att  anpassa  personalens  kompetens  efter  elevernas  behov. 

Specialpedagogen beskriver arbetet med elever i svårigheter:

- Vi försöker titta mer på målen och vi försöker tillsammans beta av att ’nu har vi nått de här 

målen, nu går vi mot nästa.’ 

Hon  menar  att  eleven  och  läraren  tillsammans  strävar  mot  att  eleven  ska  övervinna 

svårigheterna som han eller hon befinner sig i. Att fokus på de specialpedagogiska åtgärderna 

inte bara ligger hos eleven utan också hos läraren präglar det relationella synsättet.

Vidare berättar specialpedagogen:

- Vi får ett överlämnande från sexan och då får vi veta vilka som inte nådde målen i femman. 

Men vi lägger inte så mycket krut på det. Vi har också som tradition att göra en diagnos då de 

kommer hit. Men vi som jobbar här nu funderar över varför vi gör den. Det är som att man 

konstaterar att ’hon var så dålig som man sa.’ Så nu blir det så att vi går mer på lärarnas känsla 

om att elever är i behov. Utifrån det konstaterar vi hur mycket hjälp och stöd de behöver och 

vilken form av stöd.
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I och med detta uttalande visar det sig att specialpedagogen inte nödvändigtvis ser svårigheterna 

som medfödda eller individbundna. Detta tyder på ett relationellt perspektiv vad gäller orsaker 

till specialpedagogiska behov. 

Rektorn berättar om beslutsfattandet kring hjälpinsatser i matematik:

- Sen träffar jag också specialpedagogen regelbundet för att se över om vi riktar resurserna rätt 

eller om det är något vi behöver förändra.[…] Men det vi gör, gör vi ofta i dialog för det är de 

ute på golvet som vet bättre än jag. Men ibland har vi så många i behov och då är det svårt att  

göra prioriteringar och då är det skönt om rektorn tar beslutet. Även om underlaget givetvis 

kommer ifrån pedagogerna, som vet bäst.

Rektorn menar att hjälpinsatserna formas av pedagogerna med aktivt stöd från henne. Därav ses 

ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv.

5.1.4 Sammanfattning

I tabellen 5.1.4 sammanställs  skolornas perspektiv i delarna  orsaker till  specialpedagogiska 

behov, fokus på specialpedagogiska åtgärder samt ansvar för specialpedagogisk verksamhet.
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Tabell 5.1.4 Sammanställning av skolornas perspektiv.

 Hallonskolan Blåbärsskolan Lingonskolan

3. Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov.

 Kategoriskt/ 

 Relationellt

Kategoriskt Relationellt

4. Fokus på 

specialpedagogiska 

åtgärder.

 Relationellt Kategoriskt Relationellt

5. Ansvar för 

specialpedagogisk 

verksamhet.

 Kategoriskt Kategoriskt Relationellt

Blåbärsskolan ser på orsaker till  specialpedagogiska behov ur ett  kategoriskt  perspektiv till 

skillnad från Hallonskolan där det råder delade meningar i frågan men som till stor del har ett 

relationellt  synsätt.  Lingonskolans  syn  på  orsaker  till  specialpedagogiska  behov  ter  sig 

relationell.  När  det  gäller  fokus  på  specialpedagogiska  åtgärder  har  Blåbärsskolan  ett 

kategoriskt  synsätt  medan  Hallonskolan  och  Lingonskolan  ser  saken  ur  ett  relationellt 

perspektiv.  Angående  ansvar  för  specialpedagogisk  verksamhet  ses  detta  ur  ett  kategoriskt 

perspektiv på Hallonskolan och Blåbärsskolan till skillnad från Lingonskolan som ser på saken 

ur ett relationellt perspektiv. Även om individer på skolorna kan ha andra åsikter i någon av 

dessa frågor bedömer vi att skolornas ovan nämnda perspektiv överlag kan utläsas. 

5.2 De tre skolornas arbetssätt
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I  denna del kommer vi  att  besvara studiens frågeställningar  genom att  analysera och tolka 

svaren från de intervjuade. 

5.2.1 Så fattas besluten

Hallonskolan

Enligt  Hallonskolans  rektor  beslutas  vilka  elever  som får  hjälpinsatser  i  matematik  genom 

diskussion  mellan  matematikläraren  och  specialpedagogen.  Han  säger  att  matematiklärare 

kontaktar specialpedagoger då de känner att behovet av hjälpinsatser finns. Specialpedagogen 

beskriver hennes samarbete med matematiklärare:

- Ibland så kan eleverna säga på en gång när de kommer till sjuan att ’jag har haft hjälp förut och 

jag vill fortsätta ha hjälp’ och då kommer de tämligen omgående (till specialpedagogen, förf. 

anm.). Annars så har mattelärarna några diagnoser i början av sjuan också men oftast är det 

redan efter första provet som de ser vilka som behöver hjälp, eller lite extra hjälp. Då kontaktar 

matematikläraren mig och sen pratar vi med de eleverna, men vi pekar inte ut dem på en gång 

alldeles i början av hösten utan när de själva känner att det börjar bli för svårt. 

Besluten om vilka elever som ska erbjudas hjälpinsatser fattas som synes tämligen informellt. 

En formalitet skulle kunna vara åtgärdsprogram, då skolan enligt grundskoleförordningen har 

en skyldighet att upprätta detta om en elev är i behov av särskilt stöd (SFS 2000:1108), men där 

är skolans rutiner oklara. Specialpedagogen tror att åtgärdsprogram upprättats till alla de elever 

som hon undervisar, men hon vet inte med säkerhet. Matematikläraren svarar på frågan om 

åtgärdsprogram upprättas då en elev är i behov av hjälpinsatser:

-  Nej,  egentligen  inte.  I  ett  åtgärdsprogram  står  det  egentligen  ingenting,  det  är  bara  en 

formalitet. Om man tittar på de flesta åtgärdsprogram som gjorts så står det samma sak i alla. 

Målet är att få G, men det står ju redan i skollagen att de ska nå målen. Om man inte fattat att 

man måste ha fått G när man går ut nian, måste man ha papper på det då? Måste man skriva 

under på det då? Vi har ju redan mål och betygskriterier. Det vi skriver står ju redan där. 

Han uttrycker här stor skepsis gentemot åtgärdsprogram och hävdar att åtgärdsprogram inte 

alltid upprättas då en elev är i behov av hjälpinsatser. 

Rektorn  är  medveten  om att  det  i  grundskoleförordningen  står  att  det  är  hans  ansvar  att 

åtgärdsprogram ska upprättas om man befarar att eleven inte kommer att nå målen, men han 

deltar  inte  själv  vid  utformandet  av  dessa  åtgärdsprogram.  Han  vet  inte  heller  om 
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åtgärdsprogram alltid utformas för elever i matematiksvårigheter. Eftersom matematikläraren, 

som  på  Hallonskolan  tycks  ha  ansvar  över  att  åtgärdsprogram  utformas,  är  skeptisk  till 

åtgärdsprogram så är det tveksamt att alla elever i behov av särskilt stöd i matematik får ett 

åtgärdsprogram utformat. 

Matematikläraren menar att om en elev är i svårigheter får vårdnadshavarna information om att 

eleven erbjuds hjälpinsatser för att  de ska veta vad som pågår.  Specialpedagogen beskriver 

informationen som ges:

- Man ringer och informerar om att möjligheten finns att deras barn kan få extra hjälp. Samtalet 

handlar inte om vad man kan göra på hemmaplan. Läxor och sådant kan de göra på skolan, det 

finns läxhjälp två gånger i veckan.  Det är alltså inte så ofta som jag går in och pratar  med 

föräldrar om hemarbetet.  

Matematiklärarens och specialpedagogens ambition tycks vara att påverka elevens mesosystem, 

det vill säga relationen mellan skolan och hemmet. I vissa fall får vårdnadshavarna ta del av det 

åtgärdsprogram som utformats för deras barn, men på grund av skolans bristfälliga rutiner vad 

gäller  åtgärdsprogram kan  man  inte  ta  för  givet  att  vårdnadshavarna  informeras  om vilka 

hjälpinsatser  eleven  erbjuds.  Enligt  Adler  (2007)  bör  skolan  samtala  med  elevens 

vårdnadshavare så att de får en bild av svårigheterna samt vilka möjliga vägar till hjälp som 

finns. I och med att vårdnadshavarna inte får en klar bild av vilka svårigheter eleven befinner 

sig i och vilka hjälpinsatser som görs, varken via åtgärdsprogram eller via information från 

specialpedagogen, kan man inte hävda att skolan gör de insatser i mesosystemet som Adler 

(2007) anser nödvändiga för elever i specifika matematiksvårigheter. 

För- och grundskoleförvaltningen i kommunen har utformat en kartläggning (se bilaga 2) där 

man  djupare  undersöker  elevens  situation  utanför  skolan.  Enligt  biträdande  chef  Lars-Åke 

Nordström på Elevhälsan i kommunen ska skolorna använda kartläggningen i samband med 

utformning av  åtgärdsprogram (Nordström,  2009).  På  frågan  kring  vilken  betydelse  denna 

kartläggning  har  för  utformning  av  hjälpinsatser  på  Hallonskolan  svarar  matematikläraren 

följande:

29



- Inte så mycket, tycker jag. Ett dokument som enbart krånglar till processen. Vi har ändå bara 

ett antal åtgärder att sätta in om det skulle behövas. Vi har inte så många vägar att gå, bara 

några stycken . Vi vet vad som behövs utan den kartläggningen. 

Inte heller specialpedagogen tycker att kartläggningen har stor betydelse. Hon beskriver:

- Vi ska alltid skriva den där kartläggningen innan ett åtgärdsprogram skrivs. Men dokumentet 

är nytt och har ej i så stor omfattning skrivits än. Men de få gånger som vi skrivit så har det 

varit för att vi måste. Ofta vet vi vilka insatser som elever behöver.  

Då Hallonskolan inte anser att kartläggningen är betydelsefull kan man anta att  skolan inte 

tycker  att  en dokumentation av exempelvis  elevens  bakgrund,  hemförhållande och fritid  är 

relevant  för  utformningen av hjälpinsatser i  matematik.  Andersson (1986)  menar  att  det  är 

viktigt  att  förstå  hur  relationerna mellan  de olika  mikrosystemen som eleven ingår  hänger 

samman och hur elevens utveckling är beroende av dem. Han menar att elevens skolprestationer 

inte endast är beroende av vad som sker i skolan utan också vad som händer utanför skolan som 

exempelvis  i  hemmet.  Ett  sätt  att  utreda dessa relationer,  som ingår i  elevens mesosystem, 

skulle  kunna  vara  att  göra  kartläggningen  vilket  Hallonskolan  tillsynes  inte  anser  vara 

betydelsefull. En aspekt kring mesosystemet som de intervjuade dock lyfter fram är relationen 

mellan  elevers  kamratgrupper  och skolarbetet.  De menar  att  elever  är  oroliga  för att  deras 

relation i kamratgruppen ska förändras av att de får annorlunda undervisning. Både rektorn och 

matematikläraren påpekar att det inte är ovanligt att elever tackar nej till hjälpinsatser eftersom 

det skulle vara pinsamt. De är alltså medvetna om att relationer mellan olika mikrosystem kan 

påverka elevens utveckling och lärande. 

Blåbärsskolan

På Blåbärsskolan är det enligt rektorn den undervisande matematikläraren som tar första steget 

mot att  en elev ska erbjudas hjälpinsatser.  Specialpedagogen svarar på frågan om vad som 

avgör vilka elever som erbjuds hjälpinsatser:

- Vi har en speciell arbetsgång för det där. Det avgörs av undervisande lärare tillsammans med 

föräldrarna och eleverna. Föräldrarna eller eleverna kan ha åsikter om att det behövs mer hjälp 

men vanligast är nog att det är den undervisande läraren som slår på trumman och meddelar att 

den här eleven inte kommer att nå målen. […] Då anmäls detta till elevvårdsteamet, som träffas 

en  gång  i  veckan  och  består  av  skolledning,  kurator,  specialpedagog  och  studie-  och 
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yrkesvägledare. Då tas det upp och så funderar man på om man har någon resurs som kan ta 

det eller om det finns någon plats i gruppen. 

Även på denna skola är det alltså upp till läraren att upptäcka när en elev är i svårigheter och 

behöver hjälpinsatser.  Rektorn menar att  läraren,  när denne känner att  det  finns en risk att 

eleven inte når måluppfyllelsen, upprättar ett åtgärdsprogram. Matematikläraren berättar:

- Ett utformande av åtgärdsprogram ska ju ske tillsammans med elev, förälder och undervisande 

lärare  och  gärna  mentor.  Men så görs  det  sällan,  utan den undervisande  läraren skickar  ett 

förslag med eleven som föräldrarna  skriver under och sen blir det ett slags åtgärdsprogram. 

[…] Det är sällan som jag är inblandad i att kontakta föräldrar för specifikt matematiken. 

Även om det är upp till den undervisande läraren att upptäcka elever i behov av hjälpinsatser så 

är det skolans rektorer som står för de avgörande besluten. Matematikläraren menar att det är 

han som ger förslag på möjliga åtgärder, som exempelvis delning av grupper och tillsättning av 

personal, samtidigt som det är rektorerna som har makten att fatta besluten. Detta visar på hur 

elevens mikrosystem, i detta fall aktiviteten i skolan, direkt är beroende av elevens exosystem, 

då det avgörande besluten fattas av skolledning som tar hänsyn till  bland annat ekonomiska 

resurser. 

Specialpedagogen beskriver vad ett åtgärdsprogram kan innehålla för en elev med dyslexi:

- Det  gäller  att  sätta  upp mål  och  vad  de  ska  göra  för  att  nå  målen.  Under  långsiktiga  mål 

kommer jag nog alltid att skriva: Klara målen för minst G till slutet av årskurs 9. På kortsiktiga 

mål kanske: Förbättra läsningsförmågan. Sen står det då: Genom lästräning i liten grupp fram 

till jul och en sida läsning hemma varje dag under tre månader. Då fyller man i under vilken 

period som något ska göras och så fyller man i ett utvärderingsdatum.

Vilka åtgärder som eleverna ska erbjudas bestäms av det som framgår i åtgärdsprogrammet. Till 

skillnad  från  Hallonskolan,  som  endast  beskriver  att  elever  behöver  hjälp,  så  tycks 

Blåbärsskolans  åtgärdsprogram beskriva  vilken  hjälp  eleverna  tros  behöva.  Rektorn  styrker 

detta och uttrycker att grundtanken är att åtgärdsprogrammen ska vara framåtsyftande och att 

innehållet ska vara så konkret som möjligt så att det är klart för eleven och vårdnadshavarna 

exakt vad det är som behövs. 
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Specialpedagogen  berättar  om  den  av  För-  och  grundskoleförvaltningen  tillhandahållna 

karläggningen:

- Sen finns det, när det är stora problem, en kartläggning för åtgärdsprogram. Det är mer allmänt, 

kanske sociala problem […]. Det här gör vi ju inte för alla elever, utan bara när det rör sig om 

stora problem. Jag har gjort åtgärdsprogram utan att göra kartläggningen. Kartläggningen har 

jag bara gjort en gång det här året. 

Karläggningen,  som  möjliggör  en  förståelse  för  relationerna  mellan  elevens  mikrosystem, 

används alltså endast vid särskilda fall. Matematikläraren hävdar, precis som specialpedagogen, 

att kartläggningar har gjorts vid enstaka fall, dock är han osäker på huruvida han använt det 

inom just matematiken. Han tror inte att kartläggningen bidrar till  att eleverna får speciella 

hjälpinsatser. På Blåbärsskolan så görs alltså kartläggningen när problembilden är sådan att 

misstanke om en djupare problematik föreligger. I och med detta tar man hänsyn till elevens 

mesosystem då man utreder bakomliggande faktorer utanför skolans verksamhet. 

Rektorn beskriver vilka hjälpinsatser som utformas då elever är diagnostiserade:

- För oss är det lätt när eleverna får en diagnos, för då vet vi ungefär vilken handlingsplan vi ska 

gå på, och vi vet hur vi ska möta den här individuella eleven.

Rektorn tycks se utformning av hjälpinsatser enkelt då elever har en diagnos. Matematikläraren 

uttrycker på liknande sätt  enkelheten med handlingsplaner för elever  med en diagnos.  Han 

beskriver  hur noggrant  man utreder elever  i  läs-  och skrivsvårigheter  jämfört  med elever  i 

matematiksvårigheter: 

- Vi skickar  elever på dyslexiutredningar  och sen har vi också tester som vi kör med och en 

svensklärare som är jätteduktig på att kolla upp det där. Alla barn här på skolan får läsa högt 

för vuxna och vi kollar igenom ordentligt, på ett helt annat sätt än vad vi gör i matten. Det vi 

gör i matten är ju en vanlig diagnos där man testar av räknesätten,  lite algebra,  enheter och 

sådant. […] Det är inte lika grundligt eller vetenskapligt, det tycker jag inte. 

Matematikläraren tycks utrycka en önskan om att mer vetenskapliga utredningar även ska göras 

hos elever i matematiksvårigheter, då detta förenklar utformningen av hjälpinsatser. Detta tyder 

på att  elevernas  möjligheter  till  hjälpinsatser påverkas av den pedagogiska  traditionen som 
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återfinns i elevens makrosystem. Vi menar att detta kan bero på att dyslexi synes mer etablerat 

inom den svenska skolan jämfört med diagnostiseringar inom matematik. 

Lingonskolan 

Rektorn beskriver hur det avgörs vilka elever som är i behov av hjälpinsatser:

- Många av de här eleverna vet vi ju redan om när de kommer till högstadiet, de har ju fått hjälp 

under  tidigare  årskurser.  Det  är  inte  så  vanligt  att  matematiksvårigheter  dyker  upp  under 

högstadiet. Det finns oftast en förhistoria som vi försöker se, vad som gjorts och hur vi kan gå 

vidare. Det kan vi göra för att vi är en ganska liten skola i ett ganska litet skolområde där det är  

en bra kontakt  mellan skolorna.  Vi tar  inte  emot  så många elever utanför  vårt  skolområde. 

Överföringen är egentligen den viktigaste när vi börjar jobba med elever, men visst händer det 

att  lärare  uppmärksammar  saker  som  händer  under  högstadiet  eller  att  det  är  elever  som 

balanserar på gränsen där svårigheterna kommer på ett annat sätt på högstadiet. 

Rektorn  betonar  överföringen  som  en  viktig  faktor  för  utformningen  av  hjälpinsatser  i 

matematik. Hon antyder att elever som är i behov av hjälpinsatser redan är uppmärksammade 

under tidigare årskurser. Specialpedagogen beskriver överföringen:

- Vi får ett överlämnande från sexan och då får vi veta vilka som inte nådde målen i femman. 

Men vi lägger inte så mycket krut på det. Vi har också som tradition att göra en diagnos då de 

kommer hit. Men vi som jobbar här nu funderar över varför vi gör den. Det är som att man 

konstaterar att ’hon var så dålig som man sa.’ Så nu blir det så att vi går mer på lärarnas känsla 

om att elever är i behov. Utifrån det konstaterar vi hur mycket hjälp och stöd de behöver och 

vilken form av stöd.

Här framgår att betydelsen av överföringen inte ter sig så stor som rektorn hävdar. Återigen är 

det lärarens känsla som avgör vilka elever som är i behov av hjälpinsatser.  

Rektorn uttrycker sig om åtgärdsprogram, som skolan enligt  grundskoleförordningen har en 

skyldighet att upprätta då en elev är i behov av särskilt stöd (SFS 2000:1108):

- Jag  är  delvis  inblandad  och  i ganska  stor  utsträckning  då specialpedagogen blir  inblandad. 

Alltså när den ordinarie läraren och eleven behöver hjälp utöver steg ett. För första steget är ju 

ändå  att  läraren  och  eleven  försöker  att  hitta  lösningar  och  att  läraren  försöker  anpassa 

undervisningen för just den eleven. Men när specialpedagogerna ska in då har vi ofta en träff 

med föräldrarna och då är jag i regel med, inte alltid men oftast.
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Rektorn menar att hon blandas in i ganska stor utsträckning då specialpedagogen är inblandad i 

upprättning av åtgärdsprogram. Hon betonar dock att  åtgärdsprogrammen inte  är  det  första 

steget  mot utformning av hjälpinsatser. Det första steget beskrivs istället  som ett samarbete 

mellan  den  undervisande  läraren  och  eleven  i  svårigheter,  där  man  försöker  anpassa 

undervisningen. Specialpedagogen redogör för skolans arbete kring åtgärdsprogram:

- Det är handledarens ansvar att skriva åtgärdsprogram, det står så i våra strategier. Det går ut på 

att man som ämneslärare ska tala om för den här elevens handledare att ’nu är det dags att 

skriva  ett  åtgärdsprogram’.  Men det  är  ju  inte  helt  enkelt  för  en  handledare  att  skriva  ett 

åtgärdsprogram i matte,  så det är viktigt att ämnesläraren beskriver vilka mål det är som vi 

måste jobba mot och även hur man ska göra för att komma dit. 

Specialpedagogen framhåller här problematiken med att det är elevernas handledare som ska 

utforma åtgärdsprogrammen. Då handledaren inte nödvändigtvis är elevens ämneslärare är det 

svårt att veta vad som ska skrivas och därmed vilka åtgärder som är lämpliga. 

Rektorn berättar om ansvaret över skolan resurser:

- Jag träffar specialpedagogen regelbundet för att se över om vi riktar resurserna rätt eller om det 

är något vi behöver förändra.

- Har du något särskilt ansvar över dessa resurser?

- Ja, så är det. Men det vi gör, gör vi ofta i dialog för det är de ute på golvet som vet bättre än 

jag. Men ibland har vi så många i behov (av specialpedagogisk undervisning, förf. anm.) och 

då är det svårt  att  göra prioriteringar  och då är det skönt  om rektorn tar beslutet. Även om 

underlaget givetvis kommer ifrån pedagogerna, som vet bäst.

Det är  alltså elevernas ämneslärare  som ger förslag på åtgärder,  vilka sedan formuleras av 

elevens handledare i åtgärdsprogrammet. Men sista ordet har dock rektorn som är ansvarig över 

skolans resurser.

Rektorn beskriver elevens vårdnadshavares inblandning i åtgärdsprogrammen:

- Åtgärdsprogrammet är liksom en trepartsöverenskommelse där eleven blir ansvarig för vissa 

saker, skolan vissa och föräldrarna vissa. Väldigt ofta är det en trepartsöverenskommelse och 

man skriver ju alltid under. Ibland kan föräldrarna ta ansvar över att vissa saker som ska göras 

görs  och  ibland  kan  de  hjälpa  till  och  ibland  så  vill  föräldrarna  att  det  står  med  i 

åtgärdsprogrammet och då skrivs ju det till. 
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Enligt  rektorn  är  vårdnadshavarna  delaktiga  vid  utformningen  då  de  kan  tillskrivas 

ansvarsområden. Specialpedagogen uttrycker sig om vårdnadshavarnas inblandning:

- Det kan ju hända att det är grejer som man kan göra hemma men oftast så finns det här med att 

’vi  kan  inte  hjälpa  till  med matten.’  Då kan  man  fundera  på  om det  finns  någon  annan  i 

omgivningen som kan hjälpa, kanske något syskon eller någon granne eller morfar eller ja… I 

övrigt så blir de väl inte… det kan hända att de får en bok att ha hemma så att eleven inte 

behöver komma ihåg att släpa emellan. Men i övrigt blir de inte särskilt involverade, mer än att 

de vet vilka insatser…

- Menar du att föräldrarna blir mer informerade än involverade…?

- Ja.

Utifrån rektorns uttalande kan man anta att skolan har en ambition att vårdnadshavarna ska bli 

involverade i elevens skolarbete, alltså en åtgärd i mesosystemet. Specialpedagogen menar dock 

att vårdnadshavarna snarare blir  informerade om än involverade i elevens svårigheter vilket 

tyder på att relationen mellan elevens mikrosystem, skola och hem, inte utvecklas. 

Specialpedagogen svarar på frågan om i vilken utsträckning skolan använder den av För- och 

grundskoleförvaltningen tillhandahållna kartläggningen inför åtgärdsprogram:

- Vi använder  det  aktuella  dokumentet  framförallt  till  elever  som har  svårigheter  i  ett  flertal 

ämnen eller då själva skolsituationen inte fungerar. I dessa lägen är en kartläggning nödvändig 

för att få en bild av hur vi ska kunna stötta eleven på bästa sätt och vilka insatser som bör göras 

första. Då det gäller elever som ”enbart” befinner sig i matematiksvårigheter och där alla andra 

ämnen – hela skolsituationen - fungerar, där vi tänker oss ganska små insatser så händer det att 

vi ”hoppar” över kartläggningsfasen.

Hon berättar att kartläggningen används i vissa fall,  främst för elever som är i svårigheter i 

många skolämnen. Hon menar att kartläggningen inte alltid används då elever befinner sig i 

matematiksvårigheter men klarar övriga skolämnen. På frågan om dokumentets betydelse för 

utformning av hjälpinsatser för elever i matematiksvårigheter svarar specialpedagogen:

- Kartläggningen är viktig ur en dokumentationssynpunkt anser jag. I kartläggningen skriver vi 

ned den information som vi har men kanske inte alltid dokumenterat. Om eleven befinner sig i 

skolsvårigheter så ger kartläggningen oss en tydligare bild av var vi i första hand bör rikta våra 

insatser. Kanske inte alltid enskilda ämnen blir särskilt viktiga i slutändan utan bredare insatser 

krävs.
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Specialpedagogen beskriver här att hon anser att kartläggningen har stor betydelse eftersom den 

skapar en tydligare bild av de svårigheter eleven befinner sig i. Hennes uttalanden tyder på att 

man på Lingsonskolan tar hänsyn till elevens mesosystem eftersom man utreder bakomliggande 

faktorer utanför skolans verksamhet för att upptäcka svårigheternas art och för att kunna rikta 

insatserna utifrån detta.

5.2.2 Så hjälps elever i matematiksvårigheter

Hallonskolan

På  frågan  om  vilka  svårigheter  elever  uppvisar  i  matematik  svarar  matematikläraren  på 

Hallonskolan:

- Taluppfattning! Grundläggande taluppfattning, klockrent. Jag skulle vilja påstå i alla fall, alltså 

nästan hundra procent av alla som går på spec. Man kan inte skilja på 0,9 och 0,9999 eller de 

fyra räknesätten och hur de håller ihop. Det är det uteslutande, jag kan inte komma på någon 

som är på specen nu som har problem med någonting annat. 

- Är det hela matematiken som de har problem med eller speciella delar inom matematiken?

- Det är den grundläggande räkningen, sådant de ska ha lärt sig i femman eller sexan. Division, 

multiplikation,  plus,  minus  och  positionssystemet.  De fattar  inte  vad  siffrorna  betyder,  det 

sätter käppar i hjulen för resten av matten. 

Matematikläraren  anser  att  de  elever  som  behöver  specialpedagogiska  insatser  uppvisar 

svårigheter i den grundläggande matematiken. Han menar att dessa svårigheter uppvisas av i 

stort sett alla som undervisas av specialpedagogen. 

På  frågan  vilka  svårigheter  elever  som  specialpedagogen  undervisar  befinner  sig  i  svarar 

specialpedagogen:

- Många av dem är dyslektiker så de har ju problem med språket och det är ju alltid jobbigare  

texter i böckerna de har i klassrummet. Så att jag har mer en basmattebok. De tappar bort sig 

mitt i texten och de vet inte hur de ska ge sig på de här uppgifterna. Sen finns det ju de som har  

speciella matteproblem, de behöver ju inte ha problem… de behöver ju inte vara dyslektiker. 

- Vilka problem rör det sig om för elever med speciella matteproblem?

- Man tränar och tränar och tränar och ändå så är det så att timmen efter så har de ingen aning  

om hur man gör det här.
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Specialpedagogen tar upp läs- och skrivsvårigheter som en vanlig svårighet inom matematiken, 

alltså att elever har svårt att läsa texter i matematikboken. Hon påpekar att vissa av de elever 

som hon undervisar uppvisar speciella matematikproblem. 

Matematikläraren  och  specialpedagogen  beskriver  här  olika  svårigheter  som  elever  som 

undervisas av specialpedagogen befinner sig i. De svårigheter matematikläraren tar upp är svåra 

att  klassificera  som allmänna eller  specifika men tydligt  är  att  han tycker  att  alla  uppvisar 

liknande svårigheter.  Specialpedagogen  menar  att  de flesta  av hennes  elever  är  i  allmänna 

svårigheter, då de har svårt att läsa uppgifter och behöver en lättare bok (Ljungblad, 2003). Hon 

påpekar dock att vissa elever är i svårigheter som kan beskrivas som specifika,  då de trots 

upprepad  träning  har  svårt  att  plocka  fram  den  information  som  krävs  för  att  lösa  olika 

uppgifter.

Rektorn berättar att det vanligaste på Hallonskolan är att de som är i svårigheter går ut  ur 

klassrummet och är i en liten grupp tillsammans med en specialpedagog och därigenom får 

hjälp. Specialpedagogen svarar på frågan om vilka hjälpinsatser Hallonskolan erbjuder elever i 

svårigheter:

- De får komma och jobba i liten grupp. De tycker att det är skönt att komma hit, det är lugnt och 

de  får  ju  den  hjälp  de  behöver.  I  klassrummet  har  de  ju  inte  en  chans.  Vi  jobbar  i  en 

långsammare takt med lättare böcker.

- Vad är det eleverna behöver hjälp med?

- Ja, det kan vara allt från att läsa en uppgift, för de läser kanske bara en mening och så ser de 

några siffror och så kanske man ska plussa… Så två vanliga frågor jag ställer är ’Vad får du 

reda på för någonting i texten?’ och ’Hur ska du kunna använda det du får reda på för att räkna  

ut vad som frågas efter?’. Och bara det brukar gå bra, då löser de uppgiften. Det går mycket 

bättre att jobba när jag står bredvid därför att då läser de hela uppgiften, annars kan det vara så 

att de läser halva och så läser de kanske något fel och så blir det någonting de tittar på eller gör 

någonting och så… tappar de bort sig. 

Specialpedagogen berättar att eleverna i matematiksvårigheter undervisas i en mindre grupp än 

den i klassrummet och att de får arbeta i ett långsammare tempo. Hon menar också att hon 

använder  det  som  Ljungblad  (2003)  kallar  ”vanlig  pedagogik”  för  att  hjälpa  eleverna. 

Specialpedagogen beskriver upplägget för undervisningen i hennes grupper:
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- Ja alltså vi har genomgångar och då ser jag ju var de är, de kan ju vara på olika böcker till och 

med.  Jag  har  en  sjua  där  de  har  olika…  en  har  nyss  lämnat  femmans  matte.  Jag  har  då 

någonting i början av lektionen som man går igenom, och så i slutet repetera lite grann. Och då 

måste det ju ligga på en nivå som några håller på med just då. Idag så höll vi i sjuan på med tre 

femtedelar av tjugofem till exempel och en del har redan passerat,  några har en bit dit och 

några är precis på det. Och då får de andra liksom hänga med, det fastnar ju alltid något av det 

där.  Men annars  är det  ju liksom en massa genomgångar,  men går runt  och så får man gå 

igenom där de är och liksom ställa följdfrågor och se så att de kommer ihåg.

Upplägget specialpedagogen har på sina lektioner är att gå igenom något område i början av 

lektionen, även om en del av eleverna har passerat området eller inte nått fram till området. 

Genomgången är något som alla elever får lyssna på. 

De hjälpinsatser specialpedagogen beskriver; anpassat läromedel, långsammare tempo, att läsa 

uppgifter högt samt det Ljungblad kallar ”vanlig pedagogik” är åtgärder för elever i allmänna 

matematiksvårigheter (Ljungblad,  2003).  Trots att  specialpedagogen antytt  att  vissa elever  i 

hennes grupp är i specifika matematiksvårigheter pekar inte hennes uttalanden på att  andra 

hjälpinsatser görs för dessa elever. 

Rektorn svarar på frågan om han upplever att eleverna som går till specialpedagogen uppvisar 

svårigheter allmänt i skolan:

- Nja,  det  är  det  vanligaste  men  långt  ifrån  alltid.  Det  kan  vara  någon  som  har  specifika 

matematiksvårigheter. 

- Gör ni något särskilt för att hjälpa de eleverna?

- Nej, det tror jag inte utan de ingår ju i samma system. 

Rektorn menar att det finns elever i specifika matematiksvårigheter. I intervjun framgår det 

dock inte vad han avser med specifika matematiksvårigheter, men det blir klart att han tror att 

inga andra åtgärder görs för dessa elever än för elever i allmänna svårigheter. 

På frågan om elever i matematiksvårigheter får tillgång till tekniska hjälpmedel suckar rektorn 

och svarar:

- I matte är det ju inte så mycket andra tekniska hjälpmedel, det är ju mer och mer vanligt att 

elever får en dator men det är ju kopplat till läs- och skrivproblematik. Kommunen har köpt in 

lite  rättstavningsprogram  och  en  sådan  här  talsyntes.  Det  är  ju  jättebra,  det  kan  man  ha 
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användning av även i matematiken, alltså du markerar den text du ska läsa och har svårt att läsa 

så får  du det  uppläst.  […] Vad som kommer,  hoppas  jag,  framöver  är  att  man kan få mer 

interaktiva skrivtavlor där man kan visualisera på ett helt annat  sätt,  alltså sådana här Smart 

Boards.

- Är de tänkta för elever i matematiksvårigheter?

- Absolut inte, utan för alla.

Rektorn berättar här att de hjälpmedel som eleverna får för att kompensera för sina svårigheter 

är av den typ att det hjälper de som är i läs- och skrivsvårigheter. Han beskriver också ett 

tekniskt hjälpmedel som används för att eleverna ska kunna visualisera exempelvis geometriska 

figurer. Han menar att dessa inte är menade för elever i matematiksvårigheter, utan för alla 

elever i matematik. 

Blåbärsskolan

Matematikläraren  på  Blåbärsskolan  berättar  att  det  vanligaste  gällande  elever  i 

matematiksvårigheter är att skolan har ”tappat” dessa elever. Han menar att dessa elever har gett 

upp och inte orkar gå i skolan samt att de oftast är i svårigheter även i övriga skolämnen. Han 

påpekar dock att  det  finns elever  som endast är  i  svårigheter i  matematik,  även om det är 

ovanligare. Han berättar om vilka svårigheter dessa elever uppvisar: 

- Det är det som är så spännande. Det är det som är lite svårt att förstå. Jag måste säga att jag inte 

räcker till för jag kan inte riktigt förstå hur man tänker, varför det blir som det blir. Den typen 

av elever kan man ha och tänka; ’Yes! Nu fattar hon eller han, nu är det fixat’ men sen så är det 

borta  över  helgen  eller  nästa  dag  så  är  man  tillbaka  på  ruta  ett.  Det  kan  kännas  väldigt 

frustrerande och framförallt för eleven. Allt är bortblåst igen.

- Tycker du att det är ett karaktärsdrag hos just de elever som bara har problem i matematik?

- Ja, jag tycker faktiskt det. Det är min känsla, men vetenskapligt det vet man ju inte.

Matematikläraren beskriver elever som ena dagen uppvisar goda matematiska kunskaper för att 

nästa dag misslyckas med enkla beräkningar. Han tycker att dessa karaktärsdrag uppvisas av 

elever i specifika matematiksvårigheter.

Specialpedagogen  beskriver  vilka  svårigheter  tre  elever  som  hon  undervisar  i  matematik 

uppvisar:
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- En av dem har väldigt svårt att greppa matematiken, han har väldigt svårt att få något gjort av 

egen  kraft  och  han  behöver  mycket  hjälp.  De  andra  två  är  här  på  grund  av 

koncentrationssvårigheter. Det har svårt i andra ämnen också.

Hon uttrycker att två av eleverna befinner sig i allmänna svårigheter medan en av eleverna är i 

svårigheter endast i matematiken. Hon beskriver vilka svårigheter den elev som befinner sig i 

svårigheter i matematik uppvisar:

- Framförallt det här med siffrorna,  talen. Han kan nog räkna från ett till hundra men ska han 

rabbla tvåans tabell måste han tänka för varje steg, han kan inte rabbla, det går bara inte. Och 

får han uppgiften 4 . 6, så måste han tänka 6 + 6 och sen 12 + 12. Han måste tänka högt, han 

måste tänka omständigt. Det är taluppfattningen lite grann. Han fixar att tänka rabatt och så, 

det fattar han men det är räkningen. 

Hon menar att elevens arbetsminne är svagt och att det är enkla aritmetiska beräkningar som är 

de största svårigheterna som han uppvisar. På frågan om elevens matematiska resonemang är 

starkt svarar specialpedagogen:

- Ja och igår kom vi av oss alldeles för någon började hålla på med rebusar. Så jag kom på en 

likformighetsgrej som jag kunde köra och då vart det en väldans aktivitet där alla for fram på 

tavlan och ritade och höll på. Den här killen då, han började rita sträck som påminde om hur 

det ändå skulle bli innan slutet. Så någonstans har han ett jättebra tänk det är bara det att det 

fungerar inte det här snabba, att 7 gånger 8 är 56. 

- Han kan alltså förstå större sammanhang…?

- Ja, precis. Han förstår massor men kan inte svara på det här korta som vi värderar i skolan och 

det som man sen ska kunna stå på. De tänker egentligen helt rätt, men vi med våra matematiska 

former skulle säga att de har ställt upp fel. 

Specialpedagogen beskriver att elevens matematiska tankesätt är starkt och att eleven kan förstå 

sammanhang  i  matematiken.  Hon  menar  att  elevens  enda  problem  är  de  svårigheter  han 

uppvisar i aritmetiken och hans svaga arbetsminne. 

De svårigheter matematikläraren och specialpedagogen redogör för kan beskrivas som specifika 

matematiksvårigheter. De svårigheter matematikläraren berättar om kan liknas vid den berg-

och-dal-banemetafor som Adler (2007) använder sig av. Han menar också att dessa svårigheter 

är unika för eleverna i specifika svårigheter. Den elev specialpedagogen beskriver kan anses 

vara  normalbegåvad  men  ha  bekymmer  med  den  kognitiva  process  som  behövs  inom 

matematiken.
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Specialpedagogen berättar att de elever som är i matematiksvårigheter arbetar i mindre grupper 

och får arbeta med en lättare matematikbok. Om de arbetar bra belönas de med filmtittande i 

slutet av lektionen. De elever som befinner sig i allmänna svårigheter arbetar under samma 

lektionstid  med  matematik  som  övriga  elever  på  skolan.  Matematikläraren  beskriver  den 

skillnad  han  upplevt  mellan  undervisningen  av  specialpedagogen  jämfört  med  den  i 

klassrummet:

- Jag vet ju inte exakt, men det är nog inte så stor skillnad. Framförallt så har de utrymmen som 

gör  att  eleverna  kan arbeta  i  lugn och  ro på ett  helt  annat  sätt  och  de kan få  mycket  mer 

koncentration. Sen får de ju också mer hjälp i och med att de är så mycket färre. De får mycket 

mer service och mycket mer lärarhjälp och lugn och ro. Men annars så tror jag inte att de har 

några superknep, det tror jag inte. Utan det är mer lugn-och-ro-tänket.

Matematikläraren menar att eleverna som undervisas av specialpedagogen får arbeta mer i lugn 

och ro samt får mer tillgång till lärarhjälp. 

De åtgärder skolan gör för elever i allmänna svårigheter är åtgärder som att de får mer tid med 

lärare än andra elever och de får arbeta mer ostört. Detta är goda åtgärder för elever i allmänna 

matematiksvårigheter (Ljungblad, 2003).

Matematikläraren beskriver vilka åtgärder som görs för de elever som befinner sig i specifika 

matematiksvårigheter:

- Försöka ingjuta hopp och motivation till att fortsätta nöta och sen byta arbetsområde. Ibland 

kan man fundera på om man ska göra klart och tills verkligen att de har förstått innan man får 

gå vidare till nästa grej. Jag tror att man måste släppa eleverna, de måste få prova på något nytt 

och  man  måste  få  jobba  med  nya  saker.  Varje  årskurs  snurrar  ju  runt  på  något  sätt, 

utvecklingen går egentligen ganska långsamt om man ska vara lite kritiskt.  Tittar  man i en 

årskurs fyra- eller fembok så är det inte så jättestor skillnad till sjuan.  Det är som ett slags 

årshjul som snurrar runt och så tar man det lite längre varje år. Det är traditionen, det är så vi 

gör. 

Matematikläraren menar att dessa elever kan hjälpas av att matematikundervisningen förändras. 

Han tror att det kan vara så att arbetssättet inte fungerar för eleverna och att de svårigheter de 

befinner sig i kan åtgärdas av ett byte av innehåll.
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Specialpedagogen besvarar frågan om vilka insatser som görs för den elev hon menar är  i 

svårigheter i endast matematik:

- Jag jobbar på för att upptäcka vad han har svårt med. Multiplikation är då tydligast, men han 

har lyckats lära sig en metod där han plussar men det tar ju så himla tid. Han har inte kommit 

så långt att han kan minnas vad 4 gånger 3 är. […] Vi har jobbat med ett program som heter 

RoboMemo. Det är ett speciellt program där man betalar för varje individ som använder det 

och  där  finns  då  övningar  för  arbetsminnet,  typ  i  vilken  ordning  lampor  lyser.  Det  är  ett 

program för arbetsminnesträning. 

Hon  menar  att  hon  arbetar  specifikt  med  de  delar  av  matematiken  som  eleven  uppvisar 

svårigheter i. Elevens tränas i att förbättra arbetsminnet med hjälp av programmet RoboMemo, 

som beskrivs som ”ett interaktivt träningsprogram som i kombination med personlig coachning 

per telefon förbättrar arbetsminnet.” Programmet används på så sätt att eleven arbetar 30-60 

minuter fem dagar i veckan. (Riksförbundet Attention, 2009)

Specialpedagogen beskriver det åtgärdsprogram som utformats för denna elev:

- På  kortsiktigt  mål  står  det:  ’Bli  säkrare  på  grunderna  i  matematiken,  främst 

multiplikationstabellerna.’  Sen står  det  då:  ’Matematik i liten grupp,  alla  lektioner.  Enskild 

resurs på onsdagar för extra träning på multiplikationstabellen.’ Då fyller man i under vilken 

period som något ska göras och så fyller man i ett utvärderingsdatum. 

Hon beskriver sedan att multiplikationsträningen ser ut som så att eleven sitter ensam med en 

lärare i ungefär en halvtimma varje onsdag för att enbart träna på multiplikationstabellen. Hon 

menar  att  detta  brukar  pågå  i  ett  par  månader.  Specialpedagogen  menar  alltså  att  det 

dokumenteras  vilka  specifika svårigheter  eleven befinner  sig i,  i  detta  fall  svårigheter  med 

multiplikationstabellen.  Hon uttrycker  också att  åtgärden i  detta  fall  är  att  eleven arbetar  i 

mindre  grupper  samt  att  den  specifika  svårigheten  eleven  uppvisar  främst  tränas  i  kortare 

perioder tillsammans med en lärare utan andra elever närvarande.

De kontinuerliga arbetspassen specialpedagogen beskriver är åtgärder som lämpar sig för elever 

i specifika matematiksvårigheter. Att arbeta i intervallpass, där fokus ligger på den specifika 

svårigheten eleven uppvisar, är en åtgärd för att reducera svårigheterna. Svårigheterna reduceras 

också effektivare genom att eleven får arbeta enskilt med lärare än i grupp (Adler, 2007).

Lingonskolan
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Specialpedagogen  på  Lingonskolan  beskriver  vilka  svårigheter  hon  upplever  att  elever  i 

matematiksvårigheter uppvisar:

- De här barnen har ofta inte det här inre seendet, att de kanske inte ser den där cirkeln framför 

sig som de flesta andra gör. Det är också taluppfattningen, att komma ihåg helt enkelt. 

- Tycker du dig uppleva att eleverna ändå förstår sammanhanget?

- Ja, jag tycker det. Att de fastnar just på det där… de kan fundera länge på vad 7 .  8 är och det 

känns ju som att det inte är det man riktigt är ute efter.

Specialpedagogen  menar  att  elever  i  matematiksvårigheter  ofta  förstår  sammanhanget  i 

matematiken men att det brister i taluppfattningen och att de har svårt att se geometriska figurer. 

På frågan om hon ser någon koppling mellan svårigheter i matematik och svårigheter i andra 

skolämnen svarar hon:

- Ja, det tycker jag absolut. Jag har inte upplevt i min yrkeskarriär att elever bara dippar i matten 

och klarar alla andra ämnen bra. Oftast har de svårigheter i alla ämnen. 

- Har du också exempel på de som bara har svårigheter i matematik?

- Hmm… Ja, de kanske är svaga i alla ämnen men just i alla andra ämnen klättrar de över G-

gränsen, men inte i matte.

- Men det är sällan en elev är en högpresterande i andra ämnen…?

- Nej, det har jag inte varit med om någon gång. 

Specialpedagogen menar att hon under sin yrkeskarriär inte stött på elever som befinner sig i 

svårigheter i matematik men som har goda kunskaper i övrigt. Hon säger att det finns elever 

som endast blir underkända i matematik men då har de med smal marginal blivit godkända i 

andra skolämnen. 

Det är svårt att avgöra om specialpedagogen stött på elever i specifika matematiksvårigheter. 

Att alla elever i matematiksvårigheter även är i svårigheter i andra skolämnen pekar mot att de 

är i allmänna svårigheter (Ljungblad, 2003). Svårigheterna i de andra skolämnena kan dock 

bero på sekundära problem som dålig självbild och minskad arbetslust, något som kan vara en 

konsekvens av att de specifika svårigheterna aldrig har lindrats (Adler, 2007). Svårigheterna 

specialpedagogen beskriver kan vara specifika svårigheter, men vi kan inte med säkerhet säga 

att så är fallet. 
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Specialpedagogen  berättar  att  elever  i  svårigheter  i  första  hand  ska  fortsätta  arbeta  i 

klassrummet tillsammans med de andra eleverna. Specialpedagogen går då runt i klassrummet 

och hjälper de elever  som anses vara i  svårigheter.  Hon påpekar  dock att  hon i  vissa  fall 

undervisar  elever  enskilt,  men  då  under  extrapass  då  de  inte  har  schemalagda 

matematiklektioner.  Hon  berättar  om  vilka  andra  hjälpinsatser  som  erbjuds  elever  i 

matematiksvårigheter:

- Vi har ju börjat med något som heter extramatte, att under ett arbetspass så kan man få välja 

bort 40 minuter av det och gå och ha extramatte. Då finns jag där och även en mattelärare. […] 

När det blir så att jag mer får huvudansvaret, då brukar jag ju titta på läromedel, om man kan 

byta ut, att gå ner någon årskurs eller ta något mer lättläst material beroende på. Sen har jag 

försökt  jobba  mycket  med  bildstöd,  de  som har  dyslexi  har  ju  framför  allt  ofta  ett  dåligt 

arbetsminne också och att traggla multiplikationstabellen kan bli jättejobbigt. Så jag har försökt 

att, på några elever, att man kan använda en tallinje framför sig eller en termometer eller en 

klocka eller vad det nu kan vara. Det kan också vara en inplastad lapp med att en femtedel är 

0,2 och 20 procent för oftast så känner jag att man har inte tid att traggla de där grejerna och 

hur mycket tid man än lägger ner så kanske det ändå inte går.

Specialpedagogen beskriver att det främst erbjuds mer tid till de elever som upplevs behöva det. 

Hon menar att hon använder sig av hjälpmedel för de elever som har dåligt arbetsminne samt att 

elever i svårigheter får enklare läromedel att arbeta med. På frågan om vilka hjälpinsatser som 

görs för den grupp elever som är i matematiksvårigheter men klarar en godkänd nivå i övriga 

skolämnen svarar specialpedagogen:

- Först försöker man ju hitta rätt nivå. Man försöker kanske testa andra uppgifter eller en annan 

bok och försöka hitta ’ja men det här verkar vara lagom svårt’. Sen försöker man väl utreda, ja 

men vad är det som… Är det bråk eller är det liksom…? Men jag kan känna att många gånger 

är det  den här allmänna  taluppfattningen,  man har inte riktigt  koll  på tallinjen,  de kan inte 

riktigt multiplikationstabellen, man vet egentligen inte vad ett bråk är. Alltså det blir ju de här 

grundläggande grejerna. 

- Så då blir det egentligen samma på sätt som du hjälper de andra eleverna?

- Ja. 

Det  framgår  att  de  hjälpinsatser  som  erbjuds  den  grupp  elever  som  uppvisar  de  största 

svårigheterna  i  matematik  inte  skiljer  sig  mot  de  som  uppvisar  svårigheter  även  i  andra 

skolämnen. 
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Det  tycks  vara  så  att  specialpedagogen  individualiserar  hjälpinsatserna.  Även om hon inte 

explicit undervisar elever i specifika matematiksvårigheter så är metoden, att använda sig av 

pedagogiska  hjälpmedel  för  att  överbrygga  elevens  brister,  väl  lämpad  för  just  specifika 

svårigheter (Adler, 2007). Övriga åtgärder; att ge elever mer tid med lärare, att få genomgångar 

i lugn och ro samt att få arbeta i ett långsammare tempo är passande för elever i allmänna 

matematiksvårigheter (Ljungblad, 2003).
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6 Diskussion

Detta avsnitt delas upp i två delar. I den första delen, resultatdiskussion, kommer vi diskutera 

resultatet  från  vår  insamlade  data  och  våra  analyser  av  denna.  I  den  andra  delen, 

metoddiskussion,  kommer  vi  reflektera  över  den  metod  vi  använt  oss  av  i  studien.  I  hela 

avsnittet lyfts våra egna tankar och reflektioner fram.

6.1 Resultatdiskussion

Hallonskolan tycks inte göra någon skillnad mellan elever i allmänna matematiksvårigheter och 

elever  i  specifika  matematiksvårigheter  vid  utformandet  av  hjälpinsatser.  Vi  tror  att  en 

anledning till detta kan vara att det på skolan är matematikläraren som i första hand signalerar 

om  att  elever  är  i  behov  av  hjälpinsatser.  Den  matematiklärare  som  vi  intervjuade  har 

uppfattningen  att  alla  elever  i  matematiksvårigheter  besitter  samma  typ  av  svårighet.  Då 

matematikläraren menar att alla elever har samma svårigheter anser vi det troligt att han inte 

upptäcker elever som är i specifika matematiksvårigheter då dessa skiljer sig från de elever i 

allmänna matematiksvårigheter. Som framgår av tabell 5.1.4 råder en motsättning om vilket 

synsätt  Hallonskolan  har  på  orsaker  till  specialpedagogiska  behov.  Matematikläraren  ser 

orsakerna ur ett kategoriskt perspektiv till skillnad från specialpedagogen som ser orsakerna ur 

ett relationellt perspektiv. Eftersom det på Hallonskolan är matematikläraren som ansvarar för 

att  signalera om att en elev är i specialpedagogiska behov är det hans synsätt som är mest 

relevant i denna fråga. Vi menar att det därav finns en risk för att elever som är i specifika 

matematiksvårigheter  inte  får  specialpedagogisk  undervisning.  Hjälpinsatserna  som 

specialpedagogen erbjuder är dessutom inte anpassade till  att reducera eller  kompensera för 

specifika  matematiksvårigheter.  Vår  slutsats  är  därför  att  elever  i  specifika 

matematiksvårigheter inte nödvändigtvis skulle få de hjälpinsatser som de är i behov av, även 

om de fick specialpedagogisk undervisning.

Hallonskolan gör inga större ansträngningar för att utreda vilka svårigheter eleverna befinner 

sig  i,  utan  förlitar  sig  helt  på  matematiklärarens  känsla.  Tyvärr  ser  inte  skolans  personal 

kartläggningen  inför  åtgärdsprogram  som  betydelsefull  för  elevers  lärande.  Vi  anser  att 

Hallonskolan borde utnyttja information som framgår av en kartläggning för att på ett bättre sätt 

försöka förstå relationerna mellan elevernas olika mikrosystem. En kartläggning är dock inte 

det enda sättet för att utreda de svårigheter som elever befinner sig i. Ett annat sätt skulle kunna 
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vara att ha en god kontakt och ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. Skolorna är 

dessutom  skyldiga  att  upprätta  kontalt  med  vårdnadshavare  då  det  uppstår  problem  och 

svårigheter för eleven i skolan (Skolverket, 2006). Vi upplever att Hallonskolans kontakt med 

elevers vårdnadshavare handlar om att informera om  att  elever är i svårigheter och erbjuds 

specialpedagogisk hjälp. Vi tycker det är att föredra att kontakten med vårdnadshavaren handlar 

om vilka svårigheter eleven befinner sig i samt elevens sociala relationer. Detta för att dels 

utveckla kunskap om relationerna mellan elevens mikrosystem men också för att lindra elevens 

svårigheter genom att vårdnadshavarna får en bild av svårigheterna samt av vilka möjliga vägar 

till hjälp som finns.

Ett annat sätt för Hallonskolan att förbättra utformningen av hjälpinsatser för elever i specifika 

matematiksvårigheter är att se över rutinerna för utformning av åtgärdsprogram. Vi anser att 

skolans  rutiner  i  nuläget  är  bristfälliga  vilket  missgynnar  inte  minst  elever  i  specifika 

matematiksvårigheter.  Vi  menar  att  det  i  åtgärdsprogrammen  bör  framgå  vilka  specifika 

svårigheter eleverna befinner sig i så att åtgärderna kan läggas upp så att just det specifika 

område där eleven uppvisar svårigheter tränas. 

Vi ser att Hallonskolan bara erbjuder elever i matematiksvårigheter två möjliga vägar, stanna i 

klassrummet och kämpa på eller lyftas ut ur klassrummet och arbeta i ett långsammare tempo. 

Detta  tycker  vi  tyder  på  att  skolan  inte  följer  läroplanens  riktlinjer  om att  organisera  och 

genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket, 2006). 

Specialpedagogen på Blåbärsskolan berättar om en elev som uppvisar svårigheter i matematik 

och  beskrivningen  av  hans  svårigheter  gör  att  vi  kan  anta  att  det  rör  sig  om  specifika 

matematiksvårigheter.  Blåbärsskolan  har  överlag en kategorisk  syn på specialpedagogik  (se 

tabell  5.1.4)  och  specialpedagogen  formar  åtgärderna  för  eleven  i  specifika 

matematiksvårigheter som Adler (2007) rekommenderar. Hon tvekar inte på att dokumentera 

specifikt vilka områden eleven uppvisar svårigheter i och att låta eleven öva enskilt på dessa. 

Utifrån matematiklärarens uttalande om att det är konstigt att åtgärdsprogrammen ska skrivas i 

en positiv anda och att de knappt får säga något som eleven borde träna på kan vi anta att han 

tycker att åtgärdsprogrammen ska utformas på det sätt som specialpedagogen gör.  Rektorn 

uttrycker i och för sig att åtgärdsprogrammen ska vara framåtsyftande, men han påpekar också 

att  de  ska vara  så  konkreta  som möjligt.  Denna typ av åtgärder,  att  specifikt  träna  på de 
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områden  där  svårigheter  uppvisas,  passar  som  tidigare  nämnt  bra  för  elever  i  specifika 

svårigheter. Vi vet inte om man på Blåbärsskolan anpassar åtgärdsprogrammen efter om eleven 

är i specifika eller  allmänna matematiksvårigheter eller om den typ av åtgärdsprogram som 

specialpedagogen  beskrev  utformas  till  alla  elever  i  svårigheter.  Åtgärderna,  för  eleven  i 

specifika matematiksvårigheter, som specialpedagogen beskriver är inte nödvändigtvis de bästa 

åtgärderna för elever i allmänna svårigheter, där ”vanlig pedagogik” kan användas. Fördelen 

med att åtgärdsprogrammen utformas på så sätt förutsätter enligt vår mening att man tagit reda 

på vilken typ av svårigheter, allmänna eller specifika, elever befinner sig i, något vi inte kan 

säga att man gör på Blåbärsskolan. 

Matematikläraren uttrycker en önskan om att matematiksvårigheter undersöks lika grundligt 

och vetenskapligt som dyslexi. Vi tycker att hans önskan inte är överraskande med tanke på 

skolans kategoriska synsätt. Rektorn tycker att utformning av hjälpinsatser underlättas av en 

diagnostisering  av  elever.  Därför  menar  vi  att  om elevers  matematiksvårigheter  utreds  på 

liknande sätt  som dyslexi så skulle skolan på ett  bättre sätt  kunna avgöra vilka svårigheter 

eleven befinner sig i och därigenom anpassa åtgärderna. Matematiklärarens önskan tyder på att 

han strävar efter att utgå från varje elevs behov och förutsättningar, vilket han enligt läroplanen 

skall (Skolverket, 2006).

Specialpedagogen på Lingonskolan individanpassar åtgärderna. Till skillnad från de andra två 

skolorna är det på Lingonskolan inte självklart att elever i matematiksvårigheter plockas ut ur 

klassrummet. Beroende på vad som anses bäst i den specifika situationen kan hjälpinsatserna 

också utformas i klassrummet. Vad som anses bäst baseras främst på specialpedagogens känsla 

eftersom man på skolan inte lägger stor vikt på överlämnanden eller förkunskapstest i form av 

diagnostiska prov. Vi tycker att det är svårt att utläsa i vilken omfattning specialpedagogen 

arbetar med elever  i  allmänna eller  specifika matematiksvårigheter.  Detta menar vi  troligen 

beror på att specialpedagogen och skolan har ett relationellt synsätt på specialpedagogiken. Hon 

kategoriserar  inte  eleverna efter  deras  svårigheter,  vilket  är  anledningen till  att  vi  inte  kan 

analysera  om elever  i  specifika  matematiksvårigheter  som grupp får  andra hjälpinsatser  än 

elever  i  allmänna  matematiksvårigheter  på  Lingsonskolan.  Hennes  undervisningsrepertoar 

består av åtgärder för elever i specifika matematiksvårigheter såväl som åtgärder för elever i 

allmänna matematiksvårigheter. Därav anser vi att det finns möjligheter att elever i specifika 

matematiksvårigheter får den hjälp de är i behov av. Dock beror det på specialpedagogens 
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kompetens att upptäcka vilka åtgärder som passar för elever i olika matematiksvårigheter, men 

hon har i alla fall verktygen vilket skapar goda förutsättningar för att hjälpa eleverna. 

Vi tycker att åtgärderna på de tre skolorna anpassas på en för svag grund då beslut av åtgärder 

baseras på pedagogers intuitioner. Även om intuitionerna bygger på lärarnas fleråriga erfarenhet 

så anser vi att det inte är tillräckligt. För att elever i specifika matematiksvårigheter ska få den 

hjälp de är i behov av tycker vi att utformningen av hjälpinsatser bör förbättras. På de två skolor 

där man har ett överensstämmande specialpedagogiskt synsätt anpassas åtgärderna dock på ett 

relativt bra sätt utifrån elevers matematiksvårigheter. Blåbärsskolan utformar åtgärder utifrån 

deras  kategoriska  perspektiv  och  Lingonskolan  utformar  åtgärder  utifrån  deras  relationella 

perspektiv.  På  Blåbärsskolan  och  Lingonskolan  ser  man  dessutom  genomgående  på 

specialpedagogiken  utifrån  samma  synsätt,  kategoriskt  respektive  relationellt,  i  områdena 

orsaker till specialpedagogiska behov,  fokus på specialpedagogiska åtgärder samt ansvar för 

specialpedagogisk verksamhet.   På Hallonskolan hittar vi motsättningar i synen på orsaker till  

specialpedagogiska behov och man ser inte på fokus på specialpedagogiska behov och ansvar 

för specialpedagogisk verksamhet utifrån samma perspektiv (se tabell 5.1.4). På Hallonskolan 

menar vi att man inte utformar åtgärder speciellt för elever i specifika matematiksvårigheter.

Vi  skulle  gärna se  liknande studier  på fler  skolor  så  att  man i  framtiden  kan generalisera 

skolornas utformning av hjälpinsatser för elever i specifika matematiksvårigheter.

6.2 Metoddiskussion

Metoden att använda kvalitativa intervjuer fungerade bra utifrån vårt syfte och vi tycker att vi 

fick svar på våra frågeställningar. Under vår analys av datainsamlingen kom vi att tänka på 

saker som vi kunde frågat mer om eller som vi kunde bett den intervjuade förtydliga. Vi kunde 

exempelvis frågat specialpedagogen på Blåbärsskolan om hur åtgärdsprogrammen för de andra 

eleverna hon undervisar ser ut. Detta för att kunna göra en jämförelse med åtgärdsprogrammet 

som utformats för eleven i specifika matematiksvårigheter. Detta kunde ha undvikits genom ett 

antal  pilotintervjuer samt analys av dessa.  Pilotintervjuer  var något  vi  hade i  åtanke under 

planeringsstadiet, men vi ansåg inte att tillräckligt med tid fanns att tillgå. 
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Vi ser både för och nackdelar med att vi sedan tidigare kände till information om skolorna i vår 

urvalsgrupp. Fördelen är att just eftersom vi hade en viss information om skolan så kunde vi 

granska deras svar för att minska risken att de inte talar sanningsenligt.  Nackdelen är att vi 

undermedvetet kan ha anpassat frågor efter vår uppfattning av skolan. Vi har dock inte upplevt 

detta som något problem när vi granskat resultatet. 

Den utvecklingsekologiska modellen var inte så användbar som vi förmodade.  Vi  hade för 

avsikt att analysera i vilka system hjälpinsatserna görs, men det visade sig att hjälpinsatserna 

inte görs i andra system än i skolan. Varför hjälpinsatserna inte görs i andra system än i skolan 

vet vi inte. Vi tycker dock att det är mycket intressant och skulle önska fortsatta studier inom 

detta område. 

50



7 Källförteckning

Adler, Björn & Adler, Hanna (2006). Neuropedagogik – om komplicerat lärande. Lund: 

Studentlitteratur

Adler, Björn (2007). Dyskalkyli & Matematik. Malmö: NU-förlaget

Andersson, Bengt-Erik (1986). Utvecklingsekologi. Lund: Studentlitteratur.

Atterström, Hans & Persson, Roland S. (2000) Brister eller olikheter? Specialpedagogik på 

alternativa grundvalar. Lund: Studentlitteratur.

Engström, Arne (2003). Specialpedagogiska åtgärder i matematik – en introduktion. Örebro 

Universitet: Pedagogiska institutionen.

Gunnarsson, Bernt (1999). Lärandets ekologi. Lund: Studentlitteratur.

Göransson, Kerstin (2007). ”Olikhetens plats i den inkluderande skolan” i Därför inkludering. 

Red. Andersson, Birgitta & Thorsson, Lena. Specialpedagogiska institutet. S. 65-72.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsförlaget

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Ljungblad, Ann-Louise (2003). Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter. Varberg: 

Argument

Ljungblad, Ann-Louise (2004). Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik. 

Varberg: Argument

Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur

Nordström, Lars-Åke (2009-05-13). Personlig kommunikation.

Persson, Bengt (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken – motiveringar, genomförande 

och konsekvenser. Göteborgs universitet: Institutionen för specialpedagogik.

Riksförbundet Attention (i.d.). RoboMemo. http://www.attention-
riks.se/index.php/skolprojektet/hjaelpmedel-och-it/199-robomemo.html 2009-05-14

51

http://www.attention-riks.se/index.php/skolprojektet/hjaelpmedel-och-it/199-robomemo.html
http://www.attention-riks.se/index.php/skolprojektet/hjaelpmedel-och-it/199-robomemo.html


Sjöberg, Gunnar (2006). Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?  Umeå universitet: 

Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap.

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet - Lpo94. 

Utbildningsdepartementet. (2000:1180). SFS. Grundskoleförordningen. Stockholm: Allmänna 

förlaget.

52



8 Bilagor

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor

Frågor till rektor

• Berätta lite kort om vem du är, vad du har för utbildning, hur länge du arbetat som 

rektor och vilka tidigare erfarenheter du har av skolan!

• Vilka hjälpinsatser kan ”svaga” elever erbjudas på denna skola?

• Alla ämnen men speciellt matematik.

Läromedel

Elevgrupper

Tid

• Hur avgörs vilka som behöver dessa hjälpinsatser?

Diagnoser

Tester

• Vilken roll och vilket ansvar har du som rektor i detta arbete? 

Vilka är övriga inblandade?

• När kontaktas föräldrarna?

Vad informerar ni om?

• Hur följs arbetet upp under elevens tid på er skola?

Kontinuerliga utvärderingar

Förändrad hjälp
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Frågor till matematiklärare

• Berätta lite kort om vem du är, vad du har för utbildning, hur länge du arbetat som lärare 

och vilka tidigare erfarenheter du har av skolan!

• I vilken omfattning arbetar du med elever i matematiksvårigheter?

• Vilka hjälpinsatser kan du erbjuda ”svaga” elever?

Alla ämnen men speciellt matematik.

Läromedel

Elevgrupper

Tid

• Hur avgörs vilka som behöver dessa hjälpinsatser?

Diagnoser

Tester

• Är det samma hjälpinsatser för alla elever?

• Vilken roll och vilket ansvar har du som lärare i detta arbete? 

Vilka är övriga inblandade?

• När kontaktas föräldrarna?

Vad informerar ni om?

• Hur följs arbetet upp under elevens tid på er skola?

Kontinuerliga utvärderingar

Förändrad hjälp
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Frågor till specialpedagog

• Berätta lite kort om vem du är, vad du har för utbildning, hur länge du arbetat som 

specialpedagog och vilka tidigare erfarenheter du har av skolan!

• I vilken omfattning arbetar du med elever i matematiksvårigheter?

• Vilka svårigheter har elever? Har alla samma svårigheter?

• Vilka hjälpinsatser kan du erbjuda ”svaga” elever?

Alla ämnen men speciellt matematik.

Läromedel

Elevgrupper

Tid

• Hur avgörs vilka som behöver dessa hjälpinsatser?

Diagnoser 

Tester

• Är det samma hjälpinsatser för alla elever?

• Vilken roll och vilket ansvar har du som specialpedagog i detta arbete? 

Vilka övriga är inblandade?

• När kontaktas föräldrarna?

Vad informerar ni om?

• Hur följs arbetet upp under elevens tid på er skola?

Kontinuerliga utvärderingar

Förändrad hjälp, undersöks om eleverna får rätt hjälp
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8.2 Kartläggning inför åtgärdsprogram/handlingsplan
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	3 Teoretisk bakgrund
	I detta avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrund som vårt arbete grundar sig på. Vi lyfter fram delar ur läroplanen för det obligatoriska skolväsendet för att skolornas arbetssätt kring elever i matematiksvårigheter direkt påverkas av dessa delar. Vi beskriver sedan de teorier som vi använder vid analys av datainsamlingen; den utvecklingsekologiska modellen, specialpedagogiska perspektiv samt åtgärder för allmänna och specifika matematiksvårigheter. I vårt arbete återkommer begreppet åtgärdsprogram ofta och därför beskriver vi även vad som avses med just åtgärdsprogram.
	3.1 Lpo94
	I skolverkets publikation Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo94 (2006) framgår att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det står även att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen och att undervisningen därför aldrig kan utformas lika för alla. Vidare framgår att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2006) 
	Läraren skall dessutom:
	3.2 Utvecklingsekologi
	Atterström och Persson (2000) menar att specialpedagogik är en tvärvetenskaplig disciplin där ämnesområden som psykologi, psykiatri, sociologi, kommunikation, och handikappvetenskap samverkar för att förstå och kunna hjälpa elever som på olika sätt och av olika orsaker är annorlunda. Trots att begreppet specialpedagogik är en etablerad vetenskaplig disciplin menar de att det är svårt att definiera ämnesområdet och att svårigheterna beror på ämnets tvärvetenskapliga och politiskt känsliga natur. 
	Persson (1998) uttrycker att specialpedagogiken är flerdimensionell och att det därför är problematiskt att dessutom försöka förstå och definiera en teoretisk utgångspunkt. Han menar att specialpedagogik som kunskapsområde har fått mycket kritik då den antyds utgå från en såväl förvirrad som felaktig teori. Persson (1998) menar att gemensamt i 1990-talets kritik är att specialpedagogiken bygger på en snäv biologisk-medicinsk och psykologisk syn på avvikelser, där båda synsätten bygger på individuell diagnostik. Många kritiker menar att individuell diagnostik i viss mån strider mot att symptom kan elimineras eller att konsekvenserna av dem kan lindras (Persson, 1998).  Det finns en risk med specialpedagogikens lösa teoriförankring då den riskerar att fyllas med teorier från utompedagogiska områden som exempelvis medicin. Risken att specialpedagogiska metoder motiveras på tvivelaktiga teoretiska grunder kan då komma att öka (Persson, 1998). 
	Persson (1998) menar att målet för den specialpedagogiska verksamheten är att genom en lämplig behandling göra livet i samhället så skapligt som möjligt för den avvikande. Han menar också att lokaliseringen av avvikelsen till individen själv och beskrivningen av den som en funktionsstörning innebär att individens omgivning ifrågasätts eller utmanas som orsaker till svårigheterna. Att avvikelsen lokaliseras till individen själv sker fortfarande i hög grad och Persson (1998) hävdar att uppfattningen under senare år har stärkts i samband med krav på att få dyslexi och DAMP klassade som handikapp och symptomen medicinskt diagnostiserade. Persson (1998) pekar på att lärare ofta har en låg yrkesstatus jämfört med läkare vilket medfört att medicinska diagnoser i hög grad okritiskt dominerat som kriterier på behov av specialpedagogiska åtgärder. 
	Specialpedagogik har enligt Persson (1998) betraktats som en verksamhet eller en praktisk aktivitet som svar mot problem då den vanliga pedagogiken inte räckt till. Därpå menar han att specialpedagogikens utövare bör granska och ifrågasätta såväl specialpedagogiken som den vanliga pedagogiken och dess konsekvenser. Han  uttrycker att det alltid finns elever som av olika skäl behöver en individuellt anpassad undervisning med fördjupade specialpedagogiska kunskaper och att specialpedagogisk kompetens därför är ett nödvändigt inslag i skolans arbete. Persson (1998) uttrycker också att det är lika viktigt att den specialpedagogiska kompetensen används så att undervisningen och lärandemiljöerna i de vanliga klasserna får en hög kvalitet.
	3.4 Relationellt och kategoriskt perspektiv
	3.5 Åtgärdsprogram
	I grundskoleförordningen går det att läsa följande:

