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Abstract 

 

 

Nedgången i svenska elevers matematikkunskaper i internationella utvärderingar, samt kritik mot att 
specialpedagoger inte arbetade direkt med elever har bidragit till att man från och med 2008 har en 
speciallärarutbildning med inriktning mot matematikutveckling. Den tidigare specialpedagogrollen 
hade ett tydligt relationellt arbetsuppdrag, vilket även den nya speciallärarrollen har, trots en mer 
individfokuserad inriktning. Examensmålen för speciallärarprogrammet innehåller tre mål som 
handlar om matematikutveckling och de kompetenser speciallärarna ska besitta inom 
matematikutveckling. Denna studies syfte har varit att beskriva och analysera hur fem speciallärares 
arbetsuppdrag avseende elevers matematikutveckling ser ut. Syftet har också varit att ta reda på vad 
som avgör speciallärarnas uppdrag och deras egen tolkning av uppdraget. Genom semistrukturerade 
intervjuer och speciallärarnas egna dokumentationer i form av en loggbok genomfördes 
undersökningen. Resultatet presenterades utifrån hur speciallärarna arbetar på individ, grupp och 
skolnivå med fokus på elevers matematikutveckling. Enligt studien arbetar speciallärarna på olika 
sätt och främst på individ och gruppnivå när det gäller matematikutveckling. Det skiljer sig också 
mellan f-6 och gymnasieskolan. Studien visade också betydelsen av att rektor ger specialläraren 
mandat för att få inflytande över matematikutveckling på grupp och skolnivå och lärares 
undervisning. På gymnasiet ägnade specialläraren stor del av sin tid för individuellt stöd i 
matematik, medan speciallärarna i f-6 även arbetade med andra specialpedagogiska arbetsuppgifter. 
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1 Inledning 
När jag började arbeta som nyutexaminerad lärare 1997 fanns det specialpedagoger där 
jag arbetade och det var den yrkesgrupp med uppgift att arbeta mot elever i särskilt 
undervisningsstöd som jag kom i kontakt med i mitt yrke. Det formade mitt sätt att se på 
hur specialpedagogik kan organiseras dvs. med rådgivande handledande samtal i 
kombination med att se över miljön runt elever.  Mina kollegor och jag var ofta 
frustrerade över att specialpedagogerna inte jobbade med eller ens träffade elever. När 
jag sedan började på speciallärarprogrammet och läste om det specialpedagogiska fältet 
fick jag ord för det som skedde då. Jag insåg att det förhållningssätt som 
specialpedagogerna hade utgick från ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter. Detta 
synsätt eller perspektiv har uppstått ur en kritik mot att se på skolsvårigheter, till 
exempel matematiksvårigheter som ett patologiskt tillstånd hos elever, vilket objektivt 
kan diagnostiseras, varpå passande åtgärder sätts in (Nilholm, 2003). Det kritiska 
relationella perspektivet motsätter sig det traditionella synsätt som Nilholm (ibid.) kallar 
för kompensatoriskt. Det kompensatoriska synsättet har varit det dominerande synsättet 
under lång tid. Ett tredje perspektiv inom det specialpedagogiska området som 
tillkommit senare är dilemmaperspektivet som Nilholm (ibid.) väljer att kalla det. Det 
innebär att skolan står inför dilemman som inte går att lösa, men som man måste ta 
ställning till. Matematiksvårigheter har också betraktas utifrån dessa perspektiv och just 
matematiken har blivit belastad med dikotoma föreställningar med tydliga uppdelningar 
i rätt och fel och har ansetts kunna urskilja de intelligenta från de ointelligenta (Palmer, 
2010).  

De olika yrkesgrupperna inom specialundervisningen kan anses ha kommit till som ett 
uttryck för de intentioner staten haft och har styrts genom nya yrkesexamina, som 
reglerats via utbildningsplaner och examensordningar (Göransson, Lindqvist, Klang, 
Magnusson & Nilholm, 2015). Under den tid endast specialpedagogexamen fanns 
definierades kunskaperna och verksamheten mer och mer av ett relationellt perspektiv 
enligt examensmålen. Fokus i 2001 års examensordning låg på förebyggande arbete och 
utveckling av undervisning och lärande och specialpedagogen skulle arbeta med barn, 
elever och vuxna i behov av särskilt stöd. 2007 års examensordning stärkte möjligen det 
relationella perspektivet ytterligare genom att specialpedagogen skulle arbeta för barn, 
elever och vuxna i behov av särskilt stöd (ibid). Den 21 april 2007 meddelades en ny 
speciallärarutbildning skulle inrättas. Ahlefeld Nisser (2014) anser att resultatet från en 
utvärdering av specialpedagogprogrammet från högskoleverket kan ses som en orsak till 
att speciallärarutbildningen inrättades utan att den föregicks av en statlig utredning. I 
ovannämnda utvärdering kritiserades bland annat att specialpedagogutbildningen till en 
del saknade vetenskaplig bärighet på grund av många lärare som inte hade disputerat. 
Dessutom passade inte riktigt de mål utbildningen hade med det verksamhetsområdet 
efterfrågade. Specialpedagoger fick inte mandatet att delta i utvecklandet av 
organisationen på det sätt som examensordningen beskrev. Lärarna på skolorna saknade 
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själva specialpedagogisk kunskap och verksamheten efterfrågade specialpedagoger som 
även skulle arbeta aktivt och konkret med elever (Högskoleverket, 2006).  

En tjänsteman vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som inte ville uppge sitt namn 
påtalade också att speciallärarutbildningen etablerades utan att regeringen lät dåvarande 
Högskoleverket examenstillståndspröva vilka lärosäten som hade förutsättningar att ge 
den nya yrkesexamina med hög kvalitet som det annars sedvanligt går till (telefonsamtal 
2/11-15, jfr Ahlefeld Nisser, 2014). Det fanns en politisk vilja att 
speciallärarprogrammet skulle inrikta sig mer mot att hjälpa elever som är i behov av 
särskilt stöd snarare än vad inriktningen på specialpedagogexamen som inriktar sig 
emot att stödja lärarnas utbildning och förhållningssätt i specialpedagogik.  

Idag har vi både speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning. 
Examensordningarna för speciallärare och specialpedagoger är snarlika. Det som skiljer 
åt är att specialläraren ska kunna: 

Visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 
analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer (SFS 2008:132) 

Specialpedagogerna har tillägg på grupp- och organisationsnivå (skolnivå). 

Dessutom har speciallärarexamen följande mål i sin examensordning: 

- visa fördjupad kunskap om elevers lärande och språk-, skriv-, och läsutveckling eller 
matematikutveckling samt goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning. 

- visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 
språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. 

- visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och 
elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling (SFS 2008:132) 

Examensordningen för specialläraren innehåller mål som är mer individcentrerade 
genom att de även ska ha kunskap om bedömningsfrågor och betygssättning. Förmågan 
att vara en kvalificerad samtalspartner begränsas till utbildningens ämnesinriktning och 
inte i alla pedagogiska frågor. Enligt tjänstemannen på UKÄ fanns det ingen definition 
på inriktningen matematikutveckling, mer än att när en ny speciallärarutbildning 
diskuterades tittade man på vad svenska elever behövde utvecklas i och matematik var 
ett av de områdena, varför en speciallärarutbildning med inriktning 
matematikutveckling inrättades (telefonsamtal den 2/11-15). I denna studie fokuserar 
jag på speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och hur deras arbete ser ut. 
Matematikutveckling är ett begrepp som används och handlar i denna studie om hur 
speciallärare stödjer elevers matematikutveckling på individ-, grupp- och skolnivå.  

Båda examensordningarna bygger på en relationell syn på skolsvårigheter, men en mer 
individinriktad orsak till uppkomsten av skolsvårigheter kan uppfattas i 
examensordningen för speciallärare (Göransson et al., 2015).  
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Ann-Christin Norman, utexaminerad speciallärare med inriktning mot 
matematikutveckling vid Umeå Universitet skrev sitt examensarbete om den yrkesroll 
som väntar henne som speciallärare i matematik. Enligt det resultat Norman (2013) fick 
på sin enkätstudie och sina intervjuer arbetar specialläraren i allmänhet i enlighet med 
examensordningen. Norman berör ytterst lite arbetsuppdraget specifikt mot 
matematikutveckling och det är inte undersökt tidigare. Det inspirerade mig att 
undersöka hur just speciallärarens arbetsuppdrag avseende matematikutveckling ser ut.  

I min egen kommun har vi en handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling som 
finns på kommunens hemsida, men ännu ingen för matematikutveckling. Sedan mitten 
av 1990-talet har en nedgång skett i de svenska grundskoleresultaten då främst i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen (Skolverket, 2009) och man har från 
regeringens sida inrättat matematiklyftet som ska ge lärarna mer kompetens i att 
undervisa i matematik. Med tanke på intentionen att förbättra matematikresultaten är det 
av intresse att ta reda på hur arbetet med matematikutveckling sker hos den yrkesgrupp, 
vars uppgift är att arbeta med matematikutveckling på ett sätt som ska förebygga att 
svårigheter uppstår. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur fem speciallärare med inriktning 
mot matematikutveckling arbetar och vad arbetet innehåller. Det handlar om hur de 
arbetar utifrån examensmålen som riktar sig mot matematikutveckling på individnivå, 
gruppnivå och skolnivå. Dessutom ska jag ta reda på vad som avgör hur speciallärarens 
arbetsuppdrag ser ut och speciallärarnas egen tolkning av hur de ska arbeta med elevers 
matematikutveckling.  

 

2.1 Frågeställningar 

För att uppnå syftet ställer jag följande frågor: 

1) Vad gör speciallärare med inriktning mot matematikutveckling i sitt 
arbetsuppdrag? 

2) Vad eller vem är det som avgör hur speciallärarens arbetsuppdrag ser ut? 

3) Hur tolkar speciallärarna sitt uppdrag? 

 

  



11 
 

3 Bakgrund 

Disposition och litteratursökning 

Efter inledningen, syfte och frågeställningar i rapporten följer nedan en bakgrund som 
behandlar olika perspektiv på specialpedagogik, specialpedagogiska yrkesgrupper och 
specialpedagogiska insatser. Sedan kommer avsnitt om matematikutveckling, satsningar 
på matematiken, matematiksvårigheter och om vad som enligt forskning kännetecknar 
god matematikundervisning. Sist i bakgrunden kommer de teoretiska utgångspunkter 
studien utgår ifrån. I metodavsnittet beskrivs metod, urval, procedur samt bearbetning 
av data. Resultatet redovisas inledningsvis med en intervjusammanfattning för varje 
intervjuperson. Därefter besvaras studiens frågeställningar med en sammanfattande 
analys per fråga. I den efterföljande diskussionen behandlas resultatet i förhållande till 
bakgrunden, metoden diskuteras samt några förslag ges på framtida studier. Till sist 
kommer referenslista och bilagor. 

Litteratursökningen påbörjades via DIVA portal, först och främst bland avhandlingar 
och forskningsrapporter. Därifrån gick jag vidare via referenslistor till olika litteratur vi 
haft som kurslitteratur. Jag använde även Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst på 
internet. Även styrdokument och publikationer från statliga myndigheter har använts. 
Sökord jag använt är specialpedagogik, matematik, matematikundervisning, 
specialundervisning, yrkesroll, speciallärare 

3.1 Specialpedagogik 

Perspektiv på specialpedagogik 

Enligt vår skollag ska skolan så fort en elev inte utvecklas i rätt riktning och riskerar att 
inte klara kunskapskraven göra anpassningar i undervisningen för att eleven ska klara 
kraven enligt skollagen kapitel 3 § 5. Det är skillnad mellan extra anpassningar som är 
stödinsatser av mindre ingripande karaktär och särskilt stöd. Eleven ska i första hand få 
sitt stöd i den ordinarie gruppen och anpassningar och särskilt stöd ska utvärderas 
regelbundet (Skolverket, 2014).  

Rektor är den ansvarige när beslut ska fattas om utredning av särskilt stöd. Enligt 
Skolverkets allmänna råd (2014) som utgår från skollag och läroplaner finns det ett 
ansvar på skolnivå först hos huvudman och sedan rektor att se till att resurser finns för 
att organisera skolverksamheten. Till rektors uppgift tillhör att omprioritera resurser vid 
behov, samt ansvar för att skapa rutiner kring arbete med extra anpassningar och särskilt 
stöd (ibid).  

För elever ska det också finnas tillgång till elevhälsa med ”tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800 2 kap § 25) 

När utredningar görs om behov av särskilt stöd på gruppnivå handlar det om 
undervisning exempelvis vilka pedagogiska metoder som används, hur gruppen ser ut 
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men även hur olika lärmiljöer är organiserade. Vidare ska utredningen göras på 
individnivå där utredningen kan innefatta observationer av eleven i olika situationer, 
kartläggning av kunskaper samt om det finns psykologiska, sociala eller medicinska 
utredningsunderlag (Skolverket, 2014). 

Texten ovan beskriver hur skolan ska närma sig specialpedagogiken enligt nuvarande 
styrdokument. Specialpedagogik kan betraktas på lite olika sätt och det sätt man väljer 
att betrakta området påverkar hur skolsvårigheter hanteras och hur den 
specialpedagogiska verksamheten ser ut och organiseras (Ainscow, 1998). 
Specialpedagogiken inbegriper ett område som kan knytas till flera olika 
forskningsdiscipliner som t ex medicin, psykologi, psykiatri, sociologi. Utöver det 
betraktas specialpedagogiken som politisk-normativ, vilket innebär att den avspeglar 
samhällets syn på normalitet-avvikelse och hur dessa ska hanteras i skolan (Engström, 
2003).  

Enligt Nilholm (2003) råder det konsensus inom den specialpedagogiska forskningen 
om två huvudsakliga teoretiska utgångspunkter inom forskningsområdet. Det första är 
det traditionella synsättet som även kallas kategoriskt (Emanuelsson, Persson & 
Rosenqvist, 2001). Haug (1998) och Nilholm (2003) kallar det kompensatoriskt. 
Gemensamt för dessa är att problemet eller svårigheten placeras hos individen. Haug 
(1998) kopplar in det politisk-normativa och avviker sig lite från de andra genom att 
han utgår från social rättvisa istället för var problemet placeras, dvs. hos individen. Om 
synen på social rättvisa som en rätt för individen att få resurser som ska hjälpa till med 
normalisering av individen, gestaltas det kompensatoriska perspektivet även här 
eftersom individen är bärare av problemet (Nilholm, 2003). 

Det andra huvudsakliga perspektivet kritiserar de tidigare beskrivna traditionella, 
kompensatoriska perspektivet och förhåller sig till lärande och utveckling utifrån ett 
relationellt, deltagande och inkluderande perspektiv (Gerrbo, 2012). Detta kritiska 
perspektiv, som Emanuelsson et al. (2001) kallar det relationella perspektivet finns 
representerat i alternativa synsätt, som har gemensamt att specialpedagogiska perspektiv 
är sociala konstruktioner. Detta perspektiv kan uppfattas som mindre enhetligt än det 
kompensatoriska perspektivet eftersom det innehåller flera alternativ som är mer eller 
mindre radikala. När problemet flyttas från individen kan det handla om att helt 
avskaffa specialpedagogik eller se på specialpedagogik som ett hjälpmedel för att 
hantera barns olikheter (Nilholm, 2003). Trots variationer i detta perspektiv 
argumenterar Nilholm (2003) för att det finns en enhetlighet i och med att det finns en 
grundläggande kritik mot synen på eleven eller individen som problembärare samt att 
strävan efter att lösa problemet med individers olikhet dominerar över skillnaderna. 
Haugs (1998) politisk-normativa ansats kopplar det relationella perspektivet till 
utbildningspolitiska diskurser och kallar det för ett demokratiskt deltagarperspektiv. Det 
är odemokratiskt att prestation är grund för utbildning som är obligatorisk. Detta synsätt 
uppstod på 1970-talet i samband med demokratiseringen av välfärden. Individer ska få 
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delta men ändå vara sig själva. Inkludering får dock inte bli detsamma som 
osynliggörande av individen. 

Nilholm (2003) ifrågasätter dock om dessa två perspektiv är tillräckliga och kallar ett 
tredje perspektiv för dilemmaperspektivet och hänvisar till bl.a. Clark, Dyson & 
Millward (1998), om vilka han anser att ansatsen de framhåller är dilemman. Vidare 
menar han att många av de värden som vi har är komplexa och tolkningsbara. De kan 
till och med stå i motsats till varandra, och det kan vara en risk att bara välja utgå från 
en aspekt av dilemmat (Nilholm, 2003). Engström (2003) sammanfattar Nilholms 
dilemman i utbildningssystemet som: 

 “individ kontra kategori 

 brist kontra olikhet 

 kompensation kontra deltagande “ (Engström, 2003 s.25) 

Nilholm (2005) argumenterar för ett dilemmaperspektiv som en ny teoretisk position. 
Det kan inte ses som en kompromiss mellan det traditionella och kritiska perspektivet. 
Dessa strävar efter att lösa problemet hos antingen individen eller skolan, hos 
problembäraren. Dilemmaperspektivet utgår istället ifrån att skolsystem idag måste 
hantera elevers olikheter samtidigt som de ska ges samma utbildning. Detta 
grunddilemma leder till fler dilemman att ta ställning till. Det finns en komplexitet i 
utbildningssystemen hur dilemman ska hanteras, snarare än hur de ska lösas. De övriga 
perspektiven placerar problemen hos individen eller omkring individen medan 
dilemmaperspektivet placerar problematiken i ett socialt rum där förhandlingar sker om 
hur olikhet ska hanteras (ibid.). 

 

Specialpedagogiska yrkesgrupper 

Redan på 1920-talet anordnades kortkurser och konferenser som vidareutbildning för 
folk- och småskollärare som skulle undervisa i hjälpklass. Under perioden 1921-1961 
var dessa utbildningar provisoriska, utan fast anställd personal bekostad av 
tilläggsanslag. Föredragshållare kunde vara specialister inom t.ex. medicin, eller 
representanter för statliga förvaltningar (Bladini, 1990). Två statliga betänkanden 1936 
och 1947 lade fram förslag om utbildning för speciallärare. I utredningen 1936 anses det 
vara önskvärt att utöka hjälpklassystemet, eftersom att en blandning mellan begåvade 
och obegåvade ”lärjungar uppenbarligen är ägnad att verka hinderligt på 
undervisningen” (SOU 1936:31 s.10) och att flertalet elever ska få den undervisning 
som folkskolan är menad att ge dem. Lärarna ska befrias från skyldigheten att anpassa 
undervisningen för de mindre begåvade. Initiativet till de första kurserna kom från 
lärarinnor i hjälpklasserna som i en skrivelse till folkskolöverstyrelsen framställde 
följande: 
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 Det torde vara överflödigt att framhålla det stora behovet av en sådan utbildningskurs, då hittills så 
gott som alla de lärare och lärarinnor, som tjänstgöra vid de ifrågavarande klasserna, saknat tillfälle 
till den specialutbildning, av vilken de för sina från vanlig folkskolundervisning i många avseenden 
särskilda uppgifter otvivelaktigt äro i stort behov, och till vilken t.ex. deras kolleger i Tyskland sedan 
många år haft rik tillgång. För varje år, som gått, har erfarenheten hos oss allt mer och mer övertygat 
de ifrågavarande lärarna och lärarinnorna själva om detta deras utbildningsbehov.”(SOU 1947:69 
s.15) 

Den första centralt reglerade speciallärarutbildningen inrättades 1962 (Bladini, 1990). 
Det finns idag två specialpedagogiska yrkesgrupper i Sverige, speciallärare och 
specialpedagoger. Under tiden 1962 till 1989 då det endast fanns speciallärare 
förknippades yrkesrollen med särskiljande lösningar för avvikande elever i enlighet med 
det rådande kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik (Ahlefeld Nisser, 2014). 
Denna yrkesroll kom att påverkas av den demokratiprocess som startade med 
riksdagens beslut om en skola för alla. Det ledde till förändringar i utbildningen, som 
syftade till ett etablera ett mer inkluderande arbetssätt. 1990 fastställdes en 
utbildningsplan för specialpedagoger, som fram till 2008 var den enda 
specialpedagogiska yrkesgruppen som utbildades under den tiden. Efter ungefär 20 års 
frånvaro har speciallärarutbildningen återkommit och man kan sedan 2008 utbilda sig 
till speciallärare med inriktning matematikutveckling och språk-, skriv- och 
läsutveckling (ibid.). Från 2012 finns det även inriktningar mot dövhet eller 
hörselskada, synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning (SFS 2011:186). 

Kerstin Göransson et al. (2015) har gjort den första mer heltäckande studien om dessa 
två yrkesgruppers yrkesroller genom en enkätstudie, med syfte att kartlägga 
specialpedagogers och speciallärares yrkesroll, uppfattningar om utbildningen och dess 
relevans. En del av resultaten kan sammanfattas som att dessa två yrkesgrupper gör 
anspråk på ett relativt brett men avgränsat kunskapsområde, som inte visar på större 
skillnader mellan yrkesgrupperna. Enligt Göransson et al. (2015) beror det på var i 
skolverksamheten dessa yrkesgrupper finns vad som blir deras uppgifter. Studien kunde 
urskilja tre olika yrkesroller: rådgivande och samverkande, undervisande mångsysslare 
och undervisande. Vidare menar de att arbete inom skolutveckling är ett område som 
yrkesgrupperna inte lyckats göra anspråk på i någon större utsträckning enligt studien, 
trots den intentionen speciellt för hur det var tänkt att det specialpedagogiska arbetet 
skulle se ut mellan 1990 och 2008. Både speciallärare och specialpedagoger i studien 
ger dock uttryck för ett relationellt synsätt, men praktiserandet av yrkesrollen visar på 
ett mer traditionellt perspektiv, speciellt för dem som arbetar direkt i skolverksamheten 
(ibid.). 

Ahlefeld Nisser (2009) anser att det finns grund att anta att en ny speciallärarroll kan 
komma att bli belastad av gamla oreflekterade föreställningar som råder 
om speciallärares arbete, likaså har även specialpedagoger kommit att i sin roll fungera 
om de tidigare speciallärarna. Enligt Persson (2009) stämmer talet om det relationella 
uppdraget inte helt överens med det som sker i praktiken där ett bristperspektiv 
dominerar. 
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Specialpedagogiska insatser 

Skolans uppgift att ge den ledning och stimulans alla elever behöver förpliktar också 
skolan att kompensera, att sträva efter att uppväga skillnader i elevers olika 
förutsättningar på olika sätt. Skolverket (2014) talar om två olika stödinsatser; extra 
anpassningar och särskilt stöd. Det som är syftet med dessa insatser definierar Gerrbo 
(2012) i sin avhandling som skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik. 
Specialpedagogik är insatser som indirekt eller direkt kopplas till en specifik målgrupp 
som är elever i behov av särskilt stöd. Gerrbo (2012) menar att den kopplingen finns 
även om någon skulle hävda att specialpedagogik omfattar skolutveckling, handledning 
eller ämnes- eller didaktikutveckling i klassrummet. Det är ändå insatser som är 
kopplade till målgruppen elever i behov av särskilt stöd. 

Hur specialpedagogiska insatser organiseras beror på hur omgivningen betraktar 
skolsvårigheter (Ainscow, 1998), även matematiksvårigheter. Eleverna har rätt till stöd, 
men hur stödet skall ges är frågan. Det behövs noggranna kartläggningar och 
utredningar för att hitta var eleven befinner sig för att identifiera stödbehovet (Gerrbo, 
2012; Lunde, 2011). Ahlberg (2013) höjer dock ett varningens finger för att alltför stor 
fokusering kring kartläggning, bedömning och tester tar tid från undervisningen och kan 
göra att de specialpedagogiska insatserna blir alltför påverkade av begrepp som 
normalitet, avvikelse och differentiering. Enligt Ahlberg (2013) är det också av vikt att 
beakta förändringsarbete inte bara på individnivå utan även på grupp-och skolnivå. 
Elevens skolsituation beror inte enbart på dess förutsättningar och på undervisningen 
utan även på skolan som institution och social praktik. Hon menar också att ämnets 
karaktär såväl som elevens motivation och relationer med skolkamrater spelar in. När 
utredningen eller kartläggningen utförs på individnivå att handlar det om elevens 
kunskaper och färdigheter där avgörande faktorer för att ge stöd bygger på elevens lust 
att lära och tillit till den egna förmågan genom att stärka självförtroendet. Vidare på 
gruppnivå är det av betydelse hur undervisningen organiseras, lärares förhållningssätt 
och bemötande samt att eleven erbjuds delaktighet. Utredningen kan också ge 
konsekvenser på skolnivå genom olika sätt att organisera samarbete i arbetslag och med 
speciallärare samt genom resursprioritering och kompetensutveckling allt för elevens 
kunskapsutveckling (ibid.). 

3.2 Matematikutveckling 

Matematikutveckling kan vara en del av skolutveckling, vilket behandlas nedan. 
Därefter följer avsnitt om satsningar som gjorts på matematiken i samband med nya 
läroplaner. Sedan följer ett avsnitt om matematiksvårigheter och till sist om vad som 
forskning visar kännetecknar god undervisning i matematik. 

Skolutveckling 

Skolutveckling är ett begrepp som kan tolkas lite olika och ses från olika perspektiv, 
men som ytterst syftar på att elevernas prestationer ska bli så bra som möjligt. I en 



16 
 

kunskapsöversikt (Berg & Scherp, 2003) från Myndigheten för skolutveckling 
presenteras olika synsätt på skolutveckling. Gemensamt för de presenterade synsätten är 
att de betraktar skolutveckling som en problemlösningsprocess. Någonting behöver 
förändras och förbättras. Det är också en integrerad del i skolors vardagsarbete och kan 
påbörjas ur en kris eller som ett genomtänkt arbete. Grosin (2003) skriver om 
skolutveckling som ett arbete att utveckla skolor till framgångsrika skolor. Med 
framgångsrik skola menar han skolor som får resultat som överstiger andra skolor med 
samma villkor. Utgångspunkten för skolutvecklingen är ett problem i den vardagliga 
verksamheten och dess kvalitet beror på hur man löser problemen. Även Berg (2003) 
menar att ett problem som en kris eller social turbulens ofta leder till att en förändring 
påbörjas. Det är viktigt att hantera krisen genomtänkt, målmedvetet och systematiskt för 
att få till stånd en skolutveckling. En kris som hanteras ogenomtänkt kan istället få 
motsatt effekt och den rådande skolkulturens regler får styra och blir än mer ”befästa 
och cementerade” (ibid. s.73).  

Ett problem, eller kris som det kallats (Vlachos, 2014) som fått allt mer uppmärksamhet 
i vårt land är att svenska elevers resultat i bl.a. matematik sjunkit i internationella 
mätningar i jämförelse med andra länder. Matematikutveckling är ett 
skolutvecklingsområde som staten har velat satsa på genom att bl.a. inrätta en 
speciallärarutbildning med inriktning mot matematikutveckling, kompetensutveckling 
som Matematiklyftet samt genom ökad undervisningstid i matematik för eleverna 
(Skolverket, 2012). Under hela grundskolans tid har matematikutveckling hos elever 
varit ett bekymmer och satsningar har gjorts på metoder och innehåll för att elevernas 
baskunskaper ska förbättras (Emanuelsson, 2001). 

Satsningar på matematiken 

Inför Lgr 69 gjordes en omfattande satsning som innehöll den nya matematiken. Lärare 
fortbildades i nya arbetssätt och arbetsformer med hjälp av kurser via radio, tv och 
Hermods. I den nya matematiken skulle eleverna konkretisera med logiska block i 
mängder istället för med hjälp av vardagsmatematik. Lärarkompetensen inom området 
togs inte till vara utan istället anlitades matematikexperter (Emanuelsson, Johansson & 
Mouwitz, 2003). Det blev dock ingen förbättring, snarare tvärtom. Enligt Emanuelsson 
(2001) hade dessa satsningar en ämnesfördjupning men saknade koppling till didaktik. 
Ett annat problem under denna tid var hur lärarna skulle individualisera när folkskolan 
och realskolan blivit ett. Det ledde till IMU-projektet (individualiserad 
matematikundervisning) med självinstruerande material på flera färdighetsnivåer. 
Endast elevers självverksamhet skulle möjliggöra individualisering. (Emanuelsson et 
al., 2003). Detta självinstruerande material kom att påverka annat undervisningsmaterial 
i matematik, som fick karaktären av fylleriövningar, vilket ledde till att läromedlen blev 
styrande. Läroboken styrde både lärare och elever och individualiseringen innebar 
individuell hastighet bland eleverna. Det blev inbördes rangordning i klasserna 
(Löwing, 2004). Liksom med den nya matematiken var det inte genomtänkt och det 
drogs förhastade slutsatser av förtjänsterna med IMU-projektet innan det provats ut och 
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utvärderas ordentligt. För elever som var svaga i matematik var arbetssättet förödande 
(Emanuelsson et al., 2003). 

Inför Lgr 80 diskuterades om att slopa den organisatoriska differentieringen i form av 
allmän och särskild kurs i matematik. Förslaget mottogs dock med protester bland 
högstadielärare (Löwing, 2004). Det löstes genom att skolor kunde fortsätta att ha 
alternativkurser efter lokala behov med en friare resursanvändning. I Lgr 80 
introducerades problemlösning som det ”nya” och blev huvudmomentet. Dessutom 
sänktes färdighetskraven på eleverna (Emanuelsson et al., 2003). Resultat i 
internationella mätningar visade att svenska 13-åringar låg illa till i matematik mellan 
1964 och 1980, men trots sänkta krav i Lgr 80 blev resultaten bättre senare. 
Emanuelsson et al. (2003) menar att det berodde på att Lgr 80 satsade mer tid på de fyra 
räknesätten, vilket stärkte elevernas förkunskaper. 

Lgr 80 förordade ett diagnostiskt arbetssätt och tillät inte eleverna att gå vidare innan de 
klarat ett moment. I samband med Lgr 80 inrättade skolöverstyrelsen ett 
diagnosmaterial, som skulle kartlägga de enskilda eleverna och även användas för 
resursfördelning. Det inleddes matematikfortbildningar för lärare som dock avbröts i 
och med kommunaliseringen av skolan (Löwing, 2004). 

När Lpo 94 infördes upphörde den organisatoriska differentieringen, allmän och 
särskild kurs i matematik och de pedagogiska diskussionerna kom att handla om 
arbetssätt och arbetsformer som kunde användas inom den sammanhållna klassens ram 
för att individualisera. Lpo 94 hade till skillnad mot de tidigare kursplanerna mer 
allmänt formulerade mål utan de moment som fanns tidigare. Skolan gick från att vara 
regelstyrd till att bli en resultat- och målstyrd skola (Löwing, 2004). Inför Lpo 94 
påbörjades ett projekt att ta fram ett stöd- och stimulansmaterial. Projektet avbröts dock 
eftersom Skolverket ansåg att texterna kunde uppfattas som central styrning 
(Emanuelsson et al., 2003).  

Med Lgr 11 ville Skolverket ytterligare förtydliga matematikämnets mål genom syfte, 
centralt innehåll och kunskapskrav. Det matematiska innehållet har konkretiserats och 
fokus ligger på tidigare begreppsutveckling, resonemangs- och 
kommunikationsförmåga samt problemlösning. Genom allmänna råd och 
kommentarmaterial stöds lärarna i att bli förtrogna med läroplanen i sin undervisning 
(Skolverket, 2012). Satsningar på elevers matematikutveckling under Lgr 11 har dels 
varit genom lärarlyftet som gett möjligheter för lärare att utöka sin behörighet i t ex 
matematik och dels genom satsning på fler undervisningstimmar för elever i ämnet 
2012. En till satsning på lärare är matematiklyftet med kollegialt lärande som syftar till 
att lärarna ska få möjlighet att utveckla sina didaktiska kunskaper (ibid.).  

Enligt Emanuelsson (2001) har det under samma tidsperiod sammantaget gjorts 
begränsade och splittrade insatser för matematiken på gymnasieskolan. Lärarna har fått 
begränsat stöd i samband med kritiska skeden, som förändrade elevunderlag när 
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gymnasieskolan gjorts om samt med nya tekniska hjälpmedel som kommit. Utredningar 
har visat att gymnasielärare har haft kort utbildning i matematik och att många haft det 
som bi-ämne. Sedan mitten av 1990-talet är det ett kärnämne, liksom i grundskolan 
(ibid.). 

Matematiksvårigheter 

I det tidigare avsnittet behandlades satsningar som gjorts för de generella elevresultaten 
i matematik som visas i internationella mätningar. Bakom de generella resultaten finns 
individer och texten nedan behandlar matematiksvårigheter hos den enskilda eleven, 
som specialläraren kommer att möta i sitt uppdrag. Till sist kommer ett avsnitt om vad 
forskning visar kännetecknar god matematikundervisning. 

Varför enskilda elever hamnar i matematiksvårigheter har förklarats på olika sätt i 
forskning. Det perspektiv som traditionellt har dominerat i synen på skolsvårigheter har 
också dominerat synen på matematiksvårigheter. Magne (2005) redogör för den första 
forskningspublikationen om misslyckande i att bemästra matematik som kom i slutet av 
1800-talet. Det var en österrikisk läkare som mötte en hjärnskadad person som kunde 
göra enkla uträkningar, men inte kunde läsa eller skriva. Andra läkare fortsatte att 
intressera sig för aritmetiska fel bland hjärnskadade patienter. Det handlade om hjärnan 
och de kopplade svårigheter med aritmetiken till mental efterblivenhet (ibid.). Numera 
finns de andra förklaringsmodeller till matematiksvårigheter inom forskningen. Lunde 
(2011) delar forskningen i fyra inriktningar som inte är helt exakta eller helt åtskilda alla 
gånger, men som kan ses som dominerande. Dessa förklaringar är: 

 medicinska eller neurologiska förklaringar 

 kognitiva förklaringar 

 didaktiska förklaringar 

 sociologiska förklaringar 
 

Engström (2003) anser att den medicinsk neurologiska förklaringsmodellen bör avvisas 
som en huvudsaklig förklaring, eftersom att endast en mindre del av eleverna som 
behöver stöd i matematik kan anses ha en hjärnskada. De resultat som kommit fram 
behöver dock inte förkastas för den skull. Engström (2003) menar att ingen 
förklaringsmodell ensam kan förklara matematiksvårigheter eftersom det är ett 
mångfacetterat och komplext fenomen. Dock menar han att i större utsträckning bör 
fokus ligga på faktorer som har med undervisningen att göra, de didaktiska faktorerna. 
Lunde (2011) menar att allt eftersom specialpedagogiken betonat att skolan ska 
anpassas till eleverna har den didaktiska förklaringsmodellen vunnit insteg. Lärare kan 
inte undervisa alla elever på samma sätt.  

Det som ofta brister när elever är i matematiksvårigheter är det som kallas 
taluppfattning eller number sense (Reys & Reys, 1995). God taluppfattning är också det 
som utmärker framgångsrika elever i matematik och Reys & Reys (1995) framhåller att 
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taluppfattning hör ihop med goda matematikkunskaper är det viktigt att eleverna 
utvecklar den förmågan. I en artikel i Nämnaren om number sense beskriver Reys & 
Reys (1995) taluppfattning inte som ett avgränsat kunskapsområde, utan något som 
växer med mognad och utveckling. Bara för att eleven klarar skriftliga prov i matematik 
genom att klara algoritmprocedurerna behöver de inte innebära en god taluppfattning. 
Begreppet number sense kännetecknas enligt Reys & Reys (1995) av följande punkter: 

 

 Eleven ser på ett matematiska problem som en helhet innan eleven går in på 
detaljer. 

 Eleven letar efter samband och sammanhang i problemet. 

 Eleven väljer metod och den mest effektiva representationen eller tolkningen av 
uppgiften. 

 Eleven använder hållpunkter för att bedöma tals storlek och känner igen 
orimliga resultat. 

 

Enligt Lunde (2011) kan orsaker till att elever inte utvecklar god taluppfattning bero på 
fel eller dålig undervisning. Det kan resultera i problem som förvärras med tiden, t ex 
genom olika missuppfattningar som eleven utvecklar. För att kunna anpassa 
undervisningen behöver olikheter kartläggas och undervisningen anpassas därefter 
(ibid.) 

Palmer (2010) menar att föreställningar om vad matematik är kan orsaka problem i 
matematiken. Det gäller även för hur elever föreställer sig själva som matematiker. 
Forskning visar att omgivningens förväntningar, men även hur man talar om någonting 
speciellt, hur detta “någonting speciella” framskrivs i styrdokument påverkar hur en 
människa formar sin identitet i olika avseenden. Det gäller för hur vi talar om 
matematik, hur vi uppfattar oss själva som matematiker eller inte (ibid.). 

God matematikundervisning  

Inför satsningen på utökad undervisningstid i matematik fick Skolverket uppdraget av 
regeringen att kartlägga hur tiden kan användas för att stärka elevernas 
matematikkunskaper (Skolverket, 2012). Rapporten bygger på två forskningsrapporter 
varav den ena fokuserar på det matematiska innehållet (Bentley, 2012) och den andra på 
undervisningsformer (Kling, 2012). Både nationell och internationell forskning visar 
enligt Skolverket (2012) lärares betydelse för att åstadkomma god 
matematikundervisning. Det handlar då om lärarens förmåga att synliggöra 
lärandeprocessen samt att läraren har förväntningar och tror på eleven. Vidare 
framhåller Skolverket (2012) att tydliga mål och syften med undervisningen är av 
betydelse. Både Bentley (2012) och Kling (2012) betonar vikten av att lärare förhåller 
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sig till förmågorna i kursplanen och även att kommunikationen i klassrummet är en 
viktig faktor. En annan viktig aspekt är en varierad undervisning (Skolverket, 2012).  

Undervisningen bör enligt Bentley (2012) också rikta in sig på förståelse istället för att 
betona procedurer. Vid beräkningar kan elever använda väl inövade procedurer men de 
kan sakna förståelse för olika beräkningsstrategier. Vid en mer konceptuell 
undervisning betonas att elever ska förstå både begrepp och procedurer. Det innebär att 
de bättre klarar att tillämpa sina kunskaper i vardagliga sammanhang och nya situationer 
(ibid.). 

Lärarens betydelse för undervisningen förutsätter enligt Vingsle (2014) en rad 
kompetenser hos läraren. Vingsle har studerat vilka förmågor och kompetenser lärare 
använder för att bedriva undervisning utifrån ett formativt arbetssätt. Det är kunskap i 
och om matematik, om hur man undervisar och hur elever lär sig, vad elevens 
förkunskaper är och vad som är nästa steg i undervisningen. Läraren måste kunna fatta 
blixtsnabba beslut grundade i dessa kunskapsområden i olika undervisningssituationer 
(ibid.).  

Även i Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) Lusten att lära är läraren enligt eleverna 
allra viktigast för att motivera, inspirera och förmedla kunskap. Eleverna värdesätter att 
läraren tror på dem och kan anknyta undervisningen till deras verklighet. Enligt 
kvalitetsgranskningen anger lärare att en ömsesidig återkoppling mellan lärare och elev 
ger ökad motivation. På till exempel på Komvux där eleverna misslyckats hela 
skolgången är den personliga relationen viktig och även att de får lyckas (Skolverket, 
2003). I motsats till vad som kännetecknar god matematikundervisning har ämnet 
präglats av ensidiga lektionsupplägg med genomgångar, enskilt arbete i läroboken och 
hemläxor.  

Löwing (2004) har studerat hur undervisningen går till i matematikklassrummet och 
upptäckte att det kan verka bra och harmoniskt till det yttre, men att undervisningen i 
själva verket består av ett oerhört komplext samspel av olika faktorer. En del faktorer 
eller ramar som Löwing kallade dem är fasta, som tid och plats. Andra faktorer kan 
lärare påverka, som innehåll, arbetssätt och arbetsform. Samspelet fungerade inte 
mellan dessa faktorer och kunde hindra matematikinnehållet från att nå eleverna. 
Bristerna fanns i kommunikationen med eleverna där läraren inte fick reda på vad 
eleverna behövde hjälp med utan lotsade dem vidare utan att de kommit fram till 
elevens egentliga problem. Löwing (2004) betonar att den avgörande faktorn i 
matematikundervisningen är kommunikationens didaktiska kvalitet, som bygger på 
följande komponenter: 

 

 Lärarens kunskap om det hon ska undervisa om. Osäkerhet på matematikämnets 
didaktik leder till läroboksstyrning, där läraren och boken ibland företräder olika 
uppfattningar om hur ämnesinnehållet byggs upp och förklaras 
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 Lärarens förmåga att lyfta fram de innehåll undervisningen ska handla om.  

 Förmåga att ta hänsyn till elevernas förförståelse, genom kommunikation och 
individualisering (Löwing, 2004). 

 

Enligt Löwing (2004) är det matematikinnehållet som ska styra undervisningen men 
många gånger handlar det istället om arbetssätt och arbetsformer, hur man ska göra, 
som också påverkat tidigare satsningar (jfr avsnitt om satsningar på matematik). Hon 
anser att läraren inte har tillräckliga kunskaper om elevernas förkunskaper och att lärare 
behöver få verktyg för att genomföra sin undervisning, eftersom brister i undervisning 
är en vanlig orsak till bristande matematikkunskaper hos elever. Enligt Vingsle (2014) 
är det verktyget att lärare skulle bli förtrogna med ett formativt arbetssätt. 

I matematiken har läraren har en viktig uppgift i att utforma undervisning som medvetet 
fokuserar på att bygga samband och förståelse genom olika arbetssätt och arbetsformer 
så att elevers taluppfattning utvecklas (Reys & Reys, 1995). God taluppfattning stödjer 
elever när de ska lösa problem som de möter och stimulerar dem att se matematik som 
någonting meningsfullt. Det är viktigt att uppmärksamma och försöka ta reda på elevers 
taluppfattning, dvs. förkunskaper (Reys & Reys m.fl., 1995). 

Skolverkets rapport om utökad undervisningstid framhåller att elev och lärare måste få 
syn på lärandeprocessen, läraren ska vara medveten om målen och sin avsikt med 
undervisningen (jfr Löwing, 2004). Löwing betonar också att undervisningen ska 
anpassas till elevens förkunskaper, varför läraren måste veta var eleverna befinner sig i 
sin matematikutveckling. En av grundpelarna i formativ bedömning är att ta reda på 
elevers kunskaper och anpassa undervisningen därefter (Vingsle, 2014). Formativ 
bedömning riktar in sig i högre grad mot arbetssätt och arbetsformer, till skillnad från 
Löwing, men bägge fokuserar på den kommunikativa delen i undervisningen, liksom 
både Bentley (2012) och Kling (2012). 

Enligt Wiliams (2009) definition är formativ bedömning när bevis för elevers prestation 
används av lärare, elev och deras kamrater för att besluta om nästa steg i 
undervisningen, som blir bättre än den annars skulle ha varit. Det finns fem 
nyckelstrategier i formativ bedömning: 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. 
2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärnings uppgifter som tar 

fram belägg för lärandet. 
3. Ge feedback som för lärandet framåt. 
4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 
5. Aktivera eleverna att äga sitt eget lärande (ibid. s.18). 
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I alla fem nyckelstrategier har läraren en viktig roll men för att kunna ge feedback som 
för lärandet framåt är det viktigt vilka redskap en lärare använder för att skaffa sig 
belägg för vad eleven kan. Viktiga verktyg är hur läraren lyssnar och ställer frågor. 
(Wiliams, 2009).  

Den första nyckelstrategin fokuserar på målen (Wiliams, 2009) och för att nå god 
matematikundervisning måste läraren ha god kunskap om målen i kursplanen och 
läroplanen. Det centrala innehållet och förmågorna i kunskapskraven måste ses som 
delar i en helhet (Kling, 2012). Skolinspektionens (2009) granskning av undervisningen 
i matematik tyder på att lärare inte har kunskap om kursplan och läroplan i den 
omfattning den borde och att undervisningen inte är tillräcklig för att utveckla alla 
kompetenser i matematik (ibid.). Eleverna får inte möjligheter att utveckla alla förmågor 
av en alltför procedurinriktadundervisning, som inte tar hänsyn till målen (Kling, 2012) 

Förutom att känna till vad som förväntas av eleven har läraren till uppgift att skapa 
effektiv undervisning i nyckelstrategi två (Wiliams, 2009). Enligt Bentley (2012) är det 
avgörande för en kvalitativ undervisning i matematik hur det matematiska innehållet 
behandlas. Lärare behöver kunskap om vanliga missförstånd i matematiken, som kan 
leda till svårigheter för elever längre fram i skolgången. Dessa kan blockera fortsatt 
matematikutveckling hos eleverna. Han menar också att läroboken har fått en alltför 
styrande roll, samt att eleverna är hänvisade till att arbeta på egen hand. För att 
lärarkompetensen ska påverka elevprestationerna måste läraren inta ett aktiv roll genom 
att ha genomtänkta syften och mål med undervisningen och de behöver ha kunskaper 
om hur de ska behandla matematikinnehållet får att tillägna sig de matematiska 
förmågorna (ibid.) 

När läraren ger feedback ska det föra lärandet framåt enligt nyckelstrategi tre (Wiliams, 
2009). Studier visar att feedback eller återkoppling ger störst effekt när den bygger på 
tidigare bedömning och när läraren utgår ifrån det eleven kan när arbetet ska förbättras. 
Det är viktigt att återkopplingen syftar till lärande och inte till prestation (Hattie & 
Timperley, 2007).  

De två sista nyckelstrategierna handlar om att eleverna ska bli läranderesurser för 
varandra och att eleven ska äga sitt eget lärande (Wiliams, 2009). Som tidigare nämndes 
är läroboken alltför styrande i många klassrum och enskilt räknande pågår. Det innebär 
att förmågor som resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga i matematik inte 
utvecklas. Enligt Bentley (2012) kännetecknas hög kvalitet på undervisningen bland 
annat av att gemensamma samtal dominerar och att mindre tid ägnas åt ensamräkning. 
En viktig faktor för motivation är att ha tilltro till den egna förmågan att klara av en 
uppgift. Det är en del i självreglerat lärande, som Wiliams (2009) knyter till den femte 
nyckelstrategin 

Slutligen kan det konstateras att om en god matematikutveckling ska ske måste den 
utökade undervisningstiden inte bara mätas kvantitativt utan det måste vara en kvalitativ 
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undervisning av matematikinnehållet (Kling, 2012). Behovet ligger på både hur 
undervisningen går till och vilket matematikinnehåll som presenteras (ibid.). Även 
formativ bedömning och ömsesidig återkoppling mellan lärare och elev ger högre 
kvalitet på undervisningen i kombination med summativ bedömning. Skolverket (2012) 
definierar formativ bedömning i som all bedömning som hjälper eleverna att utvecklas 
och lära sig. 

Sammanfattningsvis är läraren betydelsefull i god matematikundervisning, men inte 
utan betydelse hur undervisning ser ut. Hur det matematiska innehållet presenteras är 
viktigt. Formativ bedömning visar på goda resultat i lärandet, när målen är tydliga och 
läraren använder bevis på vad eleven kan i återkoppling, som syftar framåt. 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie används några viktiga begrepp för att besvara syftet och 
frågeställningarna om speciallärares arbetsuppdrag. Det är speciallärarnas arbetsuppdrag 
utifrån specialpedagogiska perspektiv som kompensatoriskt och relationellt perspektiv, 
speciallärarnas arbete med matematikutveckling på tre nivåer; individnivå, gruppnivå 
och skolnivå. 

Det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2003) syftar till att specialpedagogik ska 
kompensera brister hos eleven. Detta perspektiv är det traditionella för 
specialpedagogiken och har sina rötter i medicin och psykologi där eleven anses vara 
bärare av svårigheten (elev med svårigheter) och diagnoser är verktyg för att kartlägga 
de svaga sidorna. Segregerade undervisningsformer och kategoriseringar är verktyg som 
används (Nilholm, 2003). Det relationella perspektivet har kommit som en kritik mot 
det kompensatoriska perspektivet. Enligt detta synsätt kan elever hamna i svårigheter av 
olika anledningar (elev i svårigheter), som beror på t.ex. vilken kontext eleven befinner 
sig i, undervisningen och bristande motivation mm (Gerrbo, 2012). Synsättet kan 
innebära ställningstagande om att helt avskaffa specialpedagogik eller se på 
specialpedagogik som ett hjälpmedel för att hantera barns olikheter (Nilholm, 2003).  

I studien används begreppen relationellt och kompensatoriskt perspektiv för att 
presentera förhållningssättet avseende arbetsuppdraget hos speciallärarna i 
forskningsfråga 1 som handlar om hur arbetsuppdraget ser ut, samt även i 
forskningsfråga 3 om hur de själva tolkar sitt uppdrag. Dilemmaperspektivet används 
inte i studien då det inte är skolsystemets dilemma hur elevers olikheter ska hanteras 
(Nilholm, 2005) som är i fokus, utan hur speciallärarna förhåller sig till individen som 
problembärare eller till ett relationellt synsätt, där problemet placeras utanför eleven. 

I speciallärarens arbete ska också hänsyn tas till elevens skolsituation utifrån en 
helhetsbedömning på individ-, grupp- och skolnivå. Studien utgår från detta 
helhetsperspektiv i resultatanalysen avseende matematikutveckling. Resultatet 
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struktureras i hur speciallärarens arbetsuppdrag ser ut på olika nivåer: individnivå, 
gruppnivå och skolnivå för alla tre forskningsfrågor: 

Vad gör speciallärare med inriktning mot matematikutveckling i sitt arbetsuppdrag?      

Vad eller vem är det som avgör hur speciallärarens arbetsuppdrag ser ut?  

Hur tolkar speciallärarna sitt uppdrag?  

Vid intervjuerna har jag använt begreppet matematikutveckling med stöd av 
examensmålen (SFS 2008:132), som handlar om elevers matematikutveckling. I ett av 
målen står det att specialläraren ska visa fördjupad kunskap om elevers lärande och 
matematikutveckling. Vidare ska specialläraren visa förmåga att vara samtalspartner 
och rådgivare i frågor som rör matematikutveckling. Slutligen ska specialläraren visa 
förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers 
matematikutveckling.  I studien tolkas detta som när speciallärarna arbetar direkt med 
elever (undervisar, hjälper till med extra anpassningar, ger särskilt stöd till eleven, 
kartlägger). När de arbetar med elevers matematikutveckling kan det också vara att 
stödja lärare (påverka matematikundervisning genom observationer, konkret material, 
som rådgivare och samtalspartner mm).  

Begreppet matematikutveckling används för att välja ut information från intervjuerna 
och loggböckerna för att fokusera på speciallärarnas inriktning mot 
matematikutveckling. När begreppet speciallärare används i studien handlar det om 
speciallärare med examen som har inriktningen mot matematikutveckling, om inget 
annat anges.  
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4 Metod 
Enligt Bryman (2008) skiljer man ofta på två olika metoder i att bedriva forskning inom 
samhällsvetenskap, den kvantitativa och kvalitativa metoden, där den kvantitativa 
metoden betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Den 
kvalitativa metoden lägger mer vikt vid ord än siffror och innehåller ett tolkande synsätt 
hur individer uppfattar sin verklighet. Kvalitativ forskning kan bedrivas med olika 
metoder. Intervjuer hör till den vanligaste metoden, där intervjuformen är ostrukturerad 
eller semistrukturerad. En annan metod är insamling och analys av texter och dokument 
(ibid.). 

I detta kapitel redogör jag för hur jag gått tillväga för att uppnå studiens syfte och 
besvara frågeställningarna genom intervjuer och insamlade loggböcker. Urvalet av 
informanter och tillvägagångssätt beskrivs, samt de etiska principer jag utgått ifrån i 
empirin. Efter att jag beskrivit databearbetning och analys diskuterar jag till sist studiens 
reliabilitet och validitet. 

4.1 Intervjuer 

 Jag har valt att i min studie inta ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att jag använt en intervjuguide för att hålla mig till teman eller 
frågor jag vill undersöka. Frågorna har i samtalen kommit i olika ordning beroende på 
hur samtalet utvecklat sig och det som jag uppfattat som viktiga eller intressanta svar 
har följt upp av frågor (Bryman, 2008).  

 Intervjuerna har skett via telefon och vid ett tillfälle via Skype, som dock efter ca halva 
tiden blev en telefonintervju på grund av ostabil internetanslutning. Alla intervjuer utom 
en pågick i ungefär en timme. Den femte och sista intervjun gjordes p.g.a. tidsbrist hos 
respondenten på 35 minuter. Jag ringde upp med en telefon och hade på högtalaren och 
använde inspelningsfunktionen på en annan telefon för inspelning.  

4.2 Urval 

Urvalet av respondenter gjordes utifrån en lista på examinerade speciallärare med 
inriktning mot matematikutveckling vid Umeå Universitet. Eftersom att jag redan var i 
kontakt med det universitetet förenklade det urvalsprocessen och besparade tid. Jag 
valde att försöka få tag i fem intervjupersoner från fem spridda geografiska platser i 
Sverige. Jag skrev brev till sex stycken till att börja med och fick svar av fem att de var 
villiga att delta i studien. Valet att intervjua fem personer grundar sig på att syftet inte 
varit att ge en heltäckande bild, men beskriva och analysera hur speciallärares 
arbetsuppdrag ser ut enligt dem själva samt att det tidsmässigt ryms inom ramen för 
studien.  
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4.3 Databearbetning och analys 

Innan intervjuerna tittade jag igenom loggböckerna för att se om det fanns någonting jag 
ville fråga om i intervjun. Det kunde till exempel vara sådant som var oklart i 
loggboken till exempel vad ”mattestöd i grupp ” är, eller som verkade intressant, till 
exempel vad specialläraren tittade på vid observationer under lektioner. När 
intervjuerna genomförts, laddades de in som ljudfiler på dator. Därefter lyssnade jag på 
dem flera gånger och transkriberade texten ordagrant, förutom enstaka delar i samtalet 
som inte hörde till själva intervjun, som till exempel frågor om vad som brusar i 
bakgrunden. Dock var ljudkvalitén god i inspelningarna. Efter transkriberingen lyssnade 
jag på intervjuerna igen och följde med i texten för att se om något utelämnats.  

I bearbetningen av intervjuerna har jag använt både ljudinspelningarna och 
transkriptionerna. Den inledande genomlyssningen av intervjuerna följdes av 
meningskoncentrering enligt Kvales (2009) beskrivning där den väsentliga innebörden 
formulerades till färre ord i en sammanfattning. Utifrån de sammanfattade berättelserna 
har jag sedan besvarat studiens frågeställningar. Intervjupersonernas loggböcker har 
använts som ett komplement att förstå den intervjuades arbetsuppdrag samt för att ge en 
uppfattning om hur arbetsuppdraget fördelades på olika arbetsuppgifter. För att 
säkerställa att resultatet och de uppfattningar intervjupersonerna har överensstämmer 
har jag använt mig av respondentvalidering (Bryman, 2009). Genom att 
intervjusammanfattningen skickades till intervjupersonerna fick de möjlighet att 
kommentera innehållet. Ingen av speciallärarna hade något anmärka. Jag har också valt 
att i de olika intervjupersonernas berättelser använda de ord och begrepp som de själva 
använde i intervjuerna för att låta de olika personerna färga sina berättelser I resultatet 
som besvarar studiens frågeställningar har jag utgått från de tre olika nivåerna: individ-, 
grupp- och skolnivå och kategoriserat berättelserna utifrån det. 

Utifrån loggböckerna kategoriserades arbetsuppgifterna på de olika nivåerna. Det jag 
speciellt letade efter var där specialläraren arbetade med matematik på något sätt under 
den dokumenterade veckan. Ibland framgick det i loggboken eller kom fram i intervjun.  
I diskussionen kopplas resultaten till bakgrunden. Metoden diskuteras och till sist 
kommer slutord och förslag på framtida studier. 

4.4 Etiska överväganden  

I min studie har jag tagit i beaktning de fyra forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) antagit. Dessa fyra principer eller krav är: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 
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I missivbrevet (se bilaga 1) blev intervjupersonerna informerade om villkoren för 
deltagandet i studien. Syftet med datainsamlingen angavs enligt informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet lämnades också garanti för att personerna förblir 
anonyma och att inspelningarna raderas efter studiens genomförande, samt att 
deltagandet bygger på frivillighet enligt kraven om konfidentialitet och samtycke (ibid.) 
Vid intervjutillfället upprepades informationen, samt förtydligades att datamaterialet 
enbart skulle användas i studien enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om resultaten i en undersökning blir densamma 
om undersökningen görs igen, och validiteten handlar om undersökningen mäter det 
som avses att mäta (Bryman, 2009). Begreppen reliabilitet och validitet har ifrågasatts 
inom kvalitativ forskning, huruvida de är relevanta för kvalitativa undersökningar. Det 
har ansetts att innebörden i begreppen kan behöva ändras. Speciellt begreppet validitet 
som härrör till mätning vilket inte är det främsta intresset i kvalitativa undersökningar. 
Dock kan forskaren genom att ge en fullständig redogörelse av processen och av olika 
beslut anta ett granskande synsätt som ett kriterium för att skapa tillförlitlighet, till 
exempel med att säkerställa att forskningen utförs i enlighet med gällande regler (ibid.).  

Ett sätt att uppnå trovärdighet är bl.a. respondentvalidering, vilket innebär att 
intervjupersonerna får bekräfta forskarens uppfattning (Bryman, 2008). Genom att 
använda sig av mer än en metod i studien, triangulering, kan det ”öka träffsäkerheten”. 
De olika metoderna kan kontrollera varandra. I denna studie kan loggböckerna ge en 
fullständigare bild (Denscombe, 2009) av den sociala verklighet jag studerat och i form 
av att genom intervjuerna beskriva och analysera hur speciallärare med inriktning mot 
matematikutveckling arbetar. 

4.6 Loggbok 

För att komplettera och förtydliga innehållet i intervjuerna fick respondenterna föra 
loggbok över en arbetsvecka. Den gjordes i nära anslutning till intervjun och skickades 
till mig innan intervjun. Instruktionerna skickades via mejl och bestod i att jag bad 
speciallärarna skriva vad de gjorde olika tider under en vecka. I loggarna framgick 
vilken tid som ägnades åt olika arbetsuppgifter och användes som ett underlag i 
intervjuerna. Nedan följer utdrag på två olika loggar som visar hur de sett ut.  

 

Exempel: 

8.20 - 9.40  
Undervisning av tre elever samtidigt. Två arbetar med kursen Ma 1b och en av eleverna arbetar med 
kursen Ma 2b. Eleverna arbetar med olika kursmoment. Jag hjälper eleverna individuellt och de gör små 
tester när de är redo. En av eleverna arbetar en bit in på rasten (till 9.50) och en annan arbetar under 
hela rasten (till 10.00) för att kunna avsluta ett moment. 
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Ingen förmiddagsrast idag =)  
   

 8.20 - 9.00 

Mattestöd i grupp åk 5a 
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5 Resultat 
Resultatet redovisas nedan enligt följande: Först ges en beskrivning av de intervjuade 
lärarnas bakgrund och deras arbetsuppdrag utifrån deras berättelser. Därefter redovisas 
resultatet under respektive frågeställning som jag avsett ta reda på utifrån syftet. 

5.1 Intervjupersonernas berättelser 

Mimmi 
Mimmi fick sin mellanstadielärarexamen 1989 och har sedan dess arbetat som 
klasslärare tills hon utbildade sig till speciallärare i matematikutveckling för ett par år 
sedan. Under denna tid har hon även varit föräldraledig samt läst 15 poäng matematik 
innan speciallärarutbildningen. Nu arbetar Mimmi på en f-5 skola med cirka 200 elever. 
Hennes tjänst är uppdelad på 50 % som speciallärare och dessutom är hon handledare i 
matematiklyftet. Resten av tiden, 30 % har hon fortsatt som klasslärare. Den 
uppdelningen har kommit efter Mimmis eget önskemål, eftersom att hon vill känna sig 
för lite hur det är att arbeta som speciallärare och för att hon trivs bra som klasslärare. 
Mimmi jobbar på samma skola som hon gjorde innan speciallärarexamen. Mimmi 
arbetar med stöd i matematik i klassrummet, hon tar aldrig ut elever, utan sitter i samma 
bord som eleven, som arbetar med det som läraren planerat för hela klassen. Om det är 
en parövning till exempel jobbar eleven med en annan elev och Mimmi finns med. 
Stödet är dock alltid riktat till vissa elever, som identifierats via helklasscreening 
(McIntosh, 2008). Stödet består i att Mimmi ställer utmanande frågor till eleverna och 
pushar dem i att tänka högt. Hon ger feedback på elevernas prestation, inte hur 
”duktiga” de är osv. Åt vissa elever fungerar hon som sekreterare, och arbetar med 
konkret material för dem som behöver det. Hon betonar vikten av att vara uppmärksam 
på hur konkret material används och är styrande där. När hon sitter med eleverna 
använder hon sig av tips och råd från Ingrid Olssons häften ”Intensivträning i 
matematik” från Natur och kultur för att kolla av var eleverna befinner sig i sin 
utveckling. Mimmi jobbar ingenting med det organisatoriska utan mot elever, lärare och 
grupper. Hon gör även i ordning t.ex. spel som eleverna kan behöva arbeta med hemma. 

 

När hon är i klassrummet observerar hon undervisningen och diskuterar med läraren om 
sådant hon ser, ställer frågor och introducerar nya idéer. Det kan vara hur läraren 
presenterar olika matematiskt innehåll, strukturen som i vilken ordning man tar upp 
moment eller rent metodiska bitar. Mimmi ansvarar också för genomgångar i klasser 
som saknar lärare med matematikbehörighet, samt stöttar dessa lärare i deras 
undervisning. De samtal hon för med lärare handlar mer om metod när de gäller de 
outbildade lärarna men kan mer handla om själva matematikinnehållet med utbildade 
matematiklärare. Mimmi hoppas att kollegornas deltagande i matematiklyftet ska leda 
till mer problemlösning och mindre läroboksstyrd matematikundervisning. 
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Mimmi tycker inte att hon hinner bedöma eleverna fullt ut, men hjälper lärarna i deras 
bedömningar. För några år sedan utarbetade de en matematikplan på skolan, som dock 
ingen har drivit innan. Nu har de börjat använda den, och reviderar den under tiden. Den 
består av kunskapskraven som de brutit ner i vad eleverna bör kunna i de olika 
årskurserna. I planen ingår också att lärarna screenar eleverna i september med ”Att 
förstå och använda tal” av McIntosh (2008). Mimmi rättar och analyserar samt samlar 
lärarna till konferens när hon går igenom testerna generellt på gruppnivå. Sedan ger hon 
dem tre områden som de ska arbeta med i de olika klasserna på gruppnivå, de som faller 
ut totalt, kanske 2 ungefär i varje klass jobbar Mimmi med i klassen. Mimmis långa 
erfarenhet och intresse för matematik har lett till att lärare redan innan hon blev utbildad 
som speciallärare i matematikutveckling, frågat henne om råd inom området. Hon 
hänvisar också till Wiliams (2009) om hur de jobbar med att leda i klassrummet. 

Petter 

Petter har en grundskollärarexamen 4-9 i matematik och fysik, men har läst så mycket 
matematik att behörigheten räcker för att undervisa på gymnasiet och Komvux. Han 
arbetar på en gymnasieskola på introduktionsprogrammet med elever som inte klarat 
kunskapskraven i årskurs 9 och ansvarar för ca 35 elever. I tolv år har han undervisat i 
matematik på gymnasiet och de senaste tre åren som speciallärare. Det var dock 
meningen att en ny matematiklärare skulle anställas när Petter blev speciallärare, men 
det har rektor inte gjort. Det innebär i praktiken att Petter arbetar som han gjorde innan, 
som matematiklärare. Enligt Petter arbetar dock alla på introduktionsprogrammet som 
speciallärare eftersom att de har små grupper på 5-6 personer. Men ibland läggs 15 
elever i en grupp och då tycker inte Petter att han kan arbeta som speciallärare. 
Egentligen är 4 elever maximalt samtidigt. Eleverna skulle egentligen behöva en till en 
undervisning, enligt Petter.  

Eleverna som går på introduktionsprogrammet saknar i de flesta fall betyg från många 
ämnen i grundskolan. Det finns ett fåtal som bara saknar betyg i matematik. Frånvaron 
bland eleverna är hög. Det finns flera, och det har ökat, som varit hemmasittare sedan 
mellanstadiet. En del är elever är i gränslandet för droger som spice. Det finns också de 
som är särskolemässiga eller har autismliknande tillstånd med svagt arbetsminne. 

Petter tycker att han under utbildningen lärt sig att förstå vad formativ bedömning är, 
vilket han använder när han arbetar med eleverna. Han försöker att hitta kunskaperna 
hos dem. Han har lärt sig vad god återkoppling är. Det är många gånger omöjligt att 
göra prov med eleverna, inte ens nationella prov. De måste hitta andra sätt. Petter säger 
att han jobbar som socialarbetare och det största arbetet han gör med dessa elever är att 
tro på dem och få dem att tro på sig själva, att bygga självförtroende. Eleverna är så lågt 
nere, deras utanförskap är stort så det är svårt att arbeta med kamratlärande. Läraren 
måste vara deras kamrat. Han jobbar med att få dem att inse att de får fråga samma 
fråga flera gånger och försöker skapa en vänskaplig miljö runt om kring dem. Det 
största misslyckandet säger han är när de inte får dit eleverna, för då kan de inte nå dem. 
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Det är också svårt med dem som gått i grundskola, men som eventuellt hade passat 
bättre i särskolan. De har misslyckats så i skolan och har blivit duktiga på att dölja det 
de inte kan.  

Petter menar att han som person intagit en stöttande roll gentemot lärare innan 
speciallärarutbildningen och även fått sådana uppdrag av rektor, att gå in i klassrum och 
stötta lärare som är svaga i sin yrkesutövning. Det menar han inte har någonting att göra 
med att han är kvalificerad samtalspartner och rådgivare, utan med hans personlighet. 
De har gott samarbete lärare emellan. Alla är dock inte utbildade och Petter har hög 
status p.g.a. av att han både är utbildad matematiklärare och speciallärare, så kollegorna 
frågar ofta honom om matematikuppgifter t.ex. för att kunna hjälpa eleverna. 

Petter tror att matematiksvårigheter många gånger är en mognadsfråga, eftersom att 
logiskt tänkande kommer senare. Han tror också att stressen i informationssamhället för 
eleverna gör att de inte hinner tänka och fundera. De är uppkopplade hela tiden och har 
alla verktyg men är stressade. Det slår mot matematiken. 

Mariann 

Mariann är utbildad idrott och matematiklärare sedan 1987. Till en början arbetade hon 
låg- och mellanstadiet som idrottslärare, men fortsatte sedan på högstadiet som idrott 
och matematiklärare. Sedan 1991 har hon arbetat på den gymnasieskola hon arbetar på 
nu. Skolan har ca 900 elever, kanske fler, eftersom det hela tiden kommer nyanlända. 
Skolan består av fyra sektioner varav Mariann arbetar inom två sektorer, främst på 
samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och estetiska programmet. När Mariann 
p.g.a. ökad arbetsbelastning valde att studera till speciallärare, ville hennes rektor 
anställa henne som speciallärare. När en elev inte klarar innehållet i matematikkurserna 
på gymnasieskolan där Mariann arbetar, rapporteras detta till elevhälsoteamet. Det 
består av bl.a. specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska 
och rektor. De prioriterar vilka som ska få del av det specialpedagogiska stöd som 
Mariann ger. Mariann är inte med i elevhälsoteamet, men deltar i överlämningar från 
grundskolan, för att få reda på eventuella elever som kan komma ifråga när det gäller 
specialpedagogiskt stöd i matematik. Mariann har ett eget arbetsrum med plats för att ta 
emot upp till 6 elever samtidigt. Där finns bord, skrivbord och whiteboard. Hennes 
huvudsakliga uppdrag är att stötta elever, även om det inte är helt klart ännu eftersom att 
hon ännu inte fått en arbetsbeskrivning. Det beror på att ledningen bytts ut bland annat, 
men det är på gång. Hon tror att rektorn vill att hon mer ska vara rådgivare åt lärarna i 
större utsträckning än nu, men det är ännu inte klart. Vid några tillfällen går hon även in 
och stöttar genom att vara en resurs i klasser, där det finns elever som får kämpa lite 
mer med matematiken. Just nu har hon elever som inte klarat tidigare års kurser, till och 
med sådana som gått ut trean. 
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När eleverna kommer till Mariann arbetar de i sin egen takt med moment efter moment. 
Hos henne kan de få den lärartid de inte hinner få i klassrummet. Hon kan förklara för 
dem på olika sätt, men måste många gånger arbeta med grundläggande taluppfattning. 
Det är viktigt att eleverna får den tid de behöver och känner att de får lyckas. De arbetar 
med boken som grund och kursmålen i sikte. Efter momenten gör de små tester för att 
de om de förstått. Mariann frågar och samtalar med dem under testerna och även när de 
löser uppgifterna för att höra hur de tänker. Det finns elever som får all sin 
matematikundervisning hos henne och där är det hon sätter betyg. Hon anpassar tester 
och bedömningar efter eleverna och säger att den formativa bedömningen som fanns i 
speciallärarutbildningen gett henne insikt i hur viktigt det är att veta var eleverna 
befinner sig.  Matematiklärarna deltar i matematiklyftet och alla skolans lärare deltar i 
en webbkurs om betyg och bedömning. I dessa forum tycker Mariann att hon kan bidra 
med det hon fått i utbildningen, speciellt om formativ bedömning. En annan insikt hon 
fått under utbildningen är den att det inte finns en metod att hjälpa elever. Det måste 
läraren göra på alla tänkbara sätt och hon känner att hon har mer säkerhet i att utveckla 
matematiken och bidra där eftersom att hon numera har forskning ”i ryggen”. Hon har 
mer ”tyngd” i det hon säger, det är inte bara tyckanden. 

Mariann tycker inte att hon ger rådgivning eller handledning åt lärarkollegorna, men 
anser att de redan innan har ett gott samtalsklimat där hon kan påpeka om hon ser att 
något skulle kunna göras på annat sätt. De för ständiga diskussioner om hur de kan 
förbättra undervisningen och hur de ska gör med olika elever. Eftersom att hon har så 
många elever sedan tidigare som inte klarat kurser har hon svårt att hinna med det 
förebyggande arbetet. Hon skulle vilja kunna förekomma de elever som de fått 
indikationer om vid överlämningar, söka upp dem och följa upp dem, för att det inte ska 
behöva uppleva misslyckanden. 

Sandra 

Sandra är svenska/so 1-7 lärare i grunden, men har läst matematik via lärarlyftet för att 
få behörighet från årskurs 1 till 6, innan hon studerade till speciallärare i matematik. 
Efter examen bytte hon skola inom samma rektorsområde där hon fick anställning som 
speciallärare, även om ledningen inte hade koll på skillnaden enligt Sandra. Skolan är 
en f-6 skola med ungefär 250 elever. När Sandra började som speciallärare fick hon till 
stor del påverka på vilket sätt hon vill arbeta. Hon är även förstelärare och chef för 
fritids. När Sandra började arbeta som speciallärare var hon ensam och fick ta tag i alla 
bitar, inte bara matematiken. Sedan har det fortsatt så och de flesta som är i 
matematiksvårigheter är i andra svårigheter också, samt att de har många nyanlända 
elever. Sandra är också förstelärare med formativ bedömning som specialitet. 

Redan från början krävde Sandra av ledningen hur hon skulle jobba som speciallärare 
och hon fick stöd för det, och känner att hon i egenskap av speciallärare och förstelärare 
har mandat att göra det. 
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När en elev är i svårigheter ska läraren göra en handlingsplan med extra anpassningar 
som Sandra ser över. Det är viktigt att de ser över undervisningen om det ska hjälpa 
med det stöd Sandra ger. Eleverna som har handlingsplaner brukar komma till Sandra i 
en femveckorsperiod (tiden kan variera lite). De eleverna behöver kanske en 
”uppåtpuff”. Om elever kommer till Sandra under en hel termin så har det 
åtgärdsprogram. De eleverna har gått genom elevhälsoteamet där Sandra, 
specialpedagog, rektor och skolpsykolog ingår. Sandra kräver att de ska arbeta med 
samma matematikinnehåll hos henne som i klassen, alltså tar hon inte ut någon på andra 
lektioner än matematik, om det är det som gäller. Oftast har hon en grupp och de 
repeterar vad de gjort i klassen, men mycket praktiskt, t.ex. genom rita upp en 
kvadratmeter på golvet. Färdighetsträning är ingenting eleverna gör hos Sandra, utan de 
får de göra i klassen eller hemma. Däremot hjälper hon med att lägga upp 
träningsscheman eller liknande. 

De har ingen skriftlig handlingsplan för matematiken på skolan men har som rutin att 
göra screening med McIntosh (2008) i årskurs 3 och årskurs 6 i oktober, eftersom de har 
nationella prov. De följer upp med nytt test i maj. Resten av klasserna gör det screening 
av i maj, inför höstterminen. Om en elev inte klarar testerna fortsätter Sandra med att 
kartlägga elevens kunskaper genom att använda lärobokens diagnoser över de som de 
jobbat om. Då får eleven förklara muntligt. Det händer att Sandra har möte med elever 
om det är något, oftast på lektionerna eller när hon träffar dem i korridoren men ibland 
ber hon dem komma in till henne. Den veckan hon skrev loggbok gällde ett möte med 
elev en duktig elev som var klar med allt och som hon kollade innan denna fick en ny 
bok. 

Som en del i sitt uppdrag har Sandra plockat ihop och gjort i ordning lådor med 
åldersanpassat konkret material som hon lämnat i alla klasser, för att de till exempel 
fortfarande på mellanstadiet ska använda konkret material. Genom att göra 
kontinuerliga klassrumsbesök har Sandra skapat sig en bild av undervisningen och av 
eleverna. Ett klassrumsbesök innebär att hon är med, pratar med eleverna om vad de 
gör, följer upp sådant som hon vet kanske inte är som det ska. Hon ser till att syfte och 
mål finns för lektionen, samt att eleverna vet om det. Det är också ett tillfälle att se om 
undervisningen är varierad och om de har genomgångar. Hon diskuterar med läraren 
och ger konkreta tips. I början av terminen ska alla lärare lämna in en grovplanering till 
Sandra. Det har varit hårda protester mot det, men med rektorns stöd har de börjat förstå 
att det är viktigt. Hon ställer frågor till lärare som till exempel: ”Hur utvecklar eleverna 
resonemangsförmågan t.ex. när de arbetar i boken?” Hon vill få lärarna att se 
matematikboken som ett komplement till annat de gör tillsammans i grupp. Var tredje 
vecka erbjuder Sandra och specialpedagogen ÅP-verkstad, där de hjälper till med att 
skriva åtgärdsprogram. Sandra och specialpedagogen arbetar på samma sätt och enligt 
Sandra arbetar hon som speciallärare, men säger att de båda arbetar mycket med det 
organisatoriska. Det är bland annat en följd av att de haft en bristfällig ledning, vilket 
också lett till att Sandra är chef över fritids. För att få en röd tråd från skola till fritids 



34 
 

har hon tagit upp med personalen hur de kan stödja matematiken t.ex. när de bakar och 
ska mäta och väga. 

Sandra är övertygad om att för mycket ensidig, enskild undervisning är orsaken till 
matematiksvårigheter. Genom att tidigt lära av varandra i grupp, få varierad 
undervisning och använda mycket konkret material kan svårigheter förebyggas. Det 
krävs dock hårt arbete. 

Kamilla  

Kamilla har en lärarexamen i Ma/no årskurs 1-7 som grundutbildning innan hon 
utbildade sig till speciallärare och fick en tjänst som specialpedagog, som anställningen 
heter för båda specialpedagogiska yrkesgrupperna i Kamillas kommun. Kamilla har 
arbetat ända från förskolan till och med årskurs 9, men arbetar nu i en f-6 skola med ca 
400 elever. Kamilla arbetar 80 % med semestertjänst (40h/v) och är ledig en dag i vecka 

Kamilla arbetar med riktat stöd till de elever som har åtgärdsprogram och som utredning 
visat har behov av särskilt stöd i matematik. Det innebär att Kamilla är med i 
klassrummet delvis och tar ut de elever som behöver stöd i ett grupprum bredvid, ibland 
även tillsammans med elever utan svårigheter för att ge status åt insatsen och för att det 
ska vara mindre utpekande  

När Kamilla arbetar med matematikutveckling på individnivå innebär det att hon finns 
med i klassrummet där eleverna går till en del för att även ta med dem till ett 
näraliggande arbetsrum och arbeta med en eller få. Stödet är riktat till dessa personer. 
Kamilla gör även screening av elever med McIntosh tester ur ”Att förstå och använda 
tal”. Hon arbetar med att hitta verktyg för elever och föreslår alternativa läromedel och 
ser över olika lärmiljöer. Kamillas grundinställning är att eleven själv ska vara aktiv 
under stödet, men upplevde vid ett tillfälle hur en elev hade nytta av inspelade 
genomgångar i en matteapp. Hon tittar även om hur läromedlen är anpassade för eleven 
och vilka uppgifter de gör i klassen. Som speciallärare träffar hon kolleger på 
arbetslagsmöten eller på öppna elevhälsoteamsmöten när de stämmer av hur det går med 
en elev i matematik eller i annat och vad som ska göras. Det är det formella arbetet som 
kvalificerad samtalspartner och rådgivare som hon gör i samarbete med läraren. Sedan 
uppkommer spontana samtal mer i arbetsrummet. När de pratar om 
matematikutveckling handlar det till största del utifrån eleven och vad den behöver. Mer 
generella samtal om matematikundervisning och matematikinnehåll sker på träffar med 
matematiklyftet som hon deltar i. 

Om hon blir ombedd av andra lärare analyserar hon och delger resultat på McIntosh 
screening. När de då diskuterar resultatet på gruppnivå kan Kamilla få möjlighet att vara 
rådgivare i matematikutveckling. Hon gör också utredningar av elever tillsammans med 
mentor. 
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Kamilla har inget särskilt ansvar för matematikutveckling på skolan, men har en önskan 
om att få ha ett övergripande ansvar och mer strukturerat arbete kring det. Hon önskade 
att få vara matematikhandledare eftersom hon anser det vara en del av hennes uppdrag 
och i hennes kompetens. Rektor ville inte satsa de 20 % av hennes specialpedagogtjänst 
på det. När det gäller bedömning har rektor bett Kamilla att delta vid bedömning av 
nationella prov i matematik. Hon deltar även i annan bedömning för att komma med det 
specialpedagogiska perspektivet och ställa frågor. 

I arbetsbeskrivningen står det även att hon ska ge handledning, men det är inte uttalat 
och Kamilla tycker inte att hon har fått mandat att till exempel ge råd när hon ser brister 
i undervisningen hos andra lärare. Det som avgör vad Kamilla gör med eleverna är 
utifrån deras utredda behov i åtgärdsprogrammen. När det handlar om arbetet med 
kollegorna är det deras önskemål som formar samtal och rådgivning eller om rektor ber 
henne att delta i t.ex. bedömning. Tillsammans med det specialpedagogiska teamet har 
de arbetat hårt med att försöka se till hela elevens lärmiljö och vilka anpassningar som 
kan göras i klassrummet trots lärarnas önskemål om att de oftare ska ta ut elever. 

På Kamillas skola anställs alla som specialpedagoger och de delar upp klasser mellan 
sig. Det innebär att Kamilla inte har särskilt ansvar för stöd i matematik utan i allt. När 
hon precis var färdigutbildad fick hon däremot hålla på med matematik lite mer ett tag. 
Kamilla skulle vilja jobba mer med matematik, men ser också att de elever som har 
särskilt stöd är ofta i svårigheter i många ämnen. 

5.2 Vad gör speciallärare med inriktning mot matematikutveckling i 
sitt arbetsuppdrag? 

Hur en speciallärare arbetar med matematikutveckling med elever ser olika ut. På 
individnivå tar de ut elever i mindre grupper (2-5 st) efter att de sett över 
undervisningen och utredning visat eleven behöver det som extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Det arbetet kan ske delvis i klassrummet eller i grupprum. Även om de tar 
ut en mindre grupp är stödet riktat till den enskilda eleven utifrån dennes åtgärder. Ingen 
speciallärare tar ut elever utan föregående utredning enligt intervjuerna.  

Mimmi tar dock aldrig ut elever utan sitter i klassrummet med de elever som ”fallit ur” 
totalt på matematikscreening de gjort. De kan vara 2-3 elever i klassen som stödet riktas 
mot. Hon betonar att hon inte arbetar med att ta ut elever, men att stödet är riktat till 
individer och att hon inte är ett allmänt stöd i klassen.   

Det som menas är att jag jobbar ingenting med att ta ut elever, ingenting alls…(Mimmi 
rad 51) 

 Enligt loggböckerna undervisas en elev helt enskilt under ett tillfälle den veckan 
loggböckerna skrevs (Mariann).  
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Det stöd som specialläraren arbetar med är till för att eleven ska klara kunskapskraven, 
men på gymnasiet ger speciallärarna inte bara stöd åt elever under pågående kurser, utan 
även efter att de inte klarat kurserna och redan gått ut gymnasiet. De två speciallärarna 
på gymnasiet arbetar med elever helt individualiserat oavsett om de är enskilt, i klass 
eller i grupp. Hon utgår från var eleven befinner sig och har individuella genomgångar 
och kommunikation med eleverna. De går igenom och tränar och betar av kursen med 
små tester efter olika moment.  

I arbetet med den enskilda eleven är specialläraren nära eleven, ställer utmanande frågor 
och får eleven att tänka högt och motivera. Sandra och Mimmi är noga med att påpeka 
att de arbetar med samma innehåll som de andra i klassen. 

”Jag sitter bredvid och vi gör det samma som alla andra gör…” (Mimmi rad 72 om hur 
hon arbetar i klassen) 

”Jag kräver att vi jobbar med samma saker…” (Sandra rad 38 om när hon tar ut elever) 

Arbetet hos specialläraren består av mycket kommunikation och praktisk matematik. 
Specialläraren repeterar det som gjorts i klassen på ett annat sätt, men arbetar inte med 
färdighetsträning. Specialläraren använder appar på Ipad och konkret material eller 
mattespel med eleverna. Arbetet kan också innehålla att kolla av en elev utan några 
svårigheter i matematik för att ge eleven anpassade uppgifter som är mer utmanade 
(Sandra).  

Speciallärarna arbetar i varierande grad med undervisning eller stöd till elever på 
individnivå. På gymnasiet arbetar de på individnivå med elever som huvuduppgift i sitt 
arbetsuppdrag. På grundskolan har de även andra uppgifter som stöd i andra ämnen.  

Den matematik speciallärarna främst uppger att de behöver arbeta med elever är brister i 
taluppfattning och positionssystemet. Grundläggande taluppfattning, de fyra räknesätten 
och bråk uppger speciallärarna är problemområden som de arbetar med. En del 
speciallärare gör utredningar av elever och är med vid bedömning och betygssättning. 

Speciallärare arbetar på gruppnivå genom att de undervisar all sin tid i klasser (Petter) 
och ansvarar för genomgångar i klasser där behöriga matematiklärare saknas (Mimmi).  

Det arbete som specialläraren gör på individnivå med lärare, och som kan kopplas till 
examensmålet att fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som 
rör matematikutveckling, sker på initiativ från både speciallärare och lärare. Ibland blir 
de kontaktade av lärare för samtal, rådgivning och handledning eller så är det 
speciallärarna själva som initierar rådgivning och handledning. Speciallärarna gör 
klassrumsbesök och observerar lärares undervisning, samt ger feedback. De ber också 
om att få lärares grovplaneringar för terminen för påseende. I arbetslaget för 
specialläraren samtal med kollegor och bidrar med sin kompetens inom området. De är 
deltagare eller handledare i matematiklyftet och analyserar och delger lärargrupper 
resultat på matematikscreeningar av klasser. 
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När speciallärarna samtalar med lärare har ofta samtalen olika innehåll beroende på 
lärarens behörighet. Det finns en del obehöriga matematiklärare ute i verksamheterna 
och då uppger speciallärarna att rådgivning och handledning handlar om hur lärarna ska 
göra vissa moment i undervisningen. Det kan vara att förklara hur en matematikuppgift 
ska lösas eller hur de strukturerar lektionen eller t.ex. hur de ska arbeta med klockan 
osv. I samtal med behöriga matematiklärare blir det mer didaktik, hur läraren till 
exempel kan visa olika matematiska innehåll för att göra det tydligt, vad som händer 
hos eleverna och vad som blir nästa steg. Vid observation av lärarens undervisning tittar 
speciallärare (Sandra) om de har syfte och mål med lektionen och följer upp vad de ska 
arbeta med utifrån screeningar. Observationen följs av feedback och konkreta tips för att 
kunna förändra och förbättra undervisningen. När speciallärare analyserar och delger 
resultat på screeningar till lärargrupper ger de också uppgifter som lärarna ska arbeta 
med på gruppnivå med elever. 

Ett mer övergripande ansvar för arbete som ska förbättra elevernas matematikutveckling 
på skolnivå kan återfinns hos två av de fem intervjuade. Sandra har plockat ihop konkret 
åldersadekvat konkret material i lådor som hon försett alla klasser med, speciellt med 
tanke på att klasserna på mellanstadiet inte haft tillgång till konkret material. 
Speciallärarna driver också på rutiner på hur de ska använda screening i matematik och 
ansvarar för matematikplaner på skolan. Speciallärare samarbetar också med 
specialpedagoger och i specialpedagogiska team som arbetar mer övergripande och är 
delaktig med sin kompetens i elevhälsoteam (Sandra och Kamilla). 

Speciallärare arbetar med elevers matematikutveckling på tre nivåer; individ-, grupp- 
och skolnivå. Huvudsakligen rör de sig på individnivå. I studien är det skillnad mellan 
speciallärare på grundskolan och gymnasieskolan, där de senare enbart arbetar med 
ämnet matematik på individnivå. Speciallärarna på grundskolan har andra 
specialpedagogiska uppgifter i sitt arbetsuppdrag. 

5.3 Vem eller vad är det som avgör hur speciallärarens 
arbetsuppdrag ser ut? 

Det finns olika faktorer som avgör hur speciallärarens arbetsuppdrag gestaltas enligt vad 
som kommit fram i intervjuerna: specialläraren själv, rektorn, skolstruktur/kultur och 
vilka elever och kollegor som finns.  

Specialläraren påverkar sitt arbetsuppdrag genom att personligen hävda eller kräva 
(Sandra) vissa arbetsuppgifter och arbetsområden utifrån sin övertygelse om hur det bör 
ske, samt med hänvisning till sin kompetens och kunskap förvärvad genom utbildningen 
och med stöd av forskning. Det kan till exempel vara hur de ska arbeta med elever i 
behov av stöd eller hur de arbetar i relation till kollegor. 

”Och förresten skriver forskningen att vi inte nått resultat på det här sättet” (Mimmi 
rad 400 om samtal med sin rektor om arbetsuppdraget). 



38 
 

Förväntningar från lärare på att specialläraren ska ta ut elever ställs mot speciallärarens 
styrka att stå emot dem 

… det är protester. Det är såna protester, men då måste man ha ledningen i ryggen att 
så här tror är barnets bästa (Sandra rad 240-241 om att inte vara traditionell 
speciallärare). 

Den andra faktorn är rektor som ger ett uppdrag direkt till specialläraren eller ger 
mandat till specialläraren att själv utforma uppdraget. Om speciallärare och rektor har 
samma syn på uppdraget påverkar det arbetsuppdraget i hög grad. Om inte rektor ger 
mandatet kan inte specialläraren utföra vissa uppgifter som hon menar ingår i uppdraget 
enligt examensordningen. Till exempel ansåg Kamilla att rektor inte gav henne 
mandatet att fungera som samtalspartner och kvalificerad rådgivare angående 
matematikutveckling.  

Skolans struktur och även kultur påverkar arbetsuppdraget till exempel om 
specialläraren arbetar enbart med matematik på individnivå eller om det ingår andra 
arbetsuppgifter. Speciallärarens arbete ser olika ut i olika verksamheter inom skolan. 
Gymnasieskolan har en annan struktur än grundskolan och de skiljer sig mellan dessa 
två verksamheter. Hur strukturen på ledningen sett ut har också påverkat hur mycket 
specialläraren själv utformat arbetsuppdraget som vid avsaknad av rektor en tid eller 
ledningsbyte (Mariann och Sandra). Strukturen på den personal som finns har betydelse 
för arbetsuppdraget, till exempel om det är brist på matematiklärare och matematisk 
kompetens i verksamheten. Skolans kultur, hur de arbetat med specialpedagogik och hur 
de ser på specialpedagogiska yrkesroller påverkar. Genom att enbart anställa 
specialpedagogisk personal med tjänstebeteckningen specialpedagog har kommunen 
pekat ut riktningen hur den yrkesrollen ska utformas.  

Vilka elever som finns på skolan eller i verksamheten påverkar också arbetsuppdraget. 
En ökande mängd nyanlända gör att speciallärarens arbetsuppdrag innefattar stöd även i 
andra ämnen än matematik. När speciallärare arbetar på lägre stadier ingår även stöd i 
andra ämnena än matematik eftersom många elever i behov av stöd har det i både 
matematik och svenska på och specialläraren ansvarar för hela eleven. Stödet beror 
också på om eleven har funktionsnedsättning. 

Kollegornas inställning till speciallärarens arbetsuppdrag och om de ger specialläraren 
legitimitet att till exempel verka i rollen som rådgivare påverkar också arbetsuppdraget 
till viss del.  

Resultatet kan sammanfattas i att speciallärarna och rektorerna påverkar hur 
arbetsuppdraget ser ut i verksamheten. Yttre orsaker som att det kommit många 
nyanlända samt brist på matematiklärare gör att specialläraren arbetsuppdrag anpassas 
efter de utmaningar verksamheten möter. 
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5.4 Hur tolkar speciallärarna sitt uppdrag? 

I stora drag tolkar speciallärarna sitt uppdrag som att de ska arbeta med elever och 
lärare, med undervisningen och med matematikämnet. 

Speciallärarna (Mariann, Mimmi, Petter) ser sitt uppdrag som ett elevnära arbete. Det 
viktigaste är arbetet ”på golvet” bland eleverna. Det elevnära arbetet innebär att hjälpa 
de elever som misslyckats med matematiken att våga tro på sig själva igen genom att 
visa på vad de faktiskt kan och har lärt sig. Ännu hellre vill de arbeta proaktivt genom 
att fånga upp elever innan de hamnat i för stora svårigheter och till exempel avhjälpa det 
genom intensivundervisning utanför ordinarie undervisningstid. Petter säger att det hans 
största arbete är att hjälpa sina elever att bygga upp sitt självförtroende. 

När speciallärare tolkar sitt uppdrag att de ska arbeta med lärare handlar det om att de 
ska vara rådgivare och kvalificerade samtalspartner i problem eller utmaningar som 
berör matematikutveckling för att lärare ska kunna utvecklas i sin undervisning. Vid 
klassrumsobservationer, genom vad specialläraren ser eller utifrån vad eleven behöver 
stöttas läraren i sin roll. Speciallärarna anser att de har kunskap och insikter som de kan 
bidra med. De anser också att deras uppdrag är att stötta lärare som är svaga i sin 
yrkesutövning och inte klarar en klass (Petter) men också att ge stöd till läraren i form 
av extra tid för elever i behov av stöd som lärarna inte hinner med 

”Det tror jag inte man som klasslärare hinner med (…)det hinner ju jag” (Mimmi rad 3 
62 och 365) 

”… läraren känner att de försökt göra allting de hinner och mäktar med i klassrummet” 
(Mariann rad 361-362) 

”Lärarna orkar inte. De har så komplext, stora klasser, så de hinner inte…”( Petter rad 
144)  

Speciallärarna ser också att deras arbetsuppdrag ska innehålla arbete med 
undervisningen, inte att undervisa. Det handlar om att förändra och förbättra 
matematikundervisningen. Enligt speciallärarna är den största orsaken till 
matematiksvårigheter att eleverna inte får tillräckligt bra undervisning. Speciallärarna 
vill att matematikundervisningen ska komma bort från läroboksstyrning och ensidig tyst 
räkning. Genom att vara i klassrummet som observatör eller genom det som kommer 
fram på screeningar av elevers matematikkunskaper vill specialläraren handleda och 
påverka undervisningen. 

Arbete med att förändra undervisningen ligger nära speciallärarens tolkning av 
uppdraget att ha ett övergripande ansvar för matematikämnet. De vill vara ledande i 
matematikutvecklingsarbete genom att till exempel vara handledare i matematiklyftet. 
De ser sig själva som ansvariga för matematikutvecklingsarbete på skolan, genom att ha 
ansvar för matematikplaner och anser att de har kompetens att bidra med när de deltar i 
matematiklyftet. Speciallärarna anser också att de ska få mandatet att påverka arbetet 
med både ämnet och elever i behov av stöd utifrån ett relationellt helhetsperspektiv. 
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Sammanfattningsvis visar studien att speciallärarna tolkar sitt arbetsuppdrag som att de 
ska ha särskilt ansvar för matematikutveckling. Även om de delar många uppgifter med 
specialpedagogen (Sandra och Kamilla) anser de att de har en speciell ämneskompetens. 
Speciallärarna på gymnasiet (Petter och Mariann) skiljer sig från de andra genom att de 
tolkar sitt arbetsuppdrag huvudsakligen på individnivå med elever. 
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6 Diskussion 
När jag började med denna studie hade jag just läst Göransson et al. (2013) om de olika 
specialpedagogiska yrkesrollerna, specialpedagog och speciallärare. De tycktes att dessa 
roller var ganska lika varandra och jag började att titta på examensbeskrivningarna. 
Visst var de lika, men det som väckte min nyfikenhet var hur speciallärare med 
inriktning mot matematikutveckling egentligen arbetar. Hur kom själva inriktningen till 
uttryck i deras arbete? Med tanke på att matematikämnet under senare år har fått allt 
mer uppmärksamhet i samband med att svenska elevers resultat i matematik generellt 
sjunkit i internationella utvärderingar som PISA och TIMSS (Skolverket, 2012), och 
med tanke på hur matematiksvårigheter kan förklaras som ett resultat av bristfällig 
undervisning, hur arbetar specialläraren då?  

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur speciallärare med inriktning 
mot matematikutveckling arbetar och vad arbetet innehåller genom att ta reda på vad de 
gör, vad som avgör vad de gör och hur de själva tolkar sitt uppdrag. Studien gör inga 
anspråk på att presentera heltäckande eller generella slutsatser dras, men resultatet kan 
ligga till grund för diskussion och nya frågeställningar. 

6.1 Slutsatser 

Resultatet enligt denna studie visar att de intervjuade speciallärarna arbetar med elevers 
matematikutveckling på individ-, grupp- och skolnivå, med övervikt på individnivå. I 
studien är det skillnad mellan speciallärare på grundskolan och gymnasieskolan, där de 
senare enbart arbetar med ämnet matematik på individnivå. Speciallärarna på 
grundskolan har andra specialpedagogiska uppgifter i sitt arbetsuppdrag. 

Vem eller vad som påverkar speciallärarnas arbetsuppdrag enligt studien är 
speciallärarna själva och rektorerna. Andra påverkansfaktorer är yttre orsaker som att 
det kommit många nyanlända samt brist på matematiklärare.  

Speciallärarna i denna studie tolkar sitt arbetsuppdrag som att de ska ha särskilt ansvar 
för matematikutveckling. Även om de delar många uppgifter med specialpedagogen 
(Sandra och Kamilla) anser de att de har en speciell ämneskompetens. Speciallärarna på 
gymnasiet (Petter och Mariann) skiljer sig från de andra genom att de tolkar sitt 
arbetsuppdrag huvudsakligen på individnivå med elever. 

Nedan diskuteras resultaten i de olika forskningsfrågorna. 

6.2 Arbetsuppdraget 

Den intention som fanns, att få en specialpedagogisk funktion som även skulle inrikta 
sig direkt mot elever (Högskoleverket, 2006) visar sig i både det faktiska 
arbetsuppdraget och speciallärarens egen tolkning av uppdraget hos personerna i denna 
studie. Alla speciallärare arbetar på individnivå med elever i olika grad. Farhågan att 
gamla föreställningar om speciallärarrollen ska belasta den nya speciallärarrollen 
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(Ahlefeld Nisser, 2014) tycks inte ha fått fullt genomslag hos intervjupersonerna, 
eftersom studien visar att speciallärarna omfattar ett relationellt synsätt på 
matematiksvårigheter och uttrycker att de arbetar utifrån det. Särskiljande lösningar sker 
inte per automatik utan som extra anpassning eller särskilt stöd enligt arbete utifrån 
Skolverkets allmänna råd (2012). Enligt Göransson et al. (2003) är den allmänna 
hållningen bland speciallärare och specialpedagoger ett relationellt synsätt, men att de i 
verksamheten arbetar utifrån ett kategoriskt perspektiv. I studien anser jag att 
speciallärarna arbetar utifrån ett relationellt helhetsperspektiv även om det innebär att 
”stångas” lite med kollegor om det.  

Speciallärarna i studien arbetar också på gruppnivå, till exempel genom att de gör 
screeningar av elevernas matematikkunskaper för att fånga upp elever och för att se var 
undervisningen behöver utvecklas. Flera använder testerna från ”Förstå och använda 
tal” av Alistair McIntosh (2008), vilka testar taluppfattning, vilket överensstämmer med 
det som enligt tidigare forskning betecknas som god undervisning när det gäller val av 
ämnesområden (Reys & Reys, 1995). Syftet med materialet är att hjälpa lärare att hitta 
missuppfattningar hos elever och även hjälpa lärare till en medveten undervisning 
(McIntosh, 2008). Bristande undervisning kan ge upphov till matematiksvårigheter 
(Engström, 2003) och god undervisning främjar matematikutvecklingen och lärandet 
(Skolverket, 2012). Forskning visar också att god taluppfattning kännetecknar 
framgångsrika elever i matematik (Reys & Reys, 1995). Det är dock något som kräver 
medveten undervisning. Genom att speciallärare systematiskt screenar elever med t.ex. 
McIntosh-testerna och på så sätt försöker ringa in var undervisningen inte gått fram 
arbetar speciallärarna i studien förbyggande med lärmiljöer enligt 
examensbeskrivningen (SFS 2008:132).  

Speciallärarna arbetar med taluppfattning med elever, ofta genom muntlig 
kommunikation där eleven får motivera sina svar och specialläraren ställer utmanande 
frågor. De arbetar också praktiskt och konkret med olika material. Genom att avvika 
från det procedurella beräknandet i arbetet med elever till förmån för förståelse för 
innehåll och begrepp visar speciallärarna att de är insatt i vad forskning säger om god 
matematikundervisning. Skolverket (2012) pekar på att kommunikation är en bristvara i 
svenska skolors matematikundervisning och att allt för mycket är inriktat på att utföra 
beräkningar.   

Speciallärarna arbetar och förespråkar att arbeta med konkret material, men under 
överinseende och styrning så att matematikinnehållet blir synligt. Detta visar att de 
intervjuade speciallärarna är insatta i vad som kan bli en fallgrop vid användning av 
konkret material. I en utvärdering från Skolverket (2011) framkom att många skolor 
som köpt in konkret material blev mer upptagna av materialet än matematiken det 
handlade om. Lärare ville variera och komma ifrån läroboksstyrning, men när de släppte 
boken tappade något på vägen, elevernas förståelse och matematiken. Man ville ifrån 
läroboksstyrning, men hade inte analyserat varför läroboken blivit styrande (ibid.) 
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Enligt Löwing (2004) beror det på bristande kunskaper i ämnet. I utvärderingen 
(Skolverket, 2011) framkom vad som var faktorer för framgång i 
matematikundervisningen. Det var när lärare hade fördjupat sina didaktiska 
ämneskunskaper och visste vad de gjorde med det konkreta materialet, som en del i en 
långsiktig planering med mål.  

Det finns i studien exempel på speciallärare som rör sig i området matematikutveckling 
som skolutveckling. Dessa speciallärare arbetar med att driva skolans matematikplan 
som innehåller strategier för att följa upp undervisningen och elevernas 
matematikutveckling. En speciallärare arbetar också systematiskt med 
lektionsobservationer med feedback på undervisningen som syftar till att stötta lärarna 
till förbättrad ämnesdidaktik. Detta är glädjande med tanke på att specialpedagoger inte 
kunnat hävda sig inom ämnet skolutveckling enligt Göransson et al. (2013). Berg 
(2003) skriver att skolutveckling kan leda till förändring av ett problem om arbetet sker 
genomtänkt och systematiskt, annars riskerar gamla föreställningar att cementeras. 
Tidigare satsningar har inte alltid varit genomtänkta. Den ”nya matematiken” och IMU-
projektet infördes utan att de provats ut och utvärderats (Emanuelsson et al., 2003). 
Likaså har satsningar avbrutits som gjorts och det har införts nya moment utan 
fortbildning för lärare, som t.ex. problemlösning i Lgr 80 (Emanuelson el al., 2003 och 
Löwing, 2004). Utifrån de erfarenheterna skulle speciallärarna kunna vara drivande i de 
satsningar som gjorts (mer undervisningstid, matematiklyftet) för att gynna elevers 
matematikutveckling så att arbetet blir systematiskt och genomtänkt på de tre nivåerna 
individ-, grupp- och skolnivå. Då tänker jag att arbete för att fånga upp elever och veta 
var de befinner sig, samt påverkan på undervisning bör genomföras medvetet för att en 
verklig förbättring ska ske.  

Speciallärarna inom f-6 har också samarbete med rektor och elevhälsoteam. Ahlberg 
(2013) skriver att det är viktigt med ett helhetsperspektiv, där de olika kontexterna har 
kommunikation med varandra. Visionen ska delas på alla nivåer. Hon anser också är det 
också av stor vikt att betrakta förändringsarbete inte bara på individnivå utan även på 
grupp-och skolnivå (ibid.). Att specialläraren skulle vara lämpad i 
skolutvecklingsområdet matematikutveckling stöds av de kompetenser specialläraren 
har. I den stora mattesatsningen som gjordes i samband med Lgr 69 deltog 
matematikexperter som saknade den didaktiska kompetensen (Emanuelsson, 2001). 
Speciallärare kan förväntas ha båda kompetenserna att bidra med. 

Studien indikerar att det är skillnad mellan arbetsuppdragen för speciallärare inom f-6 
och speciallärare på gymnasiet. Speciallärarna i klasserna f-6 rör sig mer i 
arbetsområden som liknar specialpedagogens enligt hur specialpedagogrollen beskrivs i 
Göransson et al. (2013). Till exempel i Kamillas (f-6) kommun har båda 
specialpedagogiska yrkesgrupperna tjänstebeteckningen specialpedagog. Enligt Sandra 
(f-6) visste inte ledningen skillnad på yrkesgrupperna när hon tillträdde sin tjänst. 
Speciallärarna i f-6 rör sig inom alla tre nivåerna i sitt arbetsuppdrag, individ-, grupp 
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och skolnivå.  Speciallärarna på gymnasieskolan har ingen mer övergripande 
specialpedagogisk roll, de arbetar enbart med elever och ingår inte i elevhälsoteam 

Enligt Göransson et al. (2003) är yrkesrollen för speciallärare och specialpedagoger 
beroende var i en verksamhet dessa befinner sig. Resultat från en totalstudie om 
specialpedagogiska resurser i gymnasieskolan visar många gymnasieskolor helt saknar 
specialpedagogiska resurser. I den studien räknades inte det individuella programmet 
med eftersom det är speciellt specialpedagogiskt resurskrävande. Det stöd som ges är 
oftast utanför ordinarie undervisningstid och ofta används nivågruppering (Ramberg, 
2015). Av de specialpedagogiska resurserna är endast en liten del speciallärare på 
gymnasieskolan. De flesta är specialpedagoger (Göransson et al., 2013). Marianns 
arbetsuppgifter med att anpassa uppgifter stämmer också med Ramberg (2015) att 
tillhandahålla uppgifter på olika nivåer. En mindre del av tiden ges till stöd inom 
klassens ram, så också hos Mariann. Båda dessa gymnasielärare nämner också hur 
misslyckandet har präglat dessa elever, som har dåligt självförtroende, att de kan må 
bättre i en mindre grupp eller enskilt, vilket har angetts som syfte med nivågruppering 
”på rätt nivå” och ”känna att de lyckas” enligt Skolverket (2003).  

Speciallärarna på grundskolan verkar också anse att de är kompetenta inom en mer 
specialpedagogisk roll och ser att det kan vara samma elever som behöver stöd i olika 
ämnen. Det kan vara andra svårigheter hos elever som språkstörningar eller dyslexi som 
gör att en elev kan hamna i matematiksvårigheter (Sterner & Lundberg, 2002). I 
Normans (2013) intervjustudie med rektorer kom det också fram att de gärna ser en 
bredare specialpedagogisk kompetens på lägre stadier, medan den kompetens som 
efterfrågas på högstadiet skulle vara mer ämnesinriktad, vilket skulle kunna appliceras 
på denna studie utifrån skillnaderna mellan speciallärarna på gymnasieskolan och 
grundskolan. Dessutom skiljer sig skolformerna åt. Gymnasieskolan är frivillig och 
eleverna läser kurser som inte alltid är inom den ordinarie klassens ram. 

Studien tycks visa att speciallärare i matematik arbetar på individ-, såväl som grupp- 
och skolnivå. Dock verkar betoningen ligga på individnivå. Denna studie kan inte 
fastslå att det är skillnad mellan grundskola och gymnasieskola hur speciallärarens 
arbetsuppdrag ser ut, men möjligtvis väcka frågan. Flera av de intervjuade 
speciallärarna ger dock uttryck för ett förhållningssätt till matematiksvårigheter som 
harmonierar med ett relationellt synsätt, som också examensmålen och styrdokument 
står bakom.  

6.3 Vad och vem som avgör arbetsuppdraget 

Det är tydligt i studien, trots att de gör lite olika, att rektorns stöd och ”fria händer” 
”ledningen i ryggen” är det som avgör vad specialläraren gör. Speciallärarna stödjer sig 
också och hänvisar tillbaka på den kunskap de tillägnat sig under utbildningen. Det 
verkar ge dem styrka att göra anspråk på hur deras arbete ska se ut. Resultaten indikerar 
också att om specialläraren får med sig rektorn på det hon tror på så kan 
arbetsuppdraget formas på olika sätt. När specialläraren fått mandatet så har hon fria 
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händer att rikta in sitt och arbete med matematikutveckling direkt med elever, eller att 
mer förändra organisatoriskt och innehållsmässigt i undervisningen. Det är inte enkelt 
enligt speciallärarna i f-6 och rektors insats är av väsentlig betydelse. Varför det blir så 
olika kan bero på att specialläraruppdragets innehåll inte är reglerat i skollagen, utan 
statens styrning av uppdragets innehåll representeras i vad speciallärare förväntas kunna 
enligt examensmålen. Enligt skollagen är rektor ansvarig att besluta över och organisera 
det specialpedagogiska arbetet. Eftersom det inte finns någon formell auktoritet för 
speciallärare (och specialpedagoger) i lagar och förordningar, kan behörighetsområdet 
bli förhandlingsbart på det lokala planet (Göransson et al., 2013) som också denna 
studie tycks visa på. Andra studier visar att rektorers insatser är väsentliga för 
skolutveckling (Scherp, 2003) samt att specialläraren får mandatet och förtroendet av 
rektor att till exempel arbeta som kvalificerad samtalspartner och rådgivare (Ahlefeld 
Nisser, 2009). Skolverket (2012) lyfter också fram att rektorer bör inta en aktiv roll in 
matematikutvecklingsarbetet. 

Inte heller resultatet på frågeställningen om vem eller vad som avgör speciallärarens 
uppdrag kan generaliseras utifrån denna studie. Det flera faktorer som påverkar i denna 
studie och att det verkar som att speciallärarna har möjlighet att påverka uppdraget. 
Troligt är att rektor har stor betydelse även i andra fall, eftersom att skollagen stadgar 
rektors ansvar. Huruvida det lokalt förhandlingsbara uppdraget är bra eller dåligt vore 
intressant för vidare diskussion. Frågan kan ställas om rektor har den ämneskompetens 
och kompetens inom specialpedagogik som krävs (och som specialläraren har). Detta 
examensarbete skulle även kunna vara ett bidrag till diskussion om vikten av att 
specialläraren får mandat av rektorn att verka utifrån examensmålen i sitt arbetsuppdrag. 

6.4 Speciallärarnas tolkning av uppdraget 

Utifrån resultatet på denna studie menar de flesta speciallärarna att större vikt bör läggas 
vid att det är didaktiska orsaker till matematiksvårigheter i första hand och det är så de 
vill arbeta. Det gör de genom att arbeta utifrån Skolverkets allmänna råd kring särskilt 
stöd och extra anpassningar (2014). Den didaktiska förklaringsmodellen harmonierar 
med ett relationellt synsätt eftersom att individen då inte är bärare av problemet, utan att 
utgångspunkten är elevernas naturliga olikheter. Speciallärarna påpekar också den 
läroboksstyrning som finns, bristen på utbildade matematiklärare, den ensidiga 
undervisningen, för lite problemlösning och att arbetet inte sker utifrån de matematiska 
förmågorna som finns beskrivna i Lgr11. Det gäller speciellt för speciallärarna på låg 
och mellanstadiet. Det ser sitt uppdrag som att utveckla matematikundervisningen till en 
mer varierad undervisning, där läroboken inte ska vara huvuduppgiften utan ett 
komplement. De anser att matematikkunskaperna är svaga hos lärarna, vilket enligt 
Löwing (2004) är en orsak till läroboksstyrning.  

Av de tre speciallärarna som fått utforma sitt arbete med matematikutveckling utifrån 
sin egen vilja verkar det som att Mariann (Gy) tolkar sitt uppdrag som att ge stöd åt 
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individer i deras lärande och matematikutveckling. Hennes uppdrag kan uppfattas som 
kompensatoriskt i och med det. Hon vill arbeta proaktivt men skolstrukturen som består 
av många som redan misslyckats samt nyanlända påverkar hennes arbete just nu. 
Mimmi (f-6) ser delaktigheten i klassen som en viktig del, en rumslig och social 
inkludering. Hon är mest inriktad på arbete med elever och deras matematikutveckling 
men inte utan insyn och observation på hur undervisningen ser ut. Sandras (f-6) arbete 
med matematikutveckling är särskilt stöd till elever, men hon har den mest uttalade 
ambitionen att få en förändrad matematikundervisning i stort som är bra för alla elever, 
ett mer ämnesinriktat uppdrag. Kamilla (f-6) önskar också ett lite mer ämnesinriktat 
arbetsuppdrag och vill ha ett övergripande ansvar över matematikutvecklingsarbetet på 
skolan. 

Det som inte kommer fram i det skriftliga resultatet i studien är den glöd för sitt yrke 
och för matematiken som alla speciallärare uttryckte i intervjuerna. Om speciallärarna 
skulle få vara delaktiga i skolutveckling på matematikområdet på alla nivåer skulle 
förutsättningar finnas för gynnsam matematikutveckling för alla elever. Utveckling 
kräver tid och för en långsiktig förändring är styrning och ledning av verksamheten 
viktig, samt rektors roll som pedagogisk ledare (Skolverket, 2012). Speciallärarna har 
kompetens inom ämnesområdet och blir så en resurs för rektor. Genom kontinuerlig 
uppföljning i ett genomtänkt arbete kan elever som riskerar att utveckla 
matematiksvårigheter fångas upp t.ex. genom screeningar som lokaliserar var eleven 
befinner sig i sin matematikutveckling, som också är en del i formativ bedömning 
(Wiliams, 2009). Detta ska leda till kunskap om nästa steg i undervisningen. Skolverket 
(2012) menar också att resurser behövs avsättas i utvecklingsarbete, till exempel att 
möjligheter ges till kollegialt lärande för lärare. Matematiklyftet bygger på kollegialt 
lärande och syftar till att utveckla undervisningskulturen (Bergius, Dahlberg, Wallby, 
2013). Speciallärarna sätter hopp till att det ska leda till förbättring och utveckling av 
matematikundervisningen bland matematiklärare. 

Speciallärarens egen tolkning av uppdraget i denna studie har både att göra med 
matematikämnet, matematikundervisningen och det specialpedagogiska uppdraget. 
Examensmålen för specialläraren uttrycker en ämnesspecifikation till skillnad från 
specialpedagogens, vilket gör avtryck hos speciallärarna i studien, och skulle kunna 
kopplas till de intentioner som fanns; att stärka elevers matematikkunskaper. 

Sammanfattningsvis skulle resultatet i studien kunna tyda på att speciallärare arbetar på 
tre olika nivåer med elevers matematikutveckling. Det skulle också kunna tyda att 
arbetet på gymnasieskolan verkar vara mer direkt mot elever på individnivå med 
matematikämnet, medan de speciallärare som arbetar på låg- och mellanstadiet har 
arbetsuppgifter inom andra ämnen och andra specialpedagogiska uppgifter. Studien 
indikerar också att specialläraren själv har möjlighet att hävda hur arbetsuppdraget ska 
organiseras, men behöver rektors mandat. Skolans struktur och kultur kan också 
påverka. Speciallärarna uttryckte alla sin tolkning av vad arbetsuppdraget ska innehålla. 
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I stora drag tolkar de sitt uppdrag som att de ska arbeta nära elever och lärare, med att 
utveckla undervisningen och matematikämnet.  

6.5 Metoddiskussion 

Syftet att beskriva och analysera hur speciallärare med inriktning mot 
matematikutveckling arbetar, eller hur deras arbetsuppdrag ser ut på individnivå, 
gruppnivå och skolnivå handlade om att lyfta upp den berättelse speciallärarna själva 
ger om att vara speciallärare med inriktning mot matematikutveckling. En 
semistrukturerad intervju som metod ger möjlighet till att utforska frågor lite djupare. 
Det ger också möjlighet för den intervjuade att komma med innehåll som denna tycker 
är viktiga. Det är också en metod som inte kräver kostnader vilket gör den till en 
passande metod i småskalig forskning där budgeten är begränsad (Denscombe, 2009).  

Jag har vid intervjuerna haft min intervjuguide men använt den flexibelt för att få 
intervjupersonerna att berätta. Under intervjun gav jag också tillfälle för den intervjuade 
att kommentera och förtydliga genom att göra sammanfattningar av vad de sagt. 
Loggboken var ett gott verktyg för att ge en fullständigare bild (ibid.) av speciallärarens 
vardag. För att få en ännu tydligare och fullständigare bild skulle jag ha kunnat be om 
utförligare loggböcker och ägnat mer tid till att ställa frågor om innehållet i 
loggböckerna utifrån fokus på matematikutveckling. Trots den insikten visar ändå 
resultatet hur speciallärare arbetar på individ-, grupp-, och skolnivå med elevers 
matematikutveckling och vad som är andra arbetsuppgifter och kan leda till diskussion 
om hur speciallärarens arbete ska utföras med tanke på elevers matematikutveckling. 
Dessutom hade jag även kunnat intervjua rektorer eller kollegor till speciallärarna, men 
ville att de skulle kunna prata fritt utan att rektor eller kollegor ska kunna identifiera 
dem. Det finns fallgropar att se upp med vid intervjuer till exempel den kontext 
intervjun görs i, intervjuareffekten, dvs. de intervjuades uttalanden är påverkade av 
forskarens identitet och inspelningsutrustning kan verka hämmande (ibid.). Min 
uppfattning är dock att ovannämnda nackdelar inte har påverkat intervjupersonerna i 
alltför hög grad eftersom att jag genom min erfarenhet är förtrogen med deras 
verklighet, vi kan identifiera oss med varandra samt att de har berättat villigt och 
avspänt. Enligt Kvale (2009) bör egna uppfattningar åsidosättas, vilket kan vara svårt. 
Genom respondentvalidering samt att jag använt intervjupersonernas egna ord och 
begrepp från intervjuerna för sin verklighet har jag velat begränsa mina egna tolkningar. 
Ingen av intervjupersonerna har heller haft något att invända mot de 
intervjusammanfattningar som gjorts. 

6.6 Slutord och förslag på framtida studier 

Vad är det som är speciellt med speciallärare med inriktning mot matematikutveckling? 
Hur kommer själva inriktningen mot matematikutveckling till uttryck i speciallärares 
arbete? Det var undersökningsproblemet jag började att brottas med när arbetet 
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inleddes. Svaret på det skulle kunna sammanfattas i att matematikämnet ligger de 
intervjuade speciallärarna varmt om hjärtat och de vill arbeta med utveckling av 
matematiken i elevers lärande och i undervisningen. Matematikutvecklingsuppdraget 
tycks komma till uttryck i deras arbete som ett resultat av deras eget brinnande intresse 
för ämnet. De är väl medvetna om sin speciella ämneskompetens i sitt 
specialpedagogiska arbete och de driver dem att arbeta med elevers 
matematikutveckling på olika sätt. Speciallärarna kopplar också sina ställningstagande 
till läroplaner och forskning om både framgångsrik undervisning och 
matematiksvårigheter.  

Det ska tilläggas att denna studie med fem intervjupersoner inte på något sätt ger en 
heltäckande bild över hur speciallärare med inriktning mot matematikutveckling verkar 
i sina arbetsuppdrag. Resultatet kan däremot ligga till grund för nya frågor och 
diskussionsämnen. Studien har visat dessa fem speciallärare hävdar sitt arbetsuppdrag 
inom matematikområdet och skulle kunna användas för både diskussion ute på 
verksamhetsfältet och i vidare forskning för hur speciallärares kompetenser inom både 
specialpedagogik och matematikutveckling kan användas i skolutveckling för 
framgångsrik matematikutveckling för alla elever. Det vore även intressant med vidare 
forskning om eventuella skillnader i arbetsuppdragen på grundskolan och 
gymnasieskolan. Är det viktigare på lägre stadier med en mer specialpedagogisk roll 
mot för en mer ämnesinriktad speciallärarroll på högre stadier? Ett tredje intressant 
ämne för vidare studier vore att undersöka om speciallärarens arbete på tre nivåer gör 
skillnad i elevers matematikresultat över tid. 

Speciallärarprogrammet med inriktning mot matematikutveckling inrättades hastigt utan 
sedvanlig utredning. Låt oss ändå hoppas att det inte lämnas därhän utan fortsätter att 
verka för att specialläraruppdraget verkligen ska få möjlighet att vara en del i 
förbättrandet av alla elevers matematikutveckling. 
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Bilaga 1 
 

Brev till intervjupersoner 

Till dig som utexaminerats från Speciallärarprogrammet med inriktning 

matematikutveckling 

_______________________________________________________________________

______________________ 

26/10‐15   

Hej! 

Mitt namn är Sofia och jag läser på speciallärarprogrammet med inriktning mot 

matematikutveckling vid Umeå universitet. Det är dags att skriva examensuppsatsen och 

jag behöver några speciallärare att intervjua. Jag har fått en lista över utfärdade examina 

från Umeå universitet och valt ut personer för att få så stor geografisk spridning som 

möjligt.  

Mitt syfte är att undersöka hur arbetet med matematikutveckling ser ut bland 

speciallärare. Det kommer att innebära att du skriver en mycket kortfattad loggbok över 

en vecka, vilket sedan följs upp av en telefon‐ eller skypeintervju. Jag tänkte genomföra 

intervjuerna mellan v. 46 och v.47. Jag kommer att spela in intervjun men raderar den 

när arbetet är färdigt. Du kommer att vara anonym och deltagande är naturligtvis 

frivilligt. 

Jag har telefonnummer till dig som finns på samma lista som namn och adress och 

ringer upp dig i början av v.45 för att fråga om du vill ställa upp. Naturligtvis respekterar 

jag om du avböjer, men är förstås glad om du deltar. Om du vill kan du ringa, smsa eller 

mejla mig direkt om du vill eller inte vill delta. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Sofia T Vasara‐Hammare 

 Student, Umeå Universitet 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Berätta om dig själv, din lärarbakgrund och skolan 

Eventuella frågor om innehållet i arbetet utifrån loggboken.  

Berätta om ditt arbetsuppdrag som speciallärare i matematik 

På vilket sätt har du fördjupade kunskaper i matematikutveckling och elevers lärande, 

bedömning och betygssättning? 

Du ska även kunna vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare. 

Vad kan du berätta om det? 

Du ska även kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma matematikutveckling. 

Vad kan du berätta om det? 

Berätta om stöd i matematik 

Hur ser du på matematiksvårigheter? 

Vad tänker du om matematikundervisning? 

Beskriv en elev i behov av stöd i matematik 

Kan du berätta om ett exempel när du som speciallärare i matematik lyckades i ett 

uppdrag med elever/med kollegor? Vad var det? Vad hände? Vilket matematikinnehåll? 

Kan du som speciallärare i matematik berätta om något tillfälle när du inte lyckades? 

Vad var det? Vad hände? Vilket matematikinnehåll? 
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