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All the empirical material has been discussed on the tree different concept to view special 

education in.

The aim of this essay has been to surrey the perspective of view the special education teachers 

have on the tree concepts of special education, compensatory-, critical and dilemma perspective

The questions that have been covered in this study are

• What does the concept of special education means for the special teachers?

•  What does the concept of mathematic difficulties means for the special teachers?

• What does the concept of the diagnostics of dyscalculia means for the special teachers?

A qualitative research method has been used to answer the questions in this essay. In the purpose 

to get the most out of the study.
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Lisa har dyskalkyli och kan inte addera 7+3 utan att räkna på fingrarna. Ändå fick hon godkänt i 

matematik i årskurs 9. Skolans oförmåga att se hennes funktionsnedsättning höll på att förstöra 

hennes liv(Kretz 2010). Eftersom Lisa förlorade tron på sin egen prestation så slutade hon att 

engagera sig i sin utbildning, lärarna ansåg att Lisa var lat och det som behövdes var att hon 

ansträngde sig lite mer.

Jag är mycket medveten att detta exempel ses som väldigt drastiskt och kraftfullt och det är av 

den anledningen jag har valt att öppna min uppsatts med just denna artikel. Det finns inga idag 

pålitliga siffror som kan säga oss om hur vanligt dyskalkyli är bland befolkningen, men troligt är 

att mörkertalet är större än vad vi idag tror.

Trots en bra och välförankrad skollag och en ”ny” förbättrad läroplan så har detta hänt och tyvärr 

är Lisa inte den enda eleven vars svårigheter med matematik inte uppdagas i tid, detta får 

konsekvenser inte enbart i skolan utan också när eleven skall göra entré ut i vuxenvärlden.

Matematik är idag något som vi alla använder oss av mer eller mindre under hela vår dag, vi 

uppskattar avstånd, beräkna tiden och ekonomin. Men om brister i kunskapsfältet matematik är 

för stort så kommer detta påverka individens hela liv och inte bara påverka de betyg som skolan 

ger.

I skollagen står det att alla elever skall få den ledning och stimulans som krävs för att utifrån sina 

egna förutsättningar kunna utvecklas så mycket så möjligt enligt utbildningens mål(3§ 

skollagen). 

I läroplanen står det att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Denna utbildning skall 

anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar och behov. Skolans uppgift och ansvar är att 

se till att alla elever når de kunskapsmål som finns oavsett om eleven har svårigheter inom vissa 

områden eller inte(Lgr 11).

Med detta som utgångspunkt har jag valt att undersöka hur speciallärare resonerar kring 

begreppen dyskalkyli och matematiksvårigheter samt vilken hjälp elever som diagnostiseras med 

dyskalkyli får i jämförelse med de elever som ”enbart” uppvisar matematiksvårigheter får, då 

förhållningssätt ofta speglar agerande. 
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Motivet till varför jag har valt att skriva om just detta är att den information som idag ges till 

blivande lärare tycks vara knapphändig när det kommer till begreppet dyskalkyli, därför vill jag 

med denna uppsatts ge blivande pedagoger och idag redan verksamma pedagoger en första dörr 

att öppna för att sedan kunna vidga sin förståelse för den ”dolda” förståndsutvecklingen som 

dyskalkyli kan sägas vara.

 

Bakgrund

Matematik är ett viktigt ämne inom skolan som eleverna kommer att ha nytta av och använda sig 

av i hela sitt liv därför är det viktigt att skolan och lärarna förmedlar matematik så att eleven 

själv bygger upp grundläggande kompetenser inom de första skolåren, kompetenser inte bara i at 

räkna matematik utan att kunna använda matematik i olika situationer. Det är viktigt att eleverna 

får chansen att bygga upp sitt kunnande, sitt självförtroende och sin tillit till den egna kunskapen 

inom området matematik. Om eleven inte får chansen att göra detta så kommer det föra med sig 

en osäkerhet kring elevens egen självbild som matematiker.

Dyskalkyli är idag ett relativt nytt begrepp och det försvårar definitionen av detta begrepp då 

varken jag eller den tidigare forskning jag läst har en klar och entydig bild av vad dyskalkyli är. 

De gemensamma nämnarna som forskningen idag kommit fram till är att dyskalkyli inte är en 

homogen diagnos där alla ”drabbade” uppvisar samma symtom och att det hela i stort handlar 

om bristfällig tal uppfattning som visar sig genom svårigheter med elementära och tillsynes 

enkla färdigheter(Lundberg & Sterner 2009, s. 6 ).

Adler & Adler(2001, s.127) har gjort ett försök att på ett någorlunda enkelt sätt beskriva 

dyskalkylin och det ifrån vart ordet härstammar, ordet kan delas upp i två ord som båda 

härstammar från nylatin och grekiskan, Dys- svårighet dock inte oförmåga och calculus- i en fri 

översättning räkne sten, detta tillsammans skapar ordet dyskalkyli som då handlar om svårigheter 

med räkning dock inte oförmågan att räkna. Detta skulle då betyda att dyskakylektiker inte är 

oförmögna till att räkna utan att det med rätt hjälp och med rätta hjälpmedel kan träna upp och 

övervinna sin svårighet.
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Syfte och frågeställning

Syfte

Syftet med denna uppsatts är att synliggöra speciallärarnas resonemang kring begreppen 

matematiksvårigheter och dyskalkyli, samt att få en inblick i vilken hjälp speciallärarnas ger 

elever med dessa svårigheter.

Det breda syftet med denna uppsatts är att få fler människor och då framförallt lärarstudenter och 

lärare intresserade av begreppet dyskalkyli så att forskningen kring diagnosen dyskalkyli 

fortskridet och banar ny mark för de människor som diagnostiseras.

Frågeställning

Vad är specialpedagogik enligt speciallärarna?

Vad innebär begreppet dyskalkyli enligt speciallärarna?

Vad innebär begreppet matematiksvårigheter enligt speciallärarna?

Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer jag att göra en redogörelse för hur den tidigare forskningen presenterat de 

tre olika begreppen som jag använder mig av i min uppsatts.
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Specialpedagogik

Att försöka sig på en ren definition av vad specialpedagogik är blir svårt då specialpedagogiken 

inte är en enskild vetenskap utan en samling av tvärvetenskaplig forsknings områden och 

influenser av hur dagens samhälle och politiker ser på vad pedagogik är. Då specialpedagogik är 

nära kopplat till pedagogik och dess influenser så är det svår att fastslå en exakt definition av vad 

specialpedagogik är för något.

Ahlberg(2001). S, 148) skriver att specialpedagogikens huvud uppgift och kärna bör vara att 

undan röja alla hinder som kan uppstå för eleven. Så att denne kan utveckla sin kunskap och nå 

såväl de nationella målen som de lokala.

Vidare så försöker Persson(1995) definiera specialpedagogiken på följande sätt:  

”Att försöka sig på en generell definition av termen specialpedagogik eller 

specialpedagogiska behov är svårt. Vad vi emellertid kan konstatera är att 

specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte 

bedöms räcka till” (s. 4).

Med detta så skall man se specialpedagogik som den insatts som skall sättas in för att eleven 

skall få optimal utbildning anpassad till individen så att denne känner delaktighet i den dagligt 

bedrivna verksamheten. 

En förenklad förklaring på vad specialpedagogik är har Brodin och Lindstrand beskrivit i sin bok 

Perspektiv på en skola för alla(2010. s 98), specialpedagogik är en förfinad och fördjupad av 

kunskap ur den vanliga pedagogiken en kunskap som fokuserar på individen och dess svårigheter 

men som inte går att genomföra om man inte har helhetsbilden för individen.

De talar även om Nilholms(2007) tre perspektiv på specialpedagogiken som jag kommer att gå 

igenom under avsnittet teori. 

De jag finner i mitt sökande bland forskares uttalanden och definitioner av specialpedagogik är 

att de är eniga om att det inte går att beskriva begreppet specialpedagogik på ett enkelt sätt.

Specialpedagogiken är inte en egen pedagogik helt fri kopplad från den allmänna och vanliga 

pedagogiken utan det är ett verktyg som hjälper elever att lyckas i sitt lärande och i sin 
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utbildning. Specialpedagogik kan ses som en gren av den allmänna pedagogiken, en gren som 

finns där för att se till att skolan blir en plats för alla.

Dilemmat med specialpedagogiken är just det att det inte går att finna en absolut kärna som är 

grunden till specialpedagogiken, specialpedagogiken har på senare tid framställts i ett 

dilemmaperspektiv både som vetenskaplig disciplin och som praktik, svårigheten är att avgränsa 

vad som är specialpedagogik och vad som inte är det i relation till den allmänna vanliga 

pedagogiken. 

Matematiksvårigheter

Matematiksvårigheter är ett brett och övergripande begrepp som innehåller allt som gör att elever 

har svårigheter att nå de mål som finns i skolan, dessa svårigheter kan bero på fler olika saker så 

som svårigheter med läsning och skrivning, koncentrationen tryter, hemförhållande eller 

svårigheter att se samband med siffror och antal(Sjöberg 2006, s. 108-110)

Matematiksvårigheter är ett oklart och tvetydigt begrepp med lika många svar som det finns 

elever med svårigheter, eftersom det finns många olika svar på varför eleven har svårigheter i 

matematiken så finns det heller inte ett riktigt svar på vad matematiksvårigheter är. Eftersom det 

är ett svår förklarat begrepp så är det också svart att veta exakt hur många människor idag som 

har matematiksvårigheter(2008, s.16).

Bakgrunden till elevers svårigheter i matematiken är lika komplex som matematiken i sig själv, 

Malmer(2002, s. 80-87) talar om två grupper anledningar till elevers matematiksvårigheter, de 

primära och de sekundära faktorerna. I den primära gruppen så skriver hon om elevers kognitiva 

utveckling, språkliga kompetenser och neuropsykiatriska problem, detta är alla olika faktorer 

som kan komma att påverka barnens matematiska förmåga. I den andra gruppen sekundära 

faktorer så beskriver hon elever som har dyslektiska besvär så som svårigheter med läsning och 

skrivning, samt olämplig pedagogik som grund till de svårigheter som eleven kan komma att 

utveckla inom matematiken. 

Matematiksvårigheter kan delas in i två klasser de allmänna och de specifika. De allmänna 

matematiksvårigheterna är ofta kopplade till andra svårigheter som ofta syns genom att eleven är 
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lågt presterande fast på en jämn nivå i fler olika ämnen inte bara i matematiken, detta kan bero 

på koncentrationssvårigheter, dålig självkänsla eller röriga hemförhållanden. Dessa svårigheter 

kan kännetecknas av att eleven behöver längre tid på sig att lära samt att kanske kliva ner ett steg 

i nivån så att de färdigheter som skall läras in får göra det i elevens takt(Adler 2007, s. 65-66). 

Magne(1998, s. 86) skriver om math anxiety ett tillstånd där oron för att misslyckas med 

matematiken har en så avgörande roll att eleven troligtvis kommer att misslyckas och då inte på 

grund av bristfällig kunskap utan på grund av oron för att misslyckas även denna förklaring till 

matematiksvårigheter hamnar under gruppen allmänna matematiksvårigheter. En vanlig faktor 

till svårigheter i matematik kan vara bristfällig eller dålig undervisning detta brukar upptäckas i 

tid och med rätt hjälp så kan eleverna arbeta i kapp så att kunskaperna kommer upp till den punkt 

där den bör ligga, men tyvärr är det inte alltid så att det upptäcks då elever är bra på att låtsas 

kunna matematik. Lårarna måste variera sitt arbetssätt kring matematiken för att eleverna inte 

skall kunna låtsas kunna(Malmer 2002, s. 91).

De specifika matematiksvårigheterna som både Malmer(2002,s. 81-82) och Adler(2007, s. 66) 

skriver om är de svårigheter som enbart rör en eller fler bitar inom matematiken och som då inte 

kan kopplas till några andra inlärningssvårigheter i andra sammanhang eller ämnen. Det är också 

vanligt att eleven ena dagen presterar briljant för att i nästa stund eller dag så tar allt presterande 

tvärstopp, de kan från ena dagen till den andra helt glömt bort grundläggande räkne färdigheter.

När skolan upptäcker elevers svårigheter inom matematiken är det av största vikt att utforma 

lektioner som är meningsskapande och individnära, då de elever som har matematiksvårigheter 

ofta tenderar att tröttna då dem inte finner någon mening i arbetet. Lika viktigt är det att 

klassläraren reflekterar över sin undervisning, har jag valt rätt nivå? Används lektionstiden på ett 

bra sätt?(Lundberg och Sterner 2009, s. 43-44).

Detta talar även Malmer(2002, s.86) om i sin beskrivning av matematik för alla, läraren måste 

skapa en undervisningssituation så att alla elevers tidigare kunskaper används och utvecklas. 

Undervisningen måste ge eleverna möjligheter att finna nya upptäckter och utifrån detta så 

utvecklas elevernas erfarenheter.  Detta är särskilt viktigt för de elever som har 

matematiksvårigheter. Elever i svårigheter behöver vägledning och uppgifter som de kan klara 

av att lösa, annars är risken att de utvecklar ett dåligt matematisk självförtroende.
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Dyskalkyli

Dyskalkyli är ny latinskt och är två sammansatta ord det första dys visar att det rör sig om en 

dysfunktion inte en oförmåga och det andra ordet är calculus och kan rakt översätts till räkne 

sten och ur dessa två ord skaps ordet dyskalkyli, specifika räkne svårigheter(Adler 2007, s. 69)

Dyskalkylin är matematikens dyslexi en specifik svårighet som idag i Sverige inte är ett helt 

vedertaget begrepp inom pedagogikforskningen, då det inte finns tillräckligt med forskning kring 

dyskalkyli så använder svenska forskare hellre begreppet matematiksvårigheter, trotts att detta 

begrepp är internationellt erkänt och väl använt begrepp på en diagnos, så väljer Svenska forskar 

ett inte använda sig av begreppet(Adler 2007, s.79). 

Skillnaden mellan dyskalkyli som finns inom den specifika gruppen av matematiksvårigheter och 

de svårigheter som har placerats i gruppen allmänna matematiksvårigheter är att dyskalkyli är 

svårigheter med att lära sig de aritmetiska färdigheterna som krävs för att lära sig att förstå 

enklare tal begrepp och talförståelse(Lundberg & Sterner 2009, s. 6-7 ).

Det finns idag inga tydliga siffror på hur utbredd diagnosen dyskalkyli är men siffror från 6 

procent upp till 10 procent av befolkningen i världen florerar i forskning och artiklar kring 

dyskalkyli. Oavsett hur många det är så är dessa siffror något som forskare och lärare bör ta på 

allvar, om det stämmer att 10 procent av alla elever i världen har dyskalkyli så är det något som 

forskningen bör intressera sig mer för(Malmer 2002, s. 82).

Historiken kring begreppet dyskalkyli går att spåra till den tyska läkaren Gerstam som redan på 

1940-talet använde begreppet till att förklara det specifika svårigheter som individer kan ha med 

matematiken utan att åsamkat sig allvarliga hjärnskador. På 1960- talet så använde en av de 

tongivande forskarna inom dyskalkylins område begreppet Developmental Dyscalculia denna 

forskare vars arbete än idag ligger till grund för forskning kring dyskalkyli är Ladislaw Kosc 

hans arbete kring Developmental Dyscalculia antyder att begreppet inte är något statiskt som 

alltid efter en fastslagen diagnos kommer att gälla för individen, utan att den kan utvecklas med 

rätt hjälp och bemötande så kan diagnosen ändras och individen kan bli nästintill helt frisk. 

Diagnosen är inte en effekt av dålig uppfostran eller socialmiljö utan det är enligt Kosc ett 
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biologiskt arv som ligger som grund för att individer senare kan utveckla Developmental 

Dyscalculia(Adler 2007, s. 77).

Adler(2007, s. 120) skriver vidare i sin bok att diagnosen endast bör gälla nu och i maximalt ett 

år framåt sen behövs det göra en ny bedömning efter som individer utvecklas och då kan också 

dyskalkylin hos dessa individer ändras och i en del fall också helt upphöra.

Teori

Här kommer en förklaring till de olika teorier jag valt att använda mig av i min analys. Jag har 

valt att använda mig av Nilholms (2007, s. 20) tre olika perspektiv att se specialpedagogik 

genom, dessa tre är de kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet.

Kompensatoriska perspektivet

Det kompensatoriska perspektivet är det dominerande sättet att se specialpedagogik genom, detta 

perspektivs centrala delar är att identifiera elevers svårigheter/problem, sedan att finna svaret på 

svårigheten/problemets neurologiska och eller psykologiska förklaring för att till sista skapa och 

använd metoder för att kompensera elevens svårighet/brist. På detta sätt så kan man tydligt se att 

specialpedagogiken ur detta synsätt är underordnat de psykologiska och medicinska rönen som 

råder. Med detta som grund så blir specialpedagogikens syfte att utifrån elevens svårighet/brist 

kompensera denne så att eleven kan uppnå samma utvecklings nivå i sitt kunskapande som de 

”normala” eleverna.

Det finns fyra grundläggande antaganden inom det kompensatoriska perspektivet, 1. 

Skolmisslyckanden är en neurologisk och eller psykologisk symtom hos eleven som med hjälp 

av diagnostisering kan erbjuda metoder för att kompensera dessa symtom, 2. Diagnoserna som 

utförs är objektiva och användbara i det syfte att med dessa så kan man fortsätta att forska fram 

bra metoder som hjälper de diagnostiserade eleverna i sin utveckling, 3.specialpedagogiks 

verksamhet är ett ändamålsenligt system som är bra för diagnostiserade elever i skolans värld, 4. 

12



Forsknings framsteg inom specialpedagogik är bra då detta förbättrar både metoder och 

diagnostisering som i sin tur leder till bättre undervisning.

I detta perspektiv så är diagnostiseringen av eleven det mest centrala efter som utan 

diagnostisering av vad för svårighet/problem eleven uppvisar kan inte specialpedagogiken finna 

metoder för att kompensera elevens svårighet/problem.

Diagnostiseringen sker med hjälp av standardiserade tester där de elever som inte uppnår den 

gräns som anses ”normal” pekas ut som annorlunda och i behov av stöd.

Diagnostiseringen av så kallade problemgrupper görs för att det skall kunna forskas på den 

problematik som gruppen uppvisar, forskningen strävar åt att få fram nya bättre metoder att 

använda inom specialpedagogiken allt för att som tidigare nämnts kompensera de svårigheter och 

brister som eleverna i de specifika problemgrupperna uppvisar(Nilholm, 2007, s. 26).

Kritiska perspektivet

Det kritiska perspektivet är upprunnet ur kritiken mot det kompensatoriska perspektivet där 

problemet tillskrivs individen, inom detta perspektiv så hävdar man att det inte är elevens 

egenskaper som är grunden till att specialpedagogik finns utan det är de sociala processerna som 

ligger tillgrund för specialpedagogiken.

Det kritiska perspektivet ställer sig kritiska till att specialpedagogiken som begrepp redan 

innehåller föreställningar om normalitet och avvikelse. Förutom den direkta kritiken mot 

begreppet specialpedagogik så finns också kritiken mot de fyra grundläggande antaganden inom 

det kompensatoriska perspektivet.

Kritiken mot dessa fyra antaganden är att orsaken till skolmisslyckanden inte bör sökas hos 

eleven enbart utan också runt eleven, de olikheter som elever i skolan uppvisar bör ses som en 

resurs för skolans utvecklande istället för en svårighet eller ett problem hos den specifika eleven. 

Objektiviteten i diagnostiseringarna kritiseras då de olika kriterier som finns inom 

diagnostiseringen är alla subjektiva i den mening att det är någon/några som bestämmer vilka 

kriterier som finns och hur många det är, dock är kritiken störst mot själva användandet av 

diagnoserna då dessa skapar utanförskap och stigmatisering av vissa elever. Det är en nackdel att 

diagnostiseras då detta pekar ut elevens brister och vad denne måste förbättra medans skolan i 
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sig inte behöver ändra på sig. Kritiken mot att specialpedagogiskverksamhet är bra för elever 

som diagnostiseras samt att forskningen ständigt kan förbättra metoder och undervisningen i 

skolan är att detta perspektiv inte ser att forskningen på en jämn och för alltid nivå kan komma 

att finna nyare bättre metoder som förbättrar undervisningen för de diagnostiserade 

eleverna(Nilholm, 2007, s. 38-39, 59).

Dilemmaperspektivet

Dilemma perspektivet är inte lika accepterat eller använt som de båda tidigare nämnda 

perspektiv på specialpedagogik. 

Detta perspektiv har vuxit fram i kritik mot det kritiska perspektivet som kan ses som en utopi 

där specialpedagogik inte behövs efter som skolan skall kunna inrymma alla individer och deras 

olikheter, då elevers olikheter skall ses som resurser för skolans fortsatta utveckling, samt i kritik 

till det kompensatoriska perspektivet, där svårigheterna och problemen tillskrivs eleven som 

individ. Om man väljer att inte kategorisera elever utifrån diagnoser så som det kritiska 

perspektivet använder sig av för så är risken att elever som behöver mer stöd faller mellan 

stolarna medans om man diagnostiserar elever så som det kompensatoriska perspektivet 

föreskriver så är risken att det skapas grupper som i negativ bemärkelse pekas ut som speciella, 

detta är ett av många dilemman som skolväsendet står inför. 

Nilholm(2007,s. 61-62) beskriver dilemma perspektivet som ett perspektiv mynnat ur kritiken 

mot både det kompensatoriska och kritiska perspektivet på specialpedagogik. Där dessa två 

föregångare till dilemma perspektivet bygger på tankekedjan svårighet- diagnostisering- bot, då 

båda perspektiv vill finna svaret och lösningen på hur till vida specialpedagogik hjälper eller 

stjälper elevers utveckling. Medans dilemma perspektivet belyser skolvärlden som komplex och 

motsägelsefull i det avseendet att skolan skall vara till för alla och då arbeta utifrån individens 

perspektiv utan att dessa kategoriseras trots att människan som natur kategoriserar för att skapa 

förståelse för sin omgivning. Handlar det om brister eller olikheter som grund för de svårigheter 

en elev kan tvingas att handskas med, samt om elever skall kompenseras utanför klassrummet 
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och undervisningen eller om de skall integreras i den klass där dem är skrivna i? allt detta visar 

på de olika dilemman som skolan och utbildnings väsendet står inför. 

När det handlar om elevers svårigheter så ser dilemma perspektivet på detta mer likt det kritiska 

perspektivet som en resurs för skolan, en möjlighet att utvecklas.

Den kritik som riktas mot dilemma perspektivet är också dess styrka, synen på komplexitet och 

dilemma kan få detta perspektiv att kännas svagt då det inte finns någon fast uppfattning om 

specialpedagogikens essens(Nilholm 2007, s. 86).

Teorireflektion

Dessa tre olika perspektiv att se specialpedagogiken genom är tre skilda men dock inte helt olika, 

fördelen med att använda dessa tre olika perspektiv är att jag via detta kan se speciallärarnas svar 

på ur tre olika vinklar, och på så sätt kunna analysera fram mer i hur speciallärarna resonerar 

kring de två begrepp jag valt att fokusera på. 

Tyvärr kan denna argumentation för varför jag valt dessa tre specialpedagogiska perspektiv och 

varför jag enbart valt att fokusera på specialpedagogiken ses som en förenkling eller ett sätt att 

komma lättare undan. 

Dock så har jag och kommer jag att i fortsatta diskussioner kring detta hävda att 

specialpedagogik och svårigheter i matematik är två stora och komplexa ämnen och det inte finns 

något enkelt och entydigt svar på frågan kring hur man bör arbeta med individer som är i behov 

av stöd. 

Sammanfattningsvis kan jag utläsa att dessa tre olika perspektiv på specialpedagogiken mynnar 

ur vilket svar vi vill få på frågan om till vem specialpedagogiken riktar sig till, är det skolan som 

skall ändras eller är det individerna i skolan. 

Hur till vida det finns ett rätt svar i frågan om hur vi som pedagoger bör arbeta med elever som 

har dyskalkyli och/eller matematiksvårigheter måste ses utifrån synen på vad specialpedagogik 

är.
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Inom de tre perspektiven på specialpedagogik som jag valt att ta upp i denna text så har alla tre 

perspektiv goda avsikter, de som är gemensamt för dem är att alla vill de hjälpa elever som är i 

behov av specialpedagogik.

Nilholm(2007, s. 25-87) har i sin bok om de olika perspektiven på specialpedagogik valt att 

förklara de olika perspektiven på det sätt att det första perspektivet det kompensatoriska 

perspektivet är det som står för att vi måste kategorisera elevers svårigheter för att kunna sätta in 

de specialpedagogiska stöd som gör att eleven klarar av sin skolgång. 

Medans det andra perspektivet det kritiska är så som det låter kritiskt, kritiskt till varför vi måste 

kategorisera och tillskriva svårigheterna till eleven i stället för att se till det som är runt eleven 

och på så sätt finna svaret på varför eleven har svårigheter. 

Det tredje och ”nyaste” perspektivet arbetar kring dilemmat med de två föregående perspektiven, 

kan det vara så att vissa svårigheter ligger hos eleven själv? Eller kan det vara så att 

specialpedagogiken enbart finns för att vi människor vill kategorisera saker och andra människor 

för att lättare skapa en ordning och en balans i vår tillvaro? Kan dilemmat ligga i att idag är 

skolans värld alldeles för fyrkantig och bakåt strävande i tankar kring elevers svårigheter?

Metod och material

Jag har valt att göra en kvalitativstudie, då jag vill nå en förståelse och finna en helhets bild i vad 

mina utvalda informanter tänker och kan om de olika begrepp jag valt att studera.

16



Fördelen med att använda mig av en kvalitativ metod är att jag har kunnat gå in på djupet på 

vissa delar av de frågor jag vill få svar på, samt att validiteten i intervju svaren blir högre än om 

jag valt att skicka ut enkäter. Detta är de fördelar som Larsen(2007, s. 27) skriver om. De 

nackdelar som den kvalitativa forskningen kan stöta på är att det inte går att generalisera de svar 

jag har samlat in under minna intervjuer samt att informanterna kan tycka att det är lättare att 

svara sanningsenligt i en enkät än när de sitter ansikte mot ansikte under intervjun(Larsen 2007, 

s. 27).

Mina intervjuer är kvalitativa då jag vill söka förståelse för speciallärarnas tankar kring 

begreppen dyskalkyli och matematiksvårigheter. 

För att kunna nå förståelse och finna svaret till min frågeställning så fann jag det mest 

användbart att använda mig av intervjuer och då semistrukturerade intervjuer med genomarbetad 

intervjuguide och frågor. För att på så sätt kunna få mina informanter att själva tala fritt om de 

olika begrepp jag valt att undersöka(Denscombe 2009, s. 234).

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun jag har att genomföra består av en frågeguide med 

stödord samt en del frågor. Jag valde att spela in intervjuerna och skriva stolpar under tiden för 

att få med så mycket information som det gick. Mina intervjuer varade i ca 40 minuter och var 

väl planerade både utifrån min intervjuguide, frågor och plats för intervjun.

Efter intervjuerna skrev jag intervjusammanfattningar utifrån de minnesanteckningar jag gjorde 

under intervjun och det som jag då kom ihåg från intervjun. Sedan transkriberade jag det material 

som jag fått in. För att sedan kunna använda mig av det i min analys, där svaren från 

informanterna kommer att analyseras mot den teoretiska ram som jag valt att använda i min 

uppsatts. Detta i likhet med vad Eivegård(1993, s. 47) beskriver som nödvändigt för att sedan 

kunna använda materialet i analysen. Denscombe(2009, s. 260) talar om värdet i att spela in 

intervjuerna och sedan transkribera dessa då jag som forskare kommer närmare materialet.

Mitt empiriska material hämtar jag ur de intervjuer jag genomfört med speciallärare som är 

verksamma inom grundskolan. I urvalet av informanter tog jag med kriterierna, ålder, 

verksamma år och speciallärarutbildad, detta kallar Larsen(2007, s. 77) ett godtyckligt urval. 
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Genomförande     

Inför mina intervjuer har jag valt att kontakta de berörda skolornas rektorer via mail där jag på 

ett konkret sätt beskriver hur vad och varför jag gör mitt arbete och varför jag valt just deras 

skola. I detta mail ber jag också rektorerna att ge sitt samtycke till intervjuer med deras personal. 

Jag informerar rektorn att dennes personal när som helst kan dra sig ur min forskning och att jag 

inte under några omständigheter kommer att sprida vidare någon information som kan anses vara 

etiskt känsliga för så väl informanten som för skolan. Konfidentialitetskravet och anonymiteten 

är något som jag garanterade både rektorerna, skolorna och speciallärarna, detta för att både få 

tillstånd till intervjuerna samt att få informanterna att känna sig bekväma. Ejvegård(1993, s. 48) 

talar om vikten av att få informanterna att känna sig bekväma så att ed vågar tala om det som jag 

vill få reda på.

När jag sedan fick kontakt med de speciallärare som jag fått förtroendet att intervjua så skickade 

jag även denna gång ut ett mail är jag mer ingående beskrev min forskning samt hur intervjuerna 

skulle gå till samt att informanterna när som helst kan avsäga sig sin medverkan efter som den är 

helt på frivilligbasis.

Urval 

De skolor jag valt att genomföra mina intervjuer valdes alla ut med två grund kriterier, det skall 

finnas klasser i de lägre åldrarna samt att dessa klasser har tillgång till en eller fler speciallärare 

som alla skall vara verksamma inom specialpedagogikens ram.

Vid urvalet av de speciallärare jag intervjuat så har jag till stor del varit styrd av hur till vida 

rektorerna på de skolor jag valt att kontakt gett sitt medgivande till att jag kontaktar och 

intervjuar deras personal, trots denna begränsning så fick jag möjligheten att välja fyra 

informanter som alla passade in på mina kriterier.

Dessa kriterier är att speciallärarna skall ha varit verksamma i minst 5 år i grundskolans tidigare 

åldrar, samt att de alla skall ha en formell speciallärarutbildning.

Forskningsetik 
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Det finns fyra huvud krav att följa som forskare nedan kommer jag kort redogöra för dessa krav 

samt att beskriva hur jag har förhållit mig till dessa under tiden som min forskning genomfördes.

De fyra huvudkraven är inte skrivna enbart för att skydda personer som deltar i forskningen utan 

också som en guide och hjälp för forskaren så att denne jobbar på ett så korrekt sätt som krävs 

för att en forskning skall anses som god ur ett etiskt perspektiv(Vetenskapsrådet)

Informationskravet- Forskaren skall informera alla berörda parter om hur vad och varför 

forskningen bedriv samt att alla parter skall få en tydligbild av de villkor som gäller för de 

berörda personerna. Alla personer som kommer att delta i forskningen skall upplysas om att 

deras deltagande är helt frivilligt och att de när och om de önskar kan avbryta sin medverkan.

Jag har i kontakten med både rektorer och speciallärare redogjort för forskningens syfte samt hur 

intervjuerna kommer att gå till och att all medverkan i min forskning är helt frivillig och att de 

berörda informanterna får avbryta sin medverkan om det är deras önskan.

Samtyckeskravet- Deltagare i forskningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

forskningen.

Jag har i min kontakt med rektorerna sökt deras samtycke till att jag genomför intervjuer med 

deras personal på deras skola, de speciallärare jag fått förtroendet att intervjua har alla fått lämnat 

sitt samtycke till att jag intervjuar dessa. Jag har redogjort för dessa informanter hur intervjuerna 

kommer att gå tillväga samt att om de önskar kan avbryta sin medverkan.

Konfidentialitetskravet - All information om personer som deltar i forskningen skall vara 

konfidentiellt, så att ingen skall kunna spåra personer via forskningen och på så sätt få tillgång 

till etiskt känslig information.

Jag har i min forskning helt i linje med allt arbete inom denna ram anonymiserat alla 

informanter, så att ingen av mina informanter skall känna sig utpekade eller känna oro för att 

känslig information skall hamna i fel händer.

Nyttjandekravet- Enskilda personers uppgifter som samlats in för forskningen får ej användas 

för något annat än för forskningen.
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Jag kommer inte att samla in någon information om personuppgifter då detta inte är relevant för 

min forskning.

Analys

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den analys som jag gjort utifrån de intervjuer jag gjort 

med de fyra speciallärarna. Analysen är uppbyggd kring tre huvud begrepp dessa tre är 

specialpedagogik, matematiksvårigheter och dyskalkyli.

Specialpedagogik

Trots att specialpedagogiken är ett stort område med många olika grenar så svara mina 

informanter nästintill identiskt på frågan om vad specialpedagogik är för dem.  De talar alla fyra 

om specialpedagogik som en särskild insatts som de använder när den ”vanliga” pedagogiken 

inte räcker till för att få eleverna att inhämta den kunskap som de bör göra. 

Grundtanken med den Svenska grundskolan är att alla elever skall erbjudas lika möjligheter för 

att kunna lyckas med sin utbildning, detta betyder att elever i svårigheter skall erbjudas extra 

stöd, och för att alla elever skall komma lika långt i utvecklingen så måste skolan behandla 

elever olika utifrån vart eleven befinner sig kunskapsmässig och mognadsmässigt(Heimersson 

2009, s. 6).

 Specialpedagogiken är utifrån de svar jag har fått väldigt likt det som Nilholm(2007, s. 21) 

benämner som det kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik, där det är något som 

används för att höja svaga elever till den normal nivå som råder i klassen. 

Dock så framkommer det inte i mina intervjuer vad eller vilka det är som bestämmer vad normen 

är, informanterna utgår ifrån jämförelsen som klassläraren gör mellan eleverna i klassen. Detta 

ser jag som en tydlig användning av det kompensatoriska perspektivet grundstenar, där eleven i 

jämförelse med andra elever i samma klass kategoriseras utefter de svårigheter som denne 

uppvisar, allt för att skolan skall kunna koppla på den specialpedagogiska insatsen och hjälpen 

för eleven. 
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Att specialpedagogiken är något mer än bara vanlig pedagogik är mina informanter eniga om, 

specialpedagogiken är något annat och mer förfinat, det som skall hjälpa eleven utifall att den 

”vanliga” pedagogiken inte fungerar.

Vad är då specialpedagogik enligt mina informanter, svaret på denna fråga kommer ganska 

snabbt, det är de arbetet som sker i en liten grupp, en liten grupp där specialläraren hinner med 

att se alla elever och tempot i den gruppen är lugnare så att eleverna hinner med.

Speciallärare C talar om vikten av att låta eleverna få den tid de behöver för att befästa sina 

kunskaper så att det inte blir en tillfällig kunskap som sedan försvinner, hon menar att alla elever 

och speciellt elever i behov av specialpedagogik är i behov av att få ta den tid de behöver för att 

förstå och klara av att komma ihåg det som de förstått.

Alla mina informanter gör det tydligt för mig att specialpedagogik inte är en magisk formel som 

fungera lika för alla, utan att det handlar om att finna de individuella lösningarna som eleverna 

behöver för att klara av sin skolgång. 

Nilholms(2007, s. 86) beskrivning av vad dilemmat i specialpedagogik är ser jag tydliga 

liknelser till i svaren från mina informanter. De talar alla fyra om hur viktigt det är att elever i 

svårigheter upptäcks tidigt, för att specialläraren skall kunna börja arbeta med eleven. Samtidigt 

talar de om att de är viktig att kunna se varje elev som unik, därför går det inte att kategorisera in 

alla elever med svårigheter i samma grupper. 

Det som gör specialpedagogik till specialpedagogik är att det är en insatts och en hjälp som ges 

till de elever som är i behov av det, det ges med fördel i en grupp med få elever för att 

specialläraren lättare skall hinna med att se, lyssna och finnas där för de elever som har 

svårigheter med något i skolan. Specialpedagogiken är skolans sista chans till att hjälpa elever att 

nå målen. Om den specialpedagogiska insatsen inte fungerar för de elever som ännu inte blivit 

diagnostiserade, så skriver skolan EHT(Elev Hälso Tema) en ansökan om en logopedutredning. 

När eleven blivit diagnostiserad så kan skolan ge eleven en annan vinkel av specialpedagogikens 

undervisning, den kan bli mer korrekt planerad och genomförd för att passa diagnosen bättre.

Trotts att mina informanter talar om att skolan måste erbjuda de elever som befaras att inte nå 

målen extra stöd och att det inte alls behövs någon diagnos för att specialpedagogiken skall träda 
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in, så talar de om att diagnosen underlättar för eleven och lårarna då det som Speciallärare D 

uttrycker sig

”Tyvärr är skolan idag fyrkantig och det är inte alltid man sätter in rätt åtgärder förens elev har 

fått en diagnos…”(speciallärare D).

Detta är tyvärr en av nackdelarna med diagnoser, det kompensatoriskaperspektivet på 

specialpedagogik ses här som den rådande uppfattningen av hur skolan handskas med de elever 

som har svårigheter. Svårigheten måste kategoriseras och diagnostiseras för att speciallärarna 

skall kunna hjälpa eleven att komma närmare de normal tillstånd som de övriga eleverna i 

klassen får representera. Detta är vad alla mina informanter talar om när det diskuterar diagnoser. 

Det kritiska perspektivet ser detta som fel sätt att göra det på trots att de inte är emot diagnos, 

men de ställer sig frågan till om diagnoserna är objektiva. Ur dilemmaperspektivets syn så är inte 

kategoriseringar och diagnostiseringar något som upphör om de slutar att handla om prestationer 

och utbildning. De kommer alltid att ske kategoriseringar av individer både i utbildnings världen 

och i den yttre världen, detta på grund av att vi människor kategoriserar för att skapa ordning i 

vår egen värld.

I avseendet att specialpedagogiken är något eget och inte samman länkat med den ”vanliga” 

pedagogiken så finner jag att speciallärarna gärna utmålar sig själva som svaret på lösningarna, 

de är specialpedagogiken och dess lärare som kan hjälpa eleverna att nå de mål som är satta för 

den årskursen. Informanternas höjande av sin egen yrkesroll för elevers anpassning till samhället 

och normen ger kritikerna till det kompensatoriskaperspektivet mer irritation då de anser och 

hävdar att specialpedagogiken ej bör vara något som i sig skall kategorisera elever.

”en krydda av specialpedagogik i varje klassrum behövs”(speciallärare B). 

Här kan man tydligt se att denna speciallärare inte anser att hon ensam kan göra under i de 

grupper som hon undervisar i, hon tror starkt på att specialpedagogiken bör integreras mer med 

den vanliga pedagogiken i klassrummen, för att skapa en så god utvecklingsmiljö så möjligt. Det 

kritiska perspektivet på specialpedagogik har detta som grund för att specialpedagogiken inte 

behöver finnas som en enskild pedagogik.
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 Specialpedagogiken och den ”vanliga” pedagogiken bör smälta samman för att på så sätt ge alla 

elever den pedagogik som hjälper dem att nå målen(Nilholm 2007, s. 37, 39).

Informanterna talar alla direkt eller indirekt att det bästa för eleverna i svårigheter, skolan och 

inte minst lärarna i klasserna skull vara att specialpedagogiken och den ”vanliga” pedagogiken 

integrerades mer med varandra. Detta skulle skapa en bra och individ anpassad 

utvecklingssituation, och på så vis skapa en skola för alla.

Speciallärare D säger om hur hon undervisar eleverna,

 ”min största uppgift tycker jag är att se till att alla elever kan vara kvar i sitt 

klassrum”(Speciallärare D).

Medans special lärare A och B enbart arbetar med elever i små grupper utanför hemklassrummet 

och speciallärare C både jobbar i hemklassrummet och i små grupper utanför. I slutändan så har 

mina informanter samma mål med de lite skilda sätten att arbeta med eleverna på, målet är att 

eleverna i slutändan inte kommer vara i behov av specialpedagogiska insatser eller hjälpmedel 

för att klara sin skolgång.

 Trots detta mål så kan jag mellan raderna å svaren från mina informanter läsa att de anser att 

specialpedagogiken är något viktig som behövs och som egentligen inte borde vara skiljt från 

pedagogiken i den meningen att vi alla är olika och lär olika därför bör pedagogiken i ett 

klassrum vara så pass flexibel att den kan passa alla elever trots bakgrund, motivation och 

eventuella svårigheter.

Matematiksvårigheter

Som jag tidigare har nämnt så är kärnan till varför vissa elever har matematiksvårigheter inte lika 

hos alla individer. De två grund faktorerna som Malmer(2002, s. 80-86) beskriver som primära 

och sekundära kommer att spegla mina informanters svar på frågan om vad 

matematiksvårigheter är.
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”Ja matematiksvårigheter kan vara mycket och det behöver egentligen inte vara kopplat till 

matematiken utan det kan vara något helt annat som sätter käppar i hjulet för 

eleven”(Speciallärare D)

I detta citat kan man tydligt se att denna speciallärare har en tanke kring att matematiksvårigheter 

precis som Malmer(2002, s. 81-86) och Sjöberg(2006, s.109-110) beskriver det inte behöver vara 

kopplat till en ren matematisksvårighet. Utan att det kan vara något annat som föreligger 

svårigheten, de primära faktorerna till varför vissa elever får svårigheter är av stor betydelse och 

bör vara det som lärare väljer att fokusera kring i det första antagandet om att en elev har 

matematiksvårigheter. Detta är liknande tankar som alla fyra informanter del ger mig i de 

intervjuer jag genomfört. Ur de specialpedagogiska perspektiven som Nilholm(2007, s.26) 

skriver om så kan man se att speciallärarna väljer att söka problemet hos eleverna och utifrån 

detta sedan kategorisera dem, speciallärarna är i denna fråga starkt lutade mot det 

kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik.

Alla mina informanter talar mycket om att kärnan till matematiksvårigheterna inte behöver vara 

kopplat till matematiken och att svårigheterna går att finna hos eleverna, antingen genom 

språkliga brister eller att de kognitiva förmågorna inte är fullt utvecklade.  Detta skapar ett 

förhållningsätt som kan avskriva skolan skyldig till svårigheten och på så sätt så kan inte heller 

lärarna eller speciallärarna ställas ansvariga till att eleven inte når de mål som är uppsatta.

Den språkliga förmågan och utvecklingen inom både det svenska språket och det matematiska 

språket är enligt mina informanter viktiga faktorer som utgör en grund för svårigheter i 

matematik. Vare sig det handlar om en diagnostiserad dyslexi eller inte så talar informanterna 

alla fyra om vikten av att behärska språket för att kunna tillgodo se sig den kunskap som krävs 

för att nå målen för matematik i de olika klasserna.

Speciallärare A talar om att elever som inte behärskar det svenska språket får svårigheter när det 

kommer lästal, tal som de med lätthet kan klara av om det enbart är en uppställning med siffror.

”de är enklare att se 35+12 och så löser man det, det är ju siffror, medans ett läs tal som 

innefattar 35+12 blir genast mycket svårare för man får inte till sammanhanget när man 

läser”(speciallärare A) 
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Specialläraren beskriver att det är den språkliga utvecklingen och förmågan som skapar 

svårigheterna i matematiken, något som speciallärare C och D också talar om. 

De talar om vad Malmer(2002, s. 80-82) beskriver som en av de primära faktorerna och detta kan 

speciallärare och lärare hjälpa eleverna med, de kan med fördel ge eleverna lästalen inspelade på 

band, så att de kan fokusera på innehållet och inte själva läsningen. Detta är vad det 

kompensatoriska perspektivet på specialpedagogiken vill förmedla, de vill kompensera de brister 

eleverna har för att på ett bättre sätt kunna införskaffa kunskaperna och för att på ett lättare sätt 

kunna anpassas till den norm som är gällande för matematikkunskaperna i dag.

När mina informanter talar om matematiksvårigheter så kommer förutom språkliga och kognitiva 

förmågor upp som orsak de talar också alla fyra om lärarens engagemang och 

lektionsplaneringar.

De vill belysa lärarnas roll som matematiska förmedlare, lärarens intresse och nyfikenhet 

avspeglar sig på elevernas attityder för ämnet matematik, om det är så att läraren avspeglar sin 

egen oro för ämnet så kommer detta troligtvis att spegla elevernas inställning.

”tyvärr så tror jag att allt för många elever har haft lärare som undervisat fel och där av har 

matematiken blivit tråkig och svår”(speciallärare D).

Detta är ett tydligt exempel på hur pass viktigt det är att läraren som undervisar i matematik gör 

det kul och spännande så att eleverna inte får uppfattningen och inställningen att matematik är 

svårt. Det så att alla mina fyra informanter direkt eller indirekt talar om lärares bristfälliga 

engagemang kring ämnet matematik och att detta kan vara en grund för att utveckla 

matematiksvårigheter. 

Informanterna pratar om både primära och sekundära faktorer som grund för att utveckla 

svårigheter i matematik, men de faktorer de nämner som största anledningen till varför deras 

elever har matematiksvårigheter eller kan utveckla matematiksvårigheter, är just den språkliga 

faktorn och då inte enbart det talade språket och elevens ordförråd som tillhör den primära 

faktorn utan också de elever som har dyslektiska besvär den sekundära faktorn.

Trotts att kärnan till vad som är grunden för matematiksvårigheterna inte har ett enkelt svar så 

anser mina informanter att det handlar om att vara lyhörd och att ge eleverna tid till att lära sig 
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och hantera sin svårighet för att lyckas med matematiken.  Mina informanter är eniga i svaret på 

att det finns lika många orsaker till varför deras elever har matematiksvårigheter som det finns 

elever. En sak som förenar mina informanter är att de alla vill kommunicera med eleven och 

hemmet för att komma till kärnan i svårigheten, då kan lärarna, speciallärarna och föräldrarna 

gemensamt med eleven samtala om vad det är som är svår och vad det är eleven kan tänkas 

behöva för hjälp. Tyvärr så saknar många elever orden för att kunna förklara vad det är som är 

svårt och åter igen märker man då tydligt hur pass mycket språket och den språkliga 

utvecklingen spelar i sökandet efter kärnan till problematiken(Malmer 2002, s .81).

Matematiksvårigheter är inte en homogen svårighet där alla individer kan bli hjälpta på samma 

sätt, inom det kritiska perspektivet på specialpedagogik så vill man lyfta frågan om varför skall 

svårigheten tillskrivas eleven varför ser man inte till den kontext eleven lever och verkar i?

(Nilholm 2007, s. 39) Om svårigheten med matematiken tillskrivs eleven så riskerar den att 

stigmatiseras och pekas ut som den okunniga, medan det i själva verket kan vara så att denna 

elev egentligen inte har svårt med matematiken men den bakomliggande problematiken visar sig 

i ämnet matematik.

När mina informanter får vetskapen om att elevens/elevernas klasslärare befarar att 

eleven/eleverna inte kommer att nå upp till de mål som står i läroplanen så arbetar de alla fyra 

efter en liknande modell. De samtalar med läraren om vilka svårigheter denne har upptäckt, 

sedan kommer specialläraren med förslag och synpunkter på vad läraren kan göra för att hjälpa 

eleven. Om detta trots allt inte hjälper eleven att utvecklas så kontaktas föräldrarna och 

specialläraren tillsammans med läraren och föräldrarna upprättar en pedagogiskplan för eleven 

där det ingår mins tre uppföljningssamtal med föräldrarna. När detta är gjort och det mot all 

förmodan inte har skett någon förändring så kommer det att skrivas en remiss via skolläkaren till 

en logopedutredning som då kan visa om det föreligger något djupare i grunden till svårigheten.

 Vidare där ifrån så kan det komma att bli tal om en dyskalkyli utredning. I linje med det 

kompensatoriska perspektivet så använder sig skolorna av diagnosen som den slutgiltiga insatts 

för att kunna bedöma elevens svårighet, för att kunna sätta in det rätta stödet för den specifika 

eleven(Nilholm 2007, s. 34-35).
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När det har gått ända till att det kommer att göras en dyskalkyli utredning så anser mina 

informanter att det inte handlar om enbart svårigheter längre utan nu är det en diagnos och det är 

något mer specifikt och snävt en vad matematiksvårigheter är. 

 Dyskalkyli

Mina informanter är tydliga i beskrivningen av skillnaden mellan matematiksvårigheter och 

dyskalkyli på så vis att de uttryckligt säger att det är något annat än generell svårighet, det är en 

mer specifik svårighet.

Att dyskalkyli som begrepp anses vara en avgränsad och snäv diagnos är forskare överens om, de 

är en svårighet som enbart har med det matematiska förmågorna att göra(Adler 2007, s. 79, 

Lundberg och Sterner 2009, s.9-10 , Sjöberg 2006, s.110 ). Detta är också en mening som mina 

informanter delar, de talar alla fyra om dyskalkyli som matematikens dyslexi. Svårigheter med 

siffror och tals betydelse, något som på verkar eleven i den grad att de utan rätt hjälp riskerar att 

skapa låsningar och helt tappa intresset för matematiken.

Speciallärare D talar mycket om att arbetsminnet är det som ställer till det för elever med 

dyskalkyli,

”Svårigheter med arbetsminnet strular verkligen till det för elever, de har svårt att hålla kvar 

siffror och uträkningar i minnet…”(speciallärare D)

Minnes nersättning hos elever kan ligga tillgrund för den matematiska svårigheten dyskalkyli är 

något som många forskare är eniga om, men det finns de som menar att med hjälp av forskning 

skall man kunna påvisa att så inte är fallet(Sjöberg 2006, s.100-101) Detta kan ses som en 

förklaring till varför alla mina informanter väljer att tala om att det är viktig att dessa elever får 

använda hjälpmedel, så som miniräknare och lathundar.

När minna informanter talar om de olika hjälpmedlen som de använder sig av så lyser det 

kompensatoriskaperspektivet på specialpedagogiken igenom, de menar att elever som inte kan 

hålla siffror i minnet måste få använda miniräknare och olika lathundar. Så att deras arbetsminne 

inte överbelastas och som följd av detta så tappar eleven intresset helt.
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När elever med minnesnedsättningar ombeds att göra uträkningar så belastar de arbetsminnet 

efter som de inte har lagrat den betydande informationen i långtidsminnet, detta kan i 

förläggningen ge eleven matematikångest(Sjöberg 2006, s. 101).

När informanterna talar om miniräknaren som ett hjälpmedel, så är det bara till för de elever som 

har svårigheter, de elever som inte har svårigheter skall och bör inte använda miniräknare då 

detta kan ses som fusk. Dilemmat med detta arbetssätt är,  hur skall eleverna inte pekas ut som 

annorlunda? 

Mina informanter talar mycket om att specialpedagogiken bör vara till för alla för att då skulle 

skolan bli mer tillgänglig för alla, oavsett svårigheter. Samtidigt talar det om att kategorisering är 

bar för elevens rätt till adekvat hjälp. 

Med detta i åtanke så blir skolans dilemman synliga, det är lättare att förstå att skolans värld är 

komplex och mångsidig när informanter talar så pass dubbelt om synen på specialpedagogik.

Dyskalkyli är för matematiken vad dyslexin är för läsande och skrivandet, så talar tre av fyra 

informanter om när de skall förklara begreppet dyskalkyli. då dyskalkyli inte är ett vedertaget 

begrepp inom pedagogiken i Sverige så kan heller inte utbildningen av speciallärarna vara bättre 

en sådan.

Hur vanligt är då dyskalkyli enligt mina informanter?

Alla fyra har någon gång under sitt verksamma liv stött på och hjälp elever med dyskalkyli men 

alla nämner också att det inte alls är vanligt, trotts att forskning visar på siffror mellan 6 till 10 

procent av befolkningen i världen har detta. Speciallärare B talar om att det är viktigt att var 

lyhörd och se elever så att de inte får den hjälp de behöver i tid, när hon nämner detta så märks 

det att hon tror likt Kocs(Adler 2007, s.77-78 ) att dyskalkyli bör benämnas som något som kan 

arbetas bort eller till stor del förhindras. 

”jag tycker att man aldrig skall vänta så länge innan man slår på larm knappen, får då leker vi 

med elevens framtid”(Speciallärare D).
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”Har man jobbat ett tag i skolan kan man tydligt se att […]det är matematiken som är 

svårigheten, jag tycker att man skall alarmera tidigt och ta tag i det så fort som 

möjligt”(Speciallärare C).

Diagnostiseringen är inte enbart till för skolan utan också till för eleven så att denne kan få hjälp 

att leva och verka med sin diagnos, lite liknande funderingar finner vi i det 

kompensatoriskaperspektivet där målet med specialpedagogiken är att finna hjälpen till de elever 

som är i behov av den(Nilholm 2007, s. 34-36).

Speciallärarna talar om att larma i tid om det är så att personalen på skolan, då främst 

klassläraren tror att det kan vara så att eleven har dyskalkyli, dock så är vägen från en oro till en 

utredning lång.

Speciallärarna talar alla om att det skall göras en UP(pedagogiskutredning) av klassläraren i 

samråd med föräldrarna, för att sedan låta skolans EHT-team hantera frågan. När detta är gjort så 

sätts de specialpedagogiska insatserna in, för att kompensera elevens brister. Om det inte hjälper 

med de specialpedagogiska insatserna så kopplas EHT-teamet in på nytt och en remiss till en 

logopedutredning, om detta inte visar vad som orsakar bristen så skrivs en ny remiss till 

Danderyds sjukhus där dyskalkyli utredningarna görs.

I detta långa led av personer som skall kopplas in så riskerar det att ta långtid och eleven får inte 

den hjälp den har rätt till och är i behov av.

Detta är en oro som alla mina informanter direkt eller indirekt talar om, de anser att, skolan idag 

är en trångsynt och trög gående apparat. Viljan att specialpedagogiken skall vara en del av den 

”vanliga” pedagogiken skulle kunna underlätta för de elever som är i behov av detta stöd.

Om en elev med dyskalkyli får rätt hjälp tidigt så kan det vara så att denne övervinner många 

följd problem som ett misslyckande i matematik kan med föra. 

Slutsats
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I skenet av de tre olika begrepp som jag valt att analysera utifrån de tre olika specialpedagogiska 

perspektiven, ger er läsare en inblick i komplexiteten kring frågan om vad specialpedagogik är 

och hur speciallärare tänker kring detta begrepp.

Specialpedagogiken är inte en disciplin helt skild från den pedagogiska och när jag intervjuat 

mina informanter så finner jag deras tankar på specialpedagogik lite dubbel, de vill å ena sidan 

inte peka ut elever men de vill å andra sidan för att kunna göra en bra insatts för eleverna 

kategorisera dem. Detta gör att dilemmaperspektivet på specialpedagogiken träder fram och tar 

plats. Skolan och dess värld är komplex och ställs dagligen inför olika dilemman som hela tiden 

ropar på uppmärksamhet.

När mina informanter talar om begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli så syns en tydlig 

skillnad på dessa som också går att se i den forskning som finns inom området, trotts detta så 

måste forskningen fortskrida så att ämnet inte lämnas helt vind för våg och inte studeras 

noggrannare.

Informanternas svar på frågan om vad dyskalkyli är för dem, kan te sig kortfattade och 

knapphändiga, men detta är inte konstigt då forskningen kring dyskalkyli är relativt ny och inte 

alls lika vedertagen som forskningen och utbildningen kring dyslexi.

 Vidare forskning

Jag har i mitt sökande av specialpedagogik inte funnit att det finns så stora luckor i 

informationen, dock så ser jag att det fattas en del kring skillnaderna mellan specialpedagogik 
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och ”vanlig” pedagogik. Detta skulle vara bra att forska vidare på då fler och fler elever 

kategoriseras som elever i behov av specialpedagogik.

När jag sökt information om matematiksvårigheter så ör de flesta texterna kopplat till dyslexi, 

trotts att det finn många fler bakomliggande orsaker till svårigheter i matematik. Forskning kring 

lärares undervisning i matematik är något som jag tycker är relevant att forska vidare kring, då 

säkert jag och många med mig upplevt matematiken svår på grund av att lektionerna varit trista 

och bakåt tänkande.

Hur kan man göra matematik roligt? Hur kan man väcka nyfikenheten och lusten hos eleverna? 

Också detta är något som vidare forskning kan baseras på.

För begreppet dyskalkyli så fann jag det svår att finna forskning gjord i norden, Norge är det 

ledande landet och därifrån kommer det många bra rapporter, trotts detta så saknar jag forskning 

kring hur specialpedagogiken skall utformas för att passa dyskalkyli diagnostiserade elever .
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Bilaga 1 Mail till rektorer

Hej

Jag heter Ida Rahlén Ceverin och studerar på södertörnshögskola, interkulturella 
lärarutbildningen och går just nu min sista termin. 

Jag skriver just nu en c-uppsatts om matematiksvårigheter i grundskolans tidigare år och söker 
nu informanter till min uppsatts.
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De informanter jag söker är speciallärare som jobbar med elever med matematiksvårigheter.

Jag undrar nu om du har några speciallärare på din skola som du tror skulle var intresserad av att 
genomföra intervjuer med mig.

Mina intervjuer tar max 1 timme och är helt frivilliga att medverka i, självklart kommer jag ut till 
skolan och genomför intervjuerna när det passa informanterna bäst.

Om du har möjlighet att maila mig kontakt uppgifter och namn till de informanter som passar in 
på min förfrågan så kontaktar jag dem själva.

Med detta mail ber jag om din tillåtelse att genomföra intervjuer med din personal.

Mvh

Ida Rahlén Ceverin

Tele nr: xxxx-xx xx xx

Bilaga 2 Mail till speciallärare

Hej

Jag heter Ida Rahlén Ceverin och studerar på södertörnshögskola, interkulturella 
lärarutbildningen och går just nu min sista termin. 

Jag skriver just nu en c-uppsatts om matematiksvårigheter i grundskolans tidigare år och söker 
nu informanter till min uppsatts.
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De informanter jag söker är speciallärare som jobbar med elever med matematiksvårigheter.

Jag har via din rektor fått tag på din mailadress, och undrar nu om jag skulle kunna få komma 
och intervjua dig?

Din eventuella medverkan är helt frivillig och du kan när som helst dra dig ur och självklart är du 
helt anonym.

Mina intervjuer tar max 1 timme och är helt frivilliga att medverka i, självklart kommer jag ut till 
skolan och genomför intervjuerna när det passa informanterna bäst.

Om du har möjlighet att ställa upp som informant så maila mig så kan vi boka en tid som passar 
dig.

Mvh

Ida Rahlén Ceverin

Tele nr: xxxx-xx xx xx

Bilaga 3 Intervju guide
Intervju guide

Ålder?

Verksamma år?
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Specialpedagogik

• Vad är special pedagogik för dig?

• Hur skiljer den sig från den ”vanliga” pedagogiken?

nämner informanten dessa tre perspektiv?

• Kompensatoriskaperspektivet? 

• Kritiska perspektivet? 

• Dilemmaperspektivet?

•

Matematiksvårigheter

• Vad är matematiksvårigheter för dig?

• Kan dessa svårigheter kopplas samman med andra inlärningssvårigheter?

• Hur tidigt kan man upptäcka dessa svårigheter anser du?

• Vad gör du när ni upptäcker matematiksvårigheter hos en elev?

• Vilken hjälp får dessa elever?

• Hur arbetar du med dessa elever?

•

Dyskalkyli

• Vad är dyskalkyli för dig?

• Hur tidigt kan man upptäcka denna specifika svårighet anser du?

• Vad gör du/ni när ni misstänker dyskalkyli hos en elev?

• Hur förändras matematikhjälpen för dessa elever mot de elever som ”bara” har 
matematiksvårigheter?

• Hur arbetar du med dessa elever?

• Vilka människor är med i utredningen kring en diagnos?
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