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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att hos fem lärare undersöka vilket av det kategoriska eller 

relationella specialpedagogiska perspektivet som är mest framträdande när en elev visar 

svårigheter inom matematiken. Vi har valt att intervjua enbart lärare då de anses ha mest 

erfarenhet av sina elever. Som intervjumetod har vi valt att använda oss av en 

halvstrukturerad metod. Matematiken innehåller många olika områden och vi begränsar oss 

till taluppfattningen på grund av dess grundläggande betydelse för vidare inlärning av 

matematik. Lärarna vi intervjuar arbetar i årskurserna 1-3 där taluppfattningen är ett centralt 

inslag inom matematiken. De fem grundskolelärare som vi intervjuat, arbetar i en byskola 

eller en stadsskola.  

Vi använder oss av hermeneutisk metod som centralt inslag i analysen. Det relationella och 

det kategoriska perspektivet är specialpedagogiska perspektiv som vi använder som 

analysverktyg, samt relationell pedagogik. 

I resultatet framkom det att två utav fem lärare använde sig av relationell pedagogik när de 

märkte att en elev visade på svårigheter. Fyra av fem lärare påtalade vikten av samarbete i 

arbetslaget. Detta för att finna bättre arbetsätt i klassrummet och för att föra eleven vidare i sin 

inlärning. Lärarna tar ofta hjälp av en speciallärare/specialpedagog på grund av tidsbrist, 

några lärare för att ändra sin undervisning och några tar hjälp direkt relaterat till elevens 

svårigheter. Resultatet visar att det relationella perspektivet är lite mer framträdande än det 

kategoriska. 

Nyckelord: Hermeneutik, kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv, relationell pedagogik, 

specialpedagogik. 
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1. Inledning 

 

Vi läser till lärare för yngre åldrar med inriktning Barn, Matematik och Naturkunskap 

(BMaNo). Då vi läst matematik i två omgångar, det vill säga 30 högskolepoäng, har vi insett 

hur komplext detta ämne verkligen är. Vårt intresse för matematik väcktes under en kurs på 

högskolan i Halmstad, år 2009.  

I en ämnesrapport från 2010, visade resultaten att 17 procent av eleverna inte uppnådde målen 

i matematik (Skolverket, 2011). Tack vare dessa resultat, är matematik ett hett ämne just nu.  I 

ett pressmeddelande från den svenska regeringen 2011, ska 2,6 miljarder kronor satsas i den 

svenska skolan för att förbättra matematikresultaten. Skolan ska från höstterminen 2013, få en 

ökning på 120 timmar i matematikundervisning, per år (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Sveriges skolminister Jan Björklund, satsar enligt regeringens pressmeddelande på 

matematiken för att Sverige ska bli ett framgångsrikt land i nästkommande generation. Detta 

ska enligt ministern, bidra till bland annat framgångsrika ekonomer och forskare. Det är 

viktigt att den forskning som ska utföras ”ligger rätt i tiden” (Denscombe, 2004 s.64) och att 

det är vanligt att man ofta undersöker utifrån sina personliga intressen. Vårt fokus ligger på 

det vi intresserar oss för, nämligen ämnet matematiksvårigheter. 

1.1 Matematiksvårigheter som begrepp 

 

Begreppet matematiksvårigheter innefattar allmänna och specifika matematiksvårigheter 

enligt Ljungblad (2001). Svårigheterna bör man som lärare kunna skilja mellan, för att kunna 

planera det individuella arbetet till sin undervisning, menar författaren. Ljungblad framhåller 

att det inom varje barngrupp finns elever med specifika eller allmänna matematiksvårigheter. 

Författaren menar att det däremot inte är tänkbart att kunna skilja dem åt förrän i årskurs 4-6. 

I vår studie har vi valt att fokusera på lärares perspektiv och erfarenheter av svårigheter, i 

årskurs 1-3. Därmed blir det i denna studie inte relevant att skilja på termerna allmänna och 

specifika matematiksvårigheter utan vi benämner det enbart som svårigheter. Svårigheter 

innebär i denna uppsats att lärarna anser att eleverna tenderar att få svårt att uppnå de mål som 

är uppsatta för den årskursen eleven befinner sig i. Då matematiken innefattar många olika 

inlärningsområden, begränsar vi oss till taluppfattning. 
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Taluppfattning innebär att man måste ha en känsla för hur tal är uppbyggda för att kunna lösa 

dem, ett exempel på detta är förståelsen av talens grannar(Löwing, 2008). Taluppfattningen 

anses utgöra grunden för vidare inlärning av matematik, menar författaren.  

1.2 Bakgrund 

 

Vi har tagit del av forskning, innehållande viktiga argument som visar hur man på bästa sätt 

kan hjälpa elever som visar sig ha problem inom matematiken. Sjöberg (2006) menar att hela 

elevens situation bör vägas in för att finna orsaker till svårigheterna. För att kunna hjälpa 

eleven på bästa sätt borde lärares åsikter och skolmiljö ta större plats, menar författaren. Vi 

har valt att undersöka vad några olika lärare väger in i sitt arbete för att hjälpa en elev som 

visar sig ha svårigheter med taluppfattningen.  Enligt Sjöberg (2006) är det läraren som 

besitter mest kunskaper och erfarenheter om eleven.  

Varje elev har rätt till att få den hjälp som den behöver. Skollagen säger att: 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans 

så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800, 1 kap. 4§) 
 

Den elev som har problem inom matematiken, har säkerligen varit ett objekt för 

specialpedagogiska insatser, vissa elever mer än andra, menar Sjöberg (2006).  Persson 

(2007b) menar att det ter sig lämpligt att använda sig av specialpedagogik för att stötta en 

grupp elever när den ordinära pedagogiken i skolan inte är tillräcklig. En klasslärare kan 

använda sig av specialpedagogik och det kan vara med hjälp av tips som läraren fått av 

speciallärare eller specialpedagog.  Skillnaden mellan en speciallärare och en specialpedagog 

i dag är att en speciallärare är en lärare ”som utöver sin lärarexamen, avlagt examen i 

specialpedagogik före 1990” (Persson, 2007b). En specialpedagog ”har genomgått 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning” (s. 12) efter 1990, menar författaren. Eftersom vi i 

studien ska fokusera på olika klasslärare, lägger vi därmed ingen vikt vid om lärarna i 

intervjusvaren använder sig av specialpedagog eller speciallärare. En speciallärare eller 

specialpedagog är med andra ord en lärare som är inriktad på specialpedagogik. Persson 

(2007a) poängterar att det skett förändringar i lärarutbildningen som innebär att lärare idag 

ska äga viss kompetens inom specialpedagogik.  
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Vi har valt att använda oss av två specialpedagogiska perspektiv som analysverktyg.  Dessa 

två perspektiv erbjuder två skilda synsätt i frågan om vad som anses vara bäst för eleven och 

dels för att lösa elevers svårigheter med taluppfattning. Vi använder oss även av forskning om 

relationell pedagogik. Forskningen förklarar på ett ingående sätt vikten av relationer mellan 

lärare och elev i klassrummet och för främjandet av fortsatt lärande. Här förklarar vi kortfattat 

de två specialpedagogiska perspektiven. En djupare beskrivning finns att läsa längre fram i 

vår studie.  

Det relationella perspektivet baseras på en ”pedagogiskt formulerad tankemodell” (Sjöberg, 

2006:37–38). ”Vad som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika 

aktörer” är viktigt ur ett relationellt perspektiv (Persson, 2007b:166).  I det relationella 

perspektivet görs lösningar på lång sikt och innebär att samtliga inblandade lärare måste vara 

delaktiga, påtalar författaren. Vidare framhåller Persson att ansvaret för specialpedagogisk 

verksamhet ligger hos lärarna som får stöd från sin rektor.  

I det kategoriska perspektivet anser man att elevens svårigheter helt kan kopplas till eleven i 

form av låg begåvning (Persson, 1998). Ansvaret för specialpedagogisk verksamhet ligger hos 

”speciallärare, specialpedagog och elevvårdspersonal” i det kategoriska perspektivet (Persson, 

2007b:167). 

 

1.3 Problemområde 

 

Det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet är två helt skilda sätt att uppfatta 

specialpedagogiken på (Sjöberg, 2006). Persson (1998, 2007b) framhåller att han inte kan 

förstå varför det ska ta så lång tid för den specialpedagogiska verksamheten att ändras från ett 

kategoriskt till ett mer relationellt perspektiv.  Persson (2007b) menar att det ena perspektivet 

inte bör utesluta det andra. Författaren påtalar att det inte är frågan om en ständig konkurrens 

mellan perspektiven utan att det istället handlar om att knyta an den specialpedagogiska 

verksamheten med den ordinära undervisningen. Skolornas synsätt på vad som klassas som 

”avvikande” eller inte ”bildar en plattform för åtgärdernas utformning som kategoriska, d.v.s. 

en differentiering av elever, eller relationella, d.v.s. en differentiering av 

undervisningsinsatser och andra åtgärder” (Persson, 2007a:48). Även Sjöberg (2006) anser att 

det perspektiv som används, genomsyrar de åtgärder som sätts in men att det är 
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konsekvenserna av åtgärderna som utgör både lärares och föräldrars synsätt på problemen, 

vilket i sin tur kan påverka elevers självbild. Vi anser att det är viktigt att undersöka vilket av 

dessa perspektiv som är mest framträdande. I det relationella perspektivet menar Persson 

(2007b) att förändringar i miljön kan hjälpa eleven att nå sina mål. Det kategoriska 

perspektivet blev dominant i slutet av 1940-talet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

I det kategoriska perspektivet anses svårigheter vara en orsak av exempelvis låg begåvning 

eller sociala svårigheter i hemmet (Persson, 2007b).  De senaste decennierna har det 

relationella perspektivet dock fått en konkurrerande ställning, skriver Emanuelsson, Persson 

och Rosenqvist (2001) och menar att den specialpedagogiska forskningen fortfarande 

domineras av det kategoriska perspektivet.  

 

Då vår avsikt med studien inte är att generalisera, vill vi få en inblick i vilket perspektiv som 

tycks vara dominant vid svårigheter med taluppfattningen i matematiken. För att få ett 

hanterligt material att arbeta efter, riktar vi våra intervjuer till fem lärare från två olika skolor, 

Byskolan och Stadsskolan. Vi tolkar lärarnas svar genom att använda oss av den 

”hermeneutiska cirkeln” (Kvale & Brinkmann 2009:226).  

1.4  Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilket av det kategoriska eller relationella 

perspektivet som är framträdande vid fem lärares beskrivningar av sitt arbete med elever i 

årskurs 1-3 som visar svårigheter med taluppfattningen.  

 

1.5 Frågeställningar 

 

 Vilka faktorer är mest framträdande i lärares pedagogiska arbete i klassrummet för att 

hjälpa en elev som har svårigheter med taluppfattningen?   

 Vad har arbetslaget för betydelse för den pedagogiska verksamheten? 

 När tar läraren hjälp av en lärare inriktad på specialpedagogik? 
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2. Litteraturgranskning 

 

I denna del belyser vi hur forskning påvisat didaktikens betydelse för svårigheter med 

matematik, följt av förklaringar till specialpedagogikens historia, nutid, dess fördelar och 

problematik. Därefter beskrivs relationellt och kategoriskt perspektiv samt relationell 

pedagogik. Relationellt perspektiv och relationell pedagogik kan i texten tolkas som en 

forskning från samma forskare men så är inte fallet, då de olika Persson heter annorlunda i 

förnamn.  Eftersom relationer på olika nivåer är av betydelse för eleverna, har vi valt att lägga 

dem i schemat, under punkt 3.8. 

 

2.1 Forskning om didaktikens betydelse och svårigheter i matematik 

 

Om en elev får svårigheter inom matematiken, kan det i vissa fall bero på undervisningen 

(Adler, 2007). Löwing (2004) har gjort en studie på hur lärare hjälper sina elever att förstå 

matematik. Författaren menar att det kan vara svårt för läraren att hinna med alla elever under 

en matematiklektion. Oftast blir den hjälpen ytlig, vilket medför problem för eleven när den 

sedan ska gå vidare till en mer avancerad uppgift, menar författaren. Vidare framhåller 

Löwing att många elever inte vågar be om hjälp en andra gång med risk för att känna sig dum. 

Adler (2007) påtalar att om inte eleven får en bra undervisning kan det leda till vissa luckor i 

sin matematiska förståelse som i sin tur kan leda till att eleven inte upplever någon lust eller 

motivation i sitt lärande. Om eleven inte litar på sin egen matematiska förmåga är det lätt hänt 

att eleven upplever ett misslyckande då denne inte kan lösa en uppgift precis på det viset som 

läraren visat under genomgången, menar Lindekvist (2004). Enligt Magne (1998) bör hela 

elevens uppförande tas i beaktning för att kunna förstå dennes svårigheter, och inte bara inom 

ett skolämne. Vad som också spelar in enligt författaren, är elevens lust till kunskapsintag av 

matematik. Författaren menar att lusten hänger ihop med elevens allmänna tillstånd. 

Lindekvist (2004) poängterar att lärare fokuserar på räkning i första hand, vilket också är det 

område där eleverna först misslyckas. Enligt författaren borde fokuset ligga på begrepp, 

problematik samt det matematiska tänkandet. 
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Adler (2007) menar att den matematik som elever utövar i grundskolan skiljer sig ifrån den 

matematik som eleven möter i tonåren. Matematiken i grundskolan är mer inriktad på att lära 

sig det rätta matematiktänket och det kan innebära att en elev kan ha problem med den tidiga 

matematiken men sedan ha betydligt lättare för den sena matematiken. 

 

Enligt NCM:s (nationellt centrum för matematikutveckling) undersökning framgår det hur 

lärare förespråkar ”en till en” undervisning för att på bästa sätt hjälpa en elev att stärka sitt 

matematiska kunnande (Lundberg & Sterner, 2002:195–196).  

 

2.2 Specialpedagogik 

 

”Pedagogik som vetenskaplig disciplin innefattar kunskapsområdet specialpedagogik” 

(Persson, 2007b:24). Författaren menar vidare att specialpedagogik med andra ord är ett 

speciellt kompetensområde som grundar sig i den pedagogiska disciplinen för att hjälpa den 

pedagogik som inte täcker elevers olikheter. Atterström och Persson (refererat av Persson, 

2007a) påtalar att det inte finns någon tvekan om att forskningen är överens om att 

specialpedagogiken är nära förankrad i den vanliga pedagogiken. Skollagen säger ”Vidare ska 

det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800, 2 kap. 25§).  

 

2.2.1 Historia 

 

Runt 1900-talets början talades det om att elever som var svaga eller lågt begåvade kunde 

skada skolans anseende (Persson, 2007b). Utifrån lärares perspektiv ansåg man på den tiden 

att dessa elever försvårade undervisningssituationerna, vilket i sin tur påverkade de barn som 

ansågs vara normala, menar Persson.  

Enligt SOU (Statens offentliga utredningar) kom år 1957 ett förslag på en ändrad 

specialundervisning då man ansåg att problemen endast fanns hos eleven (refererat av 

Persson, 2007b). Persson påtalar att det på sjuttiotalet kom en ”samordnad 

specialundervisning” (s. 18). Den innebar att specialundervisningen blev avsedd för ämnena 
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matematik och svenska. Till den undervisningen fanns det ett speciellt utarbetat material och 

tempot på undervisningen var långsammare, framhåller författaren.  

Det var inte förrän på 2000-talet som det i skollagen ändrades från elever med behov till 

elever i behov (Persson, 2007b). Författaren framhåller att ”Detta är en illustration av hur man 

från lagstiftarens sida ser på skolsvårigheter. Istället för att förlägga problematiken till enbart 

eleven vill man se elevens möjligheter till utveckling så att det pedagogiska arbetet kan 

anpassas till vars och ens förutsättningar”(s. 20). Specialundervisningen som term har numera 

övertagits av termen specialpedagogik (Persson, 2007a). 

 

2.2.2 Specialpedagogikens problematik 

 

Persson (1995, refererat av Sahlin, 1997) har undersökt under vilka premisser 

specialpedagogisk verksamhet utövas i skolorna. Enligt författaren visade undersökningen att 

lärare ofta upptäckte svårigheter i klassrummet och som sedan lett till hjälp hos speciallärare. 

Enligt Sahlin har undersökningar visat att många lärare är fullt medvetna om att anledningen 

till elevers svårigheter ofta är orsakad av undervisningen och läraren. 

Många specialpedagoger verkar enligt Persson (2007b) vara oroade över huruvida skolmiljön 

påverkar eleverna. Den specialpedagogiska verksamheten, har enligt författaren därför varit 

ett bra forum för elever för att de i denna verksamhet vågat formulera sina tankar i ord. Enligt 

Persson är specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet ”problematiska i relation till 

allmän pedagogik och pedagogisk verksamhet i utbildningssystemet som helhet. Ett viktigt 

skäl till detta är att specialpedagogiken betraktas som ett rationellt och okritiskt berättigat svar 

på den vanliga pedagogikens tillkortakommande” (s.170). 

 

2.2.3 Samarbetet 

 

Enligt Persson (2007b) bör en specialpedagog ha en nära relation till både arbetslaget och 

med klassläraren. Ljungblad (2001) framhåller vikten av att en speciallärare eller 

specialpedagog tillsammans med arbetslaget gör upp en plan om en elev visar tendenser till 

svårigheter. Lärarna måste däremot äga den pedagogiska förpliktelsen till dessa elever, menar 

författaren. 
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De personer Persson (2007b) intervjuade, visade att en specialpedagog ofta användes vid 

svårigheter inom matematik i grundskolans lägre åldrar. Enligt författaren beskriver 

intervjupersonerna också att specialpedagogiska insatser av exempelvis en specialpedagog 

eller en speciallärare kan användas som extra hjälp för att checka av elevernas kunskaper, 

hjälpa dem individuellt men också för att uppnå den nivå som övriga klasskamrater befinner 

sig på. Oftast består denna insats av samma innehåll som i klassrummet men med hjälp av 

andra metoder, menar Persson. Vidare menar författaren att specialpedagogen kan fylla 

funktioner i form av avlastning eller stöttning till läraren, antingen i eller utanför 

klassrummet. 

 

Om svårigheterna är för komplicerade, bör man enligt Ljungblad (2001) ta hjälp av en 

psykolog eller läkare. Eftersom läraren arbetar med eleven sju timmar om dagen är det av stor 

vikt att läraren blir involverad i utredningen då läraren anses äga värdefulla ord, menar 

författaren. Vidare menar Ljungblad att det är omöjligt för en psykolog eller specialpedagog 

att bilda sig en uppfattning av en elev under de korta stunder de har med eleverna. Ljungblad 

poängterar att det är av hög vikt att lärarna får det stora ansvaret så att lösningarna kan ske 

pedagogiskt. 

Enligt Rosenqvist (2007) är specialpedagogernas uppgifter numera inriktade på pedagogiken i 

allmänhet, för alla elever. Många gånger är det klassläraren istället för specialpedagogen som 

har övertagandet över specialpedagogiken i skolan och som därmed bestämmer vad som ska 

ske med eleven (Tideman, 2004, refererat av Rosenkvist 2007). 

Specialpedagogiken kan uppfattas som åtgärder som innefattar speciella kunskaper för elevers 

svårigheter (Persson, 2007b).  Åtgärderna kan vara fokuserade på eleven men även på 

arbetsmiljön och de övriga lärarna, menar Persson. 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

 

Här beskriver vi de två specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och det 

relationella som analysverktyg och förtydligar den relationella betydelsen med 

forskning om relationell pedagogik.  
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2.3.1 Relationellt perspektiv  

 

Persson (1998) förklarar och förespråkar den relationella modellen vilken innebär att 

specialpedagogisk verksamhet bör ske som en kommunikation lärare emellan. I det 

relationella perspektivet läggs vikten på de olika aktörernas samverkan kring eleven, menar 

författaren.  

 

2.3.2 Orsaker till specialpedagogiska behov ur ett relationellt perspektiv 

 

Inom det relationella perspektivet lägger man inte fokus på att förstå varför en individ 

uppträder på ett visst sätt, menar Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) utan 

omständigheterna kring uppträdandet ses istället relationellt. Det vill säga att man försöker 

förstå elevens handlande genom att titta på om miljön kan ha påverkat elevens prestationer, 

menar författarna.  

2.3.3 Undervisning ur ett relationellt perspektiv 

 

Ur ett relationellt perspektiv ses eleven vara i problem och med det menar Sjöberg (2006) att 

man anser att eleven kan tas ur sina problem med hjälp av olika pedagogiska åtgärder ifrån 

skolan. De elever som anses vara i behov av specialpedagogik problematiseras (Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist, 2001). Ur ett relationellt perspektiv är långsiktiga lösningar ett 

faktum för specialpedagogisk verksamhet (Persson, 1998, 2007b). Dessa lösningar leder ofta 

till tips och regler som gynnar utveckling i läromiljön, menar Sjöberg (2006). I ett relationellt 

perspektiv innebär specialpedagogiskt arbete en kunskap om svårigheter som kan uppkomma 

i utbildningsmiljön (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). Ett sådant tänkande bör 

sträcka sig över en lång tid, det räcker inte med enbart ett läsår, menar författarna.  Enligt 

Sjöberg (2006) är det här viktigt att involvera lärarna och att analysera hela 

skolverksamheten. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) anser att det 

specialpedagogiska tänkandet bör genomsyra att skapa förutsättningar för ett lärande som 

varar hela livet, både individuellt och kollektivt. 
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2.3.4 Forskning om relationell pedagogik 

 

Aspelin och Persson (2011) har genomfört ett treårigt forskningsprojekt med fokus på 

relationell pedagogik och lärares yrkesfärdigheter. Relationell pedagogik är inte ”någon 

abstrakt teoretisk konstruktion” (s. 9), den är förankrad i verkligheten och framhåller enligt 

författarna att alla lärare har erfarenhet av detta. Vidare menar Aspelin och Persson att man 

genom framgångsrik pedagogik, ökar stabiliteten mellan lärare och elev. Ju större förtroende 

en elev har för läraren, desto mer gagnar det elevens motivation till att ansvara för sin egen 

utveckling, såväl i skolan som socialt, påtalar författarna.  

 

Aspelin och Persson (2011) skiljer på olika nivåer inom relationell pedagogik 

 

 Den första nivån ”pedagogiska möten”, uppkommer bland annat mellan lärare och 

elev, här är det av vikt att läraren är en ”relationell pedagog” (Aspelin & Persson, 

2011:9 - 10). Enligt författaren bör läraren leva sig in i elevens värld för att kunna 

identifiera eleven och därmed guida den vidare. Dessa möten kan inte skapas av 

läraren på en gång utan läraren bör arbeta för att dessa tillfällen ska uppstå och byggas 

upp (Aspelin & Persson, 2011). 

 Den andra nivån ”pedagogiska tillvägagångssätt” ”bygger på insikter om att 

relationer har stor betydelse i utbildningen och har som syfte att stimulera elevers 

deltagande i relationella processer” (Aspelin och Persson, 2011:10). Här läggs fokus 

på att lärare grundlägger och vidhåller relationerna, relationerna hjälper eleven i sina 

lärprocesser, menar författarna. Läraren arbetar på denna nivå för en bra relation med 

eleven (Aspelin & Persson).  

 

Om det individuella skolarbetet ökar för eleven, kan det bidra till att eleven får klara sig mer 

själv vilket resulterar i att lärarens delaktighet i elevens arbete minskar (Aspelin & Persson, 

2011). Enligt Vinterek främjar detta inte studieresultaten (2006, refererad av Aspelin & 

Persson). Vinterek beskriver att individanpassad undervisning verkligen är något att föredra 

med tanke på att läraren här anpassar sin undervisning individuellt till eleven.  
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Nordenbo, Sögard Larsen, Tiftikci, Wendt, Östergard (2008, refererad av Aspelin & Persson, 

2011:49) framhåller bland annat ”den relationella kompetensen” i en 

forskningssammanställning som en betydande lärarkompetens som främjar elevers medgångar 

i skolan. Denna kompetens innefattar enligt Aspelin och Persson att man som lärare ska kunna 

stötta och inspirera elever i deras skolhandlingar. Kvalifikationer som att visa tålamod, 

medkänsla och hänsyn gentemot eleven ingår även i den relationella kompetensen, menar de.  

Det är viktigt att lärare och elev är överens när det handlar om vad som är elevens problem, 

detta för att sedan tillsammans i en social och förtroendefull relation kunna åtgärda problemet 

(Hattie, 2009, refererad av Aspelin & Persson). Lärares sociala ansvar gentemot elever i 

skolan har ökat och anses främja relationen lärare och elev emellan samt för elever emellan, 

framhåller Aspelin och Persson. Lärare anser att det är viktigt att lära känna sina elever och att 

man tack vare denna kännedom, ska kunna guida eleverna bättre i sin undervisning 

(Ranagården, 2009, refererad av Aspelin & Persson). ”Det finns en stor och växande mängd 

forskning som har stor betydelse för undervisning och lärande”, påtalar Aspelin och Persson 

(s. 57). Gergen (2009, refererad av Aspelin och Persson) menar att det som nu håller på att 

träda fram är ett nytt sätt att se på ledarskapet, det vill säga att man nu fokuserar på de 

relationella processerna. Aspelin och Persson poängterar att kunskaper främjas genom sociala 

relationer. 

2.3.5 Kategoriskt perspektiv  

 

Ur ett kategoriskt perspektiv har man inte lagt tid på att lösa något långsiktigt (Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist 2001, Persson, 2007b), det vill säga att pedagogiken är reducerad.  

Inom det kategoriska perspektivet, menar Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) att 

ansatsen kommer ifrån kategorisering och kategorier som konceptbildning. 

Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) är det oroväckande att mycket forskning 

i det specialpedagogiska fältet, tydligt anknyts till det kategoriska perspektivet. Författarna 

menar att den specialpedagogiska forskningen behöver lägga mer fokus på att utveckla bra 

teorier. I och med att det kategoriska perspektivet är ledande för forskningen, är utveckling av 

teorier inte i fokus inom forskningen, menar författarna. 
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Det kategoriska perspektivet bygger på en ”medicinsk/psykologisk förståelsemodell” 

(Sjöberg, 2006:37). De medicinsk- och neuropsykologiska modellerna, har på senare tid 

hamnat i fokus, enligt Ahlberg (2001).  

 

2.3.6 Orsaker till specialpedagogiska behov ur ett kategoriskt perspektiv 

 

Persson (2001, refererat av Tinglev, 2005) menar att ett kategoriskt perspektiv behandlar 

elever som inte beräknas uppnå mål i ett ämne, både kompensatoriskt och på kort sikt. 

Hellblom – Thibblin (2004, refererad av Sjöberg, 2006) framhåller att detta perspektiv länge 

varit ledande och specialpedagogiken gärna velat finna stöd i de specialpedagogiska 

områdena för egen utveckling i professionen. Det medicinsk-psykologiska perspektivet, har 

enligt författaren undanträngt andra viktiga aspekter gällande uppkomst av svårigheter i 

matematik. Sjöberg (2006) framhåller gällande detta perspektiv att man anser att problemen 

finns hos eleven i form av skillnader från vad som tycks vara normalt, till exempel en defekt 

hos individen. Ur ett kategoriskt perspektiv betraktas eleven enligt Sjöberg att vara med 

problem, det vill säga att eleven tar problemen med sig till skolan. Uttrycket med kan enligt 

författaren fungera som en indikator över elevens behov av hjälp.  

 

2.3.7 Undervisning ur ett kategoriskt perspektiv 

 

Enligt Sjöberg (2006) finns det nackdelar med att tilldela en elev hjälp ur ett kategoriskt 

perspektiv. De som anser att svårigheterna finns hos eleven, har enligt Ahlberg (2001) ett 

individinriktat perspektiv. Det betyder att man utgår från elevens färdigheter och bakgrund för 

att finna orsakerna till elevens problem, menar författaren. Om man kategoriserar elever 

kommer det att leda till ”särskiljande undervisning” vilket innebär att eleven anpassas till 

skolan och inte vice versa, menar Ahlberg (s.17). I Perssons (1998) forskning framhålls det 

hur specialpedagogisk verksamhet används till ”mer eller mindre akuta problem i skolan” (s. 

32). Sammanfattningsvis har den kategoriska forskningen, enligt Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) fokuserat sig på medicinsk- psykologiska förklaringar. I den forskningen 

nämns det enligt författarna inget om hur den kan nyttjas ur ett brett perspektiv eller i 
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pedagogiska sammanhang. Det kategoriska perspektivet representerar ofta förslag till metoder 

eller andra exakta tillvägagångssätt för att lösa svårigheter (Sjöberg, 2006). 

 

3.8 Schema ur ett relationellt och kategoriskt perspektiv 

 

Schemat nedan visar ”konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende 

på perspektivval” (Persson, 1998:31). Vi har lagt till ny forskning om relationell pedagogik 

från Aspelin och Persson (2011). 

 
 

     (Persson, 1998:31) 

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 
Kompetens  

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna  

      Relationell pedagogik: 

 Pedagogiska möten 

 Pedagogiska 

tillvägagångssätt 

Anpassa undervisningen till 

eleven (Aspelin & Persson, 

2011) 

Ämnesspecifik och 
Undervisningscentrerad  

Uppfattning av 
specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff 
 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 
til lelevers uppvisade svårigheter. 
 

Orsaker till 
Specialpedagogiska behov  

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
utbildningsmiljön  

Elever med svårigheter. 
Svårigheterna är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna  
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3.  Metod 

3.1 Val av metod 

Kvantitativ och kvalitativ forskning innebär olika sätt att behandla och kartlägga erhållen data 

(Patel & Davidson, 1991). Författarna förklarar att kvantitativ forskning riktar sig åt 

”statistiska bearbetnings- och analysmetoder” (s.12). Däremot menar Patel och Davidson att 

man i kvalitativ forskning nyttjar språkliga analysmetoder.  Kvalitativ analys förklaras med 

ord, som exempelvis kan grunda sig på intervjuer, menar Miles och Huberman (1994, 

refererat av Nylén, 2005) därmed finner vi det lämpligt med en kvalitativ analys till vår 

studie.  Patel och Davidsson (1991) understryker att undersökningsproblemets formulering 

utgör valet av kvalitativ eller kvantitativ forskning. I denna studie undersöker och analyserar 

vi hur lärarna beskriver att de agerar när de upptäcker att en elev har svårigheter med 

taluppfattningen. Med hjälp av analyserna får vi svar på vilket/vilka perspektiv av det 

relationella och kategoriska som är framträdande i deras beskrivningar. Om 

forskningsproblemet innebär att tolka och förstå människor, bör man använda sig av kvalitativ 

forskning (Patel & Davidson, 1991) vilket överensstämmer med vår studie. Det vi undersöker 

behöver även djupare och detaljerade förklaringar, vilket Eliasson (2010) menar att kvalitativa 

studier bidrar med. 

 

3.2 Intervju 

 

Då vår metod är inspirerad av hermeneutiken innebär det enligt Birkler (2008) att man vill 

vidga sin horisont. Denna vidgning kan erhållas genom erfarenhet och ter sig lämplig att 

använda vid samtal, menar författaren, vilket är anledningen till att vi valt intervju som 

forskningsverktyg. Vid användandet av intervju som metod måste man tänka på vilken ”grad 

av strukturering” som ska väljas (Patel & Davidson, 1991:60). Författarna menar att 

strukturering innebär hur öppna/slutna svaren på frågorna är och hur mycket intervjupersonen 

får tolka. Vi använder oss av en halvstrukturerad intervju ”den är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär” (Kvale & Brinkmann, 2009:43). Författarna 

framhåller att intervjun är ett bra verktyg då den möjliggör fler alternativa svar.  Med hjälp av 

intervjun undersöka vi hur intervjupersonerna arbetar och deras inställningar till den hjälp 

som ska ges till eleven, därmed ter det sig lämpligt att använda ”tratt-teknik” (Patel & 
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Davidson, 1991:65). Tratt-teknik innebär att man börjar med övergripande frågor följt av 

ingående frågor, menar författarna. Vi börjar med en övergripande fråga om hur de arbetar, 

som sedan övergår till vad specialpedagogik är för intervjupersonen. Att man som forskare 

kan visa trovärdighet i sin studie visar på validitet (Kvale & Brinkman, 2009).  Gällande 

validitet i en intervju är kvaliteten i fokus, vilket innebär att den som utför intervjun är tydlig 

med sina frågor, menar författarna. Tydlighet anser vi har genomsyrat våra intervjuer. 

 

 

De forskningsinstrument vi använder oss av består av intervjuer utifrån ett frågeformulär och 

dokumenteras med hjälp av en diktafon. Denna typ av dokumentation är en av de mest 

förekommande metoderna som används för analys, menar Kvale och Brinkmann (2009). 

Nackdelen med en ljudinspelning kan vara att man inte får med intervjupersonernas gester 

och kroppsrörelser, poängterar författarna. Enligt Denscombe (2004) är en diktafon ett 

verktyg för högst noggranna slutsatser. Den ljudupptagning vi får från intervjuerna gör vi 

delvis om till ren text. Kvale och Brinkmann benämner denna förvandling som en 

”transkribering” (2009:194). Fördelen när man ska läsa en transkribering kan vara att nya 

teorier uppdagas och även fenomen som man är bekant med, menar författarna. Vi har valt att 

transkribera större delen av intervjusvaren för att stärka reliabiliteten, det vill säga 

tillförlitligheten. Andra delar av intervjusvaren blir endast sammanfattande på grund av för 

långa uttalanden, medan resterande delar som inte är relevant empiri för vår studie blivit 

kasserad. Eftersom vi är oerfarna intervjuare, ser vi varje intervju enligt Kvale och 

Brinkmann, som en lärostund till nästa intervjutillfälle.  

 

3.3 Hermeneutik 

 

I vår studie använder vi oss av hermeneutisk forskning som betyder ”tolkningskonst eller 

läran om förståelse” (Birkler, 2008:100). Hermeneutik innebar för några århundraden sedan 

översättning av bibeltexter (Patel & Davidson, 1991). Hermeneutik blev på 1900-talet en 

metod där man genom språk förstår mänsklig förekomst, menar författarna.  

 

Inom hermeneutiken är det en fördel att ha förförståelse, detta för att förstå objektet i 

forskningen (Patel & Davidson, 1991). Vi hade förförståelse för det aktuella ämnet innan 
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studien påbörjades som vi erhållit genom våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), där 

vi reflekterat över lärares arbetssätt. Förförståelsen ökade och förändrades allteftersom vi läste 

litteratur rörande matematik, perspektiv och dess konsekvenser för elever. Det är vanligt att 

förförståelsen ökar vid inläsning av litteratur, menar Birkler (2008). Genom intervjuer 

genererar förmodligen vår ”förståelsehorisont” (Birkler, s. 103) i nya tolkningar som i sin tur 

påverkar oss som individer.  Vid genomförandet av en intervju, kan en omedveten förändring 

av ett synsätt ske i samband med att man får en annan individs förståelsehorisont, vilket i sin 

tur kan leda till att ens horisont ytterligare ökar, menar författaren. Kanske förändras de 

förutfattade meningar som tidigare funnits, poängterar Birkler.  

 

För att analysera våra intervjusvar använder vi ”den hermeneutiska cirkeln” (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna förklarar cirkeln ”Utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning 

om texten som helhet tolkas de enskilda delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna 

i sin tur till helheten” (s. 226). Då text från intervjuerna tolkas, bör den först läsas för att skapa 

en förståelse för helheten, därefter läses delarna för att förstå dem (Patel & Davidson, 1991). 

Vi börjar med att läsa igenom noga våra intervjusvar. Vidare undersöker vi om delarna av 

intervjuerna kan ge oss olika framträdande faktorer som kan härledas till våra analysverktyg 

och på vis relatera dessa delar till helheten och därigenom få en ny förståelse. Det är viktigt 

att använda sin förförståelse som verktyg när man tolkar texter, menar Patel och Davidson.   

 

3.4 Urval och genomförande  

 

I vår studie utför vi intervjuer med fem utav 6 tillfrågade lågstadielärare från två olika skolor. 

En skola är belagd i staden och den andra i en by i samma kommun. Trost (2005) menar att 

det ter sig lämpligt att i kvalitativa intervjuer använda sig av 4-8 personer för att lättare kunna 

se samband och detaljer i intervjuerna. Eftersom vi vill få mer djupgående intervjuer, är det 

lämpligt att genomföra intervju med fem lärare. Det låga antalet intervjupersoner medför att 

studien inte går att generalisera. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det låga antalet 

intervjupersoner en vanlig orsak till att generalisering inom intervjuforskning inte är 

genomförbart.  
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I god tid innan intervjutillfällena, har förfrågningar skickats ut till lärarna. En intervju sker 

antingen som ett personligt möte eller via telefon, menar Patel och Davidson (1991). Vi har 

valt att träffa våra intervjupersoner personligen och har på så vis utfört intervjun. Lärarna har 

blivit intervjuade i sina klassrum. En bättre inblick i intervjupersonens ”bakgrundssituation” 

(Kvale & Brinkmann, 2009:316) erhålls om man möter intervjupersonen i den miljön som 

intervjuområdet berör, som i sin tur ökar tillförlitligheten av de besvarade intervjufrågorna 

eftersom intervjupersonen känner sig hemma i den miljön som frågorna berör.  

 

Det material man samlat in bör inte ha blivit missförstått av forskaren och uppgifterna ska 

vara så väl tolkade att inget missförstånd kan ha skett (Eliasson, 2010). Undersökningen ökar 

sin reliabilitet ju mer man kan förlita sig på att resultatet är upprepningsbart, menar Eliasson. 

Denna undersökning bygger på kvalitativa intervjuer och en hermeneutisk forskningsansats, 

som betyder att vi i vår studie vill försöka tolka det lärarna uttrycker i intervjuerna. 

”Presentationen av empirin blir därför avgörande för forskningens uppfattade trovärdighet”, 

framhåller Nylén (2005:13).  

 

3.5 Etiskt ställningstagande 

 

Vi började med att skicka ut mail till tre lärare från staden och tre lärare från byn i den 

kommunen där studien var tänkt att utföras i, fem utav de sex tillfrågade tackade ja till 

intervjun. Mailet innehöll bland annat information gällande ”Informationskravet” 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Enligt Vetenskapsrådet innebär informationskravet att vi som 

forskare måste delge den intervjuade vilken funktion de har i studien samt deras rättigheter för 

deras medverkande. Mailet gav dem information om det ämne intervjun skulle beröra samt 

ungefärlig tidsåtgång, samt att vi ville använda oss av en diktafon och om detta inte föredrogs, 

ville vi få veta det omgående. Genom deltagarnas godkännande av medverkan där vi 

garanterat intervjupersonerna full anonymitet, har vi således uppfyllt ”Samtyckeskravet” och 

”Konfidentialitetskravet” (Vetenskapsrådet, 2002:9,12). Enligt Informationskravet och 

Samtyckeskravet blev de varse om deras rättigheter att avbryta intervjun om så önskades, 

enligt Vetenskapsrådet.  Patel och Davidson (1991) påtalar att all information måste ges innan 

intervjun, detta har vi också gjort. 
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4. Analys och resultat 

 

Vi har börjat med att läsa igenom intervjusvaren noga flera gånger. När vi sedan transkriberat 

och analyserat våra intervjuer har vi märkt man kan dela upp dem i olika rubriker. Vi har 

använt oss av den hermeneutiska cirkeln genom att gå från helhet till del (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att underlätta läsningen framöver, benämner vi intervjupersonerna från 

Stadsskolan som Ss1-3, och de från Byskolan benämns som Bs1-2. Lärarna, 

intervjupersonerna är behöriga i årskurs 1-3 och vi har tolkat deras svar så precist som möjligt 

och styckevis. De olika lärarna använder sig av dels speciallärare och dels specialpedagog 

som termer genom intervjuerna. Detta har vi inte lagt någon vikt vid på grund av att man i 

olika skolor har olika lärare och pedagoger. Resultatet kommer att presenteras illustrativt i 

form av ett analysverktyg i sammanfattningen, se 4.5. 

 

4.1 Lärares svar på vilka faktorer som vägs in i arbetet med elever som 

visar svårigheter med taluppfattningen  

4.1.1 Relationer 

Stadsskolan 

 

Ss1-läraren säger att: ”Det viktigaste av allt är att eleven har god inställning till ämnet, att 

de inte har rädsla eller avsky vånda för sitt arbete.  Det gäller hela tiden att stötta och tala 

om att, ”du är bra”. Låta eleven bli förtrogen i det arbetet och inte skynda på utan istället 

låta eleven vara kvar i det den inte kan, så länge eleven behöver sin tid i detta”. Vidare säger 

Ss1-läraren att: ” jag ska ha höga förväntningar på mina elever”.     

 

Aspelin och Persson (2011) talar om sociala relationers betydelse inom relationell pedagogik. 

Författarna framhåller att ett stort förtroende för läraren gynnar elevens motivation och 

utveckling. Ss1-läraren poängterar i vår intervju hur hon i första hand fokuserar på elevens 

trygghet och att ha god inställning till ämnet samt att inlärning ska få ta tid och att man 

framför allt måste stötta eleven. Det fokus som Ss1-läraren i denna fråga har, speglar en 

relationell pedagogik. Ss1- läraren arbetar på ett sätt som Aspelin och Persson (2011) kallar 

”pedagogiskt tillvägagångssätt” (s. 10) vilket innebär att det är viktigt att man som lärare 

lägger grunden för en bra relation och som sedan måste vårdas. Nordenbo m.fl.(2008 
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refererad av Aspelin & Persson) skulle förmodligen säga att denna lärare besitter en 

relationell kompetens, vilket innefattar att en lärare nyttjar denna kompetens genom att bland 

annat visa medkänsla, ge inspiration och att stödja sina elever. Genom att läraren beskriver 

hur den ser på elever i svårigheter, kan man enligt Persson (2007b) individualisera det 

pedagogiska arbetet efter olika elevers omständigheter.  

 

Byskolan 

 

Likt Ss 1- läraren menar Bs2-läraren att: ”Det har mycket med personkemin att göra. Känner 

sig eleven inte trygg, så är den inte trygg till att lära heller” Läraren har en klar bild över det 

som Aspelin och Persson (2011:9) kallar ”pedagogiska möten” (s. 9) vilket uppkommer 

mellan lärare och elev. I detta fall innebär det att läraren skall vara en pedagog som verkar för 

att uppnå en bra relation till eleven, menar författarna. Det framgår inte av denna lärare hur 

den arbetar för denna sorts pedagogik men däremot framgick det hos Ss1-läraren.  

 

Sammanfattningsvis passar Ss1-läraren och Bs2-läraren bra in under kolumnen relationellt 

perspektiv ”pedagogiska arbetssätt” (Persson, 1998:31) i vårt analysschema (se 4.5). 

 

4.1.2 Arbetssättets betydelse  

 

När vi frågar hur de arbetar i arbetslaget svarar Ss1-läraren att ” det är inte så att jag och 

mina kollegor byter barn med varandra däremot byter vi erfarenheter och tankar och ger 

varandra råd, vi frågar, vi bollar problemen”. Ljungblad (2001: 52-53) säger att det alltid är 

läraren som skall ha det pedagogiska ansvaret för sina elever, vilket även Ss1- läraren ansåg. 

Ss1-läraren säger att de bollar mycket i arbetslaget, det gör att läraren hamnar under 

”pedagogisk kompetens” ur ett relationellt perspektiv (Persson, 1998:31). 

Ss2-läraren säger att: jag tror stenhårt på att använda sig av talbilder, att få en bild av 

talen.” Läraren visar oss material till ett arbetssätt som den arbetar efter och brinner för.  Vi 

frågar läraren vad den lägger fokus på i första hand . Då svarade läraren: ”man ser ju ganska 

snabbt… om de inte kan räkna upp sex saker”. Vi frågar vilka anledningar läraren söker. Då 

svarade läraren ”de förstår inte vad siffran står för, man får fortsätta så de förstår siffra och 
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antal”. Varvid Löwing (2008) poängterar att man måste lägga en grund för att kunna förstå 

matematiken framöver, det vill säga att det bör finnas en medvetenhet hos eleven, hur tal är 

sammansatta.  Vi undrar då om det finns andra faktorer. Läraren svarar: ”om man har jobbat 

mycket och den fortfarande inte förstår siffra och antal då kanske eleven inte är i rätt 

skolform”.  Svårigheterna kan då kopplas helt till eleven, vilket Persson (1998) menar 

representerar ett kategoriskt perspektiv. Vi frågar om läraren tagit reda på orsakerna till en 

viss elevs svårigheter och får som svar: ”just varför han har sina matematiksvårigheter det 

vet inte jag, vissa mognar ju senare än andra”.  

Ss2-läraren presenterar ett arbetssätt under intervjun, som alla elever ska lära sig. Adler 

(2007) menar att det faktiskt kan bero på undervisningen när en elev visar benägenheter till 

svårigheter i matematik.  Ss2-läraren verkar inte lägga någon tid på att finna orsakerna till 

elevers svårigheter vilket kan ledas till ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist 2001, Persson, 2007b). 

 

Ss2-läraren verkar inte variera sitt arbetssätt. Läraren är väldigt övertygad om att alla elever 

kan lära sig det matematiska tankesätt läraren förespråkar. Enligt Perssons schema (1998:31) 

passar Ss2-lärarens förhållningssätt i vår sammanfattning in under kolumnen kategoriskt 

perspektiv med rubriken ”undervisningscentrerad och ämnesspecifik”. 

 

Ss3-läraren säger att allt beror på vilken elev det är, samt vilka färdigheter den besitter. 

Läraren säger att den varierar sitt arbetssätt. Läraren poängterar att det i början av skolgången 

inte är lätt att veta vilken svårighet eleven har.  

 

Att se till eleven i sin helhet menar Magne (1998) är bra för att kunna förstå elevens beteende. 

Ss 3-läraren säger att när det är bekymmer ”behöver man som förälder få veta.” Vidare säger 

läraren: ”Vi tipsar föräldrar om vardagsmatematik, så som duka bord, spela spel eller vem 

som har flest gosedjur i familjen”. Det som läraren menade var att man inte koncentrerar sig 

på siffror i en matematikbok i detta fall. För kunskapandets skull, kan det te sig lämpligt att 

bygga på de sociala relationerna, menar Aspelin och Persson (2011).  

Ss3-läraren säger att de har lagt fokus på att vara två lärare ur arbetslaget under och i 

matematiklektionerna. I och med att de är två stycken lärare under matematiklektionen är det 
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inte enbart en lärare som får erfarenhet om eleven. Genom att inspektera omgivningen ökar 

möjligheten att förstå varför eleven handlar på ett visst sätt, vilket enligt Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) är i fokus i ett relationellt perspektiv.  

I vår sammanfattning (se 4.5)beträffande pedagogisk kompetens, hamnar Ss3-läraren under 

ett relationellt perspektiv bland annat på grund av variationerna i sitt arbetssätt. 

Byskolan 

Bs1-lärararen svarar: man går till grunden, man börjar om från början, vad är det 

egentligen denna elev har för svårigheter, genom samtal främst. Med mindre barn är det 

mycket mer genom samtal.  Var är det som det brister på vägen? Vilken väg ska man då 

kunna ta för att denna elev ska förstå? Det finns så många olika vägar inom matematiken, det 

finns inte bara en väg att gå. Det gäller att hitta rätt väg för just denna elev. Gör man det 

brukar det gå framåt.  

Däremot kan den rätta vägen för eleven uppstå genom att läraren skapar en bra relation dem 

emellan, vilket Hattie (2009, refererad av Aspelin & Persson, 2011) förespråkar. Genom 

förtroende kan man sedan finna lösningar till att hjälpa elever som har svårigheter i 

matematiken, menar Hattie. Ranagården (2009, refererad av Aspelin & Persson) framhåller att 

många lärare tror sig lättare kunna undervisa sina elever om man har en god relation till dem. 

 

Bs1 - läraren säger att man pratar väldigt mycket inom arbetslaget och beskriver att ”vi 

diskuterar mycket med varandra i arbetslaget, inom alla ämnen” . Läraren poängterar att ”det 

är guld värt med bra arbetslag just när det gäller svårigheter”.  

 

Bs2-läraren säger: ”det första som man använder sig av är konkret material, att få lov att 

labba”.  Löwing (2008) menar att det är viktigt att lärare som arbetar med taluppfattning ger 

eleverna en känsla av hur talen är uppbyggda. Det utgör sedan grunden för att vidare kunna 

lära sig matematik, menar författaren.  

 

När vi kommer in på samarbetet i arbetslaget säger Bs 2 läraren: ”man bollar alltid med 

arbetslaget i första hand men ser jag att det inte fungerar, tar jag också alltid kontakt med 

spec.”. Vi frågar vad de bollar om i arbetslaget. Läraren säger: ”Vi bollar om tankar hur man 
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skulle kunna lägga upp undervisningen och hjälper varandra i klassrummet. Kan du inte titta 

på mig? Vi ska även börja videoövervaka vår undervisning. För att titta på, kan man göra på 

ett annat sätt? Jag som pedagog kanske inte ser mig själv som jag tror att jag är”.  

 

Detta uttalande visar att läraren inte ser eleven kategoriskt, det vill säga inte med problem. 

Sett ur ett kategoriskt perspektiv, är det eleven som tar eleven med sig sitt problem till skolan 

(Sjöberg, 2006). Det stämmer inte på denna lärare då den låter sin egen undervisning granskas 

bland annat av någon annan i arbetslaget. Lärarens förhållningssätt lutar åt ett relationellt 

perspektiv, eftersom eleven ses i problem som den kan ta sig ur med hjälp av varierad 

pedagogik (Sjöberg, 2006). Läraren verkar öppen för en varierad pedagogik. Bs2- läraren 

poängterar vidare att: ”Undervisningen spelar jättestor roll fall eleverna lär sig, eller inte”. 

Att lärare är medvetna om att orsaken till att eleverna har svårigheter kan bero på 

undervisningen, har tidigare resultat visat (Sahlin, 1997). Läraren kommenterar inte vidare 

hur de hjälps åt i arbetslaget. 

 

Bs2-läraren poängterar att den gärna vill ha någon annan i arbetslaget som granskar dennes 

undervisning, därmed hamnar den under ett relationellt perspektiv (se 4.5) inom ”Orsaker till 

specialpedagogiska behov” (Persson, 1998:31), eftersom man här anser att svårigheterna kan 

ha uppkommit i klassrummet. 

 

Bs1-läraren samt Bs2-läraren har likt Ss3-läraren ett relationellt perspektiv på ”pedagogisk 

kompetens” vilket innebär att de varierar arbetsätt till elevens fördel (Persson, 1998). Genom 

att läraren arbetar för en bra relation med eleven, visar också på relationell pedagogik.  

 

4.2 Lärarnas beskrivning av när man ska ta hjälp av en lärare inriktad på 

specialpedagogik 

 

I detta avsnitt framkommer det att lärarna tar till speciallärare/specialpedagog när de inte kan 

lägga mer tid på eleven. 
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Stadsskolan 

Ss 1-läraren tar hjälp av en speciallärare: ”Om det tar för lång tid och jag ser en svårighet 

och jag ser att det inte lossnar. Då vill jag att den eleven får extra hjälp.   

 

Ss 1- läraren: ”det är inte säkert att det är specialläraren i första hand utan det kan vara så 

att specialläraren tar klassen och att jag sätter mig med eleven, men att man får ändå vara i 

en mindre konstellation. Detta är en stor klass och upp till 25 elever”. Ss 1-Läraren säger 

också att man nog använder specialpedagogik på alla barnen i klassrummet, genom att utmana 

alla.  

 

Detta motsäger Persson (1995, refererat av Sahlin, 1997) som menar att undersökningar visat 

att det oftast är eleven som går till specialläraren och inte viceversa som i Ss1- lärarens fall.  I 

detta fall är det inte speciallärarens fokus som hamnar på eleven utan detta överensstämmer 

med ett relationellt perspektiv där fokus på specialpedagogiska åtgärder läggs på ”elev, lärare 

och lärandemiljö” (Persson, 1998: 31). Tideman (2004, refererat av Rosenqvist 2007:44) 

menar att specialpedagogers arbetsuppgifter nuförtiden är inriktad på pedagogik för alla 

elever, det vill säga att läraren då har det största ansvaret för eleven. Vilket överensstämmer 

med lärarens kommentarer. 

Läraren berättar att de har nära samarbete med specialpedagogen. Ss1- läraren säger även att 

den känner att hennes erfarenheter är av väldigt stor vikt och att läraren inte accepterar något 

annat än att det är hon som har mest kunskap om sina elever. Ljungblad (2001:41) påtalar att 

det är en omöjlig uppgift för en specialpedagog att bilda sig en bra uppfattning av en elev på 

grund av att det är läraren som träffar eleven flest timmar under en dag. Specialpedagogen 

träffar eleven endast korta stunder, menar författaren. Däremot arbetar specialpedagogen 

enligt Ss1- läraren med två klasser och med de elever som behöver ”extra duvning” inom ett 

område i matematiken. 

 

Ss1-läraren är den lärare som gärna tar emot tips till sin undervisning från 

specialpedagogen/specialläraren. Samtidigt vill läraren gärna vara den som tar sig an eleven i 

första hand. Läraren ser inte det som självklart att kvalificerad hjälp enbart ska läggas på 

elevens svårigheter utan kan tilldelas hela lärandemiljön. Läraren får då hjälp att differentiera 
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sin undervisning av specialläraren/specialpedagogen vilket då passar in under ett kategoriskt 

perspektiv i ”uppfattning av specialpedagogisk kompetens” (Persson, 1998). Läraren ser 

enligt sitt uttalande eleven i svårigheter eftersom problemen kan ha uppstått i klassrummet. 

Därmed passar Ss1-läraren in under kolumnen ”orsaker till specialpedagogiska behov” (se 

4.5) i ett relationellt perspektiv (Persson, 1998). 

 

När vi frågade Ss2-läraren om hon tar hjälp av en speciallärare/specialpedagog säger läraren 

att: ”det är både och”. När vi frågar om specialläraren kan ge läraren tips eller om eleven går 

ut ur klassrummet, svarar läraren: ”oftast lär man sig bäst i ett sammanhang givetvis 

tillsammans med andra men ibland är man på så helt annan nivå än andra i klassen.  Då är 

eleven med på genomgångarna och tar till sig det som de kan, sedan får de sitta med egen 

träning med specialläraren”. Vidare säger läraren beträffande genomgångarna som eleven får 

vara med på innan den sitter med sina uppgifter: ”Men oftast är det alldeles för svår nivå för 

eleven”.  

Läraren anser sig vara i behov av speciallärare/specialpedagog: ”när jag känner att mina 

armar inte räcker till längre, höll jag på att säga. Man har ett stort spann av elever, ska de få 

specialhjälp… det krävs ju mycket till det! Man har ju vanligt svaga elever som behöver 

många repetitioner innan det fastnar, de får ju liksom ingen specialhjälp. Jag har extra resurs 

för de eleverna som inte är i behov av specialhjälp men behöver en extra repetition”.  

 

Hur läraren ser på eleven, bildar enligt Persson (2007a:48) den plattform som visar vad som 

är och inte är ”avvikande” (s. 48).  Vi tolkar lärarens uttryck som att svårigheten ligger hos 

eleven för de elever som behöver specialhjälp. Ur ett kategoriskt perspektiv enligt Hellblom - 

Thibblin (2004, refererad av Sjöberg, 2006) ses skillnader från vad som anses vara normalt. 

När man som lärare säger ”vanligt svaga” kan det lätt falla under kategoriskt perspektiv där 

konceptbildning är ett faktum, menar Persson (2007b). 

 

Enligt Persson kan man inom det kategoriska perspektivet ta till specialpedagogiska insatser 

vid hastigt uppkomna eller vanliga problem hos en elev i skolan (1998:32).  Ss2- läraren säger 

att hon ofta får tips till sin undervisning av specialpedagogen.  

Ss2-läraren hamnar under kolumnen kategoriskt perspektiv och ”orsaker till 

specialpedagogiska behov” (se 4.5) (Persson, 1998:31) där fokuset blir direkt relaterat till 
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eleven för de elever som är mer än ”vanligt svaga”. Däremot får läraren tips till sin 

undervisning vilket gör att Ss2-läraren hamnar under ”uppfattning av specialpedagogisk 

kompetens” i ett relationellt perspektiv (Persson, 1998) (se 4.5). Däremot benämner läraren att 

svårigheterna finns hos eleven, ”orsakerna till specialpedagogiska behov” och passar i detta 

resonemang in på kategoriskt perspektiv.  

Ss 3-läraren säger att det handlar om tidsbrist och att: ”det är när min kompetens inte räcker 

till längre. En speciallärare har en djupare kunskap i sina ämnen och kan se andra saker. Sen 

är min utbildning inte ny heller”. Ss 3-läraren säger att den behöver hjälp av en 

speciallärare/specialpedagog: ”när man vänt ut och in på sig själv och när man inte längre 

räcker till ”.  

 

Läraren menar att man inte har resurser till att vika all ”mattetid” till en eller två elever och då 

behövs extrahjälp från en speciallärare. ”Man räcker dåligt till när man behöver sitta 

enskilt”, menar läraren.  Avslutningsvis påtalar läraren att: ”Vi ska ju räcka till för alla 

elever” och fortsätter: ”man räcker dåligt till”.  

 

Persson (2007b) förklarar att det inte är ovanligt att specialpedagogen fungerar som 

avlastning till läraren.  Däremot menar Ss 3- läraren att: ”det blir mer och mer att man får ro i 

land saker själv”. Svårigheterna kan dels bero på koncentrationssvårigheter och dels på 

matematiksvårigheter ”och det tar lång tid att se vad som är vad”, menar läraren. Vidare talar 

läraren om ett bra samarbete med specialläraren och att skolan lägger fokus på de mindre 

barnen.  

 

Löwing (2004) menar att det oftast inte är möjligt att ta sig an alla elever under en 

matematiklektion och att risken med det blir att den hjälp de erhåller inte blir så djupgående. 

Det i sin tur kan skapa problem när eleven ska påbörja svårare uppgifter, menar författaren. 

Ur ett kategoriskt perspektiv menar Persson (1998) att man i skolorna gärna nyttjar 

specialpedagogisk verksamhet för både snabba men även kortsiktiga problem. 

 

Ss3-läraren hamnar i ”uppfattning av specialpedagogiska behov” (se 4.5) (Persson, 1998:31) 

under kolumnen för ett kategoriskt perspektiv eftersom läraren anser att man inte kan vika all 

tid till eleven utan får hämta hjälp från en speciallärare som kan ge hjälp direkt till eleven. 



26 

 

 

Byskolan 

 

Bs1-läraren säger: ”sedan finns det som inte var så uppmärksammat förr, dyskalkyli, alltså 

matematiksvårigheter.  Har man då en förståelse kring dyskalkyli med svårigheterna där då 

är det lättare att hjälpa eleverna också att förstå de fel de gör och varför och hur man ska 

kunna jobba med dem för att komma framåt”. Att läraren tänker på dyskalkyli kan tolkas som 

att det enbart är fel på eleven, det vill säga med problem (Sjöberg, 2006). 

Bs 1-läraren säger att en speciallärare kontaktas: så fort… nej men… när man då märker att 

de inte hänger med och inte har någon chans att nå upp till målen så är det viktigt att man tar 

kontakt med speciallärare eller specialpedagog som lägger extra kraft och hjälp på den här 

eleven. För det finns ju ingen chans att som klasslärare lägga kraft. Man lägger ju extra ändå 

så klart men man ska finnas där för alla elever, då är det viktigt att de få extra stöd”, vilket 

Persson (2007b: 74) menar att speciallärare/specialpedagoger används till. Bs 1- läraren 

poängterar att det är hennes uppdrag att kontakta specialläraren. 

 

Vi undrar då hur samarbetet ser ut med specialpedagogen och läraren säger: ”Vi har 

speciallärare knutna till klassen och då samtalar vi om vilka elever som behöver hjälp i 

klassen och vad behöver de hjälp med. Det samtalar vi om varje vecka liksom”.   

 

Läraren fortsätter: ”oftast tar de med sig eleven, men hon som är med oss är även med i 

klassen och går runt och tittar och sådär. Vi får sedan feedback från specialläraren, vi har 

gjort så här och det funkade eller detta funkade inte”. 

  

Bs1-läraren benämner att den har dyskalkyli i tankarna vid svårigheter, vilket medför att 

läraren ser ”orsaker till specialpedagogisk kompetens” (Persson, 1998:31) som något medfött, 

vilket författaren menar ligger under det kategoriska perspektivet. Läraren hamnar på 

kategoriskt perspektiv beträffande ”orsaker till specialpedagogisk kompetens” (Persson, 

1998:31)(se 4.5) för att hjälpen läggs direkt till eleven och inte till läraren för att ändra sin 

undervisning. 
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Bs2- läraren säger: Får man inte respons och feedback och man ser att eleven inte ger 

gensvar, då börjar det ringa lite klockor och man diskuterar det i arbetslaget … Då måste 

man ta kontakt med spec. så tidigt som möjligt och det är egentligen bättre att göra det för 

tidigt och att man i stället kan säga: ”Du, det behövdes ju faktiskt inte spec.hjälp… vi tog 

några gånger och nu sitter det”. Man kanske bara behöver stöd till undervisningen? Vi 

behöver jättemycket stöd. 

 

Läraren hamnar i kolumnen ”uppfattning av specialpedagogisk kompetens” (Persson, 

1998:31) under ett relationellt perspektiv eftersom läraren säger att hon kan använda sig av 

hjälpen till att få stöd och tips till sin undervisning.  

4.3 Sammanfattning av resultat och analys 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av 
pedagogisk 
kompetens  

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna  

      Relationell pedagogik: 

 Pedagogiska möten 

 Pedagogiska tillvägagångssätt 

Anpassa undervisningen till eleven 

(Aspelin & Persson, 2011) 

 

Ss1: pedagogiska tillvägagångssätt, 

varierat arbetsätt, kommunikation i 

arbetslag/ specialpedagog,   

Ss3: varierat arbetssätt, två lärare 

under lektioner 

Bs1: varierat arbetssätt 

Bs2: pedagogiska möten, trygghet, 

varierat arbetssätt 

Ämnesspecifik och 
Undervisningscentrerad  

 

 

 

 

 

 

 

Ss2: läraren brinner för ett 

sätt att arbeta 
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     (Persson, 1998:31) 

5. Diskussion 

 

De faktorer som vi finner mest framträdande i de intervjuade lärarnas arbete med elever och 

deras svårigheter med taluppfattningen, har vi sammanfattat i kapitel 4.5 och anser att det är 

ett varierat arbetssätt samt att vårda relationer, mestadels sett ur ett relationellt perspektiv. 

Beträffande arbetslagets betydelse för den pedagogiska verksamheten, poängterar fyra utav 

fem lärare arbetslagets viktiga funktion som bidrar till att variera sin undervisning för att hitta 

rätt arbetssätt som passar eleven.  

Sjöberg (2006) anser att lärares mening borde ta mycket mer utrymme än vad den gör för att 

kunna erbjuda elever bästa möjliga stöd. Vi har inte stött på någon lärare under vår intervju, 

som inte tar den plats den tycker att den behöver. De flesta lärarna ser ofta till att lösa problem 

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in differentiering 
i undervisning och stoff 
 

Ss1: Tar hjälp av en 
speciallärare/pedagog till att 
differentiera sin undervisning exempel 
mindre konstellation. 
 
Ss2: Tar hjälp att differentiera sin 
undervisning för ”vanligt svaga” 
 
Bs2: Tar hjälp till att ändra sin 
undervisning. 
 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 
tillelevers uppvisade svårigheter. 
 

Ss3: läraren: kan inte viga all 
tid åt eleven därför behövs 
extra hjälp. 
 
Bs1: Man klarar inte allt som 
klasslärare. Tar hjälp av 
Speciallärare för att få 
feedback på eleven. 

Orsaker till 
Specialpedagogiska 

behov  

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
utbildningsmiljön  

Bs2: vill gärna bli inspekterad i sin 

undervisning, för läraren tror att det 

även är där det kan brista. 

Ss1: Kvalificerad hjälp till hela 

klassen 

 

Elever med svårigheter. 
Svårigheterna är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna  

Ss3, Bs1: ser eventuella 

svårigheter hos eleven, 

individbundna 

Ss2: Hjälp direkt till eleven 
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och bolla frågor med sitt arbetslag och någon ska börja videofilma sina lektioner, allt detta går 

ut på att förändra på något sätt för att underlätta för elevens skull. 

När tar läraren hjälp av en lärare specialiserad på specialpedagogik? I de flesta fallen tar lärare 

oftast hjälp på grund av tidsbrist eller resursbrist. En utav lärarna tycker att man gott kan ta 

hjälp av en specialpedagog/speciallärare så tidigt som möjligt. Ingen av lärarna ansåg sig 

besitta den kunskap som specialpedagogik innefattar, därför använde lärarna 

specialpedagog/speciallärare i både undervisningssyfte, på grund av tidsbrist eller för att 

utesluta orsaker. Enligt Persson (2007a) ska lärare numera besitta viss specialpedagogisk 

kompetens. Persson (2007b) poängterar att specialpedagogiken har blivit den pedagogik som 

fått ersätta den vanliga pedagogikens brister. 

 

Om man tittar i schemat, 4.5, kan man inte se någon klar dominans av det kategoriska 

perspektivet. Det är snarare så att det relationella perspektivet är det som framträder som mer 

dominant än det kategoriska i intervjuerna av de fem lärarna. Persson (1998, 2007b) anser att 

det dröjt med skifte från ett kategoriskt till ett relationellt perspektiv. Vi i vår studie tycker oss 

kunna se att det ändå är det relationella perspektivet som lärarna i vår studie förhåller sig till. I 

schemat kan man utläsa att två utav de fem lärarna delvis är av det kategoriska perspektivet. 

Enligt Persson (2007b) är det inte så att dessa två perspektiv konkurrerar med varandra. 

Författaren menar att det handlar om att i största möjliga mån välkomna ”den 

specialpedagogiska verksamheten” (s. 169) till den vanliga undervisningen. Eftersom att alla 

lärare har hamnat i minst en utav kolumnerna för relationellt perspektiv blandat med det 

kategoriska perspektivet, har vi märkt att perspektiven blandas.  

 

Hade vi valt att genomföra studien med hjälp av ”trianguleri” (Eliasson, 2010:32) hade vi 

kunnat utvinna djupare svar i alla våra frågeställningar i och med att man använder sig av 

både ljudinspelning och observation vid undervisning. Författaren menar att man som 

forskare då får en ännu bättre helhetsbild av det man undersöker. För vidare forskning inom 

ämnet hade man kunnat använda sig av just trianguleri. Om man vill göra det i större 

utsträckning kan man generalisera studien. 
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5.1 Vidare forskning 

 

Under arbetets gång upplevde vi att vi ville få grundligare svar från intervjupersonerna. Det 

hade kunnat undersökas närmare om vi också använt oss av observation. En fråga som 

kvarstår efter denna studie är varför vissa lärare kan placeras under både ett kategoriskt och 

relationellt perspektiv?  Vidare ställer vi oss frågan om det är samhällets syn på diagnoser 

som gör att vissa lärare enbart ser problemen hos eleverna? 

 

5.2 Uppdelning av uppsatsen 

 

Vi har inte delat upp arbetet mellan oss under denna studie utan samtliga delar har vi skrivit 

tillsammans. Gällande intervjuerna har en av oss intervjuat och under tiden har den andre av 

oss fört anteckningar och haft hand om diktafonen. Att skriva allt tillsammans anser vi varit 

det bästa då vi är bra på olika saker och kan på så vis delge och komplettera varandras 

kunskaper. Detta arbete har krävt mycket diskussioner vilket har fört oss till gemensamma 

svar. 
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7. Bilaga 

Intervjufrågor till lärarna 

Vad fokuserar man på i första hand på inom arbetet med en elev som har 

svårigheter inom taluppfattningen? Varför?  

På vilka olika sätt försöker man att fånga eller nå eleven? 

Hur ser samarbetet ut i ditt arbetslag? 

När du anser att en elev är i behov en specialpedagog/speciallärare? 

Beskriv vad specialpedagogik är för dig? 

 

 

 


