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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att få en fördjupad förståelse för vilka faktorer som kan påverka 
skolledares möjligheter att säkerställa alla elevers rätt till likvärdig utbildning, hur de sedan 
organiserar stödundervisningen i matematik och hur det påverkar den specialpedagogiska 
verksamheten på skolorna. För att uppfylla syftet genomfördes åtta semistrukturerade 
intervjuer med skolledare inom ramen för en kvalitativ ansats. Därefter transkriberades och 
analyserades intervjuerna och materialet sorterades in under de två frågeställningarna som 
utgjorde resultatets två teman. Skolledarna i studien har en gedigen utbildningsbakgrund och 
de matematikutbildade verkar i högre grad säkerställa adekvata stödinsatser för elever i 
matematiksvårigheter. Olika ekonomiska förutsättningar att organisera stödverksamheten ges 
då skolornas strukturbidrag skiljer sig åt och lågt strukturbidrag ger inte ekonomiskt utrymme 
att rekrytera speciallärare i matematik, vilket påverkar elevernas möjligheter att utveckla sina 
matematiska förmågor. Trots legitimerade matematik- och speciallärare undervisas elever 
med stora behov av icke pedagogiskt utbildad personal, men med handledning av 
lärare/speciallärare. Påverkansfaktorerna ger olika förutsättningar för skolledarna att 
organisera stödundervisningen i matematik och detta skapar i sin tur olika villkor och 
förutsättningar för den specialpedagogiska praktiken och speciallärarens yrkesroll där 
speciallärare antar en mer handledande eller undervisande roll. En viktig slutsats är att 
organisationen måste vara flexibel och snabbt omställningsbar för att kunna möta alla elever 
med kompetent och pedagogiskt/specialpedagogiskt utbildad personal. 
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Förord 
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1. Inledning  

Inkluderingsbegreppet är omdiskuterat och högst aktuellt i dagens skolverksamhet. Hur 
begreppet tolkas påverkar organisationen av det specialpedagogiska arbetet (Gadler, 2011). I 
“en skola för alla” har alla elever rätt att utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt, utifrån 
sina egna förutsättningar och behov, men i realiteten ses ofta att lärmiljöerna inte är 
tillgängliga för alla elever (Boaler, 2011; Gadler, 2011; Lunde, 2011), trots att alla elever 
enligt skollagen har rätt till undervisning anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov 
(SFS 2010:800). Elevernas lärande ska främjas genom undervisning som utgår från elevernas 
bakgrund, kunskaper och tidigare erfarenheter. Utöver detta ska skolan även kompensera för 
elevers olika förutsättningar och bakgrund (Engström, 2015; SFS 2010:800). 
  
Det finns en styrkedja som skolledare måste förhålla sig till. Det är bland annat att staten i 
form av riksdag och regering stiftar lagar och förordningar som sedan kommunerna med sina 
förvaltningar ska tolka. Tjänstemän och politiker ska i sin tur tolka lagtexterna och förmedla 
dessa till enskilda skolledare. Det är på skolorna som det synliggörs hur väl lagtexterna har 
tolkats och implementerats (Gadler, 2011) samt hur den specialpedagogiska verksamheten 
och därmed speciallärarens yrkesroll formas. Svensk skola är en politiskt styrd verksamhet 
där politiska beslut kan ha stor påverkan på skolverksamheten. Vart fjärde år kan det vara 
skifte i skolpolitiken vilket medför att skolan ständigt påverkas av trender. Avsaknad av 
kontinuitet ger en instabil verksamhet. Eftersom skolan är en mål- och resultatstyrd 
verksamhet har kommuner makt att formulera de statliga intentionerna i kommunala 
verksamhetsplaner som sedan förs vidare till skolledare. Det är en stor skillnad gentemot 
tidigare styrning då skolan var regelstyrd och ingen tolkning skedde på tjänstemannanivå och 
det nya styrsystemet ökar kravet på kompetens om skolans verksamhet hos politiker och 
tjänstemän (Gadler, 2011). Krav på kompetens om skolans verksamhet finns även på 
skolledare då det i rektorsprogrammet står skrivet att rektor ska “visa god förmåga att 
förmedla, förankra och tillämpa kunskaper om de författningar som rör alla barns och elevers 
rättigheter och rektors/förskolechefers skyldigheter att tillförsäkra dem dessa. Elever i behov 
av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas” 
(Skolverket, 2014, s. 5). 
  
Vi som genomför denna studie har bakgrund som lärare i matematik och NO i grundskolan 
och gymnasiet samt vuxenutbildningen. För närvarande arbetar vi som speciallärare på en 
grundskola och ett gymnasium i en medelstor svensk kommun. I vår yrkesverksamma praktik 
möter vi elever i matematiksvårigheter där vi anser att skolans organisation inte fullt ut 
tillgodoser elevernas behov för en positiv kunskapsutveckling i matematik. Enligt den senaste 
läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017) har rektor “ansvaret för skolans resultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så 
att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt 
den hjälp de behöver” (s. 16-17). Med avseende på detta finner vi intresse i att undersöka hur 
speciallärarens yrkesroll och elevers rätt till likvärdig utbildning i matematik påverkas av hur 
skolledare organiserar stödundervisningen. Under våra yrkesverksamma år har vi upplevt att 
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olika politiska styren och huvudmän påverkar den specialpedagogiska verksamheten, 
exempelvis genom prioriteringar avseende resursfördelning, skolledares möjlighet att 
prioritera den specialpedagogiska verksamheten i förhållande till övriga skolledaruppdrag 
samt vilka styrdokument som råder. Speciallärarens yrkesroll påverkas i sin tur av hur 
skolledare organiserar stödundervisningen, exempelvis genom vilket uppdrag specialläraren 
får och vilka möjligheter som ges att fullfölja uppdraget. Ytterligare påverkansfaktorer är 
skolans ekonomi, utformningen av skolans lokaler, elevhälsoteamets mandat att organisera 
stödinsatserna samt möjlighet till strukturerat samarbete mellan speciallärare och ordinarie 
matematiklärare. Genom speciallärarutbildningen ska vi “visa kunskap om områdets 
vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om 
relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen” 
(SFS 2011:186, s. 8). Med den kunskap vi får på utbildningen kan vi leda det 
specialpedagogiska arbetet i skolans lärmiljöer oavsett hur skolledarens organisation 
utformas. 
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera faktorer som 
kan påverka skolledarens uppdrag att säkerställa en likvärdig utbildning samt hur 
stödundervisning i matematik organiseras utifrån ett skolledarperspektiv. 
 
Den forskning som gjorts kring skolledares uppfattningar om hur stödundervisning i 
matematik kan organiseras är begränsad. När forskningsfältet genomsöktes hittade vi tidigare 
studier inom området men dessa utgår från tidigare läroplaner. Med denna studie vill vi bidra 
med ökad kunskap kring hur skolledare organiserar stödundervisning i matematik utifrån sitt 
uppdrag i Lgr11 och hur det påverkar den specialpedagogiska verksamheten där 
speciallärarens roll är central. Studien genomförs i en medelstor svensk kommun och 
avgränsas till att endast omfatta kommunala grundskolor.   

 
2. Bakgrund 

2.1 Styrdokument 

De svenska styrdokument som finns för skolan är skollagen (SFS 2010:800), förordningar 
(2011:185; 2010:2039), läroplaner och kursplaner (Skolverket, 2017). Enligt skollagen skall 
elevens bästa vara utgångspunkt för utbildningen. Alla elever har rätt till en stimulerande 
lärmiljö där personlig utveckling och kunskapsinhämtande utgår från elevernas egna 
förutsättningar och behov och där de ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vidare 
menar skollagen att alla elever oavsett funktionsvariation ska ges möjlighet att få en positiv 
kunskapsutveckling och så långt som möjligt ska skolans personal möta de behov elever med 
nedsatta funktionsförmågor uppvisar. Utbildningen ska utformas på så sätt att den tar hänsyn 
till alla människors lika värde och att de mänskliga rättigheterna inte kränks. Utbildningen ska 
dessutom vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att värna om elevernas 
grundläggande demokratiska värderingar är det av stor vikt att ge eleven möjlighet att 
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uttrycka sina åsikter som rör elevens skolsituation. Det är rektorn på skolan som ansvarar för 
att organisera verksamheten och fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och 
behov. Detta gäller såväl den ordinarie undervisningen som de särskilda stödinsatser som ges 
(SFS 2010:800). 
  
Den senaste läroplanen, Lgr11, innefattar fem olika delar: skolans värdegrund och uppdrag, 
övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt 
kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 2017). Vid läroplansarbetet 
inför Lgr11 skrevs en proposition där det specialpedagogiska stödet och dess syfte knappt 
nämndes. I propositionen poängteras dock att stödinsatser måste sättas in tidigt och för att 
veta vilka elever som ska få stöd ska redan kunskapskraven i årskurs 3 vara vägledande. 
  
Utöver svenska styrdokument finns det även internationella överenskommelser den svenska 
skolan måste förhålla sig till. En av dessa är FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 
2009) som poängterar att utbildning för elever upp till 18 år ska leda till att elever ges 
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt oavsett vilka grundläggande förutsättningar man 
har. En annan är Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) där man har kommit överens om att 
alla, oavsett ålder och utbildningsbehov, ska ha rätt till utbildning i den ordinarie 
skolverksamheten. Vidare deklarerar man att utbildningen ska utformas så att hänsyn tas till 
alla elevers olikheter och behov så att mångfalden bevaras. Salamancadeklarationen lyfter 
fram att skolan ska ha en pedagogik som sätter eleven i centrum, oavsett om eleven har behov 
av extra anpassningar eller särskilt stöd. Begreppet inkludering förekommer i 
Salamancadeklarationen men används inte i svenska styrdokument (Persson, 2013; SFS 
2010:800; Skolverket, 2017). Dock finns i de svenska styrdokumenten värderingar som är 
samstämmiga med en inkluderande skola ur ett individperspektiv (FOU, 2014), exempelvis 
ska skolan visa omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling (Skolverket, 2017).  

2.2 Tidigare forskning 

Nedan följer en översikt av forskningsfältets redogörelse gällande faktorer som kan påverka 
möjligheten att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever och organisation av 
stödundervisning i matematik. 

2.2.1 Skolledares uppdrag och faktorer som kan påverka uppdraget 

När forskningsfältet undersöktes fokuserades på skolledares uppdrag och de faktorer som kan 
påverka uppdraget, det vill säga olika huvudmän och politiska inriktningar samt tolkningar av 
inkluderingsbegreppet både generellt och i matematisk diskurs. 
 
Begreppet skolledare innefattar i studien både rektorer och biträdande rektorer.  
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Skolledares uppdrag 

Rektor har ansvar för att organisera skolans arbete gällande extra anpassningar och särskilt 
stöd och se till att hela det specialpedagogiska arbetet gällande dokumentation, utvärdering 
och organisation av stödinsatser fungerar. Rektor har dessutom ansvar för att det finns 
tillräckliga resurser för att elevernas behov ska tillgodoses (Skolverket, 2018). “Det betyder 
att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i 
undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetare för samband 
mellan insats och resultat” (Skolinspektionen, 2012b, s. 6). Denna kunskap och kompetens 
bör rektorerna tillägna sig under sin fortbildning på rektorsprogrammet, vars måldokument 
poängterar att goda kunskaper om rektorers ansvar enligt skollagen och läroplanerna ges 
(Skolverket, 2014). Vidare ska rektorsprogrammet utmynna i att rektorer ansvarar för att 
elever hanteras rättssäkert. I Gadlers (2011) forskning kring rektorer och deras uppdrag 
beskrivs deras utbildningsbakgrund och hur resurser fördelas. Gadler har undersökt vilka 
styrdokument de använder samt vilka elever som får åtgärdsprogram upprättade. Hennes 
forskning visar att cirka en tredjedel har en bakgrund från förskola och 
fritidshemsverksamhet, några få saknar lärarutbildning helt och resterande har någon form av 
lärarutbildning. Gadler menar att den utbildningsbakgrund rektorer har påverkar deras 
möjligheter att tolka sitt uppdrag och leda sina medarbetare att fullfölja sina uppdrag. 
Rektorernas kunskaper kring styrdokument rent generellt är god, men kunskaper kring 
specifika frågor gällande styrdokumenten saknas hos de flesta rektorer. Med avseende på 
frågeställningen kring resursfördelning utgår en tredjedel av rektorerna från individens behov 
och en tredjedel från klassens behov. Övriga utgår från förvaltnings- och andra direktiv. När 
individens behov sätts i centrum utgår rektorerna från de resurser som tilldelats skolan och 
fördelar dessa mellan de elever som är i behov av särskilt stöd. De rektorer som utgår från 
klassens behov fördelar resurser efter konsultation med lärare och arbetslag. Gadler kom i sin 
forskning fram till att ungefär hälften av rektorerna angav att skäl till att upprätta 
åtgärdsprogram för elever är att de ej når målen eller att de har andra svårigheter. Cirka 10 % 
av rektorerna angav att de inte hade kännedom om varför eleverna hade åtgärdsprogram 
upprättade eller hade felaktiga åtgärdsprogram upprättade. Skolinspektionens granskning av 
skolors arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram har visat att rektorer brister i sin roll som 
ansvariga för beslut, upprättande och utarbetande av åtgärdsprogram (Engström, 2015). 
Andelen elever som får åtgärdsprogram korrelerar inte med andelen elever som inte nådde 
upp till kunskapskraven, för färre elever upprättades åtgärdsprogram än som ej hade 
tillräckliga kunskaper för att uppnå kravnivån. Även Giota och Emanuelsson (2011) påpekar 
att det finns variationer i andelen elever som är i behov av särskilt stöd och andelen elever 
som får särskilt stöd och skillnaderna är stora mellan olika skolor. Gemensamt för rektorerna i 
Giota och Emanuelssons studie är att åtgärdsprogram anses ha stor betydelse vid 
resursfördelning och organisering av skolans specialpedagogiska verksamhet. De elever som 
har behov av särskilt stöd men inte får ett åtgärdsprogram upprättat riskerar att marginaliseras 
och det skapas hinder för utveckling att nå godkända kunskapsmål. 
  
Huruvida en rektors utbildningsbakgrund påverkar eller inte är en svår fråga att besvara, men 
Gadlers (2011) forskning torde kunna visa att en gedigen lärarutbildning är viktig som grund i 
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det pedagogiska arbetet som leds av rektorerna. Den utbildning som ges på 
rektorsprogrammet kan vi möjligen anse som otillräcklig när det gäller de styrdokument som 
ska säkerställa alla elevers rätt till likvärdig utbildning samt att den specialpedagogiska 
utbildningen är otillräcklig. Bostedt (muntlig kommunikation, 7 december 2018), 
utbildningsansvarig för rektorsprogrammet på Mittuniversitetet, berättar att ett 
genomgripande tema i hela utbildningen grundar sig i elever i behov av särskilt stöd. Dock är 
det av de 36 utbildningsdagar som ingår i rektorsprogrammet endast en dag som vigs till 
fortbildning kring detta då även SPSM inbjuds att närvara. Det finns också 
examinationsuppgifter i rektorsprogrammet på Mittuniversitetet som lyfter frågor kring elever 
i behov av särskilt stöd. Bostedt meddelade vidare att alla Sveriges rektorsprogram arbetar 
utifrån samma måldokument men att upplägget kring hur mycket eller lite tid som avsätts till 
specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd torde vara olika på landets lärosäten.  
  
I svensk forskning har vi inte funnit specificerat hur skolledare bör arbeta i en inkluderande 
verksamhet, vilka uppdrag som tillkommer och vilka olika roller som en rektor kan behöva 
besitta. Forskning kring detta område har genomförts i Nordamerika där skolkontexten skiljer 
sig från den svenska, men i rektorsuppdraget torde det finnas liknande utmaningar i den 
nordamerikanska som i den svenska skolan. Metaanalys har gjorts av rektorer i 
nordamerikanska specialpedagogiska miljöer avseende deras olika uppdrag (Cobb, 2015). Här 
har man studerat hur inkludering ska kunna ske i skolan och kom fram till att rektorers 
uppdrag kan vara särskilt komplext och därmed behöver rektorer vara flexibla och kunna anta 
olika roller. I arbetet särskiljdes tre olika domäner som särskilt viktiga: 1) implementering av 
inkluderingsbegreppet, 2) samarbete mellan olika personalkategorier och 3) föräldraansvar. 
För att lyckas med inkluderingen lyfter metaanalysen att alla som arbetar inom skolan och 
med specialpedagogiska frågor måste ha en gemensam skolvision för inkludering.  

Politiska inriktningar och olika huvudmän  

Skolan är en politiskt styrd verksamhet och påverkas av de olika partiernas inriktningar och 
synsätt. Det kan ske stora förändringar vid politiska maktskiften (Quennerstedt, 2007) genom 
bland annat fördelning av ekonomiska styrmedel som påverkar hela skolans verksamhet 
(Ekström, 2004). Vidare menar Ekström att vid ekonomiska tillskott till verksamheten 
prioriteras ofta utvecklingen av den specialpedagogiska verksamheten medan vid ekonomiska 
nedskärningar nedprioriteras samma verksamhet. Haug (1998) beskriver två 
utbildningspolitiska riktningar som påverkar hur specialundervisningen organiseras för barn 
med behov av särskilt stöd. Den ena utbildningspolitiska riktningen har sin förankring i de 
socialdemokratiska partierna. Centralt för inriktningen är att skolan ska vara till för alla, vara 
en social gemenskap där få individuella val erbjuds och där gemenskap och 
medborgarkompetens är viktiga inslag medan betyg och konkurrens ska minimeras. Den 
andra utbildningspolitiska riktningen har sina rötter i de borgerliga partierna. Centralt för 
inriktningen är att skolan ska finnas för alla elever, men den behöver inte vara utformad på 
samma sätt. Här förordas individuella val både inom skolan och mellan skolor. Betyg, 
konkurrens och prov är viktiga inslag. Haug menar att vi därmed har “etablerat ett enkelt och 
generellt samband mellan social rättvisa, specialundervisning och generell utbildningspolitik” 
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(s. 25). Beroende på vilken utbildningspolitik som råder kommer barn som är i behov av 
särskilt stöd att uppmärksammas olika och troligen få skilda typer av stödinsatser. Om 
strålkastaren riktas mot eleven som har behov av stöd kontra eleven som är i behov av särskilt 
stöd, det vill säga om fokus läggs på svårigheter hos eleven själv eller på den dysfunktionella 
lärmiljön som eleven befinner sig i. 
  
När skolan var statligt styrd gavs ekonomiska medel till enskilda individer som ansågs vara i 
behov av särskilt stöd. I den mål- och resultatstyrda skolan vi har nu fördelas resurserna enligt 
strukturella grunder där bland annat föräldrars utbildningsnivå och migrationsbakgrund ligger 
till grund. Detta bidrag tilldelas skolan och inte direkt de enskilda eleverna som är i behov av 
särskilt stöd. Skolinspektionen (2014) har i en granskning påtalat brister med fördelningen av 
strukturbidrag1 då den inte alltid uppfyller intentionen att uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800).  

Tolkningar av inkluderingsbegreppet 

Det sker ständigt en kategorisering av elever där man delar in i grupper efter bland annat 
medicinska diagnoser, vad som är normalt och onormalt (Ahlberg, 2013; Hellblom-Thibblin, 
2004). Normalitet är en social konstruktion som förändras med tiden (Ahlberg, 2013). 
Historiskt sett har skolan haft särskiljande lösningar där elever placerats i olika skolformer där 
fokus på individuella variationer legat till grund för placeringen (Haug, 1998). I nuvarande 
svensk skola finns en intention att inkluderande undervisning ska bedrivas (Engström, 2015; 
Haug, 1998; Persson, 2013). Det finns olika tolkningar av inkluderingsbegreppet. Nilholm 
och Göransson (2014) tolkar inkludering i tre olika perspektiv; gemenskapsorienterat, 
individorienterat och placeringsorienterat perspektiv. Det gemenskapsorienterade perspektivet 
innebär att: 
 

Ett skolsystem är ansvarigt för alla barn oavsett deras individuella egenskaper 
och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever. I ett 
inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet 
ses som en tillgång. Samarbete och gemensam problemlösning är 
betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och demokratiska processer är 
centrala (s. 33). 

   
I den gemenskapsorienterade definitionen ses olikheter som en tillgång där alla elever är 
varandras resurser oavsett kunskapsnivå. I en demokratisk lärmiljö finns en plats för alla 
elever oavsett kognitiv förmåga, modersmål eller funktionsvariation.  
 
I en individorienterad definition är det endast den enskilda elevens situation huruvida den 
trivs, når målen och har sociala relationer som avgör hur väl eleven är inkluderad. I en 
placeringsorienterad definition finns elever i svårigheter i samma klassrum som övriga 
klasskamrater. Beroende på hur man tolkar inkluderingsbegreppet kommer organisationen av 

                                                 
1 Strukturbidrag är kommunens resursfördelningsbidrag för att minska segregationen i skolan. 
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såväl stödundervisning som ordinarie undervisning att påverkas. Detta kommer att behandlas i 
resultatdiskussionen där insamlad data analyseras. 
  
Persson (2013) menar att i en inkluderande miljö ska alla elever få möjlighet att känna sig 
delaktiga och vara en del i gemenskapen, det vill säga “en skola för alla”. Dessa två uppdrag, 
att alla elever ska nå samma kunskapskrav under samma tidsperiod och att alla elever ska 
känna delaktighet och gemenskap, är motsägelsefulla enligt Persson. En elev som inte når 
kunskapskraven avviker från normen och blir i behov av specialpedagogiska insatser, vilka 
ofta blir individorienterade och kan av elever i tonåren upplevas extra jobbigt om stödet sker 
utanför klassrummets ram (Isaksson, 2009). I tonåren är elever ofta extra känsliga och ett 
skolmisslyckande kan påverka deras självbild för lång tid framöver (Persson, 2013). Enligt 
skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till undervisning anpassad efter sina 
förutsättningar och behov. Alla elever har olika förutsättningar och behov som gör att de inte 
når upp till rätt kunskapsnivå vid rätt tidpunkt. Detta är motsägelsefullt då alla elever har rätt 
att vara i en inkluderande gemenskap utan att uppleva sina prestationer som avvikande och 
misslyckade. Dessutom ska lärandet vara lustfyllt och för elever som har kognitiva 
begränsningar är upplevelsen av ständiga misslyckanden varken lustfylld eller inkluderande 
(Nilholm & Göransson, 2014). 
  
För att nå upp till rätt kunskapsnivå ges ibland det särskilda stödet i anslutning till den 
ordinarie klassrumsundervisningen, enskilt eller i grupp. En del elever med stora svårigheter 
placeras i särskilda undervisningsgrupper. Båda dessa lösningar ses som särskiljande och inte 
inkluderande (Nilholm & Göransson, 2014). Giota och Emanuelsson (2011) konstaterar också 
i sin studie att särskilt stöd oftare ges i särskiljande lösningar än mot inkluderande 
organisation. Detta kan tyda på en ökad segregering av elever i behov av särskilt stöd. Dessa 
särskiljande lösningar kan vara en indikation på en återgång mot ett kategoriserande 
perspektiv där svårigheterna kopplas till individen och att specialpedagogiken fokuserar på 
åtgärdande av individens svårigheter. Ett dilemma med ett inkluderande perspektiv där 
hänsyn endast tas till placeringsdefinitionen kan leda till att elever som är i behov av särskilt 
stöd inte uppmärksammas och varken utvecklas kunskapsmässigt eller socialt (Gadler, 2011). 
I sin iver att inkludera alla elever i klassrummet har det visat sig att elever blivit utan 
stödinsatser. För att öka kunskaperna kring elevers olikheter kom ett betänkande av 
Utredningen om en ny lärarutbildning (SOU 2008:109). I betänkandet problematiseras 
inkluderingsbegreppet och reduceras till en ideologisk vision där elever blir utan det stöd som 
de enligt lag har rätt till. 
 

”En skola för alla” är en självklarhet i ett demokratiskt kunskapssamhälle. Det 
behöver dock inte betyda att alla elever måste undervisas samtidigt av samma 
lärare. En individanpassad undervisning värd namnet tar också hänsyn till att en 
del elever har särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. Det 
så kallade inkluderande perspektivet är en ideologisk vision som när den möter 
verkligheten leder till att elever i behov av särskilt stöd riskerar att bli utan detta 
stöd. Alla lärare behöver ha kunskaper i specialpedagogik för att kunna 
identifiera elever i behov av särskilt stöd, men lärarna kan inte ha kompetens att 
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arbeta med hela skalan av särskilda behov som kan finnas i en klass. Det är 
istället speciallärarna som med sin expertkompetens har nyckelrollen att stödja 
dessa elevers kunskapsutveckling. Detta stöd kan förstås också ges inom 
klassens ram (SOU 2008:109, s. 188-189). 

 
I betänkandet synliggörs att elever i behov av särskilt stöd riskerar att inte få detta stöd om 
speciallärare med specialistkompetens inte finns att tillgå i verksamheten. Stödinsatserna kan 
ges både i klassrummet och i angränsande lokal utifrån elevens behov. 

Inkludering och matematiskt perspektiv 

Lunde (2011) menar utifrån sin forskningssammanställning att inkludering är ett något diffust 
trendbegrepp. Utifrån ett matematiskt perspektiv riskerar elever med individuella 
undervisningsplaner att inte få den specialpedagogiska hjälpen eftersom den enligt 
inkluderingsperspektivet ska ske inom den ordinarie klassrumsundervisningen. Ett värsta 
scenario är uteblivet stöd och att eleven till följd av detta inte når upp till kunskapskraven i 
matematik. För att eleverna ska kunna vara inkluderade i den ordinarie 
klassrumsundervisningen krävs att lärare anpassar lärmiljön utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov.  
 
Att anpassa skolans lärmiljöer innebär ett förebyggande arbete i både den pedagogiska, 
sociala och fysiska miljön. Hinder identifieras och undanröjs för att möjliggöra utveckling av 
inkluderande verksamheter (SPSM, 2017). En amerikansk metaanalys (Xin & Zhang, 2012) 
visar att insatser i inkluderande klassrum tenderar att vara mer gynnsamma för elever med 
matematiksvårigheter än när insatserna ges i ett specialpedagogiskt sammanhang. Resultatet 
skiljer sig dock från andra metaanalyser. Carlberg och Kavales (1980) studie visar att 
inkluderande klassrum gynnar elever med intellektuell funktionsvariation, men missgynnar 
elever med matematiksvårigheter där insatser som ges i specialpedagogiska sammanhang ger 
större effekt. Xin och Zhang (2012) menar att förutsatt att adekvata insatser sätts in gynnas 
elever med matematiksvårigheter av undervisning i inkluderande klassrum. Vidare visar 
metaanalysen att normalpresterande elever inte missgynnas av att dela klassrum med elever 
med matematiksvårigheter, utan snarare kan dra fördel av de vetenskapligt förankrade insatser 
som ges till eleverna med matematiksvårigheter.  

2.2.2 Organisation av stödundervisning i matematik 

I den här studien definieras stödundervisning i matematik som det stöd som ges utöver den 
ordinarie klassrumsundervisningen ledd av en legitimerad matematiklärare. 

Vem organiserar stödundervisningen i matematik? 

Ytterst ansvarig för organisation av stödundervisning i samtliga ämnen är rektor (SFS 
2010:800). Rektorer kan ta hjälp av olika yrkeskategorier på skolan; specialpedagog, 
speciallärare och lärare men i vissa fall konsulteras även skolkurator, skolpsykolog, 
skolsköterska och skolläkare. Engström (2015) poängterar att var och en av yrkeskategorierna 
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har sitt specifika ansvarsområde och att alla behöver ha kännedom om varandras professioner 
och vilka förväntningar man kan ställa på varandra. Stödundervisningen planeras oftast av 
lärare tillsammans med speciallärare och/eller specialpedagog, men vem som ger 
stödundervisningen kan variera (Gadler, 2011). Utöver den ordinarie läraren kan stöd ges av 
speciallärare, specialpedagoger och elevassistenter (Gadler, 2011; SFS 2011:186). För att de 
specialpedagogiska insatserna ska vara verksamma måste dessa ske i nära samarbete med den 
ordinarie klassrumsundervisningen (Lunde, 2011). Lundberg och Sterner (2009) menar att det 
måste finnas ett nära samarbete mellan speciallärare och undervisande klasslärare för att 
elever ska utveckla sin matematiska förmåga. För att ett nära samarbete ska kunna ske mellan 
olika lärarkategorier krävs kompetensutveckling som ger de olika lärarprofessionerna en 
gemensam grund för hur man kan arbeta med stor spridning av matematikkunskaperna 
(Lundberg & Sterner, 2009). Lunde (2011) hävdar att stödundervisning i matematik måste 
“genomföras - eller åtminstone kvalitetssäkras - av personal med specialpedagogisk 
kompetens” (s. 170). Speciallärare kan också handleda lärare för att öka den 
specialpedagogiska kompetensen hos dessa (Björck-Åhman, 2013). Det är vanligt 
förekommande att de elever som har behov av omfattande specialpedagogiska insatser 
tillbringar stor del av sina skoldagar tillsammans med en elevassistent (Gadler, 2011).  
 
Engström (2015) menar att det måste finnas skriftlig dokumentation på rutiner kring den 
specialpedagogiska verksamheten. Det måste tydligt framgå i dokumentationen hur den 
specialpedagogiska verksamheten ska organiseras och vem som är ansvarig för de ingående 
delarna. Engström lyfter också vikten av att det tydligt framgår vilka befogenheter varje 
yrkesroll har och vilken förväntan man kan ha på varandra i arbetet. Oavsett vem som ger 
stödundervisningen i matematik är det relationerna mellan elev, lärare och speciallärare som 
är primära för att eleven ska utvecklas i matematikämnet (Beilock & Willingham, 2014; 
Boaler, 2011; Hattie, 2011; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006).  

I vilket sammanhang får eleverna stödundervisning? 

Forskning kring organisation av stödundervisning i matematik är begränsad och det saknas 
vetenskaplig evidens både för preventions- och interventionsinsatser (Engström, 2015). I en 
rapport från Högskoleverket (2012) om hur skolan ska arbeta med elever i behov av särskilt 
stöd finns två olika ideologiska inriktningar. Den ena, exkludering, handlar om tidiga insatser 
antingen individuellt eller i mindre grupp. Den andra, inkludering, handlar om att stödet till 
eleven ska ges tillsammans med sina klasskamrater. Högskoleverket menar att troligen 
behöver båda inriktningarna tillämpas och här är det situation och tidpunkt som avgör vilken 
inriktning som är bäst lämpad för tillfället. Ibland kan inriktningarna “även kombineras och 
växla över tid för att möta den enskilda elevens rätt till bästa tänkbara förutsättningar att nå de 
nationella kunskapsmålen” (s. 23). Engström (2015) förespråkar att organisationen av stödet 
initialt ska ske i klassrummet där den ordinarie matematikundervisningen bedrivs. För de 
elever som får svårigheter i den stora klassrumsmiljön förespråkar han undervisning i 
smågrupper. Vidare menar Engström att för de elever som har störst svårigheter bör 
undervisningen bedrivas enskilt. För att möta elevens förutsättningar och behov krävs en 
noggrann pedagogisk kartläggning och planering av stödinsatser utifrån de resultat som 
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framkommer. För att elever inte ska stagnera i sin utveckling eller stigmatiseras krävs 
noggrann uppföljning och utvärdering av insatserna för att möjliggöra tillbakagång till en liten 
undervisningsgrupp eller ordinarie klassrumsundervisning (Engström, 2015; Lunde, 2011). 
Lundberg och Sterner (2009) menar att individuell undervisning av lärare med 
specialpedagogisk kompetens kan verka som en katalysator för att snabbt återta sin egen tillit 
till att lyckas med matematikämnet. 
  
Forskning har bedrivits huruvida klasstorleken har betydelse för elevernas måluppfyllelse i 
matematik och klass- eller gruppstorleken har i flertalet studier visat sig ha betydelse för 
elevers möjligheter att tillgodogöra sig matematikundervisningen (Engström, 2015; 
Kroesbergen & Van Luit, 2003; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). Hattie (2011) 
menar dock i sin metastudie att minskad klasstorlek har måttlig påverkan på elevers 
måluppfyllelse. Lunde (2011) menar att vid samarbetsinlärning, där lärare handleder eleverna 
och eleverna själva är ansvariga för sin lärandeprocess, måste klasstorleken minskas för att 
läraren ska hinna med sina uppdrag. Lundberg och Sterner (2009) menar att tiden per elev 
minskar ju större elevgruppen är eftersom läraren ska fördela sin tid på fler elever. Detta ger 
störst konsekvenser för elever i matematiksvårigheter som har störst behov av bekräftelse och 
lärarstöd. Kroesbergen och Van Luit (2003) har i sin metaanalys kommit fram till att effekten 
blir bäst om eleven är ensam istället för i grupp.  
 
En amerikansk studie (DeSimone & Parmar, 2006) visar att lärare har begränsad förståelse för 
de inlärningsbehov elever med matematiksvårigheter har. Majoriteten av matematiklärarna i 
studien anser att elever med matematiksvårigheter bör ges varje möjlighet till undervisning i 
matematik tillsammans med normalpresterande elever. Dock anser en övervägande del av 
matematiklärarna i studien att de inte tror att eleverna lär sig bäst i ett inkluderande 
matematikklassrum. Dessa svar indikerar att det råder en stor osäkerhet kring i vilket 
sammanhang elever med matematiksvårigheter lär sig matematik bäst, i ett inkluderande 
klassrum eller i ett annat rum med extra resurser. Lärarna anser att  
lärarutbildningen inte är tillräcklig för att förbereda lärare för att undervisa elever med 
funktionsvariationer och inlärningssvårigheter i ett inkluderande klassrum. Även i en 
kanadensisk studie av Brackenreed (2008) framkommer det att lärare som arbetar i 
inkluderande klassrum är i behov av specialpedagogiskt stöd. Vidare visar DeSimone och 
Parmars studie (2006) att den mest värdefulla resursen för matematiklärarna är andra kollegor, 
främst speciallärare, assistenter, handledare och skolpsykologer. Regelbundna träffar med 
experter inom specialpedagogik genererar större förståelse för hur behoven hos elever med 
matematiksvårigheter kan mötas i en inkluderande matematikundervisning. Detta samarbete 
är i studien centralt för att lärare ska klara av utmaningen att undervisa samtliga elever i 
samma klassrum och nå en viss grad av framgång. En kanadensisk studie (Horne et al, 2008) 
visar att vid planering av inkluderande klassrum måste vissa överväganden ske, bland annat 
bör det ske en begränsning av det totala antalet elever med särskilda behov. Vidare bör lärarna 
ges möjligt till ett tätt samarbete och samhället i stort måste utbildas om fördelarna med 
inkluderande klassrum för att säkerställa stöd via statlig finansiering, men även att skolans 
personal får vidareutbildning i hur man arbetar inkluderande. 
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Hur utformas stödundervisningen? 

Stödundervisning i matematik kan organiseras på olika sätt (Boaler, 2011, 2017; Engström, 
2015; Kroesbergen & Van Luit, 2003; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). 
 

Den ansvariga läraren bör i samråd med utbildade speciallärare och 
specialpedagoger och vid behov även andra avgöra hur stödet bäst ska 
organiseras för den enskilda eleven. Det väsentliga är att det finns kompetens 
att tillgå som kan skapa bättre lärmiljö och organisation i förskolan och skolan 
som främjar inkludering (Högskoleverket, 2012, s. 23). 

 
Det är alltså av vikt att specialpedagogisk kompetens genomsyrar hela verksamheten där flera 
olika professioner samarbetar för en helhetsbild av elevers behov avseende specialpedagogisk, 
medicinsk, psykosocial och psykologisk kompetens. I uppdraget som speciallärare ingår att 
arbeta förebyggande för att reducera hinder och svårigheter genom att utveckla skolans 
lärmiljöer. Vidare ska speciallärare vara en kvalificerad samtalspartner och stödja elevers 
matematikutveckling genom att analysera, utvärdera och leda det specialpedagogiska arbetet. 
För elever i behov av särskilt stöd ska speciallärare också bidra med fördjupade kunskaper 
kring anpassade arbetssätt för olika individer (SFS 2011:186).  
 
Egelund och Tetler (2009) har genomfört en dansk studie av specialundervisning där 
framgångsfaktorer synliggjorts. Undersökningen visar att specialundervisning har positiv 
påverkan på elevernas lärande både socialt och ämnesmässigt om man tar hänsyn till att 
undervisningen är mångfacetterad. Vidare menar de att insatser måste vara flexibla och 
knutna till individen, att personal med adekvat utbildning finns på skolan och att ordinarie 
klassrumsundervisning är strukturerad, inkluderad och differentierad. Vidare lyfts också 
vikten av en tydlig och strukturerad lärare. Engström (2015) belyser framgångsrika 
undervisningsstrategier som gynnar elever i matematiksvårigheter. Han menar att lärare måste 
planera och organisera undervisningen utifrån ett förhållningssätt som passar alla elever. Det 
innebär att undervisningen utgår från de elever som har störst svårigheter och lär långsammast 
(Engström). 
  
Det förekommer att man nivågrupperar elever utifrån kunskapsnivå och inlärningstakt. Dock 
visar forskning att nivågruppering inte gynnar kunskapsutvecklingen hos eleverna (Boaler, 
2011; Brandell & Pettersson, 2013). Vidare menar Boaler att nivågruppering leder till 
stagnation i kunskapsutvecklingen hos de svagpresterande eleverna. De elever som placeras i 
de svagaste grupperna lever upp till de låga förväntningarna och presterar sämre. 
Högpresterande elever utvecklas inte heller optimalt när de placeras i en högpresterande 
grupp då de tenderar att minska sin ansträngning och stagnerar (Boaler, 2017). Boalers 
forskning visar att elever som är högpresterande inte i samma utsträckning utvecklar ett 
dynamiskt matematiskt mindset. När de högpresterande eleverna möter motgångar saknas 
strategier för att tänka om och tänka nytt. Vidare menar Boaler att heterogena grupper leder 
till högre prestationer hos samtliga elever. I heterogena grupper blir eleverna varandras 
resurser vilket gynnar inlärningsklimatet och respekten för varandras olikheter där olikheterna 
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ses som tillgångar i undervisningen (Boaler, 2011, 2017). Boaler menar vidare att 
kommunikation mellan eleverna är viktig för förståelsen. Sjöberg (2006) visar i sin 
avhandling att kommunikation elever emellan kan vara en framgångsrik faktor även när 
elever i någon form av svårighet undervisas i liten grupp. Lärares förklaringar blir ibland för 
svåra att ta till sig och det kan upplevas lättare att förstå en kamrats förklaring då de befinner 
sig i samma sociala kontext. 
  
En annan avgörande faktor för elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse är 
tidsperspektivet. Boaler (2011, 2017) och Sjöberg (2006) hävdar att elever har olika 
inlärningstakt och undervisningen behöver anpassas utifrån elevernas tempo. Det är av 
yttersta vikt att sätta in stödinsatser tidigt, direkt efter upptäckt av specifika svårigheter 
(Boaler, 2011; Gersten et al., 2005; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; SFS 2010:800; 
Sjöberg, 2006). Kroesbergen och Van Luit (2003) menar att det finns indikationer på att korta 
och intensiva stödinsatser som sker under en kortare period är bättre än stödinsatser som sker 
under en längre period. Dock finns viss osäkerhet eftersom längre stödinsatser ofta blir mer 
omfattande än korta som tenderar att fokusera på enstaka färdigheter som är lätta att upptäcka 
och åtgärda. Dowker (2004) menar att insatser inte behöver vara särskilt omfattande i tid för 
att ge en positiv effekt, förutsatt att insatserna anpassas efter elevernas specifika svårigheter 
och att de sätts in tidigt för att eleven inte ska utveckla svårigheter inom andra matematiska 
områden.   
  
Boaler (2011, 2017) men även Brandell och Pettersson (2013) förespråkar samarbetsinlärning 
för alla elever. Samarbetsinlärning är ett vanligt förekommande arbetssätt i USA, Australien, 
Israel och Nederländerna. Vid samarbetsinlärning ansvarar eleverna själva för varandras 
läranden och läraren handleder grupperna. Samarbetsinlärning utvecklar både elevens sociala 
förmåga och reflektion kring sitt eget lärande, metakognition (Brandell & Pettersson). Peng 
och Nyroos (2012) har i sin studie lyft relationen mellan elev och lärare och elev till elev som 
det centrala och ser undervisningsmetoderna som mindre viktiga. Alla elever ska undervisas 
tillsammans och hinder undanröjs om eleverna lär i ett sociokulturellt perspektiv. I en norsk 
studie har det dock framgått att lärarledd undervisning ger bäst resultat och man menar att 
undervisningen inte kan överlämnas till eleverna (Ostad, 2009).  
 
Med hänsyn till ovanstående skillnader i hur den ordinarie klassrumsundervisningen 
organiseras kommer elevernas respons bli olika beroende på elevernas olika förutsättningar, 
kognitivt, socialt och psykosocialt. Det viktiga är att stödinsatserna anpassas utifrån 
individens egna förutsättningar och behov. Det är av stor vikt att eleven själv, samt även 
vårdnadshavare, är delaktiga i hur det särskilda stödet utformas (Engström, 2015; Lunde, 
2011). Ytterligare en faktor som är viktig för att elever med svårigheter i matematik ska känna 
sig delaktiga i sin egen lärprocess är att de får behålla och utveckla en positiv självbild och 
attityd till matematikämnet, vilket kan medföra ökad motivation. Alla vuxna som möter 
eleverna i deras lärprocess måste ha ett stöttande, personligt och engagerande förhållningssätt 
(Boaler, 2011, 2017; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006) där uppmuntran 
av själva processen är central och inte slutresultatet (Boaler, 2017). 
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2.3 Teoretiskt ramverk 

I den här studien är specialpedagogiska perspektiv övergripande vid analysarbetet. Det 
förekommer flertalet olika specialpedagogiska perspektiv och för att analysera hur alla elevers 
rätt till likvärdig utbildning möjliggörs används inkluderingsperspektiv. För att synliggöra 
elevers möjlighet till inkluderande sammanhang och undervisning av pedagogisk personal 
används Nilholm och Göranssons (2014) tre inkluderingsperspektiv, ett 
gemenskapsorienterat, individorienterat och placeringsorienterat perspektiv. Dessa tre 
begrepp är beskrivna under rubriken tolkningar av inkluderingsbegreppet och är vårt 
teoretiska ramverk som hjälper oss analysera skolledarnas möjlighet att säkerställa likvärdig 
utbildning och hur de utifrån detta organiserar stödundervisning i matematik. 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera faktorer som kan påverka 
skolledares uppdrag att säkerställa en likvärdig utbildning, hur stödundervisning i matematik 
organiseras utifrån ett skolledarperspektiv och hur det påverkar den specialpedagogiska 
praktiken. Syftet undersöks med följande frågeställningar: 
 

• Vad kan påverka skolledares uppdrag att säkerställa alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning i matematik? 

• Hur organiseras stödundervisning i matematik och hur påverkas den 
specialpedagogiska verksamheten av organisationen? 

 
3. Metod 

I följande avsnitt redogörs för metodval, urval, genomförande, kvalitetskriterier och 
dataanalys. 

3.1 Metodval 

I studien används en kvalitativ forskningsansats eftersom syftet är att få en fördjupad kunskap 
(Bryman, 2011; Denscombe, 2016) kring vilka faktorer som kan påverka skolledares uppdrag 
att säkerställa en likvärdig utbildning, skolledares uppfattningar om hur stödundervisning i 
matematik organiseras och hur det påverkar den specialpedagogiska praktiken. Fördelar med 
en kvalitativ forskningsansats är att materialet blir omfattande och på en detaljerad nivå. 
Kvalitativ studie tillåter också en större öppning för alternativa förklaringar och att det inte 
måste finns en förklaringsmodell utan flera olika slutsatser. Det finns även en större tolerans 
för dubbla budskap och motsägelser än i en kvantitativ studie (Denscombe, 2016). Nackdelar 
med kvalitativ studie är att resultaten oftast inte är generaliserbara till andra liknande fall och 
att forskarens bakgrund påverkar objektiviteten i studien (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). 
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Metodansatsen är inspirerad av fenomenografi för att få fördjupade och breddade kunskaper 
(Fejes & Thornberg, 2015) där semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod. 
Denna intervjuform valdes för att rikta frågeställningar mot intresseområdet men också 
möjliggöra för intervjupersonerna att utveckla egna tankar om hur skolledare organiserar 
stödundervisning i matematik (Denscombe, 2016). Ytterligare fördelar med den kvalitativa 
intervjun är att den som intervjuar kan ställa följdfrågor för att förtydliga, följa upp och få 
bekräftelse på att det intervjupersonen beskrivit har uppfattats korrekt (Kvale & Brinkmann, 
2014).  

3.2 Urval  

Studien genomfördes i en medelstor svensk kommun. I studien intervjuades åtta skolledare, 
vilket omfattar skolledare från ca en femtedel av de kommunala grundskolorna. Dessa åtta 
skolledare ansvarar för tio skolor. Det gjordes ett subjektivt urval av skolledare då deras 
kompetens är väsentlig för studien (Creswell & Poth, 2018; Denscombe, 2016). Av samtliga 
grundskolor i kommunen valdes skolledarna ut slumpvis och ett mejl med information om 
studiens syfte, ramar och förfrågan om att delta samt ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut. 
Av dessa skolledare svarade endast två skolledare med positivt besked om att delta i studien. 
Eftersom skolledare ofta är upptagna och svåra att få tag på gjordes ett bekvämlighetsurval 
där vi skickade mejl med inbjudan till medverkan i studien till de skolledare som vi har en 
relation till, antingen som tidigare chefer eller arbetskamrater. Fem skolledare tackade ja till 
deltagande i studien efter detta mejlutskick. Den åttonde skolledaren valdes slumpmässigt ut 
och svarade ja efter flera förfrågningar. 

3.3 Genomförande 

Då skolledare intervjuas krävs ökad medvetenhet kring den asymmetriska maktrelationen som 
lätt uppstår i intervjusituationer (Kvale & Brinkmann, 2014). En skolledare har högre 
utbildning och position i samhället vilket torde innebära att en speciallärarstudent hamnar i 
underläge. Vid intervjuerna valde vi därför att båda var med i intervjusituationen för att 
utjämna maktasymmetrin samt för att öka kvalitén där en av oss kunde leda intervjun och den 
andra av oss kunde observera och anteckna för att fånga upp allt som skedde (M. Sandström, 
föreläsning, 4 oktober 2018). Vid intervju med person som innehar stor kunskap och makt i 
sin yrkesroll är det viktigt att intervjuaren har grundlig kunskap om intervjuområdet för att 
minska klyftan i maktrelationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Inför intervjuerna förberedde vi 
oss noggrant genom att skapa en intervjuguide som utgick från studiens övergripande 
frågeställningar. Ett fåtal öppna frågor formulerades för att få fatt på skolledarnas 
förföreställning utan ledning från oss som intervjuade. Flertalet följdfrågor formulerades för 
att vid behov kunna ställas för att få reda på väsentlig information för studien, se bilaga 2. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

3.4 Kvalitetskriterier 

Studiens tillförlitlighet, trovärdighet och etiska överväganden presenteras i följande avsnitt.  
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I kvalitativa studier kan termerna validitet och reliabilitet bytas ut mot de mer vardagliga 
begreppen trovärdighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). I en kvalitativ 
forskningsstudie är det viktigt att säkerställa att det som avses mätas i studien är det som mäts, 
validitet eller trovärdighet (Fejes & Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg menar vidare att 
validitet är ett begrepp som också kan användas för att beskriva studiens kvalitet. Ett annat 
lika viktigt begrepp är reliabilitet som avser resultatets tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Kvale och Brinkmann menar att en kvalitativ intervjustudie troligen inte är 
reproducerbar vid andra tidpunkter då flera faktorer inverkar på resultatet, exempelvis vilken 
kompetens den som ansvarar för studien har gällande förberedelser, genomförande av 
intervjun och tolkningar av resultatet. Vid förberedelserna till intervjun är det viktigt att noga 
tänka igenom vilka frågor som ska ställas för att dessa ska kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar (Augustsson, 2012). Patton (2014) menar att den som ansvarar för studien 
både måste ha ett kritiskt tänkande där det som framkommit hela tiden prövas och omprövas 
för att säkerställa kvalitet samt ett kreativt förhållningssätt där annorlunda kopplingar kan 
göras för att hitta nya insikter för ämnet. Vid analysen av det som framkommit under 
intervjuerna är det viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt och inte grunda sin analys på 
egna förföreställningar om ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att närma oss ett objektivt 
förhållningssätt återvände vi till det transkriberade ursprungsmaterialet flertalet gånger under 
dataanalysen för att säkerställa att det är skolledarnas uppfattningar som uttrycks och inte våra 
förföreställningar. Andra orsaker som kan påverka kvaliteten på en studie är huruvida 
forskningsledaren är villig att analysera resultat som inte passar in i den tidigare 
helhetsbilden. Om resultat som upplevs utmanande väljs bort kommer studiens validitet och 
reliabilitet att påverkas (Fejes & Thornberg, 2015). I resultatet framkom material som 
utmärkte sig, men trots detta finns det kvar i resultatet för att berika och bredda skolledarnas 
olika uppfattningar. Larsson (1994) lyfter vikten av perspektivmedvetenhet, vilket innebär att 
forskaren har ett teoretiskt perspektiv som utgångspunkt för sin studie gällande både 
datainsamling och analys. Larsson använder också begreppet reflexivitet som innebär att man 
reflekterar över sina egna resultat och hur dessa beror på skolledares perspektiv, roll och hur 
genomförandet av intervjun framskred.  
 
Det finns olika former av generaliseringar. Den naturalistiska generaliseringen som grundar 
sig i personliga erfarenheter, så kallad tyst kunskap. Den statistiska generaliseringen är 
formell och explicit och bygger på slumpmässigt urval ur en population. Den analytiska 
generaliseringen innebär huruvida studien är reproducerbar i en annan situation (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Denna studie kan möjligen anses vara naturalistisk då den kommer att 
bygga på åtta rektorers personliga erfarenheter och uppfattningar som kanske inte alltid är 
uttalade men som här ges möjlighet att komma till uttryck och synliggöras. I stort är studien 
inte generaliserbar eftersom den är kvalitativ och grundar sig på endast åtta olika intervjuer 
(Brinkmann & Kvale, 2017; Fejes & Thornberg, 2015). Däremot bidrar studien med 
variationer av hur skolledare organiserar stödundervisning i matematik. 
 
Vid genomförande av all forskning, även småskaliga forskningsstudier, är det viktigt att 
säkerställa god forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2011). För att skydda skolledarna som deltog 
i studien garanterades konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Inga namn på vare sig 
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skolledare, skolor eller kommunen finns med i studien. Allt material som samlades in under 
studiens gång förvarades på ett säkert ställe och all information som framkom 
avidentifierades. Skolledarna fick en skriftlig förfrågan om att delta i studien där de 
informerades om syftet med forskningen, informationskravet. I mailsvaret gav åtta rektorer 
samtycke till att delta i studien, samtyckeskravet. Kvale och Brinkmann nämner också att den 
som ansvarar för studien och genomför intervjuerna har ett stort moraliskt ansvar där 
integritet, kunskap, hederlighet och erfarenhet är viktiga faktorer för att säkerställa god etisk 
forskning. Hänsyn togs till maktasymmetrin i intervjusammanhangen och vi som ledde 
studien kring det småskaliga forskningsprojektet intog ett professionellt förhållningssätt 
genom att vi var ordentligt pålästa och hade en omsorgsfullt gjord intervjuguide (Kvale & 
Brinkmann, 2014; Fejes & Thornberg, 2015). När frågor ställdes var vi noggranna med valet 
av frågor för att undvika obekväma situationer för de skolledare som intervjuades.  

3.5 Dataanalys 

Då studien inspirerats av fenomenografisk metodansats har data som framkommit analyserats 
till viss del enligt Fejes och Thornbergs (2017) analysmodell som följer sju steg. I vår studies 
första steg lästes det transkriberade materialet igenom noggrant för att få en översiktlig 
uppfattning om innehållet. I steg två skedde en kondensation där vi urskilde de mest 
betydelsefulla uppfattningarna gällande våra två frågeställningar. De två frågeställningarna 
bildade studiens två övergripande teman; 1) faktorer som kan påverka skolledares uppdrag att 
säkerställa alla elevers rätt till likvärdig utbildning i matematik och 2) hur stödundervisning i 
matematik organiseras och hur påverkas den specialpedagogiska verksamheten av 
organisationen. Datamaterialet sorterades således under dessa två teman för att få en överblick 
över dem. I steg tre skedde en jämförelse mellan det sorterade datamaterialet inom respektive 
tema. I denna jämförelse försökte vi hitta likheter och skillnader för att synliggöra en 
variation. “Fenomenografins primära mål är att urskilja variation eller skillnader mellan 
uppfattningar, och för att kunna göra detta bör forskaren också leta efter likheter” (s. 169). I 
steg fyra grupperades skillnaderna och likheterna och vi relaterade dessa till varandra. I steg 
fem skapades kategorier av de grupperade uttalandena där likheterna var primära. Vi försökte 
därmed finna essensen av de olika kategorierna. Gränsdragningen mellan de olika 
kategorierna var en stor utmaning för att avgöra om det behövdes en ny kategori eller om 
materialet rymdes i samma kategori. I steg sex namngavs kategorierna inom respektive tema.  
I det avslutande och sjunde steget jämfördes kategorierna med varandra och fördes samman 
till större och färre kategorier. Analys skedde utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv med 
hjälp av tre tolkningar av inkluderingsbegreppet; gemenskaps-, individ- samt 
placeringsorienterat perspektiv. 

 
4. Resultat och analys 

Resultat presenteras utifrån studiens två teman och dessa teman utgår således från studiens två 
frågeställningar. Utifrån respektive tema beskrivs likheter och skillnader i de kategorier som 
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kondenserats fram. De faktorer som kan påverka skolledarna att säkerställa alla elevers rätt till 
likvärdig utbildning och hur skolledare organiserar stödundervisningen i matematik 
analyseras med hjälp av de tre inkluderingsperspektiven. Budget och kompetens hos personal 
kommer inte att analyseras ur olika inkluderingsperspektiv utan detta resultat kommer att 
användas för att öka förståelsen i studiens andra tema rörande organisation av 
stödundervisning i matematik. 
 
I strävan att transparent presentera studien för att kunna urskilja de olika skolorna och 
skolledarna kodades materialet med skola S1-S10 (S står för skola) och skolledare R1-R10 (R 
står för respondent). Två skolledare är skolledare på två skolor och benämns därför R1/2 och 
R5/6 då R1/2 är skolledare på S1 och S2 och R5/6 på S5 och S6.  

4.1 Faktorer som kan påverka skolledares uppdrag att säkerställa alla 
elevers rätt till likvärdig utbildning i matematik 

De påverkansfaktorer som framkommer i studien är; 1) skolledarnas bakgrund, 2) budget och 
3) kompetens hos personal. Vi tolkar sedan resultatet med stöd av inkluderingsbegreppet.  

4.1.1 Skolledarnas bakgrund 

Information kring skolledarnas bakgrund, se bilaga 3, finns med som bakgrundsfakta för 
vidare analys av resultatet som framkommer i studien. Samtliga åtta skolledare har 
lärarutbildning och har varit yrkesverksamma i 10-20 år, förutom två som undervisat 5-10 år. 
Två av skolledarna är matematikutbildade. En av skolledarna har utöver lärarutbildning 
specialpedagogutbildning och sju skolledare har gått rektorsutbildning medan en av dem är 
under utbildning. Sju skolledare har tjänstgjort som skolledare i 5-10 år medan en av dem i 
11-15 år. Skolledarna i kommunen har kontinuerliga träffar för kollegialt lärande. Vid dessa 
träffar diskuteras bland annat specialpedagogiska frågor. Senare i resultatdelen presenteras 
analys av hur skolledarnas bakgrund påverkar uppdraget. 

4.1.2 Budget 

Många av skolledarna upplever att budgeten inte är tillräcklig för att säkerställa alla elevers 
rätt till likvärdig utbildning i matematik.  

 
Den största felkällan är budget. Vi har några årgångar som är väldigt dyra 
årgångar. Där har vi också många elever som kräver mycket resurser och vi 
kan inte göra annat än det vi gör. Om man har 36-38 elever i en årskurs så 
måste man göra två klasser och det kostar jättemycket pengar. Men vi försöker 
göra allt vi kan och på något sätt så får alla elever lite, men en del elever skulle 
behöva lite till. (R8) 

 
Skolledare R8 menar att budgeten kan vara avgörande för huruvida elever får det stöd de har 
rätt till enligt skollagen. En snäv budget medför att skolledaren blir pressad att göra starka 
prioriteringar i verksamheten. Särskilt utmanande blir det för skolledarna när antalet elever i 
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en årskurs inte är jämnt delbart med 28-30 elever som är kommunens standard och då blir 
sådana årskurser särskilt kostsamma när små klasser organiseras. Många skolledare tvingas 
prioritera vissa elevgrupper, vilket leder till att de elever som inte tillhör de prioriterade inte 
får tillräckligt med stöd. Skolledare som vill sätta in tidiga insatser kan ibland inte göra det på 
grund av resursbrist där elever i årskurser som ska vidare till nästa stadium prioriteras.  
 
Några av de skolledare som upplever att budgeten är otillräcklig får strukturbidrag, men deras 
uppfattningar är ändå att resurserna inte räcker för att ge det stöd som elever enligt skollagen 
har rätt till. De skolledare som inte får strukturbidrag uttrycker missnöje, men visar också 
förståelse för bidragssystemet. På de få skolor som har högt strukturbidrag anser skolledarna 
att resurserna är tillräckliga för verksamheten. Av de åtta skolledarna i studien upplever 
endast en av dem att alla elever får det stöd som de har behov av. Denna skola saknar 
strukturbidrag då den är belägen i ett område med hög utbildningsnivå hos vårdnadshavarna. 
Det strukturbidrag som ges till skolorna baserat på socioekonomiska förutsättningar tenderar 
att utjämna de skillnader som finns i möjligheten att säkerställa elevers rätt till likvärdig 
utbildning. Ett annat sätt att öka de ekonomiska resurserna till skolorna är att söka bidrag för 
extraordinära stödinsatser2. Några skolledare har sökt detta bidrag för flera elever, men endast 
fått beviljat för ett fåtal.   
 
Några skolledare påtalar att deras chefer kan styra skolans ekonomi men inte den inre 
organisationen. Kostnaden har höjts kraftigt för placering av elever på resursenheter. Det är 
enligt några skolledare anledningen till att elever som tidigare varit placerade på resursenheter 
numera återgått till sin hemskola då skolans budget inte tillåter denna kostnad. Några 
skolledare uttrycker en frustration över att skolan belastas med den höga kostnaden för 
placering på resursenhet, då det finns elever som har stort behov av ett annat sammanhang än 
ordinarie skola kan erbjuda. En skolledare berättar om en elev med grav språkstörning och 
autism som började skolvägra i tidiga år. “Efter en tid på resursenhet tycker eleven nu att 
skolan är rolig, kommer till skolan varje dag och kan nu göra sig förstådd mycket bättre för de 
är ju proffs där liksom” (R10). Skolledaren ser att eleven har andra behov än de hen kan ge på 
sin skola och att specialistkompetenser finns på resursenheten. Detta är då ett sätt där 
kommunen direkt påverkar skolans ekonomi, men även indirekt kan styra den inre 
verksamheten på skolorna. 

4.1.3 Kompetens hos personalen 

Samtliga skolor har legitimerade matematiklärare. Det är endast en matematiklärare som 
saknar lärarlegitimation i matematik. Många av skolledarna uttrycker stort förtroende för sin 
matematiklärargrupp och anser att de besitter stor kompetens. Några skolor saknar 
speciallärare i matematik och önskar att den yrkeskategorin finns tillgänglig på skolan. 
Anledningen till denna brist nämner ett fåtal skolledare beror på svårigheten att rekrytera 
speciallärare i matematik och/eller bristande ekonomiska resurser.  
 

                                                 
2 Bidrag för extraordinära stödinsatser kan sökas och beviljas för enskilda elever som har ett omfattande behov 
av särskilt stöd.  
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Många skolledare menar att för att säkerställa likvärdig utbildning i matematik måste lärare 
vara skickliga i att göra extra anpassningar för eleverna. Dessa anpassningar måste 
kontinuerligt utvärderas, förändras och dokumenteras i kommunens digitala plattform. En 
svaghet som framkommer är att matematiklärare inte utvärderar anpassningarna tillräckligt 
systematiskt, vilket leder till att man inte med säkerhet kan veta om eleverna får rätt 
stödinsatser. Några skolledare nämner att en orsak till uteblivet stöd kan vara att lärare inte 
följer elevhälsoprocessen. “Jag har inte fått reda på det och inte specialläraren” (R10). R10 
menar att matematikläraren har missat att informera om elevens utökade stödbehov och det 
har lett till uteblivet stöd för eleven. 
 
Några skolledare lyfter bristande förmåga hos personal med specialpedagogisk kompetens att 
genomföra kartläggningar av elevernas behov. Skolledare R5/6 menar att ”det är viktigt att ta 
reda på vad eleverna har svårt med, vilket görs genom att kartlägga elevernas kunskaper 
noggrant, vilket speciallärare och specialpedagog gör”. Bristande kartläggningar kan leda till 
att “lärarna och personalen inte ger stödet på rätt sätt” (R5/6). R5/6 hävdar att oförmåga hos 
speciallärare och specialpedagoger att göra en korrekt kartläggning leder till att eleverna inte 
får det stöd som de har rätt till enligt lag. Flera skolledare lyfter vikten av att ha tydliga mål 
och täta utvärderingar av stödinsatserna för att kunna avgöra om elever är i behov av fortsatt 
stöd eller kan återgå till den ordinarie klassrumsundervisningen. I de fall där det krävs 
stödinsatser över längre period menar skolledarna att det är viktigt att upprätta 
åtgärdsprogram och säkerställa adekvata stödinsatser. Majoriteten av skolledarna ansvarar för 
att åtgärdsprogram upprättas, som säkerställer att elever får det särskilda stöd de har rätt till 
enligt skollagen. En skolledare utmärker sig genom att endast upprätta fåtalet åtgärdsprogram 
och istället fokusera på extra anpassningar för merparten av eleverna. “Det ska ju vara 
minskad dokumentation och just därför jobbar vi mycket med det som är generellt, de extra 
anpassningarna” (R4). Med citatet visar R4 att enbart genom extra anpassningar får eleverna 
det stöd som de har rätt till enligt skollagen. Vid upprättande av åtgärdsprogram lyfter några 
skolledare att elev och vårdnadshavare inte är delaktiga i processen medan endast en 
skolledare hävdar att elever och vårdnadshavare alltid är delaktiga under hela 
elevhälsoprocessen. 

4.1.4 Tolkningar med stöd av inkluderingsbegreppet  

Utifrån Nilholm och Göranssons (2014) definitioner av inkludering framkommer det att några 
skolledare har ett individorienterat perspektiv, där de sätter elevens perspektiv i centrum. Ett 
fåtal skolledare har istället ett gemenskapsorienterat perspektiv där skolledaren framhäver 
gemenskapen i klassrummet som utgångspunkt för sitt skolledaruppdrag. Några av 
skolledarna som antingen har ett individ- eller gemenskapsorienterat synsätt har delvis 
övergått till SPSM:s arbete med tillgängliga lärmiljöer, såväl fysiska som pedagogiska. En av 
dessa skolledare anser att begreppet inkludering är föråldrat och arbetar därför uteslutande 
med tillgängliga lärmiljöer där varken klassgemenskapen, individen eller placeringen är i 
centrum. Endast en av de intervjuade skolledarna har ett placeringsorienterat perspektiv där 
elever sitter tillsammans i klassrummet oavsett svårigheter. Nedan följer en analys av hur 
detta påverkar elevernas möjlighet att få en likvärdig utbildning i matematik. Alltså, beroende 
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på vilket perspektiv skolledarna har på inkludering eller tillgängliga lärmiljöer får det 
konsekvenser för i vilken omfattning eleverna får det stöd som de har rätt till. 
 
Fåtalet skolledare har ett gemenskapsorienterat perspektiv på inkludering. Dessa skolledares 
skolor erhåller inget strukturbidrag och har heller inga elever som undervisas av icke-
pedagogisk personal. En av skolledarna menar att: 
 

Det finns inkludering i klassrummet och det finns inkludering utanför 
klassrummet. Här är det ingen fråga. Alla går i klassen. Vi har inga som är 
bredvid. Vi har elever som gnuggas en stund utanför men sedan in i klass. Barn 
mår bäst av att vara i klassen och så löser man det där. Man får en tillhörighet. 
Elever måste coachas hårt och det går i klassrummet. Det finns grupprum och 
där sprider man ut sina elever och då är man inkluderad. En social inkludering 
eller en kunskapsmässig inkludering. Det kan vara en inkludering att man får 
gå iväg till en speciallärare för då blir man inkluderad kunskapsmässigt. Man 
får inte bara tänka på socialt, men det är också viktigt. Det är en vågskål och då 
får man hitta en gyllene väg däremellan. (R3) 

 
Skolledare R3 visar med sina uttalanden att hen har som yttersta vilja att eleven ska ha sin 
tillhörighet i klassen men kan tänka sig att eleverna får kortare stödinsatser utanför 
klassrummet. Vidare menar R3 att stödinsatserna kontinuerligt ska utvärderas för att eleven 
snarast möjligt ska komma tillbaka in i ordinarie klassrumsundervisning igen. 
 
De skolledare som har ett individorienterat perspektiv på inkludering utgår från elevens 
perspektiv där det väsentliga är att eleverna känner sig socialt och kunskapsmässigt 
inkluderade. Dessa skolledare menar att elever kan undervisas i olika sammanhang och ändå 
anses inkluderade. “Det finns inget så här är det”, menar R9, vilket visar på ett 
individorienterat perspektiv där elever är olika och har olika behov för att känna sig både 
socialt och kunskapsmässigt inkluderade. Ytterligare belägg för att ha individen som 
utgångspunkt uttrycker R1/2 genom “en elev kan känna sig extremt exkluderad inne i en klass 
och att det handlar om att hitta känslan som är mest positiv för eleven, dock får man inte tappa 
sammanhanget”. R1/2 menar att individens perspektiv är i fokus och det är viktigt att det 
känns bra för eleven både socialt och pedagogiskt i klassrummet, men även om skolarbetet 
ibland sker utanför klassrummet för att eleven önskar det måste ändå eleven ha ett 
sammanhang, en grundtrygghet i klassen. 
 
Trots den goda intentionen att utgå från individens behov undervisas flera av dessa elever 
utanför klassrummet, det vill säga ute i korridorer eller i angränsande rum, av elevassistenter. 
Detta beror på att när den ordinarie klassrumsundervisningen blir otillgänglig för eleven 
saknas andra organiserade sammanhang där eleven kan undervisas av pedagogiskt utbildade 
matematiklärare. Vid fåtalet av skolorna handlade detta om elever med ofrivillig skolfrånvaro 
som uppvisade ångest och stora svårigheter att undervisas i helklass.  
 
Skolledaren som har ett placeringsorienterat perspektiv har elever på skolan som sitter i 
grupprum och undervisas av elevassistent när de inte kan vara i klassrummet. Dessa elevers 
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uteblivna stöd kan ge konsekvenser för deras fortsatta utbildning då undervisningen inte ges 
av kompetent och pedagogiskt utbildad personal. “Vi börjar alltid i klassrummet. Om det inte 
håller hela lektionen så finns det möjlighet att gå ut till ett grupprum. Här finns elevcoachen 
med för att kunna anpassa” (R4). R4 ger elever möjlighet att lämna klassrummet och arbeta i 
ett mindre sammanhang som eleverna har behov av. ”Vi ser att dessa elever har ett så stort 
motstånd att vara i klassrummet, panikångest, så de får jobba i det lilla sammanhanget” (R4). 
Eleverna får dock ingen undervisning av pedagogiskt utbildad personal vid dessa tillfällen, 
vilket kan ge konsekvenser för likvärdigheten i matematikundervisningen.  
 
Begreppet inkludering kan vara svårdefinierat och en skolledare beskriver inkludering utifrån 
ett placeringsorienterat perspektiv, men visar genom sin organisation ett individorienterat 
perspektiv. ”Det gör mig både glad och förbannad ska jag säga. Jag tycker, och jag tror att 
pendeln kommer slå lite tillbaka. Jag tycker att inkludering är jättebra för vissa elever, och att 
det är fruktansvärt för andra. De skulle kanske behöva någonting helt annat” (R8). När 
skolledare R8 beskriver begreppet inkludering framkommer en placeringsorienterad definition 
eftersom hen menar att det är fruktansvärt att vara inkluderad. Då har inte hänsyn tagits till 
elevens behov utan alla elever har placerats i samma klassrum utan möjligheter att känna sig 
socialt och/eller pedagogiskt inkluderade. Senare visar R8 genom sin organisation av 
stödundervisning i matematik att hen utgår från individen och ofta lyfter individens behov och 
rättigheter vid utformningen av stödinsatserna.  
 
Den skolledare som uteslutande arbetar med tillgängliga lärmiljöer har också 
specialpedagogisk utbildning och hävdar att de specialpedagogiska idéerna genomsyrar hela 
verksamheten. Skolan innehåller flexibla miljöer. “Vi möblerar med både höga och låga bord 
samt fåtöljer så att eleverna kan välja om de vill stå eller sitta vid ett bord eller sitta med 
böckerna i knät när de arbetar” (R5/6). Skolledaren vill lämna inkluderingsperspektiven för att 
istället fundera över hur lärmiljöerna utformas på skolan. Med flexibla miljöer menar 
skolledaren att inkluderingstanken blir “överflödig”. Det är lärmiljön som ska förändras för att 
möta alla elevers olika behov. Skolledaren vill att lärarna erbjuder eleverna att arbeta enskilt, i 
par med en kamrat eller tillsamman med flera klasskamrater, eftersom elever kan behöva 
arbeta på olika sätt. Flera elever från resursskolor har tagits tillbaka till hemskolan sedan 
införandet av tillgängliga lärmiljöer införts. På samma skola finns dock några utåtagerande 
och aggressiva elever som är placerade i en liten undervisningsgrupp och undervisas av 
socialpedagog i angränsande klassrum. Detta visar också att trots flexibla lärmiljöer, menar 
hen att dessa elever inte kan undervisas med fler elever än de tre som arbetar tillsammans. 
 
Några av de skolledare som har individ- eller gemenskapsorienterat inkluderingsperspektiv 
har också delvis anammat tillgänglighetsperspektivet, men samtidigt uttrycker de svårigheter 
då skolans lokaler begränsar möjligheten men även att tillräckliga kunskaper inom området 
saknas. En skolledare uttrycker dock att det är lättare att vara en pedagogisk chef när arbete 
med tillgängliga lärmiljöer införts. Då läggs fokus på att utveckla verksamheten och arbeta 
förebyggande istället för att “släcka bränder”. Den skolledaren menar också att 
inkluderingsbegreppet är lite infekterat och det är mer neutralt att diskutera hur lärmiljöer kan 
förändras för att passa eleverna än att fundera över vilka lärare som inte följer det 
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gemenskapsorienterade perspektivet som skolledningen vill ska genomsyra organisationen på 
skolan. 

4.2 Organisation av stödundervisning i matematik 

Skolledarnas organisation av stödundervisning liknar varandra till viss del, men särskiljer 
också. Under analysarbetet kondenserades två kategorier utifrån likheter hos skolledarnas 
organisation av matematikstödet. De två kategorierna är; 1) stöd till alla i klassen och 2) riktat 
stöd till elever.  

4.2.1 Stöd till alla i klassen 

Skolledarnas organisation av stödundervisning i matematik liknar varandra i avseende att alla 
elever i klassen får tillgång till stöd. Skolledarna har dock olika sätt att organisera 
stödundervisningen. Ett fåtal skolledare har till exempel tvålärarsystem i de årskurser där 
stödbehoven är som störst. Ett tvålärarsystem innebär för en skola att två matematiklärare 
undervisar en klass på 25-30 elever medan det för andra skolor kan innebära att två-tre 
matematiklärare och en speciallärare undervisar 45 elever. En skolledare organiserar för 
halvklassundervisning i matematik i alla årskurser, men där är det matematikläraren som 
ansvarar för undervisningen tillsammans med en fritidspedagog.  
 
Flera av skolledarna organiserar stödet i klassrummet med hjälp av speciallärare som riktar 
insatserna mot de elever som har behov av extra stöd i ämnet. Det framkommer under en av 
intervjuerna att matematiklärare inte alltid känner sig bekväma med att speciallärare ger stöd i 
klassrummet. “De mer rutinerade lärarna tenderar att inte vilja ha stöd i klassrummet. Jag 
klarar mig själv. Jag klarar det här och vill inte ha stöd i klassrummet, medan de nyare lärarna 
är mer prestigelösa och gärna tar emot stöd i klassrummet” (R1/2). Skolledaren menar att 
matematiklärare med större erfarenhet tenderar att vara mer motvilliga till stöd av 
speciallärare i klassrummet vilket leder till att skolledarens stödorganisation inte möjliggörs. 
Mindre erfarna matematiklärare välkomnar speciallärarstödet i klassrummet vilket medför att 
många elever ges möjlighet till stöd. En annan typ av stöd är när lärarassistent ger stöd i 
klassrummet, vilket är vanligt förekommande på en av skolorna. En tredje 
organisationsvariant är att speciallärare/specialpedagog på skolan får i uppdrag av skolledaren 
att stödja lärarna med det specialpedagogiska perspektivet genom att observera och samtala 
med matematiklärarna.  
 

Det de [matematiklärarna] vill ha hjälp med är att få bolla stöd så att de kan 
jobba med det i klassrummet. Där blir speciallärarfunktionen och även 
skollogopeden att stötta lärarna, att vara med i klassrummet, mycket observera, 
och sedan komma tillbaka till lärarna och prata om det. Inte att de sitter så 
mycket med enskilda elever. (R4) 

R4 menar att genom att matematiklärarna får stöd av speciallärare/specialpedagog i att 
utveckla sin undervisning gynnas alla elever i klassen. 
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På de skolor där speciallärare ger stöd i klassrummet ger skolledaren förutsättningar för ett 
strukturerat samarbete mellan matematiklärare och speciallärare genom regelbundna 
mötestider. Många av skolledarna har också påtalat vikten av tillfällen för olika 
yrkeskategorier att mötas, antingen genom gemensamma mötestider eller genom att dela 
arbetsrum. En skolledare uttrycker specifikt vikten av att dela arbetsrum då det främjar 
spontana samtal kring specialpedagogiska frågor som dyker upp under arbetsdagen.  
“Speciallärarna sitter tillsammans med de andra lärarna. De träffas hela dagarna. Det är ca 6-7 
lärare per arbetslag så det är lätt att samarbeta. Speciallärarna kan gå in och hjälpa till” (R3).  
Skolledaren menar att samarbete och specialpedagogiska samtal inte sker enbart under 
mötestider utan även spontant i arbetslaget, därför är det av vikt att speciallärare medverkar i 
arbetslag och delar arbetsrum med lärare. 
 
De skolor där stödundervisning sker inom klassens ramar bedrivs i högre grad undervisning 
innehållande EPA-modellen (enskilt, par, alla), samarbetsinlärning och kooperativt lärande.  
“Samarbetsinlärning, kooperativt lärande, lärarledd eller projektbaserad undervisning. Lite 
olika. EPA, enskilt, par och grupp, från lärarlyftet. Sedan har de praktisk matematik i de yngre 
åldrarna. De arbetar med föremål så att det blir handfast” (R3). R3 visar med citatet att det 
bedrivs matematik som inte bara är läroboksstyrd utan skolledaren lyfter andra sätt att lära sig 
matematik. Flera skolledare lyfter nyttan av att elever får diskutera matematik och det sker ett 
lärande i samtalet. 
 
De skolledare som organiserar utifrån ett gemenskapsorienterat perspektiv välkomnar alla 
elever i klassen och lärare får specialpedagogisk coachning eller speciallärare går in och ger 
stöd i klassrummet för att möjliggöra att alla elever ska utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Den skolledare som organiserar utifrån ett placeringsorienterat perspektiv 
“tvingar in” alla elever i klassrummet och de elever som inte klarar av klassrumsmiljön 
hamnar utanför klassrummet tillsammans med icke pedagogiskt utbildad personal. Analysen 
visar att skolledarorganisationer där lärare får stöd i att utveckla undervisningen, där stöd ges i 
klassrummet och när tvålärarsystem tillämpas är det ett gemenskapsorienterat eller 
placeringsorienterat perspektiv som råder.  

4.2.2 Riktat stöd till elever 

Organisationen av stödundervisningen kan också riktas till någon eller några få elever i 
klassen, vilket samtliga skolledare bekräftar i intervjuerna. Alla skolledare är överens om att 
det kan finnas tillfällen där elever behöver träna lite extra i ämnet tillsammans med 
speciallärare och då organiseras stödinsatserna antingen enskilt eller i mindre grupp. Stödet 
föregås vanligtvis av en kartläggning som genomförs av antingen speciallärare eller 
specialpedagog på skolan. Stödinsatserna utvärderas efter en period och efter utvärderingen 
tas nya beslut huruvida eleven ska återgå till den ordinarie undervisningen eller om fortsatt 
stöd behövs för måluppfyllelse. Samtliga skolledare förutom en upprättar åtgärdsprogram för 
de elever som har behov av särskilt stöd. Den skolledare som inte upprättar åtgärdsprogram 
har således en annorlunda syn på innebörden av särskilt stöd. Denna skolledare delar inte 
uppfattningen att omfattande och långvariga extra anpassningar övergår i särskilt stöd och 
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upprättande av åtgärdsprogram. När elever kartläggs hävdar en skolledare att det är av stor 
vikt att den som kartlägger eleverna har goda matematikkunskaper då bristande kartläggning 
kan leda till felaktiga åtgärder som kan få stora konsekvenser för eleven. 
 

Vi måste detektera elevens svårigheter. Sätta in en period med stöd i några 
veckor och sedan får vi utvärdera det. Vad blev resultatet? I många 
åtgärdsprogram står det “generellt svag i matematik”, men det tror jag inte på. 
Det handlar om att man inte har kartlagt eleven tillräckligt noggrant. Man 
måste kunna ämnet väl för att kunna se vad som brister hos eleven. Det är lätt 
att skriva generellt svag i matte, någon kan vara det, men om det gått så långt 
är det en brist hos oss. (R3) 

 
Citatet visar att R3 lyfter kompetens och speciellt den matematiska kompetensen hos 
personalen som viktig för att göra adekvata kartläggningar och stödinsatser.  
 
I kartläggningsprocessen är elev och vårdnadshavare mer eller mindre delaktiga på samtliga 
skolor förutom två. Dessa två skolledare påtalar att de har en önskan om att främst eleven ska 
göras mer delaktig i stödprocessen. En skolledare utmärker sig genom att vårdnadshavarna är 
aktiva i sitt engagemang kring hur skolan bedriver sin stödundervisning och hen menar att: 
 “För att det inte ska bli inflammationer bjuder vi hit föräldrarna. Vi bjuder in så de får dryfta 
sina tankar. Ibland vill vårdnadshavarna inte ha stöd till sitt barn/ungdom utan de vill att de 
ska gå tillbaka till sin klass igen. Barnen här får mycket stöd av sina föräldrar” (R3). 
Skolledare R3 menar att det är av stor vikt att både elever och vårdnadshavare tillsammans 
med skolans personal blir delaktiga i stödprocessen för att skapa samsyn kring elevens 
progression. 
 
Några skolledare organiserar stödet genom att ha flexgrupper, vilket innebär att det initialt 
organiseras en grupp extra per årskurs dit elever kan gå vid behov. Vanligtvis är det samma 
elever som går till flexgruppen där matematiklärare eller matematiklärare med 
specialpedagogisk kompetens undervisar. Ett fåtal skolledare tillämpar en permanent liten 
undervisningsgrupp i matematik två av tre lektioner per vecka. I den lilla 
undervisningsgruppen undervisar speciallärare och specialpedagoger. Den tredje lektionen 
undervisas eleverna i den ordinarie klassrumsundervisningen för att den ordinarie 
matematikläraren fortfarande ska känna ansvar för eleverna. På ett par skolor beskriver 
skolledarna att det finns elever som undervisas i permanenta smågrupper på grund av 
ångestproblematik eller utåtagerande beteende. Dessa undervisningsgrupper har inte varit 
organiserade från början utan har uppkommit under läsårets gång när svårigheterna blivit för 
stora för att eleverna ska kunna delta i klassundervisningen. Då grupperna varit oförutsedda 
undervisas dessa elever av de som har möjlighet, det vill säga inte utbildade lärare utan av i 
ett av fallen en socialpedagog och i det andra fallet av en elevassistent.  
 
De elever som tenderar att lyftas ur sin ordinarie matematikgrupp är de elever som inte har 
åldersadekvata kunskaper i matematik, är långsaminlärare eller har stora kunskapsluckor. En 
skolledare som i grunden är matematiklärare nämner specifikt abstraktionströsklarna som 
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vanligtvis orsakar svårigheter för elever som tidigare inte visat några svårigheter. När elever 
lyfts ur sin ordinarie undervisningsgrupp för enskilt stöd eller stöd i liten grupp menar flera 
skolledare att det just är dessa lärares förhållningssätt som är av särskild vikt. Flera av 
skolledarna menar att lärarna måste ha höga förväntningar på eleverna och tro på deras 
förmåga att lyckas. De lyfter även vikten av att ha bra relationer till eleverna. En skolledare 
(R1/2) som i grunden är matematiklärare svarar att den viktigaste egenskapen är att läraren är 
lyhörd och att man hittar mätbara mål som man arbetar mot. Hen menar att “matematiken är 
speciell, det handlar om att öka sin förståelse. Därför blir den så personlig och känslig”. 
Skolledare R1/2 menar att matematikämnet utmärker sig med sin exakthet och att det blir 
tydligt för elever om klasskamraterna förstår eller inte. Att vara duktig i matematik medför 
per automatik hög status (Boaler, 2017).  
 
Ett par skolledare organiserar ytterligare stöd i matematik som ligger utanför ordinarie 
undervisningstid i matematik. Dessa skolledare erbjuder läxläsning där matematiklärare eller 
vaktmästare finns tillgänglig. Vaktmästaren är utbildad fritidspedagog med stort intresse för 
matematik. En av skolledarna lyfter extra tid i ämnet som en framgångsfaktor och har 
organiserat matematikundervisning på språkverkstadtid för de elever som har godkända 
kunskaper i engelska och svenska. “Under språkverkstadtiden kan elever som inte har behov 
av engelska eller svenska få jobba med matte och få lite extra hjälp. Det är ju 160 min i 
veckan. Har man då ett bra betyg i svenska och engelska så kan vi ju satsa på matten” (R8). 
Samma skolledare satsar också extra tid (70 min/vecka) i matematik för årskurs 9 för att 
förbereda dem för gymnasiet. Detta pass leds av en förstelärare i svenska med ett brinnande 
intresse för matematik. Skolledaren finner olika sätt att organisera stödet för att utöka tiden i 
matematikämnet för de elever som är i behov av det. 
 
Analysen visar att stödundervisning som organiseras där elever får stödinsatser enskilt eller i 
liten grupp, i flexgrupp alternativt i permanent mindre grupp eller utöver timplanen härrör 
från ett individorienterat perspektiv eftersom undervisningen organiseras beroende av 
individens möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen och nå godkända kunskapskrav. 
Detta perspektiv utgår från individens perspektiv där extra resurser, det vill säga färre elever i 
gruppen, kan hjälpa eleven att utvecklas. Där elever undervisas vid två av tre tillfällen per 
vecka i mindre grupper antas ett individorienterat perspektiv. Vid det tredje tillfället antas ett 
placeringsorienterat perspektiv eftersom alla elever ska sitta i samma klassrum oavsett 
svårigheter och möjlighet till specialpedagogisk kompetens för elever och lärare uteblir.  

 
5. Diskussion 

Nedan följer metod- och resultatdiskussion samt avslutande reflektioner. I metoddiskussionen 
diskuteras urval, genomföranden och kvalitetskriterier. I resultatdiskussionen redogörs för 
studiens resultat utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk samt hur det 
påverkar den specialpedagogiska praktiken och speciallärarens yrkesroll.  
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5.1 Metoddiskussion 

Avsikten med urvalet av skolledare var att åtta slumpmässigt valda skolledare skulle ge ett 
positivt besked att delta i studien, men resultatet blev ett bekvämlighetsurval där sju av åtta 
skolledare var tidigare arbetskamrater eller chefer. Det har troligtvis påverkat hur skolledarna 
har svarat och hur vi har tolkat svaren eftersom vi har någon form av relation sedan tidigare. 
Vi menar att det kan ge både fördelar och nackdelar, fördelar eftersom den som intervjuas 
kanske slappnar av och svarar mer ärligt än om bekantskap inte fanns. En nackdel är att man 
kan ha förutfattade meningar och misstolka svaren som ges (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är inte ett stort antal skolledare nödvändigtvis att föredra 
för god kvalitet, utan tiden bör läggas på goda förberedelser inför intervjuerna samt på 
analysen av resultaten. Vi förhöll oss till detta råd och valde endast åtta skolledare att 
intervjua. Vi förberedde en omfattande intervjuguide som gav stor bredd och variation i 
svaren vi erhöll. Semistrukturerade intervjuer var alltså ett bra val av datainsamlingsmetod för 
studien eftersom det fanns både öppna frågeställningar där skolledaren hade möjlighet att 
uttrycka sina uppfattningar friare och mer styrda frågor för att säkerställa att vi skulle få svar 
på studiens frågeställningar. Under intervjuerna tänkte vi på att vara flexibla och balanserade 
för att lyssna in vad skolledarna sa och hur de mottog våra frågor och samtidigt försöka skapa 
trygghet i samtalet (M. Sandström, föreläsning, 4 oktober 2018). På förhand hade vi en 
föreställning om att vi båda skulle delta i intervjuerna för att minska maktasymmetrin (Kvale 
& Brinkmann, 2014; M. Sandström, föreläsning 4 oktober 2018). På grund av omständigheter 
genomfördes fem intervjuer med oss båda och tre intervjuer med en av oss. Vi upplevde en 
viss nervositet hos skolledarna när vi båda deltog, medan osäkerheten upplevdes mindre när 
en av oss intervjuade. Det verkar som om maktasymmetrin blev motsatt mot vad vi hade 
förväntat oss. Det var dock en stor fördel att vi båda deltog under de flesta intervjuerna då vi 
under dessa hjälptes åt att se till att vi fick svar på alla frågor och efteråt kunde vi diskutera 
och analysera utfallen gemensamt.  
 
För att säkerställa konfidentialitet togs information om skolorna och skolledarnas bakgrund 
bort i analysen. Studien är inte generaliserbar eftersom underlaget är för litet (Denscombe, 
2016; Fejes & Thornberg, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Men studien kan eventuellt 
bidra med kunskaper kring hur skolledare organiserar stödundervisning i matematik på sina 
skolor och vilka faktorer som kan påverka skolledares möjligheter att säkerställa en likvärdig 
utbildning för alla elever. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera hur åtta skolledare organiserar 
stödundervisning i matematik samt vilka faktorer som kan påverka uppdraget. Vi fann även 
intresse i att analysera hur speciallärarens yrkesroll och elevers rätt till likvärdig utbildning i 
matematik påverkas av stödorganisationen. Intervjuer genomfördes med skolledarna som är 
ansvariga för tio kommunala grundskolor. Det framkom att stöd i matematik ges i olika 
omfattningar och sammanhang. Några skolledare organiserar stödundervisningen i matematik 
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genom att utöka stödinsatserna för alla i klassen, medan andra skolledare ger riktade 
stödinsatser till någon/några elever. De faktorer som kan påverka skolledare att säkerställa 
alla elevers rätt till likvärdig utbildning i matematik är skolledarens bakgrund, budget och 
personalens kompetens. Nedan diskuteras och analyseras resultatet utifrån studiens 
frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska ramverk. 

5.2.1 Faktorer som kan påverka skolledares uppdrag att säkerställa alla elevers 
rätt till likvärdig utbildning i matematik 

I Gadlers (2011) forskning framkommer det att skolledarna har olika utbildningsbakgrunder 
medan samtliga skolledare i vår studie har lärarutbildning och har varit yrkesverksamma 
lärare under många år innan de blev skolledare. Samtliga skolledare har genomgått eller 
genomgår rektorsutbildning, vilket torde ge dem kunskap och kompetens att organisera den 
inre stödorganisationen i matematik för att möta alla elevers behov och förutsättningar. 
Gadlers forskning visar också att en gedigen lärarutbildning är viktig som grund i det 
pedagogiska arbetet som leds av rektor. Rektorsprogrammet innehåller begränsat med 
specialpedagogik, endast en av 36 utbildningsdagar (Bostedt, muntlig kommunikation, 7 
december 2018). I den undersökta kommunen delas skolledarna in i olika skolområden där 
skolledarna har regelbundna träffar där de bland annat diskuterar specialpedagogiska frågor. 
Detta som ett led att hjälpa varandra med inre organisationsfrågor.  
 
Studiens skolledare med lärarutbildning i matematik tenderar att ha större kännedom om hur 
lärare arbetar i matematikämnet, vilket gynnar kompetensutvecklingen på skolan och det 
torde även gynna elevernas möjlighet till likvärdig utbildning. De är även medvetna om att 
matematik skiljer sig från andra ämnen i sin karaktär och att ett misslyckande kan påverka i 
högre grad. Skolledarna med matematikbakgrund bidrar också till att i högre grad stötta 
personalen vid kartläggning av elevers matematikkunskaper och det är också en 
påverkansfaktor för att säkerställa att eleverna får rätt stödinsatser efter kartläggningen.  
 
I vår studie har det inte framkommit att skolledarrollen skulle ha förändrats när de arbetar 
inkluderande, vilket Cobb (2015) såg i sin metaanalys. Däremot uppger en skolledare att 
arbetet med tillgängliga lärmiljöer har skapat bättre förutsättningar att vara en pedagogisk 
ledare då det enligt skolledaren är mindre känsligt att diskutera lärmiljöer än 
inkluderingsbegreppen.  
 
Forskning visar att det finns stora skillnader i andelen elever som är i behov av stöd och 
andelen som får stöd (Giota & Emanuelsson, 2011). Vår studie visar att några skolledare är 
medvetna om att vissa elever kanske inte får det stöd de är i behov av på grund av otillräcklig 
budget. Skolledarna tvingas prioritera vissa klasser/grupper och personalkategorier. När 
prioriteringar sker kan det medföra att elever som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd 
de har rätt till enligt skollagen (SFS 2010:800). Ekström (2004) menar att när budgeten är 
otillräcklig nedprioriteras den specialpedagogiska verksamheten, vilket också visar sig på 
några skolor i vår studie där speciallärare i matematik saknas eller där elever i behov av stöd 
undervisas av personal som inte är pedagogiskt utbildade. Skolinspektionen (2014) har också i 
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sin granskning visat på brister med fördelningen av strukturbidrag då den inte alltid ger en 
likvärdig utbildning för alla elever. I studien framkommer att de skolledare som inte har något 
strukturbidrag ofta saknar ekonomiska medel för att säkerställa alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning medan de skolledare som har högt strukturbidrag anser att budgeten är tillräcklig 
för att säkerställa likvärdigheten. Dock visar studien att skolledare som har högt 
strukturbidrag till viss del organiserar stödundervisning utan pedagogisk personal.  
 
Gadlers (2011) forskning visar att rektorer fördelar resurser olika beroende på om det är 
individens eller klassens behov som är i centrum. Studien visar att många skolledare med 
gemenskapsorienterat perspektiv fördelar resurser på organisationsnivå genom att ha 
tvålärarsystem, speciallärare som ger stöd i klassrummet till elever och/eller lärare. 
Svårigheter uppkommer när denna ursprungliga resursfördelning blir otillräcklig. Det medför 
att icke pedagogisk personal, som är mindre kostsam anställs för att arbeta med de elever som 
kanske har störst stödbehov. Flera skolledare menar att elever som placerats på resursenheter 
är alltför kostsamma och har därför tagits tillbaka till hemskolan för att öka budgetutrymmet.  
Rektor har ansvar för att det finns tillräckliga resurser för att elevernas behov ska tillgodoses 
(Skolverket, 2018). Studien visar att de skolledare som anser att budgeten inte är tillräcklig 
inte får ökade ekonomiska resurser trots påtryckningar till sina chefer. Vidare visar studien att 
ett sätt som kan ge ytterligare resurstilldelning är att söka bidrag för extraordinärt stöd. Många 
skolledare nämner att detta bidrag endast beviljas för en liten andel elever de sökt för, vilket 
medför att resurserna blir otillräckliga för att täcka alla elevers stödbehov. 
 
Forskning visar vikten av att alla matematiklärare behöver ha lärarutbildning och goda 
ämneskunskaper för att kunna säkerställa kvalitativ undervisning och att alla elever får rätt 
extra anpassningar (Egelund & Tetler, 2009; Engström, 2015). I betänkandet av utredningen 
om en ny lärarutbildning (SOU 2008:1009) framkommer att alla lärare behöver ha 
specialpedagogisk kompetens för att kunna identifiera elever i behov av särskilt stöd. 
Amerikansk forskning (DeSimone & Parmar, 2006) visar att matematiklärare behöver mer 
fortbildning för att undervisa elever med funktionsvariationer och inlärningssvårigheter i ett 
inkluderande klassrum. Det är speciallärare som har nyckelrollen att stödja elevers 
kunskapsutveckling (SOU 2008:1009). Lundes studie (2011) visar att stödundervisning i 
matematik måste genomföras eller åtminstone kvalitetssäkras av personal med 
specialpedagogisk kompetens. Vår studie visar att alla skolor har legitimerade 
matematiklärare förutom en lärare, men några skolor saknar speciallärare i matematik. 
Skolledarna framhäver sin personal som kompetent, men några skolledare visar också på 
brister i elevhälsoprocessen orsakade av lärare. Ett fåtal skolledare menar att kompetensen 
brister även vid kartläggningar genomförda av speciallärare/specialpedagoger. Dessa brister 
leder till att elever inte får adekvata stödinsatser eller korrekt upprättade åtgärdsprogram.  
 
Engström (2015) visar genom Skolinspektionens granskning av skolors arbete med särskilt 
stöd och åtgärdsprogram att rektorer misslyckas med upprättande av åtgärdsprogram. Vår 
studie visar att samtliga skolledare har stor kännedom om elevhälsoprocessen med extra 
anpassningar, särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram. Likheter mellan 
Skolinspektionens granskning och vår studie är att det inte upprättas åtgärdsprogram för alla 
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elever som inte når upp till godkända kunskapskrav. Risk för marginalisering kan förekomma 
då åtgärdsprogram inte skrivs för alla elever som inte når målen. Skolledarna i vår studie 
upprättar dock alltid åtgärdsprogram i kärnämnena svenska, matematik och engelska. 
Gemensamt för rektorerna i Giota och Emanuelssons (2011) studie är att åtgärdsprogram 
anses ha stor betydelse vid resursfördelning och organisering av skolans specialpedagogiska 
verksamhet. De elever som har behov av särskilt stöd men inte får åtgärdsprogram riskerar att 
inte få stöd. I de fall där det krävs stödinsatser över längre period menar skolledarna i vår 
studie att det är viktigt att upprätta åtgärdsprogram, vilket majoriteten av skolledarna gör. 
Därmed säkerställs adekvata stödinsatser. När åtgärdsprogram upprättas är det av stor vikt att 
elev och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av det särskilda stödet (Cobb, 2015; 
Engström, 2015; Lunde, 2011). I studien framkommer att många åtgärdsprogram upprättas 
utan elev och vårdnadshavares deltagande. En skolledare utmärker sig genom sin tydliga 
ståndpunkt att elev och vårdnadshavare ska vara delaktiga i hela elevhälsoprocessen.  
 
Engström (2015) menar att det är av stor vikt att alla professioner i elevhälsoteamet har sitt 
specifika arbetsområde men har kännedom om varandras professioner och vilka förväntningar 
man kan ha på varandra. Studien visar att speciallärare ingår i elevhälsoteamet på alla skolor 
förutom en skola. Den skolan utmärker sig genom att ha två specialpedagoger anställda med 
uppgift att leda speciallärarnas arbete. Detta bör kunna leda till svårigheter för speciallärarna i 
sin yrkesroll då de saknar möjlighet att delta i elevhälsoarbetet.  

5.2.2 Organisation av stödundervisning i matematik 

I studien framkommer att stöd i matematik ges i olika omfattningar och sammanhang och att 
stödundervisning i matematik kan organiseras ur olika inkluderingsperspektiv. Först 
diskuteras stödorganisation där skolledare tenderar att ge stöd till alla i klassen. Därefter lyfts 
organisation som ger riktat stöd till någon/några elever. De olika organisationsstrukturerna 
diskuteras ur ett specialpedagogiskt perspektiv (de tre inkluderingsperspektiven) och relateras 
slutligen till tidigare forskning samt hur organisationen påverkar speciallärarens yrkesroll i 
praktiken. Beroende på vilket perspektiv skolledarna har på inkludering eller tillgängliga 
lärmiljöer får det konsekvenser för i vilken omfattning eleverna får det stöd som de har rätt 
till. Lundberg och Sterner (2009) påtalar vikten av ett nära samarbete mellan matematiklärare 
och speciallärare i matematik krävs för att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga. 
Högskoleverket (2012) säger att nära samarbete kring stödorganisationen krävs för att skapa 
bättre lärmiljöer som främjar inkludering. Många av skolledarna i studien möjliggör 
strukturerat samarbete mellan matematiklärare och speciallärare eftersom de anser att det 
främjar specialpedagogiska samtal som utvecklar verksamheten. I speciallärares uppdrag 
ingår att arbeta förebyggande för att reducera hinder och svårigheter genom att utveckla 
skolans lärmiljöer (SFS 2011:186). 
 
I studien visar skolledare olika former av stödorganisationer där stöd möjliggörs för alla i 
klassen. Det kan antingen vara speciallärarstöd till matematiklärare, speciallärarstöd i 
klassrummet eller tvålärarsystem. Internationell forskning från Danmark menar att klassrum 
ska vara inkluderande, strukturerade och differentierade (Egelund & Tetler, 2009). 
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Amerikansk forskning visar att elever med matematiksvårigheter bör ges möjlighet till 
inkluderande klassrum, men studien visar även på osäkerhet om huruvida eleverna lär sig bäst 
där (DeSimone & Parmar, 2006). Annan amerikansk forskning menar att inkluderande 
klassrum tenderar att vara mer gynnsamma för elever med matematiksvårigheter än när 
stödinsatserna ges utanför klassrummet (Xin & Zhang, 2012). Samma forskning visar att även 
normalpresterande elever gynnas i sitt matematiklärande. Boaler (2011, 2017) menar att i det 
inkluderande gemenskapsperspektivet skapas heterogena grupper där eleverna blir varandras 
resurser. I studien ses en tendens att de skolledare som organiserar stödundervisning utifrån 
ett gemenskapsorienterat perspektiv uppmuntrar till samarbetsinlärning och arbete med EPA-
modellen. Den skola som arbetar mest med dessa undervisningsformer är den skola som inte 
har något strukturbidrag och har mest välfungerande elever. Det kan vara en orsak till att 
dessa arbetssätt fungerar trots stora grupper. Lundes (2011) studie visar att klasstorleken bör 
minskas när läraren handleder eleverna i deras egna lärprocesser. Samarbetsinlärning 
förespråkas och är vanligt i USA, Australien, Israel och Nederländerna (Boaler, 2011, 2017; 
Brandell & Pettersson, 2013), men en norsk studie av Ostad (2009) visar att undervisningen 
inte kan lämnas över till eleverna utan bäst leds av läraren.   
 
Vår studie visar att en skolledare har ett placeringsorienterat perspektiv där det tydligt framgår 
att alla elever ska vara i klassrummet. På den skolan finns dock elever som sitter i korridoren 
eller i grupprum och undervisas av elevassistent när de inte kan vara i klassrummet. Dessa 
elevers uteblivna stöd kan ge konsekvenser för deras fortsatta utbildning då undervisningen 
inte ges av pedagogiskt utbildad personal. Detta stöder Lundes (2011) 
forskningssammanställning då det verkar förekomma risk att elever inte får adekvat stöd när 
de befinner sig i inkluderande klassrum där ett placeringsorienterat perspektiv råder, utan 
elever med störst svårigheter hamnar utanför klassrummet (Engström, 2015). Forskning visar 
också att stödet ges av andra än pedagogiskt utbildad personal (Gadler, 2011; SFS 2011:186) 
vilket också framkommer i studien.  
 
I studien visar många skolledare olika former av stödorganisationer där endast någon eller 
några elever ges möjlighet till riktat stöd. Stödet kan antingen ges enskilt, i liten grupp eller 
flexgrupp. Enligt Nilholm och Göransson (2014) ses stöd som ges i anslutning till den 
ordinarie klassrumsundervisningen, enskilt eller i grupp, samt placering i särskild 
undervisningsgrupp som särskiljande och inte som inkluderande lösningar. Enligt deras 
definition av inkludering torde detta härröra från ett placeringsorienterat perspektiv då all 
verksamhet utanför klassrummets ram är exkluderande. De skolledare som organiserar utifrån 
ett individorienterat perspektiv har fokus på individens sociala och pedagogiska inkludering, 
att eleven upplever ett sammanhang. Vidare hävdar de att elever kan vara socialt och 
kunskapsmässigt inkluderade oavsett var de befinner sig. Det är elevens egna uppfattningar 
som avgör huruvida de känner sig inkluderade eller inte.  
 
Många skolledare som har ett individorienterat perspektiv förespråkar kortare 
specialpedagogiska insatser utanför klassrummets ram för att snabbt kunna återgå till den 
ordinarie undervisningen. Forskning av Lundberg och Sterner (2009) visar att kortare 
stödinsatser kan verka som en katalysator för att eleverna snabbt ska få tillbaka sin tillit till 
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sina matematiska förmågor. Annan forskning av Kroesbergen och Van Luit (2003) visar att 
stödet tenderar att ge större effekt om det ges enskilt istället för i grupp. Studien visar att det 
förekommer stödundervisning både enskilt och i grupp och att det som avgör i vilket 
sammanhang stödet ges mer handlar om organisatoriska utmaningar än elevernas behov. 
Mycket forskning visar att det är viktigt att stödinsatser sätts in tidigt för att ge god effekt 
(Boaler, 2011; Gersten et al., 2005; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; SFS 2010:800; 
Sjöberg, 2006). Majoriteten av skolledarna i studien framhäver en önskan om att sätta in 
tidiga stödinsatser, men när prioriteringar görs är det ofta de äldre eleverna som får mest stöd. 
 
Ett fåtal skolledare organiserar flexgrupper i matematik för att möjliggöra mer lärartid för 
eleverna. Detta benämner Lundberg och Sterner (2009) som ToT (time on task) och är en 
framgångsfaktor för elever som är i behov av stödinsatser. Skolledarna i studien menar att 
denna lösning är tänkt att vara en flexibel organisation men tenderar att permanentas. 
Eftersom flexgrupperna blir statiska kanske de kan ses som en form av nivågruppering då 
elever med störst behov hamnar i samma grupp. Forskning visar att nivågruppering 
missgynnar kunskapsutvecklingen hos alla elever oavsett kunskapsnivå (Boaler, 2011; 
Brandell & Pettersson, 2013). När flexgrupper organiseras minskar gruppstorleken i samtliga 
grupper, vilket kan ha betydelse för elevers möjligheter att tillgodogöra sig 
matematikundervisningen (Engström, 2015; Kroesbergen & Van Luit, 2003; Lundberg & 
Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). Ett fåtal skolledare organiserar för extra tid 
utöver timplanen i matematikämnet för att ge elever möjligheter att uppnå godkända 
matematikkunskaper. Detta möjliggör för elever som har långsammare inlärningstakt att 
tillgodogöra sig undervisningen i matematik. Detta visar både Boaler (2011, 2017) och 
Sjöberg (2006) som menar att undervisningen måste anpassas utifrån elevernas tempo.  

5.2.3 Den specialpedagogiska praktiken och speciallärarens yrkesroll  

Många olika faktorer påverkar speciallärarens yrkesroll i skolpraktiken. Studien visar att flera 
skolor inte har ekonomiska förutsättningar att anställa speciallärare i matematik då skolans 
ekonomi endast tillåter anställning av en speciallärare och då prioriteras speciallärare i läs- 
och skrivutveckling. Vidare visar studien att det också kan vara svårt att rekrytera utbildade 
speciallärare i matematik. Saknas speciallärare i matematik påverkas hela den 
specialpedagogiska praktiken eftersom specialistkompetens saknas angående kartläggningar, 
utredningar och stödinsatser i matematik (Brackenreed, 2008; DeSimone & Parmar, 2006; 
Engström, 2015; Högskoleverket, 2012; Lunde, 2011; SOU 2008:109). I studien framkommer 
att ett fåtal skolledare upplever att kartläggningar av elever i matematiksvårigheter är 
bristfälliga. Detta medför att man inte kan säkerställa att elever får adekvata stödinsatser och 
därmed kan en likvärdig utbildning i matematik inte säkerställas. Engström (2015) och Lunde 
(2011) menar att noggranna och korrekt genomförda kartläggningar krävs för att ge rätt 
stödinsatser, vilket innebär att det är av stor vikt att utbildade speciallärare i matematik finns 
att tillgå på skolorna. Beroende på hur elevhälsoteamet organiseras ges olika villkor för 
speciallärare att utöva sina arbetsuppgifter. Fåtalet skolledare utelämnar speciallärare från 
elevhälsoarbetet vilket medför begränsade möjligheter för de speciallärarna att utföra sitt 
uppdrag på ett professionellt sätt då de inte tillåts vara delaktiga i hela lärandeprocessen.  
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Beroende på hur skolledare organiserar stödundervisning och vilka lokaler som finns 
tillgängliga får det konsekvenser för både den specialpedagogiska praktiken och 
speciallärarens yrkesroll. När stöd organiseras för alla i klassen kan speciallärare antingen 
handleda lärare eller ge stöd till elever i klassrummet. När speciallärare handleder lärare är det 
av stor vikt att vara en kvalificerad samtalspartner för att stötta lärarna i deras utveckling 
(Björck-Åhman, 2013). I inkluderande klassrum är det av stor vikt att det finns ett tätt 
samarbete mellan undervisande lärare i matematik och speciallärare för att säkerställa alla 
elevers rätt till likvärdig utbildning (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011). I studien 
framkommer att fåtalet skolledare upplever att lärare som varit yrkesverksamma under kort 
tid tenderar att välkomna speciallärarstöd i klassrummet i högre grad än lärare som är äldre i 
yrket. För att motverka motviljan till speciallärarstöd i klassrummet rekommenderas att 
skolledare organiserar för ett strukturerat samarbete. Om samarbetet uteblir riskerar eleverna 
att inte ges möjlighet till stöd i klassrummet, vilket kan leda till en stigmatisering hos eleverna 
och därmed en polarisering i klassen. Samarbete kan också ske mer spontant och av samma 
kvalitet om lärare och speciallärare delar gemensamma arbetsrum. I de fall grupprum eller 
andra lämpliga utrymmen saknas finns endast möjlighet till stöd inom klassrummets ram.  
 
När riktat stöd ges till någon/några elever är det i många fall specialläraren som arbetar 
tillsammans med eleverna, antingen enskilt eller i grupp. Specialläraren arbetar mer med 
eleverna än med lärarna och tar ett större ansvar för elevernas utveckling. När 
stödorganisationen är planerad finns kännedom om vilka elever som är i behov av stöd och 
stödinsatserna kan planeras och struktureras för att på bästa sätt möta elevernas olika 
förutsättningar och behov. När stödbehov uppkommer under terminen saknas ibland tillgång 
till både pedagogiskt och specialpedagogiskt utbildad personal, vilket innebär att elever inte 
får det stöd de har rätt till enligt skollagen (SFS 2010:800).  

5.3 Avslutande reflektioner 

Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera hur åtta skolledare säkerställer 
alla elevers rätt till likvärdig utbildning och hur de organiserar stödundervisning i matematik. 
Önskan med studien var att uppnå fördjupad förståelse för hur organisationen kan påverka 
elevers möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen och hur det påverkar speciallärarens 
yrkesroll. Vi anser att syftet uppnåtts då vi fått större kännedom om den variation som finns 
mellan olika skolledares sätt att säkerställa elevers rätt till likvärdig utbildning i matematik 
samt hur olika faktorer påverkar skolledarnas möjligheter att organisera stödundervisningen 
och möta alla elevers olika behov. 

Oavsett vilken inkluderingsdefinition som genomsyrar skolledarnas verksamhet framkommer 
det att elever på flera av skolorna inte får den undervisning och stöd som de har rätt till enligt 
skollagen. Deras rätt till likvärdig utbildning i matematik kan troligen inte säkerställas 
eftersom eleverna undervisas i matematik av personal som inte är pedagogiskt utbildade i 
matematik. Ingen stödorganisation på skolorna oavsett inkluderingsperspektiv hos skolledarna 
verkar vara tillräckligt flexibel för att snabbt kunna omorganiseras för att möta alla elevers 
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behov. Eftersom den specialpedagogiska verksamheten skiljer sig åt mellan skolorna påverkas 
också speciallärarens yrkesroll. Det är av stor vikt för alla att det finns tydliga 
arbetsbeskrivningar för alla olika professioner på skolorna för att underlätta gott samarbete 
och god stödstruktur. Förslag på framtida forskning inom området är att undersöka hur man 
på förvaltningsnivå resonerar kring uppdraget att säkerställa alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning. Det är ett intressant område eftersom det påverkar skolledares möjligheter att 
organisera stödundervisning, vilket i sin tur påverkar speciallärarens yrkesroll. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Gunilla Oskarsson och Mimmi Johnsson Berger och studerar på 
speciallärarprogrammet i matematik vid Mälardalens högskola. Under vårterminen 2019 
slutförs våra studier genom ett examensarbete där syftet är att undersöka, beskriva och 

analysera hur stödundervisning i matematik organiseras utifrån ett skolledarperspektiv och 

hur det påverkar den specialpedagogiska praktiken. Enskilda intervjuer kommer att 
genomföras med flertalet skolledare och förhoppningen är att uppnå fördjupade och breddade 
kunskaper i ämnet. 
 
I studien tas hänsyn till forskningsrådets etiska principer. Konfidentialitet kommer att 
garanteras då inga namn på vare sig skolledare, skolor eller kommuner kommer att finnas med 
i studien. Allt material som samlas in under studiens gång kommer att avidentifieras, förvaras 
på en säker plats och destrueras när studien är slutförd. Deltagande i studien är frivilligt och 
du kan när som helst avbryta din medverkan. 
 
Vi vore mycket tacksamma om du har möjlighet att delta i vår studie då vi tror att du kan 
bidra med värdefull kompetens inom området. Vi önskar träffa dig på din skola under 
perioden vecka 6-11 (helst under eftermiddagar torsdagar eller fredagar) och intervjun 
kommer att ta ca 60 min. När studien är genomförd ges du möjlighet att få ta del av resultatet 
genom vår uppsats som skickas till dig via e-post. 
 
Om du önskar medverka i studien eller har frågor hör du av dig till oss genom att skicka ett e-
postmeddelande. Vänligen meddela din medverkan senast XX/XX-19. 
 
Tack på förhand!  
 
Vänliga hälsningar  
Gunilla Oskarsson och Mimmi Johnsson Berger 
 
 

Gunilla Oskarsson                                      Mimmi Johnsson Berger 
gon16005@student.mdh.se  mbr16006@student.mdh.se 
Student, Mälardalens högskola                  Student, Mälardalens högskola   
 
Tuula Koljonen  
tuula.koljonen@mdh.se  
Handledare  

Doktorand/Universitetsadjunkt i specialpedagogik      
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Berätta om din skola, 
elever, klasser, personal? 
 

����  Antal klasser  

����  Antal elever 
����  Antal elever per klass 
����  Årskursvis/årskursblandade grupper 
����  Sociokulturell bakgrund: högsta utbildningsnivå + 
utländsk bakgrund 

����  Legitimerade matematiklärare? 

����  Speciallärare i matematik? 

����  Vilken elevhälsopersonal finns på skolan? 

����  Ingår spec. i EHT? 

����  Har matematiklärare fått fortbildning i 
specialpedagogik via t ex spec.ped. lyft? 
 

Har ni stödundervisning i 
matematik och hur 
organiseras den i så fall? 
 

- Vem organiserar 
stödundervisningen i 
matematik? 

 
- I vilket sammanhang får 

eleverna stödundervisning 
i matematik? 

 
- Hur utformas 

stödundervisningen i 
matematik? 

 

����  Skolledarens roll i arbetet med att organisera särskilt 
stöd i matematik 
����  Vem/vilka ger stödundervisning i matematik? 
����  Ges möjlighet till strukturerat samarbete mellan 
speciallärare i matematik och klasslärare? Hur i så fall? 
����  Är elever och/eller vh delaktiga i organisationen av 
stödundervisningen? 

����  Klassrummet, grupp, enskilt? 

����  Vilket särskilt stöd för elever i matematiksvårigheter 
förekommer på organisationsnivå, gruppnivå och 
individnivå? 

����  Tidiga eller sena insatser, korta och intensiva eller 
sällan och under längre period, innehåll, nivågruppering 

����  Hur möter man “långsaminlärare” och de som inte 
har åldersadekvata kunskaper? 

����  Finns det skillnader på hur stödinsatser organiseras 
beroende på vilket stadium eleverna tillhör?   

����  Samarbetsinlärning, kooperativt lärande, lärarledd 
eller projektbaserad undervisning 

����  Vilka förhållningssätt är viktigast hos lärarna/de som 
ger stöd i mötet med elever som är i behov av särskilt 
stöd i matematik? 
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Inkluderingsbegreppet 
förekommer inte i några 
svenska styrdokument men 
är omdiskuterat och högst 
aktuellt i dagens 
skolverksamhet.  Hur 
tolkar du 
inkluderingsbegreppet? 
 
 
Vi arbetar lite kring 
inkludering. Vad tänker du 
om det begreppet? 
 
 
 
 

����  Inkluderande eller särskiljande lösningar för elever? 

����  Elever utplacerade på resursenheter? Varför? 
Personal? Önskan från vh/elev? 

����  Små undervisningsgrupper? Varför? Vilken typ av 
svårigheter har eleverna? 

����  Undervisas alla elever inom den ordinarie 
klassrumsverksamheten? 

����  Bedrivs enskild undervisning? 

����  Finns gemensamma grundtankar och vision kring 
inkludering på skolan? 

����  Om ni på skolan har ett inkluderande arbetssätt: 
     - Har ditt sätt att leda verksamheten förändrats på 
något sätt? Hur i så fall? 
      - Hur arbetar ni på skolan för att alla elever ska känna 
sig socialt och pedagogiskt delaktiga?  

På vilket sätt säkerställer 
du alla elevers rätt till 
likvärdig utbildning i 
matematik? 
 

- Vilka styrdokument ligger 
till grund och hur 
implementeras dessa i 
verksamheten? 

 
 

 
- Vilka rutiner finns för att 

säkerställa att elever får 
det stöd de har rätt till 
enligt skollagen? 

 

����  Vilka styrdokument reglerar din verksamhet? 

����  Hur får du kunskap om styrdokumenten? 

����  I vilka forum diskuteras styrdokumenten? 
Rektorsgruppen? 

����  I vilka forum diskuteras styrdokumenten i relation till 
verksamhetens mål? 

����  Skillnad nu jämfört med tidigare läroplaner? 

����  Sker någon styrning av den specialpedagogiska 
verksamheten från dina chefer? Hur i så fall? 
 

����  Ledning och stimulans 

����  Extra anpassningar 

����  Särskilt stöd 

����  Åtgärdsprogram 

����  Har alla elever som inte når 
kunskapskraven/godkända betyg åtgärdsprogram? 
Varför? Varför inte? 

����  För vilka elever upprättas åtgärdsprogram? 
 

Vad är felkällan till att 
elever inte får det stöd de 
har rätt till enligt 
skollagen? 
 

����  Budget 

����  Lokaler 

����  Personal 
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Berätta om din bakgrund! 
 

����  Man                 ����  Kvinna 

����  Rektor          ����  Biträdande rektor 

����  Vad har du för grundutbildning? 

����  Hur många år har du tjänstgjort som lärare? 

����  Har du gått rektorsutbildning? 

����  Hur länge har du arbetat som rektor? 

����  Vilken verksamhet ansvarar du för? 
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Bilaga 3 

Sammanställning över skolledarnas bakgrund 
 

Skolledare R1/2 R3 R4 R5/6 R7 R8 R9 R10 

Grund- 
utbildning 

Gy  
(ma) 

4-9 
(ma) 

Gr + Gy 4-9 
 

Gy 
 

4-9 
 

4-9 
 

4-9 
 

År som lärare  16-20 11-15 15-20 5-10 5-10 15-20 15-20 11-15 

År som skolledare 5-10 5-10 11-15 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

 
 
 


