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Sammanfattning: 

Det råder viss oklarhet avseende begreppet extra anpassningar och hur det ska implementeras 

samt övergången till särskilt stöd. Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) 

styrker även det faktum att det finns skolor som upplever oklarheter vad gäller extra 

anpassningar och hur dessa ska implementeras. Med denna studie önskade vi därför 

undersöka både hur lärare ser på, upplever och beskriver arbetet med extra anpassningar i 

matematikundervisningen. Syftet med studien är att få förståelse för hur lärare upplever och 

beskriver arbetet med extra anpassningar i matematikundervisningen för årskurs 1-6.  

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie och datainsamlingen gjordes via semistrukturerade 

intervjuer. Studien inriktades på begreppet extra anpassningar och till grund för intervjuerna 

konstruerades en intervjuguide. Den grupp som sedan intervjuades utgjordes av 18 lärare i 

olika kommuner i mellersta Sverige. Studiens resultat visade att extra anpassningar finns i 

lärarnas arbetssätt, de lyfter flera exempel på vad som görs både på individ- och gruppnivå. 

Däremot råder det oklarheter när extra anpassningar övergår till särskilt stöd vilket kan bero 

på att skolorna har olika rutiner.  

 

Nyckelord: Extra anpassningar, matematiksvårigheter, tidiga insatser, dokumentation, 

ledning och stimulans samt god lärmiljö. 
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1  Inledning 

Vi har valt att skriva om extra anpassningar i matematikundervisning för årskurs 1-6. Vi är 

intresserade av att ta reda på hur några undervisande lärare ser på, upplever och beskriver  

arbetet med extra anpassningar i matematikundervisningen i årskurs 1-6. Detta är intressant 

för oss, som blivande speciallärare med inriktning matematiksvårigheter, för att kunna ge 

stöd på ett ändamålsenligt sätt i vårt framtida arbete som speciallärare.  

 
1.1 Ämnesval och problemområde 

Med anledning av den ökade arbetsbelastningen, dokumentation, för lärare i Sverige tillkom 

nya bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800), som trädde i kraft den 1 juli 2014. Med de nya 

bestämmelserna var intentionen att minska lärarnas administrativa börda, ge mer tid för 

undervisning men ändå fortsätta att ge elever de stödinsatser de är i behov av för att nå målen 

(Prop. 2013/14:160). Nyckelord som omfattning, varaktighet och ingripande karaktär vid 

bedömning av elevers stödbehov belyste en debatt som fick allt större betydelse i svensk 

skola (Skolverket, 2014a). En märkbar förändring i de nya bestämmelserna var de extra 

anpassningarna. Innan de nya bestämmelserna trädde i kraft använde sig skolorna inte av 

begreppen extra anpassningar och särskilt stöd. De åtgärder som skolan då satte in för elever i 

behov av extra stöd dokumenterade lärarna tillsammans med speciallärarna i ett 

åtgärdsprogram som utvärderades med jämna mellanrum, var sjätte till åttonde vecka. 

Samtidigt som debatten pågick visade det sig att de åtgärdsprogram som upprättades inte 

fungerade tillfredsställande. De fungerade inte som effektiva redskap i arbetet med 

stödinsatser, mycket på grund av överdokumentation och kvalitetsbrister (Asp-Onsjö, 2008). 

De extra anpassningarna i undervisningen kan ses som ett enklare mellansteg mellan elevens 

behov och särskilt stöd. Extra anpassningar ska skapa förutsättningar för lärare att skyndsamt 

identifiera och hantera elevens behov genom att ge stöd inom ramen för ordinarie 

undervisning, utan formellt beslut. Extra anpassningar är, enligt Skolverket (2014a), en insats 

vars varaktighet och omfattning är av mindre ingripande karaktär än särskilt stöd. Extra 

anpassningar är stöd som kan ges inom den ordinarie undervisningen medan särskilt stöd ges 

utanför den ordinarie undervisningen med hjälp av till exempel speciallärare. Särskilt stöd 

dokumenteras i åtgärdsprogram och extra anpassningar dokumenteras i elevens individuella 

utvecklingsplan (IUP). Läraren får i uppdrag att värdera och tolka vad som är extra 

anpassningar respektive särskilt stöd. Det ges inga tydliga riktlinjer när extra anpassningar 

övergår till särskilt stöd utan det är en tolkningsfråga. Enligt Skolverket (2014a) är det 

stödinsatsernas omfattning och varaktighet samt dess ingripande karaktär som ska ligga till 
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grund för bedömningen. Speciallärare har en slags spindelfunktion när det gäller arbetet med 

stödinsatser och har ett nära samarbete med både vårdnadshavare, elever, elevhälsoteamet 

(EHT) och undervisande lärare, skriver Skolverket (2014a).  

 

En sammantagen bild visar att det är angeläget att få kunskap om hur lärare ser på och känner 

för extra anpassningar, då vi speciallärare är delaktiga i det direkta arbetet med vägledning 

kring arbetssätt och insatser för att stödja elevernas lärprocess. Därför är det intressant för oss 

att ta del av hur några lärare ser på arbetet med stödinsatser i undervisningen och hur de 

arbetar med extra anpassningar.  

 
1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa denna studie till att handla om extra anpassningar i matematik i 

årskurs 1-6. Det handlar om hur lärare, som undervisar i matematik i årskurs 1-6, ser på och 

upplever extra anpassning samt på vilket sätt de arbetar med extra anpassningar i sin 

undervisning. Vi valde att fokusera på några lärares syn på extra anpassningar då det är 

värdefullt för oss som blivande speciallärare. Detta då det är lärarna som arbetar med de extra 

anpassningarna inom ramen för sin undervisning.  

 

2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få förståelse för hur några lärare ser på, upplever och beskriver 

arbetet med extra anpassningar i matematikundervisningen för årskurs 1-6. 

 
Våra frågeställningar är: 

- Hur beskriver några lärare sitt arbete med extra anpassningar? 

- Hur beskriver lärare skillnaden på extra anpassningar och särskilt stöd?  

- Vilka aspekter upplever lärare som viktiga när det gäller stödinsatser i matematik, i 

form av extra anpassningar.  
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3 Bakgrund 
I den här delen tar vi upp vad styrdokumenten säger om stödinsatser i form extra 

anpassningar, särskilt stöd och dokumentation. Vi tar även upp tidigare forskning som vi 

finner relevant för vår studie. 

 

3.1 Styrdokument och skoldokument 

3.1.1 Stödinsatser i styrdokument 

I skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3§) står det att “alla barn och elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna nå så långt som möjligt.” I skollagen (SFS 2010:800) står 

det att så snart man upptäcker att en elev riskerar att inte nå målen ska eleven ges stöd i form 

av anpassad undervisning. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011) står det att i en lärares uppdrag ingår att se och ta hänsyn till varje enskild 

elevs behov, erfarenheter och förutsättningar. Det är rektors ansvar att organisera så att 

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas på ett sätt så att eleverna får den 

ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de 

behöver. Rektor har också ansvar för resursfördelningen och att stödåtgärderna anpassas till 

den värdering av elevernas utveckling som lärare gör (SFS 2010:800). Enligt Skolverket 

(2013) ska orsaker till en elevs svårigheter i första hand sökas i elevens lärandemiljö och i 

elevens möte med undervisningens innehåll. 

 

3.1.2 Extra anpassningar  

Skolverket (2014b) skriver att läraren har ansvar för att anpassa den ordinarie undervisningen 

så att den passar alla elever. I det arbetet ingår också att läraren behöver uppmärksamma 

elevernas stödbehov och att följa upp arbetet. Det innebär att läraren måste utvärdera hur väl 

den egna undervisningen tillgodoser elevernas behov och även identifiera vilken form av 

anpassningar som behöver göras. Om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas i 

riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller kunskapskraven, ska skolan skyndsamt ge stöd 

i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. I Lgr11 

(Skolverket, 2011) betonas elevens rätt till stöd genom anpassad undervisning utifrån varje 

elevs förutsättningar och behov. Extra anpassningar är stödinsatser som är av en mindre 

ingripande karaktär än särskilt stöd och som skyndsamt kan sättas in utan ett formellt beslut. 

Enligt Skolverket (2014b) finns det inget uttalat krav i skollagen om att fatta något formellt 

beslut om stöd i form av extra anpassningar. Extra anpassningar inom ramen för den 
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ordinarie undervisningen är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. I den 

specialpedagogiska kompetensen ingår att ha kännedom om olika former av extra 

anpassningar som kan göra undervisningen mer tillgänglig för elever. Enligt Skolverket 

(2014b) kan exempel på extra anpassningar vara särskilt schema, tydliga instruktioner, stöd 

för att sätta igång arbetet, hjälp att förstå texter, digitala hjälpmedel, anpassade läromedel, 

extra färdighetsträning, enstaka specialpedagogiska insatser eller att få ett 

undervisningsområde förklarat på annat sätt. Detta görs av den undervisande läraren och 

eventuellt i samråd med elevhälsoteamet. Om det visar sig att eleven, trots extra 

anpassningar, fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot 

de kunskapskrav som minst ska uppnås, är det viktigt att intensifiera och anpassa ytterligare 

efter elevens behov. Rektorn bör se till att det finns tillräckliga resurser för att intensifiera 

anpassningarna för att tillgodose elevernas behov. Om de extra anpassningarna har anpassats 

och intensifierats ytterligare för eleven men ändå inte är tillräckliga ska skolpersonal anmäla 

till rektorn att eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Extra anpassningar i undervisningen 

kan ses som ett enklare mellansteg mellan elevens behov och särskilt stöd.  

 

3.1.3 Särskilt stöd 

Skolverket (2014b) skriver att om det stöd i form av extra anpassningar som gjorts för en elev 

inte är tillräckliga, ska skolpersonal anmäla detta till rektorn. I vissa fall kan det från början 

antas att en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses genom extra anpassningar. När det har 

uppmärksammats att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska rektor skyndsamt utreda om 

eleven är i behov av särskilt stöd i samråd med elevhälsan. Skolans rutiner för arbete med 

särskilt stöd behöver vara så pass bra att eleven snabbt kan få sina behov av stöd uppfyllda. 

Målet med att utreda en elevs behov av särskilt stöd är att lärarna tillsammans med elevhälsan 

ska få ett underlag för att kunna bedöma elevens skolsituation, fortsätter Skolverket (2014b). 

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan ge det. Det särskilda 

stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram som kontinuerligt ska följas upp och 

utvärderas. Särskilt stöd är olika former av insatser av mer ingripande karaktär som normalt 

inte är möjliga att genomföra för en lärare inom ramen för ordinarie undervisning. Exempel 

på särskilt stöd är regelbundna specialpedagogiska insatser i undervisningen under en längre 

tid, placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång.  
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3.1.4 Dokumentation runt elever i behov av stöd 

En utredning av en elevs behov av stöd ska kartlägga elevens situation på skol- grupp- och 

individnivå där de förhållanden som är aktuella och påverkar elevens skolsituation ska 

beskrivas, skriver Skolverket (2014b). Kartläggningen behöver ge ett tillräckligt underlag för 

att bedöma vad som ökar elevens förutsättningar i lärmiljön, om skolan kan tillgodose 

elevens behov genom extra anpassningar eller om eleven är i  behov av särskilt stöd. 

Skolverket (2013) skriver att kartläggning och bedömning av en elevs behov ska ha ett 

pedagogiskt fokus och tyngdpunkten ska ligga på en analys av hur skolan kan anpassa och 

utforma sin verksamhet för den enskilde eleven. Avsikten med ett åtgärdsprogram är att det 

ska vara ett pedagogiskt hjälpmedel för att samordna, dokumentera, tydliggöra och utvärdera 

insatserna samt det pedagogiska mötet kring den elev som anses vara i behov av särskilt stöd. 

Åtgärdsprogrammet ska i första hand användas för att anpassa undervisningssituationen i den 

ordinarie gruppen eller klassen. Enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, kap. 5, 1§) 

är åtgärdsprogram ett dokument som ska utarbetas för alla elever som anses behöva någon 

form av stöd. Avsikten är att stödja elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen med 

insatser så att deras möjlighet att nå målen ökar. Åtgärdsprogram syftar till att ge alla elever 

goda förutsättningar för lärande. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är och 

hur åtgärderna ska följas upp samt utvärderas. Elev och vårdnadshavare ska också ha 

möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Asp-Onsjö (2008) skriver att ungefär 20 

procent av eleverna i grundskolan anses vara i behov av särskilt stöd under någon period av 

sin skoltid. I många arbetslag upplevs upprättandet av åtgärdsprogram som en betungande 

arbetsuppgift och en stor fråga är hur skolans dokumentation kan utvecklas så att den utgör 

ett effektivt redskap för skolutveckling.  

 

Läraryrket innebär att ha kompetens inom många olika områden, däribland kapacitet att 

dokumentera verksamheten. Dokumentationen upplevs av många lärare som en av yrkets 

mest komplicerade uppgifter, menar Asp-Onsjö (2008). En av anledningarna till att det 

tillkom nya bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800) var att minska den ökade 

arbetsbelastningen för lärare i Sverige och på så sätt ge mer tid för undervisning men ändå 

fortsätta att ge elever de stödinsatser de är i behov av för att nå målen (Prop. 2013/14:160). 

En märkbar förändring i de nya bestämmelserna är just de extra anpassningarna. Enligt 

Skolverket (2014b) bidrar dokumentation till att säkra skolans arbete med uppföljning av 

elevens kunskaper till exempel om en elev flyttar eller en lärare slutar. Dokumentationen 

utgör också ett stöd då flera personer är inblandade i arbetet. Den ökar dessutom 
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möjligheterna för att minnas vad man kommit fram till och bestämt samt vad som ska 

utvärderas för att ta nästa steg, skriver Asp-Onsjö (2008). Rektor har ansvar för att stödja 

lärarna i deras arbete med dokumentation och för att utveckla effektiva former av 

dokumentation. Dokumentationen kan med fördel göras enkel och kort. När det gäller extra 

anpassningar ska lärare dokumentera de extra anpassningarna som skolan genomför i den 

skriftliga individuella utvecklingsplanen i de årskurser och skolformer där en sådan ska 

upprättas och om det finns skäl att dokumentera de extra anpassningarna. Särskilt stöd ska 

dokumenteras i åtgärdsprogram där elevens behov av stöd ska beskrivas. Skolverket (2013) 

skriver om olika typer av elevdokumentation. Alla elever ska ha en individuell 

utvecklingsplan och elever i behov av särskilt stöd ska ha både åtgärdsprogram och 

individuell utvecklingsplan.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi valt handlar om tidiga insatser och god lärmiljö. 

 

3.2.1 Tidiga insatser 

Reikerås (2013) anser att det är av stor vikt att man tidigt upptäcker och identifierar elever i 

matematiksvårigheter. Hon menar att det är viktigt att man tidigt upptäcker barn med svaga 

matematiska färdigheter, identifierar var i svårigheterna ligger och skyndsamt sätter in 

insatser redan i förskolan. Reikerås (2013) menar att svårigheterna inom matematik kan 

förutsägas mycket tidigt och det har positiva effekter för dessa elever. Låga prestationer i 

femårsåldern förutspår även låga prestationer i skolåldern. Matematiksvårigheter får sällan 

uppmärksamhet förrän barnens andra skolår, trots att de då haft det kämpigt med 

matematiken i flera år. Många matematiska förmågor förvärvas under barnets första år och 

det har visat sig att tidig matematisk utveckling är viktig för matematiska prestationer i 

skolåldern. Forskarna (Lambert, Rudd, Satterwhite & Zaier, 2008) menar att för att lära ut 

matematik i en tidig ålder behövs det en mera formaliserad grund, få in matematiken tidigare 

via lek. Detta då det är känt och belagt att även små barn är kapabla till relativt komplexa 

tankegångar avseende matematik. Att tidigt identifiera och sätta in åtgärder stöds även av 

flera forskare (Dowker, 2005; Hannula et al., 2010; Karagiannakis et al., 2014; Lundberg & 

Sterner, 2009; Pettersson, 2010). Även Lunde (2011) belyser vikten av att tidigt identifiera 

elevernas olika svårigheter och utifrån dessa sedan utforma individuella eller gemensamma 

insatser för att ge varje elev förutsättningar att bemästra matematiken. Lundberg och Sterner 

(2009) skriver att förskolebarnets tidiga erfarenheter i matematik ofta är avgörande för 
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barnets framtida studieframgångar. Kombinationen av god hemmiljö, främjande 

förskoleverksamhet och god undervisning i tidiga skolår är avgörande för skolresultat längre 

fram i skolåldern. Tidig kartläggning av elevernas svårigheter är viktigt för att så tidigt som 

möjligt identifiera vilka elever som är i riskzon för att utveckla hinder i sin 

matematikutveckling. Det är viktigt att tidigt kartlägga och analysera anledningar till varför 

vissa elever inte tillgodogör sig matematikundervisningen. Runström Nilsson (2015) skriver 

att kartläggning av en elevs behov av stöd alltid ska göras på skol-, grupp- och individnivå. 

Vikten av att se och dokumentera vad som fungerar bra så att man skapar en så komplett bild 

som möjligt över elevens skolsituation betonas också. Det saknas dock nästan helt analyser 

av lärarens roll eller upplägg av undervisningen. I likhet med detta skriver Asp-Onsjö (2008) 

att det i åtgärdsprogram ofta beskrivs hur eleven borde vara för att fungera bättre.  

 

Lundberg och Sterner (2009) skriver också om vikten av tidiga insatser, innan eleven 

utvecklar negativa attityder till matematikämnet eller inadekvata matematiska strategier. I 

likhet med detta skriver Pettersson (2010) att det är viktigt att elever som visar brister i 

begreppsförståelsen uppmärksammas tidigt så att de redan i de tidigare årskurserna kan få 

adekvat och tillräckligt med hjälp. Annars har dessa svårigheter en tendens att kvarstå över en 

mycket lång tid. Även Hannula et al. (2010) skriver att man genom att titta på barn i 

förskoleåldern, som spontant fokuserat på siffror, kan förutse barnets matematiska färdigheter 

och framtida aritmetiska kompetenser längre fram i skolåldern.  

 

3.2.2 God lärmiljö 

Det är viktig för alla elever med en god lärmiljö, men extra viktig för elever i behov av 

särskilt stöd. En god lärmiljö innefattar, enligt Runström Nilsson (2015), såväl den fysiska 

miljön som skolans attityder, kultur, tradition, förhållningssätt, värderingar samt normsystem. 

Skolans rutiner för att kartlägga och dokumentera elevers skolgång är en del av 

lärandemiljön. Björklund Boistrup (2013) skriver att det är viktigt att skapa en god lärmiljö 

där eleverna kan resonera och pröva sig fram till olika lösningar och där det ges möjlighet att 

vara delaktig. Björklund Boistrup skriver vidare att elevens motivation ökar om lärandet och 

bedömningen kan flyta in i varandra. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) skriver om 

att tillgodose just elevers delaktighet i lärandet och miljöer som är anpassade efter alla elevers 

förutsättningar, “Alla barn och elever ska kunna lära och utvecklas i en trygg och tillgänglig 

lärmiljö. Barn och elever har rätt att delta och ska ges möjlighet att vara delaktig i 

verksamhetens alla aktiviteter.” (s.7)  
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Ledning och stimulans 

Skolverket (2014b) skriver  att det i skollagen framgår att alla elever och barn ska ges den 

ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Skolverket (2011) 

skriver att undervisningen ska anpassas till alla elevers olika behov och förutsättningar så att 

deras fortsatta kunskapsutveckling och lärande främjas. Det är viktigt att ta tillvara den 

specialpedagogiska kompetensen i ett tidigt skede för att stödja lärarnas arbete med att ge alla 

elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande. Skolverket (2013) skriver att en 

elev kan ha olika svårigheter i sin skolsituation som går att komma till rätta med genom 

insatser och stöd som lyfts fram i den skriftliga individuella utvecklingsplanen eller i ett 

åtgärdsprogram. Insatserna ska ske inom ramen för den ledning och stimulans för personlig 

utveckling och lärande som alla elever ska ges. Hattie (2009) menar att framgångsrika lärare 

som har förmåga att kommunicera, stimulera, motivera och leda oftast lyckas att kunna skapa 

ett sammanhang för elevens lärande utifrån elevens förutsättningar och har förmågan att 

kunna få till en interaktion med eleven.  

 

Inkludering 

Nilholm (2006) skriver att en inkluderande skola ska skapa delaktighet även för elever som 

av någon anledning faller utanför ramen av vad som uppfattas som “normala”. Begreppet 

inkludering handlar om att pedagogiska praktiker ska öka sin förmåga att undervisa en 

mångfald av elever. När det gäller inkludering handlar skillnaden mellan verklighet och ideal 

om rätten till deltagande i det sociala livet i skolan, rätten till deltagande utifrån sina egna 

förutsättningar, att få göra sin röst hörd, att ges möjlighet att påverka utbildningen samt att få 

ett kunskapsmässigt och socialt utbyte av densamma, menar Nilholm (2006). De flesta barn i 

Sverige går i vanlig skola, men det betyder nödvändigtvis inte att de är inkluderade. 

Inkludering handlar inte om en fysisk placering av barn. I klassrummet kan arbetssätt vara 

mer eller mindre inkluderande. I ett inkluderande klassrum innebär olikheter en tillgång i 

arbetet och att alla elever har inflytande. Inkludering kräver en social delaktighet och innebär 

att skolan ska vara organiserad utifrån det faktum att elever är olika, menar Nilholm (2006). I 

likhet med detta skriver Roos (2013) om didaktisk, social och rumslig inkludering. Rumslig 

inkludering handlar om tiden en elev spenderar i samma rum som sina klasskamrater. Social 

inkludering handlar om hur eleven deltar i interaktiva och sociala lekar med andra elever. 

Didaktisk inkludering handlar om hur eleven tillgodogör sig och deltar i undervisningen. 

Roos (2013) skriver också att många elever med särskilda behov är exkluderade från 
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matematikundervisningen trots att de är rumsligt inkluderade i klassrummet med sina 

klasskamrater. Inkludering handlar inte enbart om den rumsliga placeringen.  

 

Nilholm (2006) menar att det inte råder full enighet i forskarvärlden om skillnaden mellan 

begreppen inkludering och integrering. Till skillnad mot inkludering innebär begreppet 

integrering att barn, som definieras som “avvikande”, ska passas in i en helhet som från 

början inte organiserats utifrån det faktum att barn är olika. Inkludering kan ses som en 

kontrast till integreringsbegreppet som ofta betecknar en anpassning av “avvikande” individer 

till ett oförändrat system. Många människor marginaliseras i och med att de kommit att 

presentera det onormala, det avvikande, som kommit att ses som mindre värt fortsätter 

Nilholm (2006). I likhet med detta skriver Haug (1998) att inkluderande integrering betyder 

att undervisningen ska ske inom ramen för barnets klass. Argumentet för detta är social 

rättvisa och lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. Fischbein (2009) 

skriver att placering i särskiljande lösningar kan vara mer negativt än positivt för elever i 

svårigheter i klassrumssituationer och att det är till fördel för dessa elever att befinna sig i en 

inkluderande organisation. En inkluderande skola förutsätter att stödet ges inom den ordinarie 

klassens ram vilket kräver att man sätter in särskilda resurser. Det kan innebära risker för 

marginalisering och stigmatisering för elever att tvingas gå ifrån klassen delar av skoldagen. 

Savage (2006) skriver också om lämplighet och fördelar hos det inkluderande synsättet. 

“Inclusion and participation are essential to human dignity and the enjoyment and exercise of 

human rights. Within the field of education, this is reflected in development of strategies that 

seek to bring genuine equalisation of opportunity.” (s.349) 

 

Undervisning för elever i matematiksvårigheter 

Magne (1998) skriver att det säkert finns tusen förklaringar till att elever lyckas i matematik: 

motivation, intresse, matematikbegåvning, goda föräldrar, god skola, goda lärare etc. Dock 

upplever ungefär var sjunde elev skolmatematiken som ett stort misslyckande. Traditionella 

åsikter är att dessa elever inte övat tillräckligt, att läraren har misslyckats i att överföra 

färdigheter eller att eleven inte mottagit dessa färdigheter. Magne (1998) skriver att forskning 

visar att barn lär sig matematik för att de tänker och tycker om att tänka och att man inte lär 

sig matematik endast genom att öva. För de elever som misslyckas med matematiken kan den 

allra enklaste matematiken vara komplex. Inlärningen för dessa elever bör gå ut på att lösa 

problem och söka mening i uppgifterna. Det viktiga när det gäller undervisningen av elever i 

särskilda matematikbehov är att det är eleven och elevens förutsättningar som ska stå i 
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centrum. Eleverna går olika vägar i sitt lärande och läraren måste följa eleven och gå olika 

varierande vägar i sin undervisning. För många elever med särskilda utbildningsbehov i 

matematik kan misslyckandena undanröjas med grundskolans vanliga metoder, fortsätter 

Magne (1998). I andra fall bör skolans vanliga kursplan för matematik ersättas med en 

livsmatematik som tar utgångspunkt i elevens intresse och fallenhet. Många av dessa elever 

når inte mycket längre än den matematiska nivån för skolans första årskurser, det förefaller 

sig galet att en elev ska fortsätta en sådan resultatlös kamp med färdighetsträning med inget 

eller ringa resultat menar Magne (1998). Boaler (2011) skriver att det ofta beslutas att elever 

som fått stämpeln lågpresterande inom matematiken ofta får öva mer, det vill säga repetera 

samma metoder om och om igen. Det är det sista de här eleverna behöver då det bara 

förstärker deras felaktiga syn på matematik. I likhet med detta skriver Lithner (2013) att 

utantillinlärning är en nödvändig matematisk förmåga men när utantillinlärning är den 

dominerande matematiska aktiviteten får inte eleverna möjlighet att utveckla andra 

matematiska förmågor som till exempel matematisk förståelse, problemlösningsförmåga samt 

förmågan att resonera. “...students need to engage in activities including problem solving and 

reasoning in order to develop mathematical competence.” (s.22)  

 

Boaler (2011) skriver att elevens upplevelse av matematiken påverkar elevens förtroende till 

sin egen intelligens. Matematikundervisningen har makt att stärka eller krossa elevers 

självförtroende och föreställningar om sin egen potential. Negativa upplevelser i skolan får 

elever att känna sig dumma och otillräckliga samt förvägrar dem tillgång till ett ämne som de 

kommer att behöva i någon form under resten av livet. Läraren har ansvar för att utforma en 

undervisning som känns meningsfull och därmed motiverande för alla elever, menar Boaler 

(2011). Karagiannakis et al. (2014) skriver om vikten av att fokusera på elevernas styrkor 

eftersom det har visat sig ha positiv effekt på elevernas motivation. Att fokusera på 

misslyckanden kan bidra till försämrad motivation och ökat misslyckande.  

 

Elevens tysta och enskilda arbete ger inte de bästa förutsättningarna för elever att lära sig 

matematik, menar flera forskare (Brandell & Backlund, 2011; Bergqvist et al., 2010; Boaler, 

2011; Lundberg & Sterner, 2009). Eleverna får då inte tillräckligt med möjlighet att utveckla 

kommunikativa och sociala kompetenser. Det blir för lite samarbete mellan eleverna och för 

lite matteprat. Peng och Nyroos (2012) skriver om vilka faktorer lärare och elever värderar 

som effektiva i klassrummet. Deras slutsats är att både lärare och elever värderar instruerande 

och inkluderande genomgångar samt arbetsro som viktiga ingredienser i en effektiv 
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matematiklektion. Om eleverna ska få möjlighet att utveckla fler matematiska förmågor än 

räknefärdigheter, behöver vi arbeta på ett mer utvecklande och varierat sätt än vi gör i 

svenska klassrum idag, menar Peng och Nyroos (2012). Boaler (2011) skriver att eleverna 

ofta presterar utifrån de förväntningar lärare har på dem. Lärares uppgift är att anpassa 

matematikundervisningen på olika nivåer och i olika hastigheter på ett sätt som gör det 

möjligt för elever att arbeta på den högsta nivån de kan klara av. Elever på olika matematiska 

nivåer som arbetar tillsammans och stödjer varandras lärande är en fantastisk resurs för 

elevernas lärande. Läraren behöver lära sina elever att arbeta tillsammans med respekt. Detta 

kräver att läraren konsekvent och omsorgsfullt odlar ett bra beteende i gruppen där olika 

starka sidor ses som en resurs i stället för ett skäl att förlöjliga varandra, skriver Boaler 

(2011). I likhet med detta skriver Håkansson och Sundberg (2012) att det är lärarens ansvar 

att skapa en respektfull, inkluderande och variationsrik klassrumsmiljö. Ges eleverna 

möjlighet att till exempel ta sig an ett moment i matematiken som känns viktigt och 

meningsfullt tillsammans med en kamrat kan detta bli ett motivationshöjande arbetssätt 

eftersom det minimerar risken att misslyckas själv, att arbeta tillsammans berikar förmågan 

att angripa det matematiska problemet. I likhet med detta skriver Daland och Dalvang (2013) 

om vikten av social interaktion med andra elever och en aktivt engagerad lärare för att främja 

lärande. Att läraren har en dialog med eleverna, ställer öppna frågor, stöttar eleverna genom 

“scaffolding” är viktiga aspekter som författarna nämner. Scaffolding kan liknas med en 

byggnadsställning som kan stötta elever i deras lärprocess. Stödet är tillfälligt och monteras 

ner i takt med att eleven utvecklas. 

 

En annan aspekt för att säkerställa att eleverna får ändamålsenlig undervisning är att fortbilda 

lärare. Moscardinis (2015) skriver om den kompetens som lärare anser är viktig när det gäller 

kapaciteten att undervisa elever i behov av matematiskt stöd. Han menar att om man kan höja 

lärarnas matematiska kompetens främjar detta god matematikundervisning, vilket gynnar 

elever i behov av extra matematiskt stöd. Alla matematiklärare behöver ha kunskaper och 

fortbildning angående elevers matematiska utveckling. I likhet med detta skriver Olteanu 

(2018) om vikten av lärarens kompetens eftersom det påverkar undervisningens kvalitet. 

Författaren förespråkar learning study som en modell som kan förbättra undervisningens 

kvalitet och därmed förbättra elevernas tänkande. Learning study är en modell där lärare 

kollegialt fokuserar på elevernas lärande och samtidigt utvecklar sin undervisning och 

kompetens. Olteanu (2018) skriver att i arbetet inom learning study görs antaganden om vilka 

områden som kan komma att bli kritiska för elevernas lärande. Dessa antaganden bygger på 



 16 

empirisk data, forskningsresultat, teoretisk grund och beprövad erfarenhet. Även Vala och 

Óskarsdòttir (2018) skriver om vikten av att lärarna på skolan arbetar tillsammans för att hitta 

ändamålsenliga och effektiva sätt att sammanföra sina elever i matematikundervisningen så 

att den blir meningsfull för alla. Lärarna måste tillsammans skapa klassrumsklimat som 

främjar matematikinlärning. Klassrum där alla elever har en röst och där de stöttas på sin väg 

att upptäcka matematiken genom att utforska, diskutera, experimentera, rita, undersöka och 

dra slutsatser.  

 

4  Teori 

Vi har utgått från olika specialpedagogiska perspektiv. Dessa ger oss en teoretisk referensram 

där vi får möjligheten att analysera hur man i skolans värld ser på elevers svårigheter och val 

av åtgärder.  

 

4.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Sjöberg (2006) menar att vilket specialpedagogiskt perspektiv som används alltid får 

konsekvenser för vilka åtgärder skolan sätter in för att hjälpa eleven. Det får också 

konsekvenser när det gäller hur skolan, lärare, elever och föräldrar ser på hela 

problemsituationen. Valet av perspektiv får konsekvenser för eleven på olika nivåer, både för 

det övergripande pedagogiska arbetet i klassrummet och för de specialpedagogiska insatser 

skolan sätter in för att hjälpa eleven. Flera perspektiv behövs för att ge förklaringar till 

elevers svårigheter. Kärnan i perspektiv på specialpedagogik är att man ser på 

specialpedagogik som speciella undervisningssätt och speciella verksamhetsformer, det vill 

säga att specialpedagogiken är speciell i förhållande till den ”normala” pedagogiken. 

Historiskt sett uppkom specialpedagogiken när den vanliga skolan inte passade för alla barn. 

Specialpedagogik är med andra ord pedagogik när den ”vanliga” pedagogiken inte anses 

räcka till, fortsätter Sjöberg (2006). Det är svårt att definiera vad som är gemensamt för de 

grupper som är föremål för specialpedagogik men de anses avvika från någon form av 

normalitet. Specialpedagogisk verksamhet har ofta inneburit att man segregerat de 

”avvikande” eleverna och placerat dem i speciella grupper eller speciella skolor då dessa 

speciella elever på olika sätt stört undervisningen. Nilholm (2006) skriver vidare att något 

som är avgörande för perspektiv på specialpedagogik är vad man betraktar som 

problematiskt. Handling uttrycker alltid någon form av perspektiv och olika 

specialpedagogiska perspektiv har avgörande konsekvenser för hur man ser på 

specialpedagogik. Det är också fullt möjligt att vi uttrycker ett perspektiv språkligt samtidigt 
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som vi uttrycker ett annat perspektiv med våra handlingar. Sjöberg (2006) skriver om det 

kategoriska perspektivet, eller individperspektivet, som har kopplingar till det 

kompensatoriska perspektivet. Det kritiska perspektivet speglar det relationella perspektivet.  

 

4.1.1 Det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet  

Enligt Nilholm (2006) har det kompensatoriska perspektivet en dominerande position. En 

avgörande tendens i detta perspektiv är att lokalisera förmågor eller egenskaper som i någon 

mening är problematiska hos individen. Var brister det hos individen som är bärare av 

problemet. Perspektivet utmärks av ett tillskrivande av problemet till individen där man söker 

neurologiska och psykologiska förklaringar. Specialpedagogikens uppgift blir då främst att 

kompensera eleven utifrån de brister denna uppvisar. Normalitetsbegreppet är centralt och 

bygger på att man kan skilja på det normala och det onormala. Asp-Onsjö (2008) skriver att 

det grundläggande i detta specialpedagogiska perspektiv är att problematiken i många fall 

förläggs hos den enskilde individen utan att man utreder orsaker i den omgivande miljön. 

Haug (1998) skriver att den kompensatoriska lösningen bygger på tanken att man ska ge den 

enskilde eleven möjlighet att fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskild 

tillrättalagd utbildning för att stärka elevens svaga sidor. Den kompensatoriska lösningen kan 

beskrivas som segregerande, exkluderande, diskriminerande och stigmatiserande. Sjöberg 

(2006) menar att skolans åtgärder, ur ett kompensatoriskt perspektiv, i första hand kommer 

att stötta en elev “med” problem istället för “i” problem. Asp-Onsjö (2008) skriver att när 

skolan analyserar och beskriver situationen runt en elev i behov av särskilt stöd använder sig 

skolan av olika kategorier. Hur skolan kategoriserar eleverna i behov av stöd får omfattande 

följder för insatser och för den undervisning eleven får. Andra benämningar på det 

kompensatoriska perspektivet är det kategoriska- och individperspektivet. Ahlberg (2013) 

skriver att individperspektivet utmärks av att en elevs svårigheter och tillkortakommanden 

betraktas som något som ligger förankrat hos individen själv. Det är eleven som är bärare av 

problemet och förklaringar till skolproblem söks därför hos individen själv. Ahlberg (2013) 

skriver vidare att elevers svårigheter ofta förklaras genom elevens avvikelse från normen. I 

likhet med detta skriver Sjöberg (2006) att det kategoriska perspektivet tar sin utgångspunkt i 

en medicinsk/psykologisk förståelsemodell där orsaken till en elevs problem ligger hos 

eleven själv i form av avvikelser från det som anses normalt.  
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4.1.2 Det kritiska perspektivet 

Nilholm (2006) skriver att det finns en ideologikritisk inriktning inom det kritiska 

perspektivet. Man tillstår att elever har olika förutsättningar men lägger fokus på vad 

samhället gör med dessa olikheter. Det kritiska perspektivet är ett missnöje med begreppet 

normalitet och andra typer av nedvärderande sociala kategoriseringar. Man är också kritisk 

mot begreppet specialpedagogik eftersom det i sig självt inrymmer en föreställning om det 

normala och onormala. Det hävdas istället att det inte är elevers egenskaper i sig som ger 

upphov till ett behov av specialpedagogik. Förklaringen finns istället i sociala processer. 

Specialpedagogikens marginaliserande och värderande effekter ses som icke önskvärda. Man 

kan skönja en utopi där skolan är en verksamhet som möter varje elev utifrån sina egna 

förutsättningar och behov utan segregerande arrangemang. Nilholm (2006) skriver att 

inkluderingsbegreppet bör ses i relation till det kritiska perspektivet. Ett kritiskt perspektiv 

innebär att svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför individen. Barns olikheter ses som en 

tillgång som berikar skolan. Barns olikheter är ett grundläggande faktum som det 

pedagogiska arbetet måste anpassas till. Delaktighet och inkludering betonas och särlösningar 

ska undvikas. Pedagogisk och specialpedagogisk kompetens ses som en förmåga att anpassa 

undervisningen till barns olika förutsättningar så att alla elever känner sig delaktiga i arbetet 

(Nilholm, 2006). 

 

4.1.3 Det relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet innebär enligt Ahlberg (2013) att skolsvårigheter studeras med 

fokus på relationer och interaktioner. Förklaringar till skolproblem söks i mötet mellan eleven 

och den omgivande miljön. Ahlberg (2013) menar att det är samspelet och relationerna 

mellan individen, gruppen, skolan och samhället som studeras. “Relationella perspektiv 

understryker att svårigheter uppstår i relationen mellan individen och omgivningens krav och 

problem.” (s. 53). Szönyi (2012) anser att de åtgärdsprogram som skrivs för elever i behov av 

särskilt stöd ofta beskriver elevens brister och tillkortakommanden, inte skolans brister och 

vad skolan ska åtgärda. Sjöberg (2006) skriver att i ett relationellt perspektiv ses elevens 

förutsättningar i en större kontext. Åtgärder ur ett relationellt perspektiv leder ofta till förslag 

och riktlinjer som pekar på långsiktig utveckling av undervisningen. 
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5 Metod 

5.1 Metodval 

Vår studie utgår från en kvalitativ ansats. Kvalitativa- och kvantitativa metoder är olika 

verktyg för att besvara olika frågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa 

metoder hänför sig mer till hur något sker eller upplevs medan kvantitativa metoder hänför 

sig till volym. Creswell och Poth (2018) skriver att den kvalitativa forskningsansatsen är 

lämplig eftersom den ger möjlighet att ta del av respondenternas uppfattningar. Kvalitativa 

intervjuer bygger på intervjuarens färdigheter och bedömningsförmåga. Många av 

metodbesluten måste fattas på plats under intervjun. “Det kräver en hög färdighetsnivå hos 

intervjuaren, som måste ha kunskap om intervjuområdet och vara bekant med de 

metodologiska alternativen och även ha insikt om de teoretiska problem som är förbundna 

med att frambringa kunskap genom samtal.” (s.32) Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

det är viktigt att vara medveten om att en intervju är förenad med en asymmetrisk 

maktrelation eftersom en intervju inte är ett öppet vardagligt samtal mellan jämbördiga 

parter. Intervjuaren har den vetenskapliga kompetensen och inleder, bestämmer 

intervjuämnet samt definierar intervjusituationen. Det är viktigt att intervjuaren reflekterar 

över sitt förhållningssätt, metoder och analyser genom hela intervjun. 

 
Kvalitativ forskning ställer krav på att forskaren hela tiden har ett reflexivt förhållningssätt, 
det vill säga reflekterar över sina tillvägagångssätt och metodval, sina perspektiv och 
teoretiska utgångspunkter, sin förförståelse och sina värderingar samt över hur han eller hon 
influerar och influeras av de aktörer som ingår i studien (Thornberg & Fejes, 2015, s.261). 

  

När det kom till valet av intervjumetod stod vi i valet mellan fokusgrupper och 

semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod för att vi ville ge varje respondent möjlighet att framföra sina åsikter 

kring de olika frågeställningarna. I en fokusgrupp kan det inte säkerhetsställas att allas åsikter 

kommer fram. Intervjuer är en metod som, trots många etiska- och tolkningsöverväganden, 

kommer att ge de kunskaper och data vi behöver i studien. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att intervjua är en process där intervjuare och intervjuperson konstruerar kunskap 

tillsammans genom sin relation. Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att det är svårt att 

i förväg veta antal intervjupersoner men att många skulle ha vunnit på att ha färre intervjuer 

och i stället ha ägnat mer tid åt att förbereda intervjuerna samt att analysera dem. 
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5.2 Urval 
Vi har valt att intervjuat 18 lärare, från olika skolor i sex medelstora kommuner i 

Mellansverige, för att få tillräckligt mycket data att arbeta med i kombination med den tid 

som vi haft till förfogande för förberedelse samt analys. Genom att fokusera på skolor i vår 

närhet och lärare vi känner till kan urvalet kopplas till ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval kan beskrivas som ett lättillgängligt alternativet för forskare att hämta 

information. (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). Vi intervjuade sex lärare var. För att 

underlätta vårt arbete med intervjuerna sökte vi lärare i våra geografiska närområden, både i 

de kommuner vi bor i och i de kommuner vi arbetar i, därav sex kommuner. Lärarna vi 

intervjuade undervisar i matematik i olika stadier från årskurs ett till sex. Lärarna är ganska 

jämt fördelade på låg- respektive mellanstadiet. De har alla lärarlegitimation och är behöriga 

att undervisa i matematik i de årskurser de undervisar i. Flertalet av lärarna som arbetar på 

mellanstadiet arbetar som ämneslärare i matematik och naturvetenskap. Några av dem 

undervisar i flera ämnen än så. På lågstadiet arbetar alla som klasslärare och undervisar i 

många ämnen. Lärarnas erfarenheter inom läraryrket sträcker sig från 2 års till 30 års 

erfarenhet. Alla tillfrågade lärare tackade ja till att medverka i studien. Samtliga lärare i 

studien är kvinnor. Flertalet av skolorna som lärarna arbetar på är medelstora F-6 skolor med 

ca 180-300 elever. På två av skolorna går det över 400 elever. De två stora skolorna är 

treparallelliga, de övriga skolorna är en- eller tvåparallelliga. Klasstorlekarna för våra 

undervisande lärare skiljer sig mycket från varandra. Elevantalet i undervisningsgrupperna 

varierar från 19 elever till 30 elever.   

 
5.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. För att få 

kontakt med våra respondenter, kontaktade vi rektorerna på skolorna för att informera om vår 

studie samt att få godkännande att genomföra våra intervjuer. Därefter informerades lärarna i 

ett missivbrev (bilaga 1, missivbrev) via mail. Efter lärarnas samtycke till medverkan 

bestämdes tid och plats på lärarnas arbetsplats. Intervjuerna planerades att ske i ett ostört rum 

i ungefär 45-60 minuter.  Intervjuerna har skett på olika skolor i olika kommuner i olika delar 

i Sverige, för att undvika att lärare ska kunna identifiera varandra i vår studie. Vi har 

sammanställt och använt oss av en intervjuguide (bilaga 2, intervjuguide). Vi började med att 

inleda alla 18 intervjuerna på samma sätt för att sen övergå till själva frågorna och vi spelade 

in för att kunna transkribera hela intervjuerna.  
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5.4 Bearbetning och analys 

När intervjuerna genomförts transkriberade vi samtliga inspelade intervjuer och omformade 

dem till text. Därefter avidentifierade vi våra 18 respondenter och gav dem en bokstav mellan 

A och R. Transkriberingen gjordes i sin helhet och vi dokumenterade mer eller mindre 

ordagrant. Eftersom alla intervjuer gjordes utifrån att kunna genomföra en analys, presentera 

resultat av dessa och kunna föra en diskussion kopplat till syftet med denna 

forskningsrapport. Kvale och Brinkman (2014) menar att det är viktigt att ha med detta 

synsätt även vid bearbetningen av vårt intervjumaterial. De skriver att forskning ska ske med 

slutrapporten i åtanke och beskriver detta i sju steg; tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering samt rapportering. Med detta i åtanke inledde vi analysarbetet redan under 

transkriberingen.  

  

Vi läste de utskrivna texterna flera gånger och kodade relevanta avsnitt likt Kvale och 

Brinkmann (2014), kodningen gjorde det lättare för oss att kategorisera och få en överblick 

över textmaterialet. Genom att identifiera flera nyckelord i texterna exempelvis inkludering, 

delaktighet, konkret material och struktur kunde vi koda vårt intervjumaterial. Därefter 

sorterade vi in nyckelorden i olika kategorier såsom  dokumentation, undervisning, 

klassrumsmiljö, förebygga och interaktion. Under processen med att kategorisera kom vi 

fram till samt utformade vår studies teman; anpassningar, tidiga insatser och god lärmiljö. 

Dessa låg sedan till grund för att vi kunde gå vidare och försöka identifiera mönster och dra 

slutsatser i vårt analysarbete. 

  

Under rubriken “Resultat” presenterar vi vårt resultat utifrån våra frågeställningar runt våra 

tre teman: Anpassningar, Tidiga insatser och God lärmiljö, med kopplingar till vår teori. 

Slutligen för vi en diskussion utifrån våra slutsatser av vårt resultat kopplat till litteraturen vi 

presenterat i vår bakgrund samt vår teori.  

  

 5.5 Studiens giltighet 

Vi är medvetna om att vårt urval, 18 lärare, är en för liten studie för att vi ska kunna 

generalisera resultatet. Göransson och Nilholm (2009) skriver att en undersökning inte kan 

generaliseras till fler personer än de som ingår i studien. Det får olyckliga konsekvenser om 

man använder urvalet för att uttala sig om den större gruppen. I likhet med detta skriver 

Larsson (2005) att det är viktigt att forskaren beaktar generaliseringsperspektivet. “Man kan 

inte generalisera från en fallstudie till andra motsvarande fall på ett enkelt sätt.” (s.19)  
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5.5.1 Reliabilitet, tillförlitlighet och validitet 

Enligt Wibeck (2000) innebär reliabiliteten att olika forskare ska komma fram till samma 

resultat oberoende av varandra. Det finns olika sätt att kontrollera denna trovärdighet på. Vi 

har försökt att öka vår reliabilitet genom att vi tillsammans tolkat och analyserat vårt material 

som vi har transkriberat. Något annat vi har beaktat vid våra undersökningar samt när vi har 

analyserat dem är validitet. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) skriver att validitet 

innebär att undersöka om forskaren verkligen undersöker det som var tänkt att undersökas. 

För att vårt arbete skulle bli trovärdigt och uppfylla kriteriet validitet utgick vi från syftet och 

de tre övergripande frågeställningarna när vi genomförde våra intervjuer. Tillförlitligheten är 

viktig för att säkerhetsställa att forskaren verkligen undersöker det som ska studeras och att 

forskningens alla delar utförs noggrant och beskrivs på ett korrekt och utförligt sätt (Bryman, 

2011). 

 

5.5.2 Forskningsetiska aspekter 

Vi är medvetna om samhällets forskningskrav och individskyddskrav som finns på att 

forskning ska vara av god kvalitet. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) skriver att 

forskning som involverar människor ska styras av ett etiskt förhållningssätt. Forskaretik 

handlar om forskarens etiska överväganden när det gäller att utföra hantverket, sin egen roll 

som forskare, hanteringen av den information som kommer fram samt publicering. Forskaren 

ska dessutom ha ett gott uppträdande mot deltagarna i studien. De grundläggande 

individskyddskraven som finns på forskningen är: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven.  

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare om deras uppgift i projektet och även de villkor som gäller för deltagande. 

Vi har följt informationskravet när vi informerat samtliga informanter om syftet med vår 

studie, hur den är upplagd i stort och om risker och fördelar med deltagande i projektet. Vi 

har också informerat om frivilligheten att delta samt om informantens rätt att avbryta sin 

medverkan utan att motivera orsak. Vi har att informerat våra informanter skriftligt i ett 

missivbrev om vår studie, som skickats via mail.  

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Föräldrar och vårdnadshavares godkännande krävs om någon är minderårig. I vår studie har 
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de informanter som valt att medverka fått bestämma själva över sin medverkan. Inga 

minderåriga har intervjuats. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som framkommit i vår studie ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Konfidentialitet i forskning syftar på de 

överenskommelser deltagarna ingår om vad som ska och kan göras med de data som 

framkommer, skriver Kvale och Brinkmann (2014). “Det innebär oftast att privata data som 

identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas.” (s.109) Principen att 

intervjupersonerna har rätt till ett privatliv för med sig vissa vetenskapliga och etiska 

dilemman.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda personer som samlats in i vår studie, 

endast får användas för forskningsändamålet. Informanterna informerades om vem som 

kommer att få tillgång till intervjun, forskarens rätt att publicera intervjun, informanternas 

eventuella tillgång till skriften/analysen av kvalitativa data samt konfidentialitet. 

Vetenskapsrådet (2011) trycker starkt på vikten av informerat samtycke i samband med 

undersökningar. Informerat samtycke är en kombination av informations- och 

samtyckeskravet.  

 

Creswell och Poth (2018) skriver om vikten av att genomföra intervjun på en avskild plats, ge 

god tid till varje fråga, avsluta intervjun inom avtalad tid, vara respektfull och nyfiken, ge och 

få råd samt att vara en god lyssnare. Innan intervjuerna informerades informanterna 

muntligen om frivilligheten att delta och rätt att avbryta medverkan när som helst utan 

motivering. Informanterna fick ställa frågor om studien samt ge sitt samtycke till att 

medverka och till att intervjuerna  spelades in på två bandspelare. Innan intervjuerna 

sammanställde vi en intervjuguide med frågor som stöd för att skapa en struktur och 

flödesriktning under intervjun. Intervjufrågorna hämtades från våra forskningsfrågor.  
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6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån vårt syfte, frågeställningar och teman som 

framkommit: Anpassningar, Tidiga insatser och God lärmiljö. Dessa teman grundar sig på 

resultaten från våra frågeställningar. 

 

6.1 Anpassningar 

6.1.1 Anpassningar i klassrummet 

På frågan om hur lärarna beskriver sitt arbete med extra anpassningar, berättade lärarna om 

flera olika sätt att arbeta med extra anpassningar i matematikundervisningen. Variationen, 

enligt lärarna, grundade sig delvis i vad läraren anser att eleven behöver och elevens egen 

önskan om hur stödet ska utformas. En del elever får extra hjälp i helklass, andra får 

möjlighet att sitta i en liten grupp eller enskilt. En del är i behov av kompensatoriska 

hjälpmedel. 

Jag försöker att anpassa så att eleverna kan arbeta i klassrummet så långt det bara går 

men ibland önskar eleven själv att få arbeta enskilt… (K) 

Det finns också flera tillfällen då jag märker att elever i behov av särskilt stöd inte 

vill gå ut med specialläraren. Oftast när vi gör något roligt i klassrummet. (O) 

Lärarna berättade att det ibland finns behov av olika verktyg och hjälpmedel som till exempel 

konkret material, tallinje, multiplikationstabell, lathundar, eget schema, bildstöd eller 

miniräknare. De extra anpassningar i klassrummet som lärarna nämnde var: att få sitta bakom 

skärm, att en elev kan få färre uppgifter, nivåanpassade uppgifter, öva grunder i matematiken 

med hjälp av olika appar och program, extra genomgångar, intensivträning, använda 

hörselkåpor eller kanske få uppgiften läst för sig av en vuxen. En del elever behöver extra 

instruktioner eller lite hjälp att komma igång vid varje stund av eget arbete, berättade lärarna. 

Stödet ser varierande ut.  

Jag som enskild lärare försöker att hitta anpassningar för det enskilda ämnet, till 

exempel anpassat läromedel, laborativt material, eleven behöver extra genomgång. 

Vad som är gynnsamt för att eleven ska nå så långt som möjligt i sitt lärande... (H) 

Beroende på vad vi ska arbeta med så anpassar man ju så att det finns rätt 

förutsättningar för att eleven ska lyckas… (B) 
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6.1.2 Dokumentation 

I arbetet med extra anpassningar ingår dokumentation, enligt samtliga lärare. Lärarna beskrev 

olika typer av dokumentation: åtgärdsprogram, individuell utvecklingsplan (IUP) och 

kartläggningar runt eleverna. Några lärare berättade att det är skillnaden på dokumentationen 

som är den verkliga skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd.  

Det är ofta inte så stor skillnad på själva insatsen hos eleven, om det är en extra anpassning 

eller särskilt stöd. Skillnaden är i hur insatsen dokumenteras. Och av vem. (A) 

Till skillnad mot detta beskrev några lärare att skillnaden mellan extra anpassningar och 

särskilt stöd är stor. 

Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är ganska stor. Anpassningar är små 

insatser i klassrummet och särskilt stöd är återkommande större insatser av specialläraren. 

(J) 

Flera lärare uppger att det råder oklart när extra anpassningar övergår till särskilt stöd. Det 

varierar från skola till skola och från elev till elev.  

...jag är osäker. Jag vet faktiskt inte när anpassningar ska övergå till särskilt stöd. (D) 

Åtgärdsprogrammen skrivs oftast av speciallärare/specialpedagog och beskriver vilka typer av 

åtgärder som ska sättas in för att en elev ska nå så långt som möjligt i undervisningen. I IUP 

skriver läraren ner de extra anpassningar som satts in för att en elev ska nå så långt som 

möjligt i undervisningen.  

I åtgärdsprogram skriver vi ner elevens brister, vad den inte kan. Utifrån det 

beskriver vi vad eleven ska göra för att nå kunskapskraven. (A) 

Kartläggningar skrivs runt elever där de extra anpassningarna inte räcker till. Lärarna var 

eniga om att de nya bestämmelserna, kring extra anpassningar och särskilt stöd har påverkat 

skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Lärarna beskriver olikheter när det gäller 

arbetsbördan med att dokumentera. Ett fåtal lärare berättade att de upplever att arbetsbördan 

minskat i och med de nya bestämmelserna. Flera lärare beskrev att tidigare uppfattningar om 

elevers behov av särskilda stödinsatser numera framstår som extra anpassningar.  

Det vi förut har tyckt varit ett åtgärdsprogram är nu istället extra anpassningar. Dessa skriver 

vi in i IUP och utvärderar vid utvecklings-samtalen. Mindre dokumentation nu eftersom 
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åtgärdsprogrammen utvärderas och skrivs om ca var 6:e vecka. Nu skriver vi nästan inga 

åtgärdsprogram längre. Det mesta är anpassningar. (G) 

Till skillnad från att några lärare upplevde en minskad arbetsbörda beskrev de flesta lärare att 

de nya bestämmelserna innebär ökad arbetsbörda i form av mer dokumentation för dem som 

lärare, eftersom de extra anpassningarna ska dokumenteras i IUP av lärarna själva. Lärarna 

menade att åtgärdsprogrammen skrivs av speciallärare på många skolor och att speciallärarna, 

i och med de nya bestämmelserna, nu fått färre åtgärdsprogram att dokumentera.  

Tanken var ju att dokumentationen skulle minska men det blev precis tvärtom. Införandet av 

att man ska dokumentera de extra anpassningarna blir egentligen bara en extra belastning för 

läraren. Man har lagt till en arbetsbörda. (B) 

Anpassningarna dokumenteras i IUP av mentor/undervisande lärare. På vår skola skriver 

specialläraren åtgärdsprogram som upprättas vid särskilt stöd. Det blir därför mer 

dokumentation för oss lärare vid anpassningar än vid särskilt stöd. (L)   

Ett fåtal lärare uppgav att de inte vet om dokumentationen ökat eller minskat i och med de 

nya bestämmelserna, eftersom de inte arbetade som lärare innan bestämmelsen kom till. 

Dessa lärare var ense om att de tror att bestämmelserna innebär en förändring på så sätt att 

mycket av stödet i skolan klassas som extra anpassningar istället för särskilt stöd, jämfört 

med innan bestämmelserna.  

Det var före min tid. Så länge jag arbetat har begreppet extra anpassningar använts. Men 

som jag förstått det har det blivit mer extra anpassningar och mindre särskilt stöd. (A) 

 
Sammanfattning: 
Lärarna använder sig av många extra anpassningar som kompensatoriska lösningar som 

främsta uppgift är att kompensera eleverna utifrån deras svårigheter. I arbetet med extra 

anpassningar ingår dokumentation, enligt lärarna i vår studie. Dokumentationen runt elever i 

behov av särskilt stöd utgår ofta utifrån elevens tillkortakommande. Lärarna dokumenterar de 

extra anpassningarna i IUP. Många lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat på grund 

av dokumentationen runt extra anpassningar och att det är oklart när extra anpassningar 

övergår till särskilt stöd. 
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6.2 Tidiga insatser 

6.2.1 Tidig identifiering och kartläggning av problem 

Majoriteten av våra lärare uppgav att en av de viktigaste aspekterna, när det gäller 

stödinsatser i matematik, är att tidigt kartlägga elevernas kunskaper för att snabbt identifiera 

elever i behov av extra stöd. När man identifierat svårigheter kan man bemöta eleverna på rätt 

nivå, berättade lärarna. 

 

När man får klart för sig vilka svårigheter eleven har utifrån en kartläggning är det mycket 

lättare att bemöta eleven på rätt nivå. (B) 

  

Några av lärarna uppgav vikten av att sätta in tidiga insatser redan i årskurs 1, så att eleverna 

ges möjlighet att uppnå kunskapskraven genom att sätta in adekvata åtgärder. Lärare angav 

detta som viktigt för att elever i svårigheter inte ska tappa självförtroendet.  

 
Jag tror att vi skulle kunna hjälpa fler elever som uppvisar inlärningssvårigheter i 

matematik, om vi redan efter en termin i årskurs ett sätter in åtgärder, så slipper eleven tappa 

sitt självförtroende för matten. (K) 

 

Lärarna uppgav att det är önskvärt att eleven får det stöd eleven behöver direkt och inte långt 

senare. Lärarna berättade också att det är lättare att få resurser till stöd för elever när det 

närmar sig nationella prov och man befarar att en elev inte når målen.  

 
Tänk om man kunde få det stöd en elev behöver direkt man upptäcker det och inte långt 

senare när det närmar sig betyg och nationella prov… (I) 

 
6.2.2 Externa insatser 
En annan aspekt som lärarna tar upp som viktig när det gäller stödinsatser i matematik är väl 

fungerande externa insatser. Lärarna var eniga om att så snart det uppdagas att en elev är i 

behov av extra anpassningar, stöd eller träning för att hänga med i undervisningen, tar man 

hjälp av speciallärare eller EHT. Fungerar inte de extra anpassningarna intensifieras dessa 

under en period innan det kan bli fråga om särskilt stöd, berättade lärarna. Flera av lärarna 

ansåg att det är lärarens ansvar att larma elevhälsoteamet när en elev inte når förväntat 

resultat.  
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Om någon elev inte går framåt i sitt lärande som förväntat tar man upp det på EHT och 

bestämmer vilken typ av stöd eleven ska få. De anpassningar man gör först är extra stöd 

under lektionerna eller arbete i liten grupp. Om anpassningarna inte hjälper tar man upp det 

på ett nytt EHT-möte för att bestämma hur vi går vidare. (Q) 

Det är lärarens ansvar att larma elevhälsoteamet. Sen har man ett möte då man sitter med 

hela EHT. Läraren berättar om hur situationen i klassrummet ser ut. Vi tittar då på vilka 

tillfällen det faktiskt fungerar för eleven och med vilka lärare. Vad är gynnsamt för eleven? 

Sen görs det tillsammans upp vilka extra anpassningar som läraren ska göra. Om det inte 

funkar har man ett nytt möte. Där man intensifierar och oftast ändrar anpassningarna. (N) 

Flera av lärarna uppgav att undervisande lärare fyller i en särskild blankett, inför en 

kartläggning, för varje elev som måste ha “något extra” för att det ska fungera i klassrummet. 

Där ska läraren kartlägga runt eleven på olika nivåer för att se problemet ur olika perspektiv. 

Blanketten tar man med till EHT och går igenom där. Flera lärare uttryckte att det är elevens 

svårigheter som är den viktigaste biten i kartläggningarna. 

På EHT får man diskutera vad som kan göras tillsammans med hjälp av de olika 

professionerna som finns i EHT-teamet, för att se på elevens svårigheter ur olika vinklar. 

Sedan bestäms olika anpassningar att testa till nästa möte. (L) 

Vi har en blankett där vi kartlägger elevens situation på organisations-, grupp- och 

individnivå. Blanketten ligger till grund för en kartläggning runt eleven. Viktigt så att man 

inte stirrar sig blind på att problemet endast ligger hos eleven. (C) 

Några av lärarna menade att de gör egna anpassningar i klassrummet innan de tar upp ärendet 

på EHT men samtliga lärare vänder sig till skolans EHT när en elevs lärande inte utvecklas 

som förväntat. Lärarna uppgav att i de fall då extra anpassningar inte fungerar har man ett 

nytt EHT-möte, då man intensifierar och eller ändrar anpassningarna.  

Många saker gör jag som lärare utan att jag tänker på att jag gör anpassningar. Det ingår i mitt 

jobb att jag ska kunna göra det. Det är svårt att särskilja vad som är en extra anpassning, det 

är mycket som sker automatiskt i min interaktion med eleverna. (H) 

Sammanfattning: 

Lärarna var eniga om att det är av största vikt att tidigt identifiera svårigheter för att snabbt 

kunna sätta in adekvat stöd. Lärarna uppgav att en fungerande elevhälsa är avgörande för att 

eleven ska få det stöd den har rätt till då de extra anpassningarna inte räcker till. Många lärare 
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ansåg att det, vid kartläggning av elev, är viktigt att man tittar på elevens hela situation på 

olika nivåer: individ-, grupp- och skolnivå, men att den viktigaste biten är elevens 

svårigheter. Först när elevens svårigheter är kartlagda tittar man på relationer och miljön runt 

eleven. Lärarna beskrev hur de på olika sätt tar hjälp av de olika professionerna som finns i 

skolans EHT-team, för att se på svårigheterna ur olika vinklar.  

6.3 God lärmiljö 

De teman vi fann vad gäller god lärmiljö är: ledning och stimulans, inkludering i 

undervisningen och undervisning för elever i matematiksvårigheter. 

 

6.3.1 Ledning och stimulans 

Lärarna svarade att de försöker ge alla elever den ledning och stimulans som eleverna 

behöver för att nå så långt som möjligt i sin matematiska utveckling. Ett gott klassrumsklimat 

och en god lärmiljö är nyckeln till elevers lärande, där eleverna får arbeta efter sina egna 

förutsättningar, berättade lärarna. Lärarna uppgav att arbetet med extra anpassningar ingår 

som en naturlig del i undervisningen.  

Anpassningar ingår i en god lärmiljö på olika sätt. Jag strävar efter att klassrumsklimatet är 

så pass tillåtande att det är okej att alla arbetar utifrån sin nivå. Det är viktigt att klura ut vad 

som är gynnsamt för att ge eleven den ledning och stimulans som gynnar elevens lärande. 

(B) 

Lärarna anser att en god lärmiljö innebär en undervisning som är inkluderande, tillåtande, att 

det finns ett gott klassrumsklimat där alla elever kommer till tals, att det är tillåtet att 

misslyckas och att det är okej att alla arbetar utifrån sin nivå. 

Jag försöker alltid att nivåanpassa så långt det går så att eleverna kan vara delaktiga och 

komma till tals i undervisningen. (D) 

Många lärare nämner vikten av fortbildning och kollegialt lärande som en förutsättning för 

god undervisning. Att tillsammans med kollegor få analysera och diskutera svårigheter inom 

matematikundervisningen samt dela med sig av erfarenheter och goda exempel utvecklar 

undervisningen enligt lärarna. 

6.3.2 Inkludering i undervisningen 

Majoriteten av lärarna beskrev att det är en balansgång att inkludera elever i undervisningen. 

En del elever kan känna sig exkluderade i den inkluderande miljön, berättade lärarna. Lärare 
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berättade att det är svårt att veta om elever, med extra anpassningar, känner sig inkluderade 

eller exkluderade även om de arbetar tillsammans med övriga klassen.  

Elever med extra anpassningar arbetar alltid i klassrummet på matten, så jag antar att de 

känner sig inkluderade i undervisningen. Även om de har en annan mattebok. Fast det 

kanske kan kännas exkluderande… (J) 

Jag försöker att det ska vara inkluderande, men samtidigt är det en svår balansgång. Man vill 

att alla ska kunna vara med och delta i den ordinarie undervisningen, men det kan dock bli 

för svårt även om man anpassar. Eleven kan då uppleva sig exkluderad fast den är 

inkluderad i klassen. (F) 

En lärare berättade att alla elever är i klassrummet hela tiden eftersom de inte arbetar på 

något annat sätt på skolan än helt inkluderande. All undervisning ska vara inkluderande och 

lärarna på skolan beskrev att de lägger stor vikt vid att alla elever ska känna sig delaktiga i 

klassrummet. 

I och för sig kan man känna sig exkluderad även i stora gruppen men vi arbetar mycket med 

att alla ska känna sig inkluderade i olika konstellationer, grupper och par. Att ta ut elever får 

dem att känna sig onormala och sämre än de andra, vilket drabbar elevernas självkänsla 

negativt. (G)  

Lärarna uppgav att de strävar efter att alla elever ska känna sig inkluderade i undervisningen 

men att en del elever kan känna sig exkluderade i den inkluderande miljön.  

Till skillnad mot detta beskrev en del lärare ett segregerande arbetssätt. Lärarna menade att 

det är bättre att de elever som stör eller har problem lämnar klassrummet till exempel i en 

liten grupp eftersom de stör arbetsron för resten av klassen eller att eleverna ligger på för 

olika nivå för att kunna arbeta i samma klassrum. 

... när man har elever som är otroligt svaga i matte, ligger på annan nivå än resten av klassen 

tror jag att eleven utvecklas mer i att gå i en liten mattegrupp… (R) 

 

6.3.3 Undervisning för elever i matematiksvårigheter 

Lärare berättade att förutsättningar för lärande är att skapa goda relationer med eleverna så att 

delaktighet skapas. Detta för att eleverna ska hitta motivation och lust att lära.  
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...viktigt att få en god relation med eleven så att jag förstår hur jag ska hjälpa eleven till att 

hitta sin egen motivation och lust till att lära. (R)  

 

Lärare menade att det är viktigt att skapa ett klassrumsklimat där eleverna får möjlighet att 

berätta hur de har tänkt, får möjlighet att resonera, arbeta kollegialt och där det är tillåtet att 

göra fel. 
 

Man måste ge eleven möjlighet att få berätta hur den tänkt oavsett om resultatet är rätt eller 

fel. (K) 

 

Lärare berättade att de försöker tänka ut uppgifter som är nära elevernas vardag och på så sätt 

göra matematiken intressant, rolig och väcka elevernas nyfikenhet och intresse.  

 
Jag brukar fånga upp elevernas tankar runt deras vardag som att exempelvis köpa spel, vad 

kostar spelen, finns spelen på rea, hur får man ihop pengar osv…(J) 

 

Några lärare menade att de vet hur de ska lägga upp undervisningen och planerar därefter, 

men ibland sker något som gör att man inte har möjlighet att räcka till som exempelvis att 

sitta ner och lyssna på elevernas tankar. 

 
... ibland blir det svårt att låta eleven få den tid den behöver för att förklara och detta kan ju 

innebära att eleven tappar lusten att fortsätta ... (B) 

 

Flertalet av lärarna lyfte vikten av att klassläraren och specialläraren arbetar nära varandra 

och på så sätt utövar ett kollegialt lärande utifrån sina erfarenheter.  
 

Oavsett var problemet ligger måste vi tillsammans hitta det rätta pedagogiska arbetssättet så 

eleven utvecklar sina färdigheter åt rätt håll, tillsammans kan vi se helheten. (C) 

 

Sammanfattning: 

Lärare berättade att förutsättningar för lärande är att skapa goda relationer med eleverna så att 

delaktighet skapas. Lärarna uppgav också att de strävar efter att alla elever ska känna sig 

inkluderade i undervisningen men att en del elever ändå kan känna sig exkluderade i den 

inkluderande miljön. Till skillnad mot detta beskrev en del lärare ett segregerande arbetssätt. 

Dessa lärare menade att det är bättre att de elever som stör eller har problem lämnar 
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klassrummet till exempel i en liten grupp. Lärarna underströk vikten att skapa ett 

klassrumsklimat där eleverna får möjlighet att resonera, arbeta kollegialt och där det är tillåtet 

att göra fel. Många lärare nämner vikten av fortbildning och kollegialt lärande som en 

förutsättning för god undervisning.  

 
6.4 Resultatanalys 
Vi har analyserat resultatet utifrån de specialpedagogiska perspektiv och begrepp vi skrivit 

om tidigare.  

 

Lärarna såg på extra anpassningar som en kompensatorisk lösning vars uppgift främst är att 

kompensera eleven utifrån de brister denna uppvisar. Lärarna beskrev de extra 

anpassningarna som särskilda, tillrättalagda insatser för att stärka elevens svaga sidor. Vi 

kopplar detta till det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet, som bygger på 

tanken att man ska ge den enskilde eleven möjlighet att fungera genom att tillsätta extra 

resurser till en särskild tillrättalagd undervisning för att stärka elevens svaga sidor (Ahlberg, 

2013; Asp-Onsjö, 2008; Haug, 1998; Nilholm, 2006; Sjöberg, 2006). Till skillnad mot detta, 

berättade en del av lärarna, i vår studie, att de försöker sträva efter att anpassa undervisningen 

med alla elever närvarande i klassrummet på ett sätt så att alla elever ska känna sig delaktiga 

enligt det kritiska perspektivet. Det kritiska perspektivet innebär att barns olikheter är ett 

grundläggande faktum som det pedagogiska arbetet måste anpassas till (Nilholm 2006).  

Dokumentation runt elever i behov av särskilt stöd beskriver oftast elevens brister och 

tillkortakommanden enligt det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet. 

Lärarna berättade också att det är viktigt att kartlägga hur elever, som är i behov av extra 

stöd, fungerar som individer, i grupp, i skolan och i den omgivande miljön som helhet innan 

man bestämmer vilka insatser som ska sättas in, vilket kan kopplas till det relationella 

perspektivet (Ahlberg, 2013; Sjöberg, 2006; Szönyi, 2012). Det relationella perspektivet 

utmärks av att svårigheter uppstår i relationen mellan individen och omgivningens krav och 

problem (Ahlberg, 2013; Sjöberg, 2006; Szönyi, 2012). Samtidigt visar vårt resultat att 

lärarna i vår studie hade det kategoriska-, kompensatoriska- och individperspektivet 

(Ahlberg, 2013; Asp-Onsjö, 2008; Haug, 1998; Nilholm, 2006; Sjöberg, 2006) som 

utgångspunkt, vid dokumentationen, och att de sedan vävde in frågeställningar kring eleven 

utifrån det relationella perspektivet.  
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Flera lärare i vår studie uttryckte det relationella perspektivet angående elever i behov av 

extra anpassningar (Ahlberg, 2013; Sjöberg, 2006; Szönyi, 2012). Lärarna beskrev att de 

tidigt tar hjälp av speciallärare och EHT samt att en fungerande elevhälsa är avgörande för att 

eleven ska få det stöd den har rätt till då de extra anpassningarna inte räcker till. Lärarna var 

eniga om att det är av största vikt att tidigt identifiera svårigheter för att snabbt kunna sätta in 

adekvat stöd.  

 

Flera av lärarna underströk vikten av en inkluderande undervisning, ett tillåtande och gott 

klassrumsklimat där alla elever kommer till tals, där det är tillåtet att misslyckas, att få vara 

olika och att behandla varandra med respekt. Detta är i enligt det relationella perspektivet 

(Ahlberg, 2013; Sjöberg, 2006; Szönyi, 2012) där läraren konsekvent och omsorgsfullt bör 

främja ett bra beteende i hela klassen som grupp och där olika starka sidor ses som en resurs. 

Vikten av fortbildning och kollegialt lärande är en förutsättning för god undervisning, enligt 

flera av lärarna i vår studie.  

 

Det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet utmärks av att en elevs 

svårigheter och tillkortakommanden betraktas som något som ligger förankrat hos individen 

själv och att skolan kan stärka elevens svaga sidor genom att tillsätta extra resurser till en 

särskild tillrättalagd undervisning. Dessa perspektiv kan beskrivas som segregerande, 

exkluderande, diskriminerande och stigmatiserande enligt forskare (Ahlberg, 2013; Asp-

Onsjö, 2008; Haug, 1998; Nilholm, 2006; Sjöberg, 2006). Vårt resultat visar att några lärare i 

vår studie hade ett kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet och ett 

segregerande arbetssätt eftersom dessa lärare menade att det är bättre att de elever som stör 

eller har problem lämnar klassrummet till exempel i en liten grupp eftersom de stör arbetsron 

för resten av klassen eller att eleverna ligger på för olika nivå för att kunna arbeta i samma 

klassrum. Till skillnad mot detta hade flera av lärarna det kritiska perspektivet. Dessa lärare 

berättade att elever med extra anpassningar arbetar tillsammans med övriga klassen hela 

tiden. Enligt Nilholm (2006) betonas delaktighet och inkludering i det kritiska perspektivet. 

Särlösningar och exkludering ska undvikas.  
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7 Diskussion 
Vårt syfte med studien var att få förståelse för hur lärare upplever och beskriver hinder och 

möjligheter i arbetet med extra anpassningar i matematikundervisningen för årskurs 1-6. Vi 

kommer här att diskutera vårt resultat i förhållande till vårt syfte och frågeställning, som vi 

delat in i tre teman: Anpassningar, Tidiga insatser och God lärmiljö. Vi diskuterar vårt 

resultat utifrån styrdokument och skolverkets rapporter, tidigare forskning samt olika teorier.  

 

7.1 Extra anpassningar 

Enligt Nilholm (2006) har det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet en 

dominerande position i skolan. En avgörande tendens i detta perspektiv är att lokalisera 

förmågor eller egenskaper som i någon mening är problematiska hos individen som är bärare 

av problemet. Det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet bygger på tanken 

att man ska ge den enskilde eleven möjlighet att fungera genom att tillsätta extra resurser till 

en särskild tillrättalagd undervisning för att stärka elevens svaga sidor (Ahlberg, 2013; Asp-

Onsjö, 2008; Haug, 1998; Nilholm, 2006; Sjöberg 2006). Enligt teorierna kopplar vi extra 

anpassningar som en åtgärd som kan kallas en kompensatorisk lösning. På frågeställningen 

hur lärare beskriver sitt arbete med extra anpassningar, visar vårt resultat att lärarna i vår 

studie använder extra anpassningar som en kompensatorisk lösning vars uppgift främst är att 

kompensera eleven utifrån de brister denna uppvisar. Lärarna uppger extra anpassningar som 

en förutsättning för att den enskilde eleven ska ges möjlighet att fungera i klassrummet. 

Lärarna vi intervjuat beskriver de extra anpassningarna som särskilda, tillrättalagda insatser 

för att stärka elevens svaga sidor. Enligt vår teori är alltså extra anpassningar en 

kompensatorisk lösning utifrån ett kompensatoriskt-, kategoriskt- och individperspektiv. Vårt 

resultat visar också att en del av lärarna strävar efter att anpassa undervisningen på ett sätt så 

att alla elever ska känna sig delaktiga i klassrummet enligt det kritiska perspektivet. Nilholm 

(2006) skriver att i det kritiska perspektivet betonas delaktighet och inkludering och 

särlösningar ska undvikas. Både pedagogisk och specialpedagogisk kompetens ses som en 

förmåga att anpassa undervisningen till barns olika förutsättningar så att alla elever känner 

sig delaktiga i arbetet. Utifrån alla våra intervjuade lärare kan vi se att lärarna försöker 

anpassa verksamheten efter alla elevers förutsättningar så att alla elever känner sig 

inkluderade och utvecklar interaktion med varandra. Detta är i enlighet med Hattie (2009) 

som menar att framgångsrika lärare som har förmåga att kommunicera, stimulera, motivera 

och leda eleverna, oftast lyckas skapa ett sammanhang för elevens lärande utifrån elevens 

förutsättningar. Enligt Skolverket (2014b) kan exempel på extra anpassningar vara särskilt 
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schema, tydliga instruktioner, stöd för att sätta igång arbetet, hjälp att förstå texter, digitala 

hjälpmedel, anpassade läromedel, extra färdighetsträning, enstaka specialpedagogiska 

insatser eller att få ett undervisningsområde förklarat på annat sätt. Samtliga lärare som vi 

intervjuat arbetar på ett sätt som är i enlighet med Skolverkets riktlinjer när det gäller extra 

anpassningar i klassrummet. Skolverket (2014b) skriver också att det enligt skollagen 

framgår att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar. Lärarna i vår studie strävar efter att anpassa undervisningen på ett sätt så att 

alla elever ska känna sig delaktiga. Detta är i enlighet med Skolverket (2014a; 2014b) som 

skriver att läraren har ansvar för att anpassa den ordinarie undervisningen så att den passar 

alla elever. Vi ser alltså att lärarna har både det kompensatoriska-, kategoriska- och 

individperspektivet samt det kritiska perspektivet.  

 

På frågeställning om skillnaden på extra anpassningar och särskilt stöd fick vi resultatet att 

lärarna är osäkra på skillnaden på extra anpassningar och särskilt stöd. De upplever att det 

inte finns någon tydlig gräns och att det är svårt att säga när extra anpassningar övergår till 

särskilt stöd. Skolverket (2014a) beskriver att det inte ges några tydliga riktlinjer när extra 

anpassningar övergår till särskilt stöd utan det är en tolkningsfråga. Läraren får i uppdrag att 

värdera och tolka vad som är extra anpassningar respektive särskilt stöd.  

 

7.2 Dokumentation 

Dokumentation runt extra anpassningar och särskilt stöd är inget vi ställde specifika frågor 

om till våra lärare under intervjuerna. Ändå är det något som samtliga lärare tar upp som en 

stor del av arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Några av 

lärarna i vår studie berättar att det är skillnaden på dokumentationen som är den verkliga 

skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd. De menar att det inte är så stor 

skillnad på insatserna. Detta är inte i enlighet med Skolverket (2014a) som skriver att särskilt 

stöd är insatser av mer ingripande karaktär jämfört med extra anpassningar. Till skillnad mot 

detta beskriver några av våra lärare att skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd 

är stor. Dessa lärare menar, i enlighet med Skolverket (2014b), att anpassningar är mindre 

insatser i klassrummet och särskilt stöd är återkommande och mer ingripande insatser av 

specialläraren.  
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När det gäller hur omfattande dokumenterandet av elever i behov av särskilt stöd är visar vårt 

resultat på att detta varierar framförallt beroende på lärarnas arbetsplats, det vill säga på 

lokalt arbetssätt, riktlinjer och de resurser som finns tillgängliga. Den skolkultur som finns på 

skolan påverkar också vad och hur man dokumenterar. Skolverket (2013) skriver att 

åtgärdsprogrammet i första hand ska användas för att anpassa undervisningssituationen i den 

ordinarie gruppen eller klassen, vilket vi kan koppla till det relationella perspektivet. Enligt 

Ahlberg (2013) innebär det relationella perspektivet att skolsvårigheter studeras med fokus på 

relationer och interaktioner och i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. I motsats 

till detta menar Szönyi (2012) att skolorna i realiteten oftast hittar orsakerna till en elevs 

svårigheter hos eleven själv och att åtgärderna oftast handlar om att träna det eleven inte kan. 

Det saknas nästan helt analyser av lärarens roll eller upplägg av undervisningen. I likhet med 

detta skriver Asp-Onsjö (2008) att det i åtgärdsprogram ofta beskrivs hur eleven borde vara 

för att fungera bättre. Detta indikerar istället på det kompensatoriska-, kategoriska- och 

individperspektivet. I enlighet med det kompensatoriska-, kategoriska- och 

individperspektivet, beskriver flera av lärarna i vår studie att åtgärdsprogrammen och 

dokumentationen i IUP oftast beskriver vilka typer av åtgärder som ska sättas in, eller har 

satts in, för att en elev ska nå så långt som möjligt i undervisningen utifrån elevens 

svårigheter. Till skillnad mot detta beskriver flera lärare att kartläggningar, som skrivs runt 

elever där stödet inte räcker till, kartlägger elevens situation på både organisations-, grupp- 

och individnivå. Här ser vi att flera av lärarna har ett relationellt perspektiv. Samtidigt 

berättar lärarna att de först utgår från elevens svårigheter när de kartlägger och att den biten 

är den viktigaste. Det indikerar att lärarna i vår studie det kategoriska-, kompensatoriska- och 

individperspektivet (Ahlberg, 2013; Asp-Onsjö, 2008; Haug, 1998; Nilholm, 2006; Sjöberg, 

2006) som utgångspunkt och att de sedan vävde in frågeställningar kring eleven utifrån det 

relationella perspektivet. Runström Nilsson (2015) skriver att en kartläggning av en elevs 

behov av stöd  alltid ska göras på skol-, grupp- och individnivå. En elevs svårighet får aldrig 

läggas på den enskilda individen.  

  

7.3 Tidiga insatser och externa insatser 

På frågeställningen om vilka aspekter lärarna upplever som viktiga, när det gäller stödinsatser 

i form av extra anpassningar, trycker lärarna på vikten av tidiga insatser. Alla lärarna i vår 

studie strävar efter att så snart man ser att elever inte följer förväntad utveckling så försöker 

man kartlägga var problemet ligger. Detta för att snabbt kunna sätta in åtgärder eftersom 

lärarna inte vill att eleven ska tappa sitt självförtroende och tillit till sitt lärande. Flera av 
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lärarna uppger dock att det är lättare att få resurser till stöd för elever när det närmar sig 

nationella prov och man befarar att en elev inte når målen. Detta trots att Skolverket (2011) i 

Lgr11, betonar elevens rätt till stöd så snart det framkommer att risk finns att inte utvecklas i 

riktning mot kunskapsmålen. Majoriteten av lärarna vi intervjuat uppger att det är av största 

vikt att tidigt kartlägga elevernas kunskaper för att snabbt identifiera elever i behov av 

särskilt stöd. Detta är i enlighet med Dowker (2005) och Lundberg och Sterner (2009) som 

menar att det är viktigt att tidigt kartlägga vilka inlärningssvårigheter eleven har. Vidare är 

det också betydelsefullt att analysera kartläggningen så att eleven får adekvat hjälp på 

lektionerna. Att lärarna i vår studie förespråkar tidiga insatser är även i enlighet med 

Pettersson (2010) och Rudd et al. (2008) som betonar vikten av att elever som visar på brister 

i begreppsförståelsen uppmärksammas tidigt, redan i förskoleklass, och att de redan i de 

tidiga årskurserna får adekvat hjälp. Om inte eleven får den hjälp och stöd eleven har behov 

av har svårigheterna en tendens att kvarstå under lång tid. Detta stöds av flera forskare 

(Hannula et al. 2010; Lundberg & Sterner 2009; Karagiannakis et al., 2014; Lunde, 2011; 

Reikerås, 2013) som också skriver om vikten av tidiga insatser. 

  

En annan aspekt, förutom tidiga insatser, lärarna framhöll som viktig när det gäller 

stödinsatser i form av extra anpassningar, är behovet av externa insatser. Tillvägagångssättet 

lärarna i vår studie använder sig av när de upptäcker att eleverna inte utvecklas utifrån 

kunskapsmålen varierar. De flesta uppger att de följer en gång där de inledningsvis testar 

olika strategier i klassrummet, därefter diskuterar de med speciallärare. Detta är i enlighet 

med Skolverket (2011) som skriver att anpassningar i undervisningen görs i samråd med 

elevhälsoteamet och att det i en lärares uppdrag ingår att se och ta hänsyn till varje enskild 

elevs behov, erfarenheter och förutsättningar. I uppdraget ingår också att läraren ska, enligt 

skolverkets riktlinjer, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Vi kan 

konstatera att flera lärare i vår studie, i samråd med speciallärare, använder det relationella 

perspektivet när de ser att en elev är i behov av extra anpassningar. Lärarna beskriver vikten 

av en inkluderande undervisning samt hur elever som är i behov av extra anpassningar 

fungerar som individer, i grupp och i skolan och den omgivande miljön som helhet i analysen 

av vilka insatser som ska sättas in. Det relationella perspektivet innebär exempelvis att 

åtgärdsprogram skrivs utifrån elevens problem med fokus på vad som orsakar elevens 

svårigheter i miljön och i elevens samspel med omgivningen. Åtgärder ur detta perspektiv 

leder därför ofta till förslag och riktlinjer som pekar på en långsiktig utveckling av 

undervisningen. Samtidigt ser vi att de flesta extra anpassningar som utförs i klassrummen är 
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kompensatoriska lösningar utifrån det kompensatoriska-, kategoriska- och 

individperspektivet. 

 

Flera lärare berättar att de fyller i en blankett inför att ärendet tas upp på EHT. Där ska 

läraren först kartlägga runt eleven på olika nivåer för att se problemet ur olika perspektiv. 

Detta indikerar att lärarna har ett relationellt perspektiv. Ahlberg (2013) skriver att i det 

relationella perspektivet studeras skolsvårigheter med fokus på relationer och interaktioner 

och i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. Därför studeras samspelet och 

relationer mellan individer, grupper, skolan och samhället i övrigt. Detta kopplar vi till 

Skolverket (2014b) som skriver att det är viktigt att man kartlägger elevens situation på skol-, 

grupp- och individnivå där de förhållanden som är aktuella och påverkar elevens skolsituation 

ska beskrivas. Detta är viktigt för att få en komplett bild över vilka tidiga insatser som 

behöver göras för att möta en specifik elevs behov. I likhet med detta anser många lärare i vår 

studie att det, vid kartläggning av elev, är viktigt att man tittar på elevens hela situation på 

olika nivåer: individ-, grupp- och skolnivå, men att den viktigaste biten är elevens 

svårigheter. Där ser vi att lärarna har det kompensatoriska-, kategoriska- och 

individperspektivet. Vår slutsats är att lärarna, vid kartläggningar, har en blandning av det 

kategoriska-, kompensatoriska- och individperspektivet samt det relationella perspektivet. 

 

Lärarna vi intervjuat är eniga om att så snart det uppdagas att en elev är i behov av extra 

anpassningar, stöd eller träning för att kunna följa med i undervisningen, tar man hjälp av 

speciallärare eller EHT. Fungerar inte anpassningarna intensifieras dessa under en period 

innan det kan bli fråga om särskilt stöd. Lärarna berättar att det är deras ansvar att larma 

elevhälsoteamet, för att få stöd, när en elev inte når förväntat resultat. Detta stämmer överens 

med Skolverket (2014b, 2011) som skriver att det ingår i den specialpedagogiska 

kompetensen att ha kännedom om olika former av extra anpassningar. De extra 

anpassningarna kan göra undervisningen mer tillgänglig för elever och det är viktigt att ta 

tillvara den specialpedagogiska kompetensen i ett tidigt skede för att stödja lärarnas arbete 

med att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande. Sjöberg (2006) 

menar att vilket specialpedagogiskt perspektiv som används alltid får konsekvenser för vilka 

åtgärder skolan sätter in för att hjälpa eleven. Det får också konsekvenser när det gäller hur 

skolan, lärare, elever och föräldrar ser på hela problemsituationen. Valet av perspektiv får 

konsekvenser för eleven på olika nivåer, både för det övergripande pedagogiska arbetet i 

klassrummet och för de specialpedagogiska insatserna skolan sätter in för att hjälpa eleven, 
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menar Sjöberg (2006). Även här visar vårt resultat att lärarna i vår studie har ett synsätt som 

är en blandning av det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet och det 

relationella perspektivet.  

 

7.4 God lärmiljö och undervisning 

Vi kan utifrån våra intervjuer konstatera att lärarna har en samstämmig syn på att 

klassrumsklimatet har stor betydelse för att skapa en god lärmiljö. De visar i detta 

sammanhang på viljan att skapa förutsättningar för goda interaktioner. I likhet med detta 

skriver Boaler (2011) att läraren behöver lära sina elever att arbeta tillsammans med respekt. 

Detta kräver att läraren konsekvent och omsorgsfullt odlar ett bra beteende i gruppen där 

olika starka sidor ses som en resurs. Lärarna i vår studie lyfter att klassrummet ska vara 

inbjudande, väcka lust till lärande. Vara en tillåtande plats där alla får komma till tals och där 

det är tillåtet att misslyckas. Det handlar om att lära av varandra, skapa trygghet och studiero, 

menar lärarna. Detta stöds av flera forskare, (Brandell & Backlund, 2011; Bergqvist et al., 

2010; Boaler, 2011; Daland & Dalvang, 2013; Håkansson & Sundberg, 2012; Lundberg & 

Sterner, 2009; Peng och Nyroos, 2012) som menar på att tyst räkning i matematikboken inte 

gynnar eleverna i deras  matematikutveckling. Eleverna får då inte tillräckligt med möjlighet 

att utveckla kommunikativa och sociala kompetenser. Det blir för lite samarbete mellan 

eleverna och för lite matteprat. 

 

Flera av lärarna i vår studie anser att det är gynnsamt för eleverna att regelbundet få extra 

färdighetsträning och repetition med speciallärare för att automatisera grundläggande 

matematik. Detta arbetssätt är inte i enlighet med flera forskare, (Boaler, 2011; Lithner, 2013; 

Magne, 1998) som anser att det inte är gynnsamt för elever att repetera samma metoder om 

och om igen. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) skriver också om att tillgodose 

just elevers delaktighet i lärandet och miljöer som är anpassade efter alla elevers 

förutsättningar. Även Vala och Óskarsdòttir (2018) lyfter detta som viktiga aspekter för att ge 

alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

  

Enligt Nilholm (2006) innebär det kritiska perspektivet att barns olikheter ses som en tillgång 

som berikar skolan. Olikheter ska ses som en tillgång och varje elev ska kunna arbeta utifrån 

sina matematiska förmågor. Vala och Óskarsdòttir (2018) skriver: 
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While diversity in classrooms may challenge teachers, it is also a source of the richness, 
interest, and enhanced learning possibilities that bring to life the well known notions that 
children learn in various ways, makes different contributions to the learning community, use 
different amount of time, and need different instructions and different tasks in order to learn 
(s. 133). 
 

 I vår studie framträder det att några av lärarna har det kritiska perspektivet då de planerar sin 

undervisning utifrån elevernas olika behov. Lärarna försöker göra undervisningen så 

tillgänglig som möjlig för eleverna. Alla elever ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. 

Detta är i enlighet med Bergqvist et al. (2010) som skriver att elevernas utvecklande av 

matematisk kompetens är ett av målen för elevers lärande och ska ligga till grund för 

matematikundervisningen. Några av lärarna i vår studie beskriver att det fysiska klassrummet 

ska präglas av en lärmiljö som ska främja lärande och som innehåller bland annat konkret 

lärmaterial, Ipad, digitala hjälpmedel och plockmaterial av olika slag. Lärarna uppger också 

att en god lärmiljö innebär en undervisning som är inkluderande, tillåtande, att det finns ett 

gott klassrumsklimat där alla elever kommer till tals, att det är tillåtet att misslyckas och att 

det är okej att alla arbetar utifrån sin nivå. I likhet med detta menar Björklund Boistrup 

(2013) att det är viktigt att skapa en god lärmiljö där man kan resonera och pröva sig fram till 

olika lösningar och där det ges möjlighet att vara delaktig. Boaler (2011) menar att om 

läraren lyckas tillhandahålla uppgifter som gör matematiken intressant och rolig samt att den 

formuleras på ett sätt så att den väcker elevernas nyfikenhet och intresse, så kommer eleverna 

att känna ett ägarskap inför arbetet och på så sätt lär de sig mer automatiskt.  

 

Många lärare nämner vikten av fortbildning och kollegialt lärande som en förutsättning för 

god undervisning. Att tillsammans med kollegor få analysera och diskutera svårigheter inom 

matematikundervisningen samt dela med sig av erfarenheter och goda exempel utvecklar 

undervisningen enligt lärarna. Detta är i enlighet med flera forskare, (Olteanu, 2018; Vala & 

Òskarsdòttir, 2018) som skriver om vikten av kompetensutveckling och kollegialt lärande. I 

likhet med detta skriver Moscardini (2015) god matematikundervisning främjas genom att 

höja lärarnas matematiska kompetens.  

 

7.5 Inkludering 

 I vårt resultat ser vi att lärarna är väl medvetna om att det är en balansgång mellan att elever 

känner sig inkluderade eller exkluderade. Lärarna uttrycker bland annat att man kan ha 

uppfattningen att en elev är inkluderad när den i själva verket känner sig exkluderad. Nilholm 



 41 

(2006) skriver att inkluderingsbegreppet bör ses i relation till det kritiska perspektivet. I vårt 

resultat ser vi att flera av lärarna strävar efter att anpassa undervisningen på ett sätt så att alla 

elever ska känna sig delaktiga enligt det kritiska perspektivet. Enligt Nilholm (2006) utmärks 

det kritiska perspektivet av att barns olikheter är ett grundläggande faktum som det 

pedagogiska arbetet måste anpassas så att alla elever känner sig delaktiga. Delaktighet och 

inkludering betonas och särlösningar ska undvikas. Både pedagogisk och specialpedagogisk 

kompetens ses som en förmåga att anpassa undervisningen till barns olika förutsättningar så 

att alla elever känner sig delaktiga i arbetet. Lärare i vår studie beskriver att alla är i 

klassrummet hela tiden för att alla elever ska känna sig inkluderade i undervisningen och 

delaktiga i klassrummet. Dessa lärare har ett synsätt som stämmer med det kritiska 

perspektivet som utmärks av att det pedagogiska arbetet måste anpassas på ett sätt så att alla 

elever känner sig delaktiga. Begreppet inkludering handlar om att pedagogiska praktiker ska 

öka sin förmåga att undervisa en mångfald av elever skriver Nilholm (2006). Inkludering 

handlar dock inte bara om en fysisk placering av barn utan en tillhörighet. Roos (2013) menar 

att en missuppfattning är att begreppet inkludering endast handlar om placering men 

inkludering handlar i själva verket om att känna gemenskap och vara en del av en grupp. 

Haug (1998) menar att inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske inom 

ramen för barnets klass. Undervisningen ska vara individuellt tillrättalagd för alla barn i 

samma skola och klassrum, menar Haug (1998). Lärarna i vår studie beskriver att det ibland 

är svårt att inkludera elever i undervisningen. En del elever kan känna sig exkluderade i den 

inkluderande miljön. En elev som arbetar med anpassat material i klassrummet kan ju då 

uppleva att den är exkluderad fast den är inkluderad. Här ser vi att några av lärarna har ett 

kritiskt perspektiv men att det ändå inte säkerställer att eleven känner sig inkluderad. 

Fischbein (2009) och Savage (2006) skriver om att särskiljande lösningar kan vara mer 

negativt än positivt för elever i svårigheter i klassrumssituationer och att det är till fördel för 

dessa elever att befinna sig i en inkluderande organisation. Det kan ju också vara så att det 

kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet spelar in när läraren väljer ut det 

anpassade materialet. Anpassat material kan ju också räknas som kompensatoriskt och som 

tillrättalagd undervisning enligt det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet. 

Detta perspektiv utmärks av att en elevs svårigheter och tillkortakommanden betraktas som 

något som ligger förankrat hos individen själv (Ahlberg, 2013; Asp-Onsjö, 2008; Haug, 

1998; Nilholm, 2006; Sjöberg, 2006). Vi kan se att många av lärarna i vår studie har ett 

individ-, kategoriskt- och kompensatoriskt perspektiv då de beskriver att skolan ska ge den 

enskilde eleven möjlighet att fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskild 
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tillrättalagd undervisning för att stärka elevens svaga sidor. Den kompensatoriska lösningen 

kan beskrivas som segregerande, exkluderande, diskriminerande och stigmatiserande enligt 

forskare (Fischbein, 2009; Savage, 2006). Vi ser alltså att lärarna i studien har en ett blandat 

specialpedagogiskt synsätt utifrån det kompensatoriska-, kategoriska- och individperspektivet 

samt det kritiska perspektivet. 

 

7.6 Metoddiskussion 

Vi genomförde en kvalitativ studie då vår ambition var att få en fördjupad förståelse för hur 

matematiklärare ser på, upplever och beskriver arbetet med extra anpassningar i 

matematikundervisningen. Vi valde mellan fokusgrupp och enskilda semistrukturerade 

intervjuer och bestämde oss för enskilda semistrukturerade intervjuer. Genom att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer fick vi möjlighet att ta del av varje enskild lärares 

beskrivningar utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser. Creswell och Poth (2018) 

skriver att den kvalitativa forskningsansatsen är lämplig eftersom den ger möjlighet att ta del 

av respondenternas uppfattningar. Kvale och Brinkman (2014) skriver att vid en intervju 

skapas en interaktion mellan den som intervjuar och lärare som intervjuas.  

 

Vi upplevde inga problem med att hitta lärare att intervjua, alla som tillfrågades var mycket 

positiva till att delta i studien. Vi använde oss av bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2011; 

Denscombe, 2016) och intervjuade 18 lärare i vår närhet. Om 18 lärare är lagom många är 

svårt att säga, men det var så många som vår tid och resurser räckte till. Kvale och Brinkman 

(2014) skriver att det är svårt att i förväg veta hur många personer som bör intervjuas för att 

få ett tillräckligt bra underlag för analys och resultat, men att många studier skulle ha vunnit 

på färre intervjuer och istället skulle mer tid kunnat ägnas åt att förbereda intervjuerna samt 

att analysera dem. Vid intervjuerna har vi följt forskningsetiska aspekter. 

 

Transkriberingarna har gjort att vi har kunnat synliggöra varje enskild lärares intervjusvar och 

på så sätt har vi tillsammans kunnat sammanställa och kategorisera utifrån studiens teman. I 

vårt resultat fick vi fram många tankar om dokumentation utan att vi ställde någon specifik 

fråga om detta, utifrån vår intervjuguide (bilaga 2, intervjuguide). Vi har haft förmånen att 

vara tre studenter som har gjort studien tillsammans. Vi har tolkat alla transkriberingar var för 

sig för att sedan genomföra en gemensam analys. Detta upplever vi har bidragit till att stärka 

reliabiliteten avseende vårt resultat. Vi är dock medvetna om att studiens resultat inte är 

generaliserbart då vi i vår studie har ett begränsat antal lärare som inte kan sägas vara 
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representativa för alla lärare. Detta gör att studiens resultat inte kan generaliseras och därmed 

inte är giltigt för alla lärare utan endast för deltagande lärare. Detta är, enligt Bryman (2011), 

en vanlig avgränsning i kvalitativa studier. Vi är nöjda med vårt val av antal lärare som vi har 

intervjuat, då vi anser oss ha fått tillräcklig information för att genomföra vår studie. Vi anser 

också att vi har fått svar på våra frågeställningar och studiens syfte. Vi har även kunnat 

koppla vårt resultat till tidigare forskning och teori. Vi har tillsammans genomfört hela detta 

arbete samt gemensamt skrivit texten i ett Google drivedokument. 

 

8  Fortsatt forskning  

Om vi hade haft mer tid och resurser hade det varit intressant att göra observationer i 

klassrummen hos de lärare vi intervjuat för att se hur lärarna utför de extra anpassningar de 

beskriver. Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att intervjua elever och ta del av 

deras uppfattningar om hur  extra anpassningar implementeras och synliggörs. Det skulle 

även vara intressant att ta reda på vårdnadshavarens uppfattning inom området. Det vore 

också intressant att ta reda på om eleverna känner sig inkluderade i de klassrum där lärarna 

beskriver att de arbetar på ett sätt så att alla elever känner sig inkluderade. Ett annat förslag 

till fortsatt forskning inom området skulle vara att intervjua specialpedagoger och 

speciallärare för att se vad de har för uppfattningar om extra anpassningar.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
Hej! 
Vi är tre lärare, Anna Skagersjö, Hannah Eriksen Göthberg och Lena Colling som läser sista 
terminen på speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi skriver ett 
examensarbete om extra anpassningar inom matematikundervisningen. Syftet med vårt 
examensarbete är att vi vill få förståelse och kunskap om hur matematiklärare upplever och 
beskriver sitt arbete med extra anpassningar för elever med svårigheter i matematiken.  
För att få underlag till vårt arbete skulle vi vilja intervjua dig under ca 40-60 min. 
 Vi vill även informera dig om att samtalet kommer att spelas in för att vi ska kunna arbeta 
med det insamlade materialet. Ditt deltagande är frivillig och du kan när som helst avbryta 
din medverkan. Vi vill understryka att det insamlade materialet kommer att avidentifiera samt 
namn och platser fingeras. 
Är du intresserad att deltaga så kan du bekräfta detta genom mail eller via telefon senast den 
13 september. Vi ser helst att intervjun genomförs under vecka 37 till vecka 39 om det 
fungerar för dig. Tid och plats bestämmer givetvis du. 
 
Vi hoppas att du önskar kunna hjälpa oss med dina erfarenheter och tankar. Önskar du 
ytterligare information får du gärna kontakta oss. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Anna Skagersjö:   skagersjo@gmail.com    tel:073 7084965 
Hannah Eriksen Göthberg:  hannah.gothberg@arvika.com   tel:070 2867289 
Lena Colling:    strandv25@hotmail.com    tel:072 2252984 
 
Handledare: Anna-Lena Andersson: anna-lena@mdh.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 49 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

Inledning: 
Hej! 
Tack för att du kunde ta dig tid att ställa upp på denna intervju och dela med dig av dina 
erfarenheter. 
Vi är tre lärare, Anna Skagersjö, Hannah Eriksen Göthberg och Lena Colling som läser sista 
terminen på speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi skriver 
tillsammans ett examensarbete om extra anpassningar inom matematikundervisningen.  
Syftet med vårt examensarbete är att vi vill få förståelse och kunskap om hur matematiklärare 
upplever och beskriver sitt arbete med extra anpassningar för elever med svårigheter i 
matematiken.  
 
Inledningsfrågor 
Hur länge har du undervisat i matematik? 
Vilken utbildning har du? 
 
Skolans arbete med extra anpassningar 
Kan du berätta om skolans gemensamma riktlinjer runt arbetet med extra anpassningar? 
Hur länge får en elev stöd i form av extra anpassningar innan det övergår till särskilt stöd? 
Har de nya bestämmelserna (kring extra anpassningar och särskilt stöd) förändrat skolans 
arbete med elever i behov av särskilt stöd? 
 
Lärarens arbete med extra anpassningar 
Hur ser skolans organisation ut runt elever i behov av anpassningar? 
Kan du ge exempel på extra anpassningar i matematikundervisningen? 
Hur arbetar du med extra anpassningar i matematikundervisningen? (Inkluderande/inte) 
Hur följer du upp vilken effekt de extra anpassningarna ger? 
När anser du att extra anpassningar övergår till särskilt stöd? Skillnader? 


