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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur några speciallärare använder inkluderande 

interventionsmetoder på klassrumsnivå för elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven 

i matematik. Utifrån en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer försöker 

studien att belysa två frågeställningar: Hur beskriver dessa speciallärare sitt arbete med 

inkluderande interventioner i grupp med hänsyn till organisering av interventioner och elever 

i svårigheter? Hur ramfaktorer som styrdokument, organisation, miljö och tid har betydelse 

för val av interventioner? Studiens resultat analyserades utifrån ramfaktorteoretiskt tänkande 

samt Skrtics teori om byråkratier. Litteraturen visar att varierad undervisning med metoder 

som kamratlärande, explicit undervisning och träning i metakognitiva strategier är 

framgångsrika interventionsmetoder som används som stödinsatser på klassrumsnivå. 

Resultatet från studien visar att det enbart var hälften av respondenterna som arbetade med 

dessa metoder inom ordinarie undervisning och hade ett nära samarbete med den 

undervisande läraren. Faktorerna organisation och tid blir tillsammans med den professionella 

byråkratin som beskrivs i studien de styrande faktorerna för arbetets utformning.   

Slutsatsen pekar på, i linje med tidigare forskning, att för att vara en inkluderande skola som 

använder inkluderande interventioner måste viljan finnas på alla nivåer och tid avsättas för 

samarbete samt diskussioner. 

 

Nyckelord: Specialpedagogik, inkluderande interventioner, ramfaktorer, 

interventionsmetoder, elev i matematiksvårigheter. 
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1. Inledning 

Utifrån examensmålen för speciallärarexamen (SFS 2017:1111) och eget intresse har vi under 

vår utbildningstid ofta återkommit till hur speciallärare inom matematik kan bidra med stöd i 

klassrummet. Syftet kan då vara att tillsammans med undervisande lärare utveckla 

lärandemiljöer i klassrummet så det blir till miljöer där det finns såväl specifika anpassningar 

som en tillitsfull miljö där man även kan lära av varandras fel (Schmidt, 2016). Det finns 

starkt stöd för ett inkluderande synsätt i den värdegrund som dagens skola vilar på. I såväl 

Salamancadeklarationen (2006) som FN:s barnkonvention (2018) framgår det tydligt att 

skolan ska verka inkluderande. Utifrån detta ser vi i Skolverket (2018) och Skolverket (2014) 

att skolan ska främja alla elevers utveckling och vid behov av stöd i första hand ge extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om insatserna inte är tillräckliga 

kan det inom ramen för särskilda skäl ges undervisning utanför ordinarie undervisning och då 

kan stödet ges i mindre undervisningsgrupp eller enskilt. Almqvist, Malmqvist och Nilholm 

(2015) menar, utifrån sin metastudie, att forskningsstödet för individuellt lärande inte är så 

starkt som för andra stödåtgärder. Enligt Skolverket (2011), förekommer åtgärder på 

klassrumsnivå i liten omfattning på grund av att svårigheterna oftast uppfattas som 

individuella och därmed följer åtgärder på individuell nivå. I Skolinspektionens utredning från 

2016 om extra anpassningar uppvisas brister på 11 av 15 skolor i avseende på att sätta in extra 

anpassningar som leder till ökad måluppfyllelse. Några av bristerna handlade om 

identifiering, kartläggning av elevens behov och uppföljning av de anpassningar som gjorts. I 

de skolor där det finns goda exempel kan man se att det sker analys av elevens behov, en 

insats var på en uppföljning sker. Det finns tid för samarbete mellan undervisande lärare och 

andra professioner. Rektorn har övergripande kontroll på strukturer samtidigt som det finns 

stor flexibilitet i anpassningarna.  

Vi vill i denna studie ge exempel på hur några speciallärare i matematik, använder sig av 

interventioner på klassrumsnivå och hur de beskriver de förutsättningar, utmaningar eller 

möjligheter som berörs i samband med dessa. Som blivande speciallärare är det viktigt att få 

en ökad förståelse för och kunskap om såväl praktik som organisatoriska faktorer som 

påverkar arbetet kring interventioner. 
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2. Bakgrund 

2.1 Historiska perspektiv på stödåtgärder 
 I skolverkets “Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och 

utvärdering.” görs en historisk tillbakablick där man visar på hur synen på elever i svårigheter 

och hur arbetet organiserats förändrats över tid (Skolverket, 2011). Från införandet av allmän 

folkskola 1842 fram till 1970-talet präglades synen på eleverna som fick svårigheter i 

skolsituationen utifrån medicinska, sociala och psykologiska aspekter och beskrivs som 

avvikande och så småningom i form av diagnoser. Eleverna blev hänvisade till särskiljande 

åtgärder som minikurser, kvarsittning och att barnen skickades iväg på olika typer av 

inackordering (anstalter). På 1960-talet infördes särskiljande alternativ i form av till exempel 

hörselklass, läsklass och observationsklass (Ahlström, 1992). I slutet på 1970-talet hade dock 

andelen elever i särskiljande alternativ minskat. Detta skedde efter att den statliga utredningen 

om skolans inre arbete, SIA, presenterats (Skolverket, 2011). Där talas det om en skola 

präglat av undervisningssvårigheter och att skolan behöver anpassa sina arbetssätt. År 1999 

ändrades formuleringen i skollagen från “barn med behov av särskilt stöd” till “barn i behov 

av särskilt stöd” (Skolverket, 1998). Den specialpedagogiska forskningen hade under samma 

tid fått en modell som Persson (1998) introducerade genom begreppen kategoriskt och 

relationellt perspektiv som modell för att beskriva specialpedagogisk verksamhet. Det 

kategoriska perspektivet förlägger svårigheterna hos individen och därmed genomförs 

interventioner enbart på individnivå. Det relationella perspektivet förutsätter att omgivningen 

påverkar elevens förutsättningar för lärande och den specialpedagogiska verksamheten måste 

samverka med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. 

 

2.2 Styrdokument 
Skollagen SFS 2010:800, kap. 3, talar om barn och ungdomars utveckling mot målen. Den är 

byggd utifrån tre steg där det första är att alla elever ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Steg två är när skolan, elev eller 

vårdnadshavare befarar att eleven inte kommer uppnå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen (SFS 2010:800 kap. 3, 5 §). Det tredje steget är om stöd i form av 

extra anpassningar eller om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte är 
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tillräckliga ska det anmälas till rektor som ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds.  

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 

som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (SFS 2010:800 kap.3, 7 §).  

I Skollagen SFS 2010:800, kap. 3, 11§ anges att om det finns skäl kan undervisningen ske 

individuellt eller i särskild undervisningsgrupp.  I samband med det särskilda stödet ska ett 

åtgärdsprogram upprättas där det ska framgå hur det särskilda stödet skall gå till, när åtgärden 

ska följas upp och utvärderas samt vem som är ansvarig.  

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Prevention och intervention 

I speciallärarens yrkesexamen står det att en speciallärare ska kunna arbeta såväl 

förebyggande som åtgärdande i sin yrkesroll (SFS 2017:1111). Skolverkets (2019) 

kunskapsöversikt om hälsa och lärande, tar avstamp i skolans ansvar att identifiera, förebygga 

och undanröja hinder som uppstår i verksamheten för barns och ungas lärande och utveckling. 

Nedan förtydligas begreppen förebyggande och åtgärdande arbete. Förebyggande arbete 

innebär att tidigt identifiera hinder och riskfaktorer som kan leda till misslyckande i 

lärprocessen och undanröja dessa samt stärka friskfaktorer. Åtgärdande arbete handlar om att 

när en svårighet redan uppstått, identifiera och åtgärda. I frågan av extra anpassningar och 

särskilt stöd krävs analys, planering och åtgärd. Kunskapsöversikten klargör vidare att även 

om det åtgärdande arbetet kan utgå från en individ behöver den inte riktas enbart mot 

individen utan det kan vara ett arbete på olika nivåer som på grupp- eller organisationsnivå, 

såväl som i lärmiljön.   

Engström (2015) menar att utgångspunkten för all matematikundervisning skall vara att den 

organiseras så att den fungerar för alla elever. Det betyder att samma undervisning till alla 

elever under samma tid riskerar att leda till utslagning av svagpresterande elever. Skolan 

måste organisera sin undervisning så att det finns utrymme för naturlig variation, vilket 

Engström kallar ett proaktivt förhållningssätt, prevention. När det kommer till interventioner 

fokuserar Engström på interventioner utifrån placering i tre steg: (1) klassen, (2) mindre grupp 

och (3) individuell undervisning. Engström poängterar att det i organisationen ska tydliggöras 

vem som är ansvarig för vad samt att kartläggning och utvärdering är centralt. Engströms 
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uppdelning skiljer sig från Fuchs och Fuchs (2001) tre nivåer av prevention och intervention i 

samband med matematiksvårigheter, där Fuchs och Fuchs utgår från didaktiskt innehåll. 

Dessa liknar i sin utformning det Skollagen (2010:800) kap 3 beskriver som stöd och 

stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.  Fuchs och Fuchs (2001) beskrivning av första 

nivån för prevention handlar om att utforma undervisningen i klassrummet på ett sätt som 

läraren vet är riktat för en grupp elever i klassrummet samtidigt som den är fördelaktig för 

alla. När den första nivån inte räcker till att hindra elever att utveckla svårigheter i 

matematikutvecklingen behövs andra nivåns insatser. Fuchs och Fuchs kallar denna nivå för 

andra nivåns prevention som kan likställas med intervention som föregåtts av en kartläggning 

(prereferral intervention) och undervisningen ändras med målet att öka förmågan för de elever 

som är i fokus utan att påverka möjligheten att utvecklas hos de andra i klassen. Den tredje 

nivån är intervention, där insatserna är individuellt inriktade med utökade resurser för eleven i 

fråga. En kartläggning är gjord och metod är vald enbart med hänsyn till individen. 

Intervention är dock inte synonymt med individuell undervisning utan att det finns sociala 

fördelar med att insatsen sker i ordinarie lärmiljö. Sammanfattningsvis förutsätts, enligt Fuchs 

& Fuchs (2001) och Engström (2015), att interventioner på gruppnivå innehåller kartläggning, 

implementering av åtgärder som inte begränsar övriga i klassen att utvecklas samt 

utvärdering.  

 

2.3.2. Inkludering och tillgängliga lärmiljöer 

Svenska Unescorådet (2008) definierar begreppet inkludering ” som en process som syftar till 

att möta alla elevers olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och 

samhälle samt minska exkludering i utbildningen” (s.20). Nilholm och Göransson (2016) 

klargör att inkluderingsbegreppet infördes för att skiljas från integrering, där eleverna ska 

anpassa sig för att passa in i skolan och frågan fokuserar på placering av eleverna. De 

definierar inkludering utifrån en individ- och gemenskapsinriktad definition. Det handlar då 

om att varje elev ska trivas och utveckla sina kunskaper, det vill säga, att eleven är 

pedagogisk och socialt delaktig och där olikhet ses som en tillgång. Haug (2012) som är känd 

för att förespråka demokratiskt deltagarperspektiv på inkluderingsfrågan, delar upp 

inkluderingsbegreppet i gemenskap, deltagande, delaktighet och utbyte på såväl 

organisationsnivå som i praktisk handling i klassrummet. Nilholm och Göranssons (2016) och 

Haug (2012) definitioner gör det möjligt att undersöka om ett arbetssätt är inkluderande 

genom att se om elevernas gemenskap och delaktighet ökar. 
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För att kunna nå delaktighet och inkludering i skolan behöver vi ha en lärmiljö med hög 

tillgänglighet pedagogiskt, fysiskt och socialt. Alla pedagoger i skolan behöver då ha 

kunskaper om elevernas olika förutsättningar för att kunna anpassa undervisningen och 

klassrummet efter dessa olikheter. Målet är att eleverna är aktiva i sin inlärning och att de får 

möjligheter att få sina röster hörda (Skolverket, 2016). Inkludering handlar om ett 

kontinuerligt förändringsarbete, där det är tydligt var målet är utifrån bland annat elevers 

upplevelser, kunskaper, lärarnas arbetssätt i klassrummet och rektorsroll, implementering av 

processer och undersökning/uppföljning av förändringarna (Booth & Ainscow, 2003; Kotte, 

2017; Nilholm & Göransson, 2016). 

 2.3.3 Faktorer för inkluderande interventioner  

Under de senaste 20 åren har forskning om inkludering och tillgängliga lärmiljöer tagit fart 

både nationellt och internationellt som en motreaktion mot den skolpolitiska agendan att öka 

kraven och enbart förbättra de mätbara skolresultaten (Persson & Persson, 2012).  Persson och 

Persson har i sina studier sett att genom att utveckla undervisningen för alla elever har 

skolorna även höjt sina generella skolresultat. Nilholm (2012) menar att för de flesta elever 

gäller att “pedagogik som fungerar för alla elever också fungerar för elever som har 

svårigheter att nå målen och den pedagogik som fungerar för elever som har svårigheter att nå 

målen också fungerar för alla elever” (s.111). Det kan finnas skäl för att särskilt stöd ges 

utanför elevens ordinarie grupp. Skollagen föreskriver att det kan göras undantag (SFS 

2010:800. kap.3, 11§). Det är rektor som tar beslut om att det särskilda stödet ska ges enskilt 

eller i särskild undervisningsgrupp.  

 I Sverige har det skrivits rapporter och genomförs flera forskningsprojekt angående 

inkluderande undervisning de senaste åren (Nilholm & Göransson, 2016). I Essunga kommun 

genomfördes ett skolutvecklingsprojekt som redovisas av Persson och Persson (2012). Några 

av de framgångsfaktorer som identifierats på klassrumsnivå var elevernas tilltro till sitt 

lärande som skett genom att lärarna höjt både sin pedagogiska kompetens och sin 

ämneskompetens. Detta har resulterat i tydlig struktur och varierande arbetsformer där elever 

ofta samarbetar.  Inom ramen för Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och 

förskola) genomfördes skolforskningsprojektet ”Inkluderande lärmiljöer”, ett treårigt projekt 

med 31 deltagande skolor mellan åren 2012 och 2015. Kottes (2017) avhandling utgår från 

projektet “inkluderande lärmiljöer”, där hon fokuserar på lärares uppfattning om inkludering 

men också på lärarnas praktiska och didaktiska arbete som ska bidra till alla elevers lärande. 
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Kotte betonar själva förståelsen för inkluderingsbegreppets demokratiska innebörd och 

koppling till värdegrund, då detta styr verksamheten och därmed speciallärares och lärares 

arbete.  

Internationellt finns flera exempel på forskning och rapporter om inkluderingskolor (Booth & 

Ainscow, 2003).   Några av de huvudområden som pekas ut för att lyckas med inklusion är 

kultur och praktik, där eleverna hjälper varandra och där eleverna värderas lika samt att 

undervisningen planeras utifrån elevernas förkunskaper. Ett annat exempel är i Ontario, 

Kanada, där tio års skolutvecklingsarbete resulterade i ett av världens mest framgångsrika 

skolsystem (Fullan, 2013). Fullan påstår att en gemensam vision byggd på rättvisa och 

inkludering i alla delar av utbildningssystemet är nödvändigt. Han beskriver vidare hur alla 

lärare kan berätta om vad de gör i klassrummet och varför, att de känner till varje elevs 

kunskapsutveckling och hur undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar. Båda 

dessa projekt implicerar att det är möjligt att utveckla skolsystem som är både excellenta och 

rättvisa (Ainscow, 2010; Fullan, 2013). I ett försök att utrusta lärare och 

specialpedagoger/lärare med strategier för inkluderande undervisning har Mitchell (2015) 

utarbetat ett koncept som han sammanfattar i en formel IE (inclusive education) = 

V+P+5As+S+R+L 

V = Vision, P = Placement, A = Adapted Curriculum, A = Adapted Assessment, A = Adapted 

Teaching, A = Acceptance, A = Access, S = Support, R = Resources, L = Leadership 

På detta sätt vill Michell visa på att inkluderande undervisning involverar många faktorer på 

flera nivåer. 

Utifrån Nilholm (2006) och  European Agency for Development in Special Needs Education 

(2011) och ovan angiven forskning listas några faktorer som anses viktiga för att inkludering 

ska fungera i stort. Några av de faktorer som lyfts fram på klassrumsnivå är: lyssna på eleven, 

att eleven deltar aktivt, positiva lärarattityder, god undervisningsförmåga och variation och 

lärarnas ämneskompetens samt samverkan (bilaga 3).   

Kotte (2017) tar även upp några dilemman för att lärarna ska lyckas med inkludering, 

avsaknad av avsatt tid för samtal och kollegialt samarbete med såväl ämneskollegor som 

specialpedagogisk kompetens, otillräckliga kunskaper i specialpedagogik och brist på 

pedagogiskt stödmaterial. 
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2.3.4 Specifika interventionsmetoder  

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har i en meta-studie systematiskt sammanställt 

analyser för fem olika interventionsmetoder: kamratlärande, samarbetslärande, explicit 

undervisning, metakognitiva strategier och individuell undervisning. De konstaterar att 

kamratlärande, explicit undervisning och träning i metakognitiva strategier är generella 

pedagogiska stödinsatser och ges i ordinarie klassrumsundervisning eller i mindre grupper. 

Dessa interventioner har visat på god effekt för elever i svårigheter när det gäller uppfyllelse 

av kunskapsmålen. I ytterligare forskning som vi tagit del av finner vi en mängd vinklingar på 

metoderna ovan, där kamratlärande och samarbetslärande kan ses som en organisering av 

klassrummet som berörs även vid forskning kring explicit undervisning. Under metoden 

Explicit undervisning går det att finna att undervisningen tydligt går från det konkreta till det 

abstrakta och att i problemlösning explicit lyfta ut begrepp och problemets struktur för att 

arbeta med dessa. Forskningen tar även upp att olika tekniska hjälpmedel kan användas 

framgångsrikt som en metod i en inkluderande praktik där metoderna lyfter elever i 

svårigheter med sin matematikutveckling (Kiru, Doabler, Sorrells & Cooc, 2018). Nedan 

följer en närmare beskrivning av den forskning vi tagit del av utifrån de ovan nämnda 

interventionsmetoderna.  

Kamratlärande är en metod där eleverna lär av varandra under överinseende av lärare. 

Metoden som intervention för måluppfyllelse fungerar bäst för elever med 

inlärningssvårigheter och yngre elever. Det visar sig att effekten påverkas av elevernas ålder, 

grad av självständighet samt sociala eller materiella belöningar (Almqvist, Malmqvist och 

Nilholm, 2015). Samarbetslärande innebär att eleverna arbetar i mindre grupper. För att 

metoden ska främja måluppfyllelse och inlärning behöver hela gruppen delta och bidra med 

sin förmåga, varje deltagare har ett individuellt ansvar, gruppen löser uppgiften tillsammans 

och utvärderar arbetet tillsammans. Effekten av metoden som intervention för elever i 

svårigheter har en del validitetsbrister då den är gjord på små grupper, vilket gör det svårt att 

generalisera. Metoden är dock en av de mest undersökta och har gott stöd för att främja 

måluppfyllelsen för elever i allmänhet (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015).  Bandell och 

Backlund (2011) har tittat närmare på samarbetslärande i matematik som metod och 

konstaterar dess positiva effekter. De betonar dock vikten av att läraren väljer ut uppgifter på 

lämplig nivå och leder arbetet i klassrummet.  

Explicit undervisning är ett sätt att överföra kunskap direkt till eleverna. Läraren arbetar 

utifrån en modell som eleverna själva sedan ska arbeta fram, läraren övervakar arbetet och ger 

feedback. Explicit undervisning kan se lite olika ut men det gemensamma är att det finns en 
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tydlig struktur, ett tydligt mål som eleverna tränar sina färdigheter mot och som löpande 

utvärderas samt visa att de kan överföra och använda sina nya kunskaper i en ny kontext 

(Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). Flera forskare har prövat och utvecklat metoden 

med goda resultat (Gersten at el., 2009; Jitendra at el., 2009). Jitendra at el. (2009) fokuserar 

tydliga strukturer kring problemlösning med fokus på elever i behov av stöd, där 

instruktionerna även innefattar att tydliggöra begrepp och problemets struktur. Kiru, Doabler, 

Sorrells och Cooc (2018) har tittat närmare på teknikförmedlade interventioner och huruvida 

det kunde ses som en form av explicit undervisning. Studien visade på positiva effekter på 

elevernas matematikutveckling på flera områden och förmågor samt att de flesta program de 

granskat innehöll delar av explicit undervisning. Vidare framhöll de vikten av att läraren 

måste ha genomtänkta strategier för hur man integrerar användandet av tekniken med de 

instruktioner man ger i klassrummet för att TMM (technology mediated mathematics) ska bli 

så effektivt som möjligt. Inom ramen för explicit undervisning återfanns även en studie av 

Witzel, Mercer och Miller (2003). Där undersöktes två undervisningspraktiker i algebra för 

elever med matematiksvårigheter.  Den ena var undervisning med traditionella instruktioner 

och den andra var med CRA-instruktion (Concrete-Representational-Abstract), det vill säga 

konkret till representation till abstrakt. De kom fram till att metoden CRA-instruktion är 

framgångsrik och med effektivare metod. Forskningen visar på goda resultat för CRA även på 

helklassundervisning i grundskolan (Witzel, Mercer & Miller, 2003) och som ett sätt att 

förebygga matematiksvårigheter genom tidiga insatser redan i förskolan (Clarke m.fl., 2011). 

En utveckling av CRA i svensk matematikdidaktisk forskning har gjorts av Lundberg och 

Sterner (2009), där de skriver fram fyra faser: den laborativa fasen, den representativa fasen, 

den abstrakta fasen och återkopplingsfasen. 

Metakognitiva strategier handlar enligt Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) om att lära 

sig hantera och utveckla det egna tänkandet. Undervisningen kan vara både generell och 

riktad mot ett speciellt ämnesinnehåll samt att träningen att använda metakognitiva strategier 

kan ske individuellt, i mindre grupper eller i hela klassen. Det viktiga är att läraren har 

kännedom om hur eleverna både generellt och specifikt tänker om sitt eget tänkande. 

Metaanalyser visar att denna typ av träning förbättrar skolprestationen med god tillförlitlighet. 

Abdoholssini (2012) visar att genom att träna strategier för den metakognitiva förmågan 

förbättras elevers förmåga till förståelse för ämnet matematik, framförallt rörande 

problemlösningsförmågan. Hessel, Hessels-Schlatter, Bosson och Ballis (2009) genomförde 

en studie med elever i en särskild undervisningsgrupp där strategier tränades på olika typer av 

uppgifter två gånger per dag under en 10 veckors period. I slutet av perioden visade eleverna 
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sig vara mer självständiga och aktiva i sitt lärande samt använde sig av fler externa 

minnesstrategier. 

 

Individuella lärande och individuella planer används ofta i särskilda undervisningsgrupper 

där man utgår ifrån att alla elever är olika och har olika behov (Almqvist, Malmqvist & 

Nilholm, 2015). På detta sätt planerar man utifrån elevens motivation och förmåga. Denna typ 

av intervention visar sig ge en måttlig effekt och i jämförelse med andra stödinsatser är måttet 

lågt. För att få denna metod att ge bättre effekt behövs en anpassning till elevens arbetstakt 

och progression samt att eleverna fick utvärdera sitt eget lärande. Effekten är beroende på hur 

undervisningen organiseras och detta bör kunna göras i mindre eller större grupper av elever. 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) gjorde en studie kring samundervisning som en arbetsform, 

där specialläraren undervisar tillsammans med ämneslärare, speciallärare ger 

specialpedagogiskt stöd inkluderande istället för att plocka ut eleverna. I 11 av de 13 

studieobjekten visades fördelar för elevers inlärning, eleverna som fick samundervisning 

presterade bättre, fick mer hjälp och högre betyg. När behovet av stöd är begränsat till ett visst 

område visar Dowker och Sigley (2010) i sin studie att det är framgångsrikt för elever som 

hamnat i svårigheter med aritmetik att under en period träna regelbundet och fokuserat. 

Haelermans (2017) har undersökt hur digitala verktyg påverkar eleverna prestation för 

högstadieelever i Nederländerna. Hon kom fram till att användningen av digitala verktyg gör 

undervisningen effektivare och elevprestationer förbättras speciellt hos lågpresterande elever. 

Resultaten påverkas positivt av graden av individualisering av uppgifterna och den digitala 

återkopplingen. Effekten varierar dock inom olika områden i matematik och påverkas av 

lärares och föräldrars engagemang. Störst effekt kan dock ses på uppgifter som är enkla att 

automatisera.  

 

I en studie genomförd av Fuchs, Fuchs, Caddock, Hollenbeck och Hamlett (2008) prövar de 

effekterna av att elever i behov av stöd var med i klassrumsundervisning där metoden “Hot 

Maths” används och huruvida effekten förstärks om elever i behov av stöd fick förstärkt stöd i 

smågrupper med samma typ av undervisning. I en annan en klass med 

traditionell undervisning fick några elever förstärkning i en liten grupp med metoden “Hot 

Maths”. Hot maths är en metod där man systematiskt varierar arbetsformer som 

helklassundervisning, individuellt arbete och grupper med syfte att eleverna ska få förståelse 

för matematikproblem och som i tidigare studier visat sig ha goda effekter. Resultatet av 
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studien är att de elever i behov som fick sin undervisning genom metoden “Hot Maths” 

förbättrade sig mest och presterade även bättre än elever utan behov av stöd i den 

traditionella undervisningsgruppen. Det är också intressant att notera att elever i behov av 

stöd som enbart deltagit i klassrumsundervisning där “Hot Maths” använts gjorde samma 

framsteg som de elever som deltagit i den traditionella undervisningen med förstärkt stöd i 

liten grupp där “Hot Maths” undervisades. Studien visar att “Hot Maths” ger goda effekter 

både i klassrummet och som stödåtgärd i liten grupp. 

Sammanfattningsvis efter att ha tagit del av tidigare forskning kring interventionsmetoder som 

visar på god effekt när en elev hamnar i svårigheter gällande sin matematikutveckling, kan vi 

konstatera att det finns inkluderande pedagogisk praktik där metoderna som används gynnar 

alla elever. Det handlar om att som lärare och speciallärare kunna variera undervisningen och 

anpassa såväl metoderna som teknik efter elevers behov.  

 

    2.5 Teori 
I denna del presenteras den teoretiska referensram som studiens resultat ska relateras till. 

Studien kommer utgå från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv (Dahllöf, 1999) och Skrtics 

(1991) syn på specialpedagogikens roll i skolan och byråkratins hinder för utvecklingen av en 

inkluderande skola.  

2.5.1 Ramfaktorteoretiskt tänkande 

Ramfaktorteorin formades utifrån frågeställningar kring skoldifferentiering och en likvärdig 

skola och utvecklades av de två pedagogerna Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren med sin 

början 1967 (Dahllöf, 1999).  Dahllöf visade i sin studie att undervisningsprocesserna är 

komplicerade och att insatser och utfall formas av ramar som tid och klasstorlek, vilket fick 

namnet den enkla ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Ett av teorins syften 

är att visa vad som påverkar lärarens arbete. För att lättare få en överblick identifierades två 

områden. Det läraren kan påverka som till exempel läromedel och val av 

undervisningsstrategier och det de inte kan påverka som styrdokument och organisatorisk 

tillhörighet. Detta ledde fram till formandet av det ramfaktorteoretiska tänkandet. Enligt 

Dahllöf (1999) består detta av konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska 

ramar. Ramfaktorteorin har utvidgats och utvecklats sedan 60-talet och många arbeten har 

gjort som på olika sätt visat hur undervisningen styrs och begränsas av ramfaktorer (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999). Lindblad m.fl. konstaterar att trots att mycket har förändrats i 

skolans värld, till exempel på grund av decentraliseringen och att vi befinner oss i annat nytt 
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ekonomiskt och politiskt läge, är ramfaktorteoretiskt tänkandet i högsta grad aktuellt. Även på 

senare tid används det ramfaktorteoretiska tänkandet i studier på avancerad nivå för att 

studera pedagogiska organisationer. Lundgren (1994) menar att genom att analysera de ramar 

som styr kan man förstå resultatet på ett djupare plan, det vill säga kan begränsa eller 

möjliggöra processer i undervisningen. Persson (2014) driver teorin vidare och omfattar även 

inre faktorer som lärarens egna intentioner och förnuft. 

 

I detta arbete vill vi undersöka faktorer som kan påverka speciallärares möjligheter att arbeta 

med inkluderande interventioner. Styrdokumenten är grunden för elevens rätt till särskilt vid 

risk att inte uppnå målen i matematik. I Skollagen SFS 2010:800, kap. 3, och i Skolverkets 

allmänna råd kring extra anpassningar (2014) finns riktlinjer för hur och var interventioner 

ska ske. I organisationen har rektor huvudansvaret för att eleverna får de stödåtgärder som 

behövs och att fördela resurserna. Det handlar i vår studie om så väl hur organisationen kring 

interventioner är uppbyggd som kartläggning, implementering av stöd och uppföljning, vilket 

även inkluderar hur och var eleverna får särskilt stöd. Tid är en avgörande faktor för att få till 

ett bra samarbete mellan olika aktörer i processen kring inkluderande interventioner. Denna 

tid styrs dels av hur rektor fördelar tiden, dels hur de enskilda speciallärarna prioriterar sin tid. 

Med tid avses även den faktiska tid som eleverna får det stöd de har rätt till. Miljöer handlar 

om att det är socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgängliga miljöer 

 

2.5.2 Skrtic teori om skolan som organisation 

Skrtic (1991) har skrivit fram en teori gällande specialpedagogikens roll i skolan. Hans 

utgångspunkt är att bygga en skola som är rättvis, där alla får rätt förutsättningar för lärande, 

och som ger möjlighet till hög kvalitet, excellens. En demokratisk skola, menar Skrtics, är en 

skola som inte har ett system av specialundervisning för sina elever. Han ser att en 

inkluderande skola är sättet möta samhällets utmaningar och är ett uttryck för en gemensam 

utbildning, en skola för alla (Nilholm, 2019). För att kunna skapa en gemensam, modern och 

demokratisk skola måste denna vara en inkluderande med en flexibel organisation. Hindret, 

enlig Skrtic (1991), för att en sådan skola ska växa fram är byråkratin som finns i skolans 

organisation. Skrtic skiljer mellan maskinbyråkrati och den professionella byråkratin, där 

båda sorternas byråkrati hindrar framväxten av en skola för alla. Maskinbyråkratin bygger på 

att alla processer är standardiserade och läraren påtvingas denna organisation. Skolan är i stort 

sett en maskinbyråkrati styrd av skollagen, läroplaner och timplan som reultarar i et styrt 



   
 

16 
 

schema. För elever i behov av särskilt stöd kan kartläggning och uppföljning följa vissa 

formulär och tidscykler. Läraren och elever blir utbytbara. I den professionella läraren 

byråkratin blir lärarens utbildning och tjänstebeskrivning styrande. Den professionella avgör 

vilka elever (cases) som han/hon kan hantera och därmed också vilka de inte vill ha 

kompetens att möta. I detta växer ett behov av ett specialpedagogiskt parallellsystem fram 

med individuell undervisning, smågrupper och särskilda undervisningsgrupper, där 

speciallärare och specialpedagoger är experter på dessa elevers behov. Skrtic menar att lärare 

i den ordinarie undervisningen inte behöver möta elevers olikheter. För att få skolorna mer 

inkluderande och demokratiska behövs strukturerna först brytas ner, för att sedan byggas upp 

igen. Risken är dock att nya specialpedagogiska system uppstår i form av resursteam eller 

liknande. Skrtic förespråkar “adhocratiska” system där professionerna tvingas till samarbete 

och problemlösning. Kommunikationen mellan personalen är en av nyckelfaktorerna och 

dessutom att alla kompetenser samverkar kring alla elever i undervisningen. Utifrån denna 

studie tolkar vi hur olika professioner t.ex. speciallärare, ämneslärare och rektor ges och tar 

ansvar för att aktivt samarbeta utifrån gruppens olikheter och sedan variera undervisningen i 

gruppen som helhet, så långt som möjligt.  

I svensk kontext har Skrtic teori använts i en artikel av Sandström, Klang och Lindqvist 

(2017), där de genom fokusintervjuer med skolpersonal undersöker ny lagstiftning angående 

extra anpassningar och tolkar utfallet utifrån Skrtic (1991) syn på byråkrati och adhocrati.  

2.6 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur några speciallärare, verksamma i 

skolår 7-9, använder inkluderande interventionsmetoder på klassrumsnivå för elever som inte 

uppnår målen i matematik.   

 Hur beskriver några speciallärare att det jobbar med inkluderande interventioner inom 

ordinarie undervisning med hänsyn till organisering av interventioner och elever i 

svårigheter? 

 Vilken betydelse har ramfaktorer för speciallärarnas val av interventioner? 
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3. Metod 

3.1 Metodval - kvalitativ intervju 

Utifrån syftet att undersöka vilka inkluderande interventionsmetoder några speciallärare i 

matematik arbetar med, valde vi att använda en kvalitativ forskningsansats och intervjuer som 

metod. Den kvalitativa forskningsansats passar bäst när man vill undersöka få personer 

upplevelser och använder intervju som metod för att samla empiri (Kvale och Brinkman, 

2017). Den handlar om att förstå ett specifikt vardagsämne ur den intervjuades perspektiv och 

använda teorin som ett analysverktyg av insamlade data (Kvale & Brinkmann, 2017; Fejes & 

Thornberg, 2019). Vi kommer att intervjua åtta speciallärare och ta del av deras tankar och 

erfarenheter kring interventioner i matematik på klassrumsnivå. Vi har även utformat en 

intervjuguide med frågor för att använda under intervjun.  

3.2 Urval  

I denna studie användes strategiskt urval och snöbollsmetoden som är en variant av 

bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Strategiskt urval innebär att vi först bestämde tre kriterier 

och därefter valde vi intervjupersoner som uppfyller dessa. Uppställda kriterier: behöriga 

speciallärare med specialiseringen matematikutveckling, verksamma inom skolår 7 till 9 och 

med minst ett års erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Skolorna valdes strategiskt utifrån 

att de skulle finnas i olika stora kommuner i Mellansverige. Det gav oss möjlighet att kunna 

intervjua speciallärarna i sin vardagsmiljö och få en spridning på speciallärare verksamma i 

små, medelstora och stora kommuner. Vi valde att intervju åtta speciallärare i linje med den 

metod som rekommenderas av Creswell och Poth (2017), där antalet respondenter i en 

kvalitativ studie borde variera mellan tre och tio stycken.  

 Det var svårt att hitta åtta intervjupersoner som uppfyller våra tre kriterier, vilket gjorde att vi 

använde flera metoder. En förfrågan om deltagande mejlades till ett 50-tal 7 till 9 rektorer i 

Mellansverige och en fråga om deltagande lades ut Facebookgruppen “Forum 

specialpedagogik” samt att vi använde snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att vi 

frågade våra intervjupersoner om de känner några lämpliga intervjupersoner som de 

rekommenderar. Att vi använde olika urvalsmetoder hjälpte oss att öka variationen och fånga 

olikheter hos intervjupersonerna som kön, ålder samt erfarenhet av yrket. Dessutom kommer 

speciallärarna från olika skolor i olika kommuner, detta minskade den enskilda skolkulturens 
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påverkan på vårt resultat.  Då studien är kvalitativ är syftet inte att ge en bild som går att 

generalisera av speciallärares inkluderande interventioner på klassrumsnivå. 

Samtliga åtta intervjuade speciallärare har mer än ett års erfarenhet i yrket. Sju av dem har en 

speciallärarexamen med matematikutveckling som inriktning. Den åttonde har en 

specialpedagogexamen men jobbar som speciallärare. Alla intervjupersoner jobbar med elever 

som går på högstadiet, men några av dem har även elever som går på låg- och mellanstadiet. 

Vi döpte de intervjuade speciallärare till Sp1, Sp2, och så vidare.  

 

 3.3 Genomförande 

Syftet formulerades utifrån intresseområdet och de förkunskaper som fanns kring detta 

område. Därefter var det viktigt att införskaffa kunskaper om teorier och tekniker för 

intervjun och analysen. Denna process kallar Kvale och Brinkmann (2017) för tematisering.  

Missivbrevet (bilaga 1) och en intervjuguide (bilaga 2) konstruerades. Samtliga 

intervjupersoner fick missivbrevet i samband med frågan om deltagande i intervjustudie och 

gav sitt samtycke via mail. Intervjuguiden skickades till de olika intervjupersonerna före 

intervjun. Under intervjuerna användes en intervjuguide av inledande frågor utifrån teman och 

tänkta uppföljningsfrågor. Kvale och Brinkmann (2017) tänker att inledande frågor är 

effektiva för att komma åt respondentens tankar och upplevelser kring fenomenens viktigaste 

aspekter. Uppföljningsfrågor hjälper sedan intervjuaren att få respondenten att ge ett vidare 

innehåll i sina svar. 

En intervju genomfördes för att pröva om frågeställningarna i intervjuguiden gav relevanta 

svar för studien samt kontrollera tiden för genomförande. Det var även ett sätt att säkerställa 

likvärdigheten i kommande intervjuer. Studien genomförs av två personer som genomför fyra 

intervjuer var. Vid pilotstudien deltog båda studiens författare. Intervjun tog 50 minuter och 

låg därmed inom tänkt tid, 30 - 50 minuter. Svaren informanterna gav var relevanta för syftet 

och frågeställningarna för studien. Därmed genomfördes inga ändringar. 

Nio intervjuer genomfördes totalt, en pilotstudie och åtta intervjuer. Intervjuerna ägde rum på 

platser som intervjupersonerna valt, detta för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga 

och bekväma skedde alla intervjuer på deras egna valda platser. Alla namn i intervjuerna är 

fingerade. Samtliga intervjuer spelades in och/eller filmades och varierade från 30 till 45 

minuter. Alla intervjuer transkriberades ordagrant.  
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3.4 Datainsamling  
Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som datainsamlingsmetod. Genom att spela in ljud 

kunde intervjuerna registreras på ett exakt sätt och fokus lades på intervjun och dynamiken i 

den. Av de registrerade intervjuerna var fyra med videoinspelning. Bilden var fixerad på 

intervjuaren och valdes att behandlas som en ljudinspelning vid analysen. Vidare skriver 

Kvale och Brinkmann (2017) att registrering av en intervju är en förutsättning för att kunna 

skriva ut de. Det är viktigt med bra ljud när det gäller ljud- och videoinspelningar, därav 

spelades alla intervjuer in med två enheter vid varje tillfälle för att säkerställa bra ljud när 

intervjuerna transkriberades. Att transkribera intervjuerna ordagrant var tidskrävande men 

samtidigt en viktig process för analysen. Intervjuerna transkriberades ordagrant sedan 

lyssnade intervjuarna på varandras intervjuer och läste utskrifterna. Dels för att säkerställa 

kvaliteten på transkriberingen men även för att bekanta sig med hela materialet och starta 

tolkningsprocesserna. 

 3.5 Kvalitetskriterier och etiska aspekter  
 Genom att göra en pilotstudie testades frågeställningarna i intervjuguiden. Pilotstudien var 

också till hjälp för undersökning av intervjuguidens relevans för studien. Kvale & Brinkmann 

(2017) skriver att en kvalitativ studie har hög validitet om den valda metoden undersöker det 

som den är avsedd att undersöka, det vill säga relevansen. För att ha en god reliabilitet 

kommer det noggrant beskrivas hur insamlingen och bearbetningen av data skett. 

 

Det grundläggande i all typ av forskning är kvalitet i arbetet och integritet hos forskaren. Vi 

har reflekterat över och gjort etiska överväganden i våra olika roller och på ett ansvarsfullt sätt 

genomförde studien och redovisade resultatet. Vetenskapsrådet (2017) har gett ut en skrift om 

god forskningssed som ger god vägledning och översikt om det forskningsetiska området 

vilket vi försökte följa. 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer genom att:  

Informanten fick missivbrev (bil.1) innehållande information om forskningens syfte, frivilligt 

deltagande och rätten att när som helst avbryta deltagandet. För att förtydliga detta fick 

informanten även denna information muntligt i början av intervjuerna. Samtycke samlades in 

på två sätt: Rektors godkännande av studien på skolan via mail och lärarnas godkännande 

genom att gensvara på missivbrevet. Konfidentialitet gavs genom att namn, skola och 

kommun avidentifierats. Det enda nyttjandet av ljudinspelningar och transkriberat material 
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var i forskningssyfte och kommer att förstöras när studien är godkänd. Den färdiga studien 

kommer att finnas på databasen Diva. 

 

3.6 Dataanalys 
Analysen påbörjades redan under själva intervjun, på det sättet att intervjupersonernas 

beskrivningar och uttalande tolkades för att upptäcka nya förhållanden. Creswell och Poth 

(2017) anser att när forskaren transkriberar det insamlade materialet och identifierar koder 

sker den första förståelsen av insamlade data. Det var viktigt att all data behandlades på ett 

likvärdigt sätt. Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet för en mer ingående analys. 

Att transkribera intervjuer har varit en del av tolkningsprocessen genom omvandlingen från 

inspelade samtal till nedskrivna samtal. Kodning som är en förberedelse för analysen och 

kategorisering utifrån en datastyrd metod användes. Kodning kan vara datastyrd eller 

begreppsstyrd (Kvale och Brinkmann, 2017). Datastyrd kodning innebär att analysen startas 

utan förutbestämda koder. Koderna bestämdes under tolkningen av utskrifterna. Först försökte 

en helhet kartläggas. Det utskrivna materialet lästes igenom och viktiga nyckelord togs ut från 

samtliga intervjuer. Därefter diskuterades alla nyckelord/koder (c:a 90 stycken) och 

kategoriserades under olika teman (9 teman.) Fejes och Thornberg (2019) beskriver 

analysmetoden kategorisering som är en analysmetod som går ut på att först koda 

datamaterialet i kategorier. Kategorier som hjälpte till att besvara studiens frågeställningar 

valdes. Därefter strukturerades textmassan och reducerades utifrån kategorierna och 

redovisades som resultat utifrån likheter och skillnader mellan informanternas svar. Till sist 

analyserades resultatet. Resultatet har analyserats utifrån ramfaktorteorin med fokus på 

ramfaktorer i form av fysisk miljö, tid, organisation och styrdokument samt Skrtics teori om 

skolan som organisation med fokus på hur maskinbyråkrati och professionell byråkratin 

påverkar en inkluderande skola.  

 

4. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas och analyseras resultaten med utgångspunkt från 

frågeställningarna. Tre teman har framkommit under bearbetningen utifrån frågeställningarna. 

Dessa tre teman är: Processen kring interventioner, som det beskrivs av Fuchs och Fuchs 

(2001) och Engström (2015), fördelar och utmaningar i införandet och interventionsmetoder 

och redovisas i tre delar (4.1 - 4.3). Under 4.1 presenteras processen kring interventioner 



   
 

21 
 

(identifiering av elever i svårigheter, organisation av åtgärder och uppföljning), under 4.2 

presenteras fördelar och utmaningar i införandet samt under 4.3 vilka interventionsmetoder 

som speciallärarna i den här studien lyfter fram. Under varje tema presenteras resultatet som 

sedan kopplas till teoretiska utgångspunkter. 

 

4.1 Processen kring interventioner  

4.1.1 Att identifiera och förstå elever i svårigheter  

Förutsättningen för att kunna möta elever i svårigheter är att ha kunskap och kännedom om 

behovet. När speciallärarna i studien tillfrågades hur de identifierar/får information om att en 

elev är i matematiksvårigheter, framkom att det fanns stora likheter. Hos många av 

informanterna framkom att screeningar i klass eller på en enskild elev var en viktig 

informationskälla. Det visade sig att det är vanligt att testa elever i början av läsåret för att 

hitta de elever som behöver stöd i matematik, speciellt gällande elevens taluppfattning. Sp8 

beskriver hur de systematiskt gör en screening i början av varje läsår:“De här sista två åren 

har vi gjort en screening... I år körde vi på 8:orna och 9:orna också en (…)7:orna gör en 

större." 

Det kan också vara en fördjupande screening som specialläraren gör på en enskild elev för att 

hitta de kunskaperna som eleven behärskar och bygga på det.  

En annan informationskälla som många speciallärare uppgav är att de får information om att 

en elev behöver stöd direkt från matematiklärare/mentor eller under en handledning kring 

elever som har svårt i matematik. Flera av speciallärarna beskriver hur lärarna kommer 

spontant och vill ha hjälp med elever. Det sker också via mer officiella vägar som Sp4 

beskriver:  

som lärare kan man anmäla oro till i elevhälsan (…) att den här eleven, förhoppningsvis så har vi 

hittat dem men det är inte alltid. Då anmäls de eleverna till i IHM till exempel eller vi tar upp 

eleven på ämneskonferens tillsammans med de som jobbar nära den eleven. 

 

Några speciallärare får information från olika typer överlämningar. Det som nämns är från 

tidigare skola eller från samma skola vid stadieövergångar. Speciallärarna sitter då med på 

överlämnande konferenser. Det kan också handla om information även utifrån återgivningar 

av elevens diagnoser eller tidigare utredningar som eleven hade gjort.  

Det är värt att notera att vissa gånger får speciallärarna ingen information utan ska bara ta 

hand om eleverna. Sp3 beskriver det på följande sätt:  
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för oftast kommer lärarna in och bara nu har det varit utvecklingssamtal precis så då har det varit 

kö här utanför känns det som. Så att den här eleven skulle gärna vilja ha enskild undervisning kan 

du få till det i ditt schema. 

Några informanter tog upp elevens prestation på prov eller nationella prov samt betygen som 

informationskällor för att eleven är i behov av stöd. 

Identifiering av att en elev är i svårigheter kommer till speciallärarens kännedom genom 

information vid överlämnande från tidigare skolor, aktuell skolas egna screeningar, genom 

återgivning vid ställda diagnoser eller att undervisande lärare spontant kommer till 

speciallärarna. Det är tydligt att alla beskriver att ramfaktorerna organisation och tid, dvs på 

vad specialläraren kan lägga sin tid, är det som styr denna del av processen (Dahllöf, 1999). 

Det gör att två olika system kan skönjas. På vissa skolor finns rutiner för screening på 

klassrumsnivå och redan där kan läraren själv eller i samtal med specialläraren hitta metoder 

för att möta alla elever i undervisningen. Speciallärarna vid dessa skolor talar då om olika 

lösningar för olika klasser som helhet och de individer som ingår. I dessa situationer 

framträder ett samarbete mellan speciallärare och undervisande lärare som kan liknas med det 

som Skrtic (1991) beskriver som en adhocratisk organisation. En annan tolkning av ovan 

angivna citat är att ämneslärarna vänder sig till speciallärare för att få expertråd eller till EHT. 

Den professionelle avgör vilka elever (cases) som han/hon kan hantera och eftersom läraren 

inte anser sig ha kompetens att möta alla växer ett behov av ett specialpedagogiskt 

parallellsystem fram, där dessa professioner är experter på dessa elever. Detta menar Skrtic 

gör att lärare i den ordinarie undervisningen inte behöver möta elevers olikheter. 

 

4.1.3 Organisation av åtgärder och att förstå sådana strategier  

 

Hälften ger enbart stöd utanför ordinarie klassrum i små grupper eller enskilt oberoende hur 

omfattande behovet är eller orsaken till stöd. Tidsmässigt kan det innebära allt från att stöd 

ges i mindre grupp på hälften av matematiklektionerna till att ha all sin undervisning i mindre 

grupp. Samma grupp speciallärare som berättar att skolan erbjuder mer tid för 

matematikundervisning till exempel i form av läxläsning tid eller annan utökad tid med 

specialläraren. Sp5 berättar: 
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där jag har från andra grupper i mindre undervisningsgrupper plus att de får komma helt frivilligt 

för att jag har ett klassrum under deras fördjupningsdag. Fördjupningsdag, den tiden kan de 

disponera sin egen tid o välja att gå till mig (…) och vissa får inte välja. 

Den andra hälften av de intervjuade beskriver hur de främst arbetar med stöd i gruppen i 

största möjliga utsträckning, men det kan finnas undantag. Sp6 beskriver detta: 

Det skulle kunna bli på individnivå om det finns en massiv utredningsbörd eller att man 

misslyckats så många gånger innan att vi känner att vi har inte råd att chansa på vår metod som vi 

egentligen vet fungerar. Då kan det bli på individnivå, också. 

 

Det finns en speciallärare som beskriver att arbetet innefattas av båda “systemen” och 

anledningen till skapandet av den mindre undervisningsgruppen berodde på att det var ett 

starkt önskemål från de andra matematiklärarna. 

 

I processen att få till interventioner (anpassningar) kring elever har alla speciallärarna i 

studien samtal med ämnesläraren. Det sker på lite olika sätt, allt ifrån att diskussioner sker 

med ämnesläraren när hen får “fel” typ av elever till sin lilla grupp på grund att det är stökigt i 

den ordinarie undervisningsgruppen, till att speciallärarna får frågor kring interventioner 

spontant. Några intervjuade beskriver en mer organiserad process kring anpassningar och 

specialläraren handleder och observerar för att tillsammans med ämnesläraren införa 

interventioner som kan fungera. 

  

Det finns en spänning i denna process av implementering av interventioner där några av 

speciallärarna beskriver att organisation och relation till ämnesläraren är betydande för hur 

nära samarbete de har. Sp8 uttrycker det tydligast genom att beskriva detta utifrån frågan om 

Sp8 handleder i interventioner på klassrumsnivå: 

Svårt! Det är ju dit vi vill, precis. Tyvärr så blir det liksom (…) åhh, hur ska jag förklara? Målet 

är det. Ja, det har hänt. Men någonstans är det någon slags kultur eller jag vet inte var jag ska 

kalla det för (…) det är väldigt svårt att ta till sig att någon annan ska komma in och titta. Och 

någon ska liksom tala om för mig (…) så när vi kommer in och säger att vi ska komma in och 

observera eleven, utifrån att vi kanske ska göra en pedagogisk kartläggning. Det är ju liksom 

ingen idé att vi sätter in ett stöd om vi ser att det inte ens har försökts något i klassrummen, 

liksom. Så det är ett väldigt känsligt område, upplever jag. 
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Stödet som utformas för att stötta elever i svårigheter skiljer sig åt, stödet finns på 

klassrumsnivå, i mindre grupp eller på individnivå. Stödet kan vara inom eller utanför ramen 

för matematikundervisning och omfattningen kan variera från att vara under en enstaka 

lektion, ett par lektioner i veckan eller under alla matematiklektioner. Det som står ut är att de 

speciallärare som ger stöd inom ramen för ordinarie undervisning är de speciallärare som 

också handleder ämnesläraren. De lärare som ger undervisning i mindre grupper ofta ger 

möjlighet till extra tid ofta i form av “läxläsningstid”. Ramfaktorer (Dahllöf, 1999) som 

organisation, tid och den fysiska miljön påverkar speciallärarens arbete kring och val av hur 

och var man arbetar med interventioner. Det som borde styra denna del av arbetet i frågan om 

var och hur interventionerna implementeras är styrdokument angående extra anpassningar, 

Skolverket (2014), där det skrivs fram att extra anpassningar ska göras inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Förklaringen till detta kan vara att på vissa skolor har parallella 

undervisningssystem. utifrån en professionell organisation (Skrtic, 1991), växt sig så stark och 

finns i kulturen.  

 

4.1.5 Uppföljning och förstå det arbetet 

Uppföljningen skiljer sig mellan de olika speciallärarna främst med avseende på om de finns 

inom ramen för särskilt stöd och därmed är inskrivna i ett åtgärdsprogram eller inte. När det 

gäller åtgärdsprogrammen finns en organisation för hur man gör på alla skolor i studien. Flera 

av de intervjuade uppger att uppföljningen sker var 6 - 8 vecka medan någon skriver att det 

beror på typ av åtgärder som finns inskrivna och utifrån detta bestäms datum för uppföljning.  

Enstaka speciallärare beskriver processen där de gör egna utvärderingar, för att sedan fortsätta 

tillsammans med ämnesläraren och till sist elev och vårdnadshavare 

Då interventionerna inte finns i åtgärdsprogram beskrivs uppföljningarna på helt olika sätt. 

Några av de intervjuade talar enbart om att utvärderingen sker i förhållande till kunskap och 

det sker genom provresultat eller betyg. Sp3 talar om betyg som uppföljning: 

Ja, då är det ju svart på vitt när betygen kommer till jul liksom. Har det gett resultat eller inte? 

Ska du gå kvar hos mig? eller hur gör vi? Jag har inte hittat något bra sätt.  

Många av speciallärarna berättar även om att metoderna och material som används utvärderas. 

Någon gemensam organisation kring hur dessa interventioner ska utvärderas går inte att se 

hos de intervjuade utan flera beskriver att det sker kontinuerligt genom samtal med 

ämnesläraren.  
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Ramfaktorer som styr arbetet kring uppföljningen är styrdokument, Skolverkets (2014) 

allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, där 

uppföljning av åtgärdsprogram är framskrivet och lagstiftat. Vi ser exempel på att när det 

finns regler som ska följas görs det i detta fall i frågan om uppföljning av åtgärdsprogram, 

maskineriet fungerar. Här är det väldigt tydligt hur maskinbyråkratin framträder i 

uppföljningen då hela skolorganisationen följer lagstiftningens tvingande att åtgärdsprogram 

ska följas upp. Det är också tydligt att när interventionerna sätts in utifrån elever som inte 

faller inom ramen för åtgärdsprogram, så passar dessa inte in i de “fack” som systemet skapas 

och uppföljningen brister eller formas utifrån enskilda speciallärares engagemang. 

Speciallärarnas engagemang och skapande av fungerande utvärderingar skulle kunna vara ett 

uttryck för adhockratisk organisation (Skrtic, 1991). 

 

4.2 Speciallärarnas beskrivning av införandet av interventioner på 

klassrumsnivå 
Utifrån de åtta speciallärarnas beskrivning av interventioner uttrycker de en del hinder eller 

utmaningar med att införa interventioner och möta elever i svårigheter i klassrummet. Några 

beskriver fördelar och möjligheterna med att ha interventionerna på klassrumsnivå. Resultatet 

presenteras utifrån fördelar och utmaningar och delas upp i tre nivåer: individ-, klass- och 

organisationsnivå.   

4.2.1 Identifiering av utmaningar och att förstå dessa  

Flera speciallärare pratade om utmaningar som uppstår på grund av elevernas låga 

prestationer i matematik eller elevens mående som upplevs som hinder för interventioner i 

klassrummet.  Några av de intervjuade berättar att elever som har stora kunskapsluckor och 

ligger på en väldigt låg kunskapsnivå har sin matematikundervisning utanför klassrummet. 

Många gånger är det ämnesläraren som önskar att eleverna ska få stödet. Någon av 

speciallärarna betonade att det enbart var elever i stort behov av stöd på grund av fysiska eller 

psykiska hinder som hade sin undervisning utanför ordinarie undervisning. Andra aspekter 

som kommer fram under intervjuerna är att vissa elever skäms över att få specialundervisning 

i helklass för då känner de sig sämre än alla andra, de vill hellre ha specialundervisningen 

utanför klassrummen. Det blir särskilt tydligt då eleverna gynnas av att jobba med laborativt 

material. Sp5 berättar om sina upplevelser:  

Om man behöver backa bakåt... för att titta på o laborera med positionernas värde och sådär, det 

gör man inte normal i årskurs 7, då kan jag tycka att man behöver plockas ut för att ändå känna 

att (…) jag tror att många tycker det känns jobbigt att sitta och göra sådan i klassrummet, för man 
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känner sig så utpekad och man känner sig så (…) det är sånt man normalt gör när man är lite 

yngre. 

 

Hälften av speciallärare tog upp lärmiljön som en utmaning för interventioner i klassrummet. 

Det kan handla om brist på arbetsro vilket generar att elever får svårt att fokusera på 

matematiken. Några av de intervjuade berättar att den bristfälliga arbetsmiljön gör eleverna 

själva söker sig till de mindre undervisningsgrupperna som finns. Sp7 säger under sin 

intervju:” Jag har upplevt på senare år att det är själva miljön som gör det. Det är så stimmigt i 

klassrummet, så eleverna får inte liksom ingen ro. Å då vill dom komma.” Sp8 tar upp det 

höga undervisningstempo och bristen på anpassningar som gör att eleverna tappar intresset för 

matematiken, för att det blir svårt. Konsekvensen blir att det blir svårt att kunna hjälpa dem i 

klassen. 

 

En annan utmaning för interventioner i klassrumsnivå som några speciallärare tog upp är 

kommunikationsbrister. Sp2 tänker att det är svårt att uppdatera sig på de olika lärarnas 

planering vilket gör att hen behöver improvisera. Sp8 tycker att matematiklärarna saknar 

återkommande forum för att kommunicera kring det pedagogiska arbetet. Det gör att planerat 

kollegialt lärande för arbetet kring det inkluderande och varierande arbetssätt stannar av.  

Så det tar tid. Problemet i år, som gör att vi inte kommit så långt i den här variationsdiskussionen 

och det här att de skulle titta på olika lektioner, det är för att oftast är våra lärare Ma/No-lärare, 

vilket innebär att dom har ma-ämneslag och No-ämneslag. Så det är inte så att det träffas varje 

vecka i bara ren matte-ämneslag. Så det tar otroligt mycket tid. Och i år så insåg vi att jaaa det 

blir fyra träffar på en termin, och då förstår du själv att vi inte kommer så långt på så få tillfällen. 

(Sp8) 

En utmaning som kom fram när speciallärare resonerade kring ämnet är matematiklärarens 

negativa inställning till interventioner på klassrumsnivå.  Sp5 berättar hur hon har bildat en 

liten grupp som består av fem lågpresterande elever i åk nio efter deras ämneslärares 

önskemål. Speciallärarens inställning för interventioner i klassrummet är också viktig. Sp3 

tycker att specialundervisning enskild eller i smågrupper utanför klassrummet är mer effektiva 

och säger: “men i undervisningssyfte, så jag tror inte att jag är en tillgång egentligen för 

eleverna på matematikundervisningen i helklass.” Sp3 har enbart specialundervisning i sitt 

arbetsrum, det kan hända att hen är med i klassrummet i början av lektionen men i syfte att 

hämtar eleverna och de ska lyssna på genomgången.  
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Några av de intervjuade speciallärarna upplever att det finns utmaningar för att införa 

interventioner på klassrumsnivå. De upplever att eleverna skäms över att visa att de behöver 

anpassat material eller förklaringar på fler sätt och går då hellre går iväg. Inkluderingstanken 

där metoder och strategier ska utformas så att allas deltagande blir möjligt (Nilholm, 2006) är 

inte rådande. Organisationen i klassrummet sker utifrån ett fåtal rådande metoder som Skrtic 

(1991) menar råder i en maskinbyråkrati. Vidare framkommer från intervjuade speciallärare 

för att införandet av interventioner på klassrumsnivå faller främst inom ramfaktorerna miljö, 

organisation och tid (Dahllöf, 1999). Miljön i klassrummen är inte anpassade och erbjuder 

inte den studiero som eleverna behöver. Vidare handlar det om hur speciallärarnas arbete 

organiseras och hur deras arbetstid är fördelad. De framför att brist på tid leder till 

kommunikationsbrister som i sin tur försvårar samarbete och gemensam tid för planering och 

problemlösning. Några av speciallärarna talar även om brist på tid till fortbildning och 

kollegialt lärande utgör en utmaning för att lärarna ska tillsammans med speciallärarna 

utforma goda lärmiljöer för alla elever. En del speciallärare tycker själva att stöd i mindre 

grupper är mest effektivt och några beskriver att lärarna inte vill ha speciallärarna i 

klassrummet och att speciallärarna upplevs som ett hot mot lärarens egen profession.  

 

4.2.2 Fördelar och möjligheter för interventioner på klassrumsnivå och att förstå dessa 

Några speciallärare pratade om fördelar utifrån individen för interventioner på klassrumsnivå. 

Genom att genomföra de extra anpassningarna i klassrummet för elever som behöver ökar 

möjligheterna för eleven att hänga med i undervisningen och stanna kvar i klassrummet och 

de tänker att det är bra att eleverna är med klassrumsundervisningen så att de inte missar alla 

genomgångar och diskussioner. Vidare framkommer det att det är viktigt att elevernas har en 

positiv inställning till specialundervisningen. Det skapar i sin tur acceptans för individuella 

olikheter och bättre möjligheter för att intervention på klassrumsnivå. 

 Vi skapar liksom en positiv syn på ett positiv sammanhang, specialundervisningen är bra att få 

och att skapar en känsla för det så att man så att man inte känner sig som att man kanske kan 

mycket mindre. Och att det är något positivt (Sp4) 

 

Ett fåtal speciallärare tog upp några fördelar för alla elever i klassen med interventionerna på 

klassrumsnivå. De uttrycker att det är viktigt att alla elever är inkluderade i det sociala 

sammanhanget i klassrummet. När interventionerna genomförs på klassrumsnivå gynnar det 

fler elever i gruppen även de som inte har matematiksvårigheter. 
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Jag är med på deras möte i förberedelsefas och försöker få dom att tänka gruppnivå, 

anpassningar: Vad kan jag göra för att fler i min grupp ska klara sig och nå längre? (Sp6)  

Flera av informanterna pratade om variation och struktur i undervisning som gör 

interventionen i klassrummet möjligt och gör att fler av eleverna når längre i sin 

kunskapsutveckling. Hälften av speciallärarna tar upp fördelarna av ett fungerande samarbetet 

mellan specialläraren och ämneslärare som ger förutsättningar för att kunna jobba med 

interventionen på klassrumsnivå. 

Det kräver att det finns en tät kontakt mellan lärare och speciallärare, att man vet vem som gör 

vad, liksom, och att vi ser till att samarbeta så att det blir en helhet i undervisningen, att det inte 

blir som två olika verksamheter som pågår samtidigt. (Sp4)  

Sp6 pratade om hur viktig är det med att utbilda alla lärare i specialpedagogik inom ramen för 

såväl en lärares grundutbildning som fortbildning, vilket i sin tur skapar en mer fungerande 

skola som har förutsättningar för interventioner på klassrumsnivå. 

 

De speciallärare som lyfter fördelarna och möjligheter med interventioner på klassrumsnivå 

ser till skillnad från de som tar upp hindren att elever i behov av stöd har sociala fördelar att 

vara kvar i ordinarie undervisning. Detta gör att alla elever där får möjligheter att vara en del 

av den sociala gemenskapen och det skapar en grund för acceptans för olikheter. Det finns ett 

tydligt samarbete mellan undervisande lärare och speciallärare där struktur, variation av 

metoder, lösningar och omprövning/utvärdering sätts i fokus. När fler arbetat tillsammans och 

interventionerna sker på klassrumsnivå blir det färre “speciallösningar” och det behöver inte 

uppstå ett parallellsystem av lösningar, det Skrtic (1991) beskriver som en “adhoctarisk 

organisation”.  I dessa skolor beskrivs att tid för samarbete, en flexibel organisation och 

medvetenhet om att miljöfaktorer behöver beaktas. Ramfaktorerna tid, organisation och miljö 

som styr stimulerar det gemensamma uppdraget och blir inte begränsande eller hindrande. 

Ingen av specialpedagogerna i studien nämner styrdokumenten som en styrande faktor.  

 

4.3 Speciallärarna beskrivningar av interventionsmetoder och att förstå 

dessa 
 

Alla speciallärarna beskriver interventionsmetoder på klassrumsnivå även om några inte 

använder dem, då de varken har handledning eller tid att vara i klassrummen i sina tjänster. I 

redovisningen av de metoder som framkommit görs en uppdelning utifrån de som praktisk 
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använder metoderna på klassrumsnivå och de som använder dem i mindre grupp, har tidigare 

erfarenhet eller rent teoretiskt känner till metoder. Det gemensamma för alla speciallärarna är 

att de flesta talar om att anpassa material, konkretisera, variera undervisningen genom att 

använda flera metoder och förklara på flera sätt. Det framkommer också tydligt att den yttre 

strukturen är viktig med tydlighet kring uppstart, lektionsinnehåll och avslut. Några av de 

intervjuade lyfter fram fördelen med att kunna anpassa färdighetsträning och nivån på 

uppgifter genom olika program och appar på datorn.  

 

De speciallärare som arbetar på klassrumsnivå talar om att anpassa material och hjälpa 

eleverna med olika typer av minnesstöd så att de kan vara delaktiga under ordinarie 

undervisning. Minnesstöd kan vara i form av minnesanteckningar som även övriga i klassen 

kan få göra och använda på prov. Fler metoder som framträder tydligt är att speciallärarna 

talar om att konkretisera matematiken och därifrån gå till det mer abstrakta. Det sker främst 

genom att speciallärarna tillhandahåller laborativt material och spel, även i klassrummen “Så 

där ett sätt att möta eleverna att tillhandahålla laborativt material och det finns ute i de stora 

klasserna, att det finns tillgång till laborativt material.” (Sp1) 

 Vidare säger de att eleverna måste få prata matematik både med andra kamrater och med 

läraren. Några speciallärare ger exempel på det genom att säga att klassen kan jobba med 

Rika- problem som innehåller olika nivåer eller genom EPA (enskilt, par, alla). “I gruppen att 

asså mycket, mycket typ light EPA. Asså försöker göra saker enskilt, sen prata i par eller i 

smågrupper och sen gå man igenom allihopa.” (Sp6) 

 

Bland de speciallärare som inte har eller genomför interventioner på klassrumsnivå talar i 

flera fall om att det behövs lugn och ro i klassrummen samt ger exempel på hur man kan 

placera eleverna eller tillhandahålla hjälpmedel i form av time-timers. Sp5 beskriver vilka 

saker hen ser behövs i klassrummet för att elever med behov av stöd ska kunna vara där.  

Men mycket strukturgrejer, för tydlighet (…) men allt från checklistor, till en tydlig struktur på 

tavlan till att säga till om enskilda elever. De här tre (…) är inte med på din genomgång, då måste 

du hitta någon lösning för det. Ähh till tidhjälpmedel, du får en time-timer. Nu ska du göra det här 

och sen får du paus sen får du göra det här. 

 I sin egen undervisning, med de mindre grupperna, lyfter de alla fram vikten av att arbeta 

praktiskt och att kommunicera mycket.  
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Det mest framträdande är att speciallärarna i studien talar om två delar av interventioner; yttre 

struktur i fråga om undervisningsmiljön och variation av undervisningen utifrån elevers 

behov. De tar upp metoder som att konkretisera genom laborativt material för att ta sig till det 

abstrakta, att eleverna får prata och samarbeta kring anpassade uppgifter och tydliga strukturer 

när olika metoder används till exempel nämns EPA (enskilt, par och alla). Metoderna som 

nämns är beforskade och framgångsrika metoder (Fuchs, Fuchs, Caddock, Hollenbeck & 

Hamlett, 2008; Lundberg & Sterner, 2009; Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). Frågan 

blir om interventionerna sker på klassrumsnivå överhuvudtaget. Det är intressant att alla 

speciallärare pratar om att de elever de ser vara i behov av stöd behöver annan typ av 

undervisning än de får. Specialläraren förespråkar variation och att ständig söka metoder som 

passar elevers utveckling, det som Skrtic (1991) beskriver som adhocrati, men som verkar 

begränsas av rådande organisation i fråga om var denna anpassning ska ske. Enligt 

ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999) blir faktorerna miljö och organisation styrande för om 

interventionerna genomförs på klassrumsnivå eller inte.  

 

5. Diskussion 

Nedan följer en diskussion om studiens metodval och därefter följer en resultatdiskussion där 

resultatet kopplas till och jämförs med den forskning och de teoretiska ramverk som tidigare 

presenterats. Diskussionen avslutas med en reflektion och förslag på vidare forskning. 

5.1 Metoddiskussion  

Kvalitativ metod ansågs vara lämplig för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla 

syftet med studien som är att beskriva hur åtta speciallärare använder inkluderande 

interventioner på klassrumsnivå. Studiens omfång begränsade oss till några få intervjuer på 

grund av tidsbrist, de begränsade antal intervjuer omöjliggör generalisering av resultatet 

(Fejes & Thornberg, 2019; Kvale, 1997). Vi anser dock att det ger värdefull information om 

några speciallärares vardag och de styrande faktorerna i denna fråga om interventioner på 

klassrumsnivå. En intervjuguide hjälpte oss med att hålla oss till intervjuns syfte. Det var 

svårt att hitta utbildade speciallärare som är verksamma på högstadiet samt har mer än ett år 

erfarenhet inom yrket. Ett missförstånd med en av speciallärarna uppstod, det visade sig att 

hen är utbildad specialpedagog men jobbar som speciallärare. I samråd med vår handledare 

och efter gjord intervju ansåg vi att detta inte skulle påverka vårt resultat då svaren inte skiljde 

sig från övriga intervjuade och därmed bestämde vi att ta med den i undersökningen. 
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Att intervjupersonerna har olika bakgrund, kön, ålder och arbetserfarenhet är en fördel, trots 

att gruppen är liten representerar denna variation en bredd. Vi är också medvetna om att 

intervjuaren kan påverka reliabiliteten när den formulerar om intervjufrågorna eller när den 

ställer följdfrågor som är beroende på svaren av respondenten. Reliabilitet bör genomsyra hela 

processen, under intervjun, utskrift och analysen (Kvale och Brinkmann, 2017). Eftersom vi 

var två personer som skulle genomföra intervjuerna valde vi att göra en pilotintevju 

tillsammans, en diskussion kring frågorna, svaren och våra olika intervjustilar. För att 

undersökning skulle i möjligaste mån vara likvärdig följdes en intervjuguide med bestämda 

frågor, alla intervjuer spelades in samt alla ljudupptagningar delades. Transkriberingar lades 

på molnlagring där båda författarna till studien tog aktivt del av dem. Studien har en relativt 

hög validitet eftersom svaren på frågeställningarna är adekvata och resulterade i svar som var 

relevanta för studiens syfte. För att ha en god reliabilitet i studien har vi haft tre kriterier som 

intervjupersonen skulle uppfylla samt noggrant beskrivit hur data samlats in och bearbetas. 

All bearbetning gjorde vi tillsammans. En pilotintervju hjälpte oss att testa intervjuguidens 

validitet, därefter genomförde var och en fyra intervjuer. Vi ansåg att pilotintervjun 

resulterade i viktiga och användbara data som svarade mot syftet med denna uppsats. Genom 

att båda studiens författare deltog i pilotintervjun och därefter analyserade de givna svaren i 

förhållandet till studiens syfte ansåg vi att validiteten är hög. Vi är medvetna att 

intervjuresultat kan vara olika beroende på interaktionen under intervjun (Fejes & Thornberg, 

2019). Intervjuguiden hjälpte oss att göra intervjuerna så likvärdiga som möjligt. Denna 

skickades till samtliga intervjupersoner innan intervjun för att informanten skulle hinna 

fundera över frågorna innan intervjun. Kvale och Brinkmanns (2017) redogör för sju stadier i 

en intervjuundersökning som vi använde oss av vilket hjälpte oss med att hålla en struktur och 

följa en röd tråd genom undersökningen. 

 

 5.2 Resultatdiskussion 
Studiens övergripande syfte var att skapa en förståelse för användandet av inkluderande 

interventionsmetoder på klassrumsnivå för elever som inte uppnår målen i matematik genom 

att intervjua åtta speciallärare. Resultatet i vår studie pekar på att de intervjuade speciallärarna 

använder två olika system i arbetet med interventioner för elever i svårigheter. Det ena 

systemet präglas av samarbete och kunskapsutbyte mellan ämnesläraren och specialläraren 

samt anpassningar inom ramen för ordinarie undervisningsgrupp. I det andra systemet sker 
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interventionerna till största del utanför ordinarie undervisningsgrupp och specialläraren har 

enbart informationsutbyte med ämnesläraren. Utifrån Skrtics teori visar dessa system på att 

skolorna har olika organisationer.  Problemlösning och samarbete tyder på en adhokratisk 

organisation och det andra systemet med på en professionell byråkratisk organisation där 

stödet förlades i smågrupper ledda av speciallärare. Enligt Skritc (1991) försvårar 

byråkratiska system utvecklandet av demokratiska och inkluderande skolor. 

Alla speciallärare i vår studie får information om elever i svårigheter och beskriver att detta 

till största del sker genom överlämningar eller screeningar. Kartläggningar och information 

om elevernas förutsättningar beskrivs av Engström (2015) och Fuchs och Fuchs (2001) som 

en central förutsättning för att kunna organisera undervisningen så att den fungerar för alla 

elever. Utan detta blir det omöjligt att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och skapa 

en lärmiljö som är tillgänglig fysiskt, pedagogiskt såväl som socialt (Nilholm & Göransson, 

2013). Detta för i sin tur med sig att eleverna inte kan vara delaktiga i sin inlärning, då de inte 

får förutsättningar för att vara inkluderade (Kotte, 2017; Skolverket, 2016). Utifrån 

information om elevens situation beskriver respondenterna i vår studie olika åtgärder som 

vidtas för att göra eleverna först och främst pedagogiskt delaktiga medan enbart hälften av 

respondenterna talar om interventioner i klassrummet, anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen (SFS 2010:800, kap. 3, 5§). Detta tyder på, att trots att alla 

intervjuade speciallärarna har goda kunskaper om framgångsrika interventionsmetoder på 

klassrumsnivå, som enligt Nilholm (2006) gynnar elevernas kunskapsutveckling och 

inkludering, används dessa inte generellt i de berörda skolorna. Det är intressant att de 

specialpedagoger som arbetar på klassrumsnivå gör det utifrån en egen drivkraft eller att 

undervisande lärare önskar samarbete med specialläraren i högre grad. Sp6 arbetade i en 

organisation där det var uttalat att anpassningar och stöd ska ske så långt som möjligt inom 

ordinarie undervisning. På denna skola är det enbart elever med åtgärdsprogram och i stort 

behov av undervisning utanför ordinarie undervisning som får det. Denna vilja och positiva 

inställning till inkludering stämmer överens med tidigare forskning och beskrivs som 

framgångsfaktorer för en inkluderande och framgångsrik skola i både 

skolutvecklingsprojektet i Essunga kommun (Persson & Persson, 2012) och 

skolforskningsprojektet “Inkluderande lärmiljöer” (Kotte, 2017). Några speciallärare 

beskriver att det finns samarbete mellan undervisande lärare och specialläraren. Samarbetet 

omfattar såväl diskussioner som gemensam planering för variation av metoder i klassrummet 

som skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet som en medvetenhet om att även 
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fysisk- som social miljö är viktiga komponenter för en fungerande lärmiljö. Detta stämmer väl 

överens med de faktorer som forskare nationellt och internationellt ser som viktiga faktorer 

för att inkluderande interventioner ska vara möjliga och framgångsrika (Ainscow, 2010; 

Kotte, 2017; Michell, 2015; Persson & Persson, 2012).  

 

Några speciallärare beskriver att den lärmiljö som råder i klassrummet utgör hinder för att 

genomföra interventioner där. Eleverna känner sig socialt utsatta då de behöver visa att de 

använder anpassat material. I dessa miljöer saknas att alla elever känner sig social och 

pedagogiskt delaktiga och olikheter ses inte här som en tillgång, vilket de bör göra i 

inkluderande lärmiljöer enligt Haug (2012) och Göransson och Nilholm (2013). Några 

speciallärare eskriver också att de upplever stödet i mindre grupper mest effektivt och är 

nöjda att de har en renodlad speciallärartjänst med smågrupper och enskilda elever. Det 

framkom även att undervisande lärare gärna lämnar över elever i behov av stöd till 

specialläraren. Orsakerna deltagarna i studien angav var att eleverna ligger långt ifrån 

kunskapskraven och behöver jobba med grundläggande matematik samt matematiklärarnas 

negativa inställning till interventioner i klassrumsnivå. En av speciallärarna i studien som idag 

enbart arbetar utanför ordinarie undervisning, beskriver en tidigare arbetsplats där hen 

tillsammans med undervisande lärare arbetat med varierade undervisningsmetoder anpassade 

efter individer och gruppens behov i klassrummet. Trots denna erfarenhet drivs hen inte av att 

ta med denna kunskap och erfarenhet in i den nya organisationen. Specialläraren antyder att 

alla är nöjda med rådande situation. Fullan (2013) och Persson och Persson (2012) menar för 

att skapa en rättvis och inkluderande skola på alla delar av utbildningssystem krävs en 

gemensam vision och det saknas på många av skolorna i studien.  

 

Samtliga av de intervjuade speciallärare önskade mer tid för samarbete med ämnesläraren 

men får inte till det inom ramen för befintlig organisation trots att det framkom i intervjuerna 

att speciallärarna är fria att påverka sina arbetsuppgifter. Tid och organisation är två av de 

ramfaktorer som enligt Dahllöf (1999) styr och begränsar arbetet. Det blir tydligt hur det 

hänger samman med det Kotte (2017) och Persson och Persson (2012) framför att tid för 

samarbete är en av de grundläggande faktorerna för att lyckas genomföra inkluderande 

interventioner. Flera av speciallärarna i studien påpekar att organisationen sätter gränser för 

samarbetet och därmed blir det centralt för hur rektor leder och fördelar arbetet. Rektorn 

skulle behöva förtydliga hur arbetet är fördelat och då skulle specialläraren kunna vara en 

viktig brygga till ämneslärarna genom att tydliggöra och möta behovet av gemensam tid för 
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att planera, implementera och utvärdera de förändringar som görs för att skapa en tillgänglig 

lärmiljö för alla.  

 

Det är rektors ansvar att leda och samordna det pedagogiska arbetet i skolan (SFS 2010:800, 

kap. 2, 9§). Vidare ska rektorn se till att det finns fungerande rutiner kring arbetet med elever 

i svårigheter det är därför överraskande att enbart var Sp6 som pratade om rektorns roll i att 

utforma rutiner kring processen runt inkluderande interventioner. Det borde vara en 

självklarhet att det på skolor finns tydliggjort syfte med och rutiner kring kartläggning och hur 

skolorna följer upp elevernas matematiska kunskapsutveckling.  Det är allvarligt att enbart ett 

fåtal av speciallärarna i studien kunde redogöra för hur de själva eller skolan hade rutiner för 

uppföljning av de anpassningar som sätts in. Vår studie visar att några skolor bryter mot lagen 

då extra anpassningar inte görs inom ramen för ordinarie undervisning (SFS 2010:800, kap. 3, 

5§), på flera skolor sätts särskilt stöd in utan att de föregås av extra anpassningar. Dessutom 

ska dessa extra anpassningar ligga till grund för utredningen om en elev behöver särskilt stöd. 

Skolorna följer inte skollagen utan det är andra faktorer som påverkar arbetet; det som 

Dahllöf (1999) kallar organisatoriska ramar, vilka styr och begränsar arbetet. I dessa fall 

brister rektorn i att skapa rutiner kring uppföljning och fördela arbetet så att tid skapas för 

uppföljning och samarbete. Detta är något som bör förändras över tid för att skapa en mer 

tillgänglig lärmiljö, där alla elever känner sig inkluderade. Inkludering handlar om ett 

kontinuerligt förändringsarbete (Booth & Ainscow, 2003; Kotte, 2017; Nilholm och 

Göransson, 2013), där det är tydligt var målet är utifrån bl.a. elevers upplevelse, kunskaper, 

lärarnas arbetssätt i klassrummet och rektors roll, implementering av processer och 

undersökning/uppföljning av förändringarna. 

  

5.3 Avslutande reflektion 
Den här studien visar att speciallärarna som deltog vill att eleverna ska inkluderas i skolan, de 

vill att eleverna ska utveckla sina kunskaper i matematik utifrån sina förkunskaper och få 

tilltro till sin förmåga. De varierade undervisningsmetoder som genom forskning visat sig 

framgångsrika. Några exempel är att få tillgång till anpassat material, kamratlärande och 

samarbetslärande. Resultaten av studien visar vidare att det enbart var hälften av 

respondenterna som arbetade med dessa metoder inom ordinarie undervisning och hade ett 

nära samarbete med undervisande lärare.   
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Speciallärarna i studien beskrev på olika sätt hur deras arbete med elever i behov av stöd 

främst styrdes av organisationen och tid. Det fanns också tydliga exempel på hur ordinarie 

lärare ville lämna över elever i svårigheter till speciallärarna, när de själva kom till korta. 

Vår förhoppning med denna studie är att den ska bli till nytta både genom att visa på vilka 

ramar som kan vara styrande för jobbet med inkluderande interventioner och ge exempel på 

konkreta interventioner som inkluderar i elever allmänhet men elever i svårigheter i 

synnerhet. 

  

5.4 Förslag till vidare forskning 

Utgångspunkten i vår studie var intervjuer med åtta speciallärare med inriktning 

matematikutveckling och deras beskrivning av arbete kring inkluderande interventioner. I en 

fortsatt studie hade det varit intressant att intervjua ämneslärare på respektive skola utifrån 

deras beskrivning av inkluderande interventioner.  Detta hade gett en djupare förståelse för 

vilka ramar som styr ämneslärarnas arbete med interventioner i klassrummet och om det finns 

några signifikanta skillnader i hur arbetet styrs i frågan om till exempel hur samarbetet och 

kunskapsutbytet mellan olika professioner uppfattas. 
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Bilaga 1 – missivbrev 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie om (extra)stöd i matematik för elever som 

riskerar att inte uppnå kunskapsmålen i matematik.   

Antalet elever som inte uppnår kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 är stort. Följaktligen är 

elever som är i behovet av extra anpassningar och särskilt stöd i matematik omfattade. Specialläraren 

har en viktig roll att bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Vi vill därför 

genomföra en intervjustudie med speciallärare i matematik med förhoppning att resultat i studien kan 

bidra till ökad förståelse för faktorer som kan främja elevers utveckling i matematik i allmänhet och 

elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i synnerhet. Studien är ett självständigt arbete på 

avancerad nivå och är en del av speciallärarprogrammet specialisering matematikutveckling vid 

Mälardalens högskola, Västerås. 

 

Vi söker speciallärare med inriktning matematikutveckling som har erfarenhet av specialpedagogiskt 

arbete under minst ett år och är verksamma skolår 7-9 i Mellansverige. Vi frågar härmed om Du vill 

delta i denna studie. Om du är intresserad kontaktar du en av oss via e-post eller telefon. Deltagandet 

är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Intervjun 

sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun beräknas ta 30 - 60 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

  

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Dina svar från 

intervjuerna kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Deltagande personer och 

skolor kommer att avidentifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett muntligt seminarium 

där andra studerande och lärare vid utbildningen deltar samt till skriftligt självständigt arbete. När det 

självständiga arbetet är färdigt och godkänt kommer det att publiceras i en offentlig databas, Diva, 

som kan nås via MDH’s hemsida. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

det självständiga arbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av det färdiga arbetet genom 

att få en kopia av det.  

 

Ansvariga för studien är: 

Marta Hanna Asmar                                                          Anna-Maria 

Johansson 

matematiklärare och student                                           matematiklärare och student 

mar17004@student.mdh.se                                                      kjn17008@student.mdh.se 

076-0743240                                                                     
 070-8190604 

 

Handledare: 

Patrik Arvidsson 

Universitetslektor och leg. psykolog 

patrik.arvidsson@mdh.se  

 

 

mailto:mar17004@student.mdh.se
mailto:kjn17008@student.mdh.se
mailto:patrik.arvidsson@mdh.se
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Bilaga 2 - intervjuguide 

 
Bakgrund 

 Hur länge har du jobbat som speciallärare? Vad jobbade du med innan 
du var speciallärare?  

 
 Berätta hur ditt specialläraruppdrag ser ut i stora drag. 

 
Före stöd 

 Varför tror du att elever hamnar i svårigheter i sin 
matematikutveckling? 

 
 Hur bemöter man dessa hinder på din arbetsplats? När du får 

information om att en elev befinner sig i svårigheter. Kan du berätta 
vad som händer då? Hur går det till? Vilka var inblandade?  

 
Direkta stödåtgärder/interventioner 

 
 Vad händer sedan?  

 
 Vilka åtgärder/interventioner föreslår du på klassrumsnivå för elever i 

svårigheter? Vilka fördelar/ utmaningar ser du med dessa 
interventioner?’ 

 
 Kan du beskriva vad det är som inte fungerar när en elev får en 

individuell åtgärd utanför klassrummet/ gruppen? 

 

Uppföljning 
 

 Hur går ni vidare? På vilka sätt sker uppföljning?  

 
Avslutning 

 
 Är det något du vill lägga till eller förtydliga?  
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Bilaga 3 

 

Några av de faktorer som lyfts fram som viktiga för att inkludering ska fungera på 

klassrumsnivå är:  

 

 Lyssna på eleven så att stöd utformas så det övervinner hinder, inte blir stigmatiserade 

och skiljer eleven från sina jämnåriga (Göransson & Nilholm, 2013)  

 Eleven deltar aktivt hela vägen i planering, undervisning och uppföljning så att eleven 

ges möjlighet till samarbete och gemensamt lärande på sina villkor (Göransson & 

Nilholm, 2013; Kotte, 2017),  

 Positiva lärarattityder till elevers olikheter och kunskapsutveckling (Kotte, 2017; 

Persson & Persson; 2012), 

 God undervisningsförmåga och variation genom att läraren har utvecklat en mängd 

strategier baserat på forskning som möjliggör deltagande och utgår från elevernas 

förkunskaper (Fullan, 2013; Kotte, 2017; Persson & Persson; 2012), 

  Ämneskompetens, samverkan mellan kollegor och gemensam vision är viktigt för ett 

framgångsrikt arbete (Kotte, 2017; Persson & Persson; 2012Bilaga 4 
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Bilaga 4 

 

Presentation av intervjupersonerna som vi valt beteckna Sp1 - Sp8: 

  

 Sp1: Mellanstadielärare, har jobbat som speciallärare i 16 år och har 

speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling.   

 Sp2: Lågstadielärare, har jobbat som speciallärare i fyra år och har en 

speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling.           

 Sp3:  Har enbart jobbat som speciallärare och har speciallärarexamen med inriktning 

matematikutveckling.  

 Sp4: 4-9 lärare i matematik och No, har jobbat som speciallärare i 8 år och har 

speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling. 

 Sp5: 1-7 lärare i matematik och No och anställd som matematiklärare med en del 

specialundervisning, har tidigare haft tjänst som speciallärare. Sp5 har 

speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling.  

 Sp6: 4-9 lärare i matematik och NO, har jobbat som speciallärare i fyra år och har 

speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling.  

 Sp7: Fritidspedagog sedan 1990, har jobbat som specialpedagog/speciallärare i tio år 

och har specialpedagogexamen. 

 Sp8:  1-7 lärare i matematik och NO, har jobbat som speciallärare i fyra år och har 

speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling. 

 


