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I den här studien lyfter författarna ett i dagens samhälle, aktuellt och viktigt ämne. För att 

kunna bemöta elevers olika behov använder sig matematiklärare av olika strategier och 

studien belyser några strategier som anses vara framgångsrika av en grupp med lärare. Syftet 

med studien är att få fördjupad kunskap om och ökad förståelse av lärares olika 

undervisningsstrategier för att möta elevers olika behov av stödinsatser. Studien belyser 

variationer av undervisningsstrategier som främjar lärande med särskilt fokus på feedback/ 

återkoppling. En kvalitativ ansats tillämpas för att lyfta fram mönster och variationer hos 

några lärare genom intervjuer och öppna frågor. Resultatet visar att det inom undervisningen 

finns många strategier att tillämpa och att arbete med återkoppling/feedback är ett komplext 

område. Studien visar också på att det finns anpassningar och annorlunda strategier när det 

kommer till elever i behov av särskilt stöd och ett behov av kunskaper om elevers svårigheter 

finns för att kunna bemöta dessa. Anpassningarna som framkommit i studien och bemötandet 

inom exempelvis återkoppling styrs först och främst efter varje elevs individuella behov.  
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1 Inledning 

Matematiken i dagens skola är ett ämne som ofta diskuteras i samhällsdebatter. De 

långtgående vikande resultaten i olika undersökningar som exempelvis PISA, skapar oro. 

Inom skolan förs diskussioner om hur undervisningen kan stärka elevernas kunskaper inom 

matematik, för att försöka öka elevernas måluppfyllelse inom ämnet, vilket framförs av 

skolverket, (2010; 2014). Detta bör i sin tur innebära att det finns ett behov av specialutbildad 

personal inom skolorna som är kompetenta att hantera denna problematik, så som exempelvis 

speciallärare och specialpedagoger. Speciallärare inom matematik och specialpedagoger har i 

sin utbildning specialkompetens för att kunna hantera och arbeta med uppgifter som angår 

barn i behov av särskilt stöd i skolans värld. Förutom kunskaper inom själva ämnet 

matematik, kan det finnas ett behov av djupare pedagogisk kunskap. Elever är olika individer 

och har rimligtvis därmed även olika inlärningsmöjligheter och förutsättningar för att lyckas 

ta till sig undervisningen. Lärare kan ha behov av att lära, hitta och tillämpa framgångsrika 

strategier i sin undervisning med syfte att bemöta elevers olika behov för att kunna skapa 

goda lärandesituationer för alla elever. Samtidigt försöker forskare identifiera olika strategier 

som är framgångsrika och även innebörd och konsekvens av dessa strategier (Boaler, 2011; 

Emanuelsson, 2001; Hattie, 2009; Kanakis, 1997; Runesson, 2011). En strategi som lyfts av 

flera forskare är användandet av återkoppling inom undervisningen (Bennet, 2011; Hattie & 

Timperley, 2007; Hodgen & William, 2011; Kluger & deNisi, 1996). Utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det då av stort intresse att få kunskap om lärares didaktiska 

strategier i undervisningen och vad dessa kan bidra i mötet med barn i behov av särskilt stöd, 

inte minst inom matematikundervisningen. Schaefer lyfter exempelvis fram didaktiska 

strategier inom matematisk problemlösning specifikt för elever med autismspektrumtillstånd 

(2012). 

Barn i behov av särskilt stöd är i allt större omfattning inkluderade i vanlig grundskola och i 

vanliga ordinarieklasser, Green (2004). Green menar att det ställer krav på läraren, krav att ha 

kunskap om olika funktionsnedsättningar och elever i behov av särskilt stöd samt kunskap om 

didaktiska strategier. Detta stödjs även av Schaefers studie (2012). Lärarna förväntas ha 

kunskap om hur de ska bemöta elever med annorlunda kognitiva förmågor. Green nämner 

också att många lärare känner att de inte fått den vidareutbildningen de skulle behöva för att 

kunna bemöta dessa elever på ett framgångsrikt sätt i sin undervisning.  

Utifrån detta är det av intresse att lyfta fram lärares val av didaktiska strategier i 

matematikundervisningen, särskilt strategier för att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Det 
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är också av intresse att söka lyfta fram lärarnas uppfattning av vad som anses vara 

framgångsrika strategier. 

2 Centrala begrepp 

I den här studien används begreppet autismspektrumtillstånd för att lyfta fram och tydliggöra 

en grupp elever i behov av särskilt stöd. Inom autismspektrumtillstånd ingår högfungerande 

autism (förr benämnt som Asperger syndrom), tvångssyndrom, OCD, tourette syndrom för att 

nämna några. Elever i behov av särskilt stöd i undervisningen kan också innefatta elever som 

på något sätt är i behov av en anpassning i sin undervisning utan att det föreligger en diagnos 

som grund. I studien avses barn i behov av särskilt stöd de elever som är i behov av 

anpassningar i undervisningssituationen.  

Återkoppling och feedback används i studien som synonyma begrepp. Det finns ett behov av 

att tydliggöra detta, då begreppen har fler och skilda betydelser var för sig, men i kombination 

framträder deras innebörd i studiens fokusområde tydligare. Enligt Hattie (2009) kan olika 

former av återkoppling vara olika effektiva som inlärningsstrategier. Han benämner 

återkoppling som baseras på fyra olika områden, individbaserad, uppgiftsbaserad, 

processbaserad och återkoppling som baseras på individens förmåga att självkorrigera sitt eget 

arbete. Fokus ligger på om och hur de olika formerna av återkoppling tillämpas i 

undervisningen. 

3. Förförståelse och samarbete 

Ann-Charlotte Munter har arbetat som lärare i lite mer än 10 år i Flens kommun, både inom 

årskurserna 6-9 och på gymnasiet och har lärarbehörighet för matematik och fysik inom 

årskurserna 4-9 samt gymnasiet. Därutöver tillkommer en högskolekurs inom bland annat 

arbete med formativ bedömning, samt speciallärarutbildning med matematikinriktning.  

Anna Morell arbetar som klasslärare sedan 7 år tillbaka på en träningsskola i Västerås för 

elever med autism. Hon har arbetat med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar 

och då främst autism i 17 år. Förutom pågående specialpedagogutbildning har hon även 

fritidspedagogexamen från lärarhögskolan och en högskolekurs i psykologi. 

Ingen gemensam koppling fanns innan studien mellan skribenterna. Det gemensamma 

intresset för studiens frågeställningar och syfte sammanförde skribenterna under ett möte på 

högskolan inför examensarbetet. Vid första mötet fastställdes hållpunkter för det 

gemensamma samarbetet. Det handlade bland annat om gemensamma fysiska möten 
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kontinuerligt med fastställda datum, mötesplatser, gemensamt genomförande av intervjuer, 

mål och arbetssätt. Överenskommelsen innefattar bland annat att båda ansvarat för att studera 

den forskning som studien grundar sig på för att sedan gemensamt kunna diskutera igenom 

innehållet och studiens utformning. Även etiska perspektiv samt validitets- och 

reliabilitetssäkring diskuteras gemensamt i arbetet. Det arbete som delades upp för enskild 

bearbetning har varit transkribering av intervjuerna. Täta möten har varit en gemensam 

hållpunkt för båda, då detta anses ha underlättat samarbetet, genomförandet och 

bearbetningen, men även skapat en flexibilitet i genomförandet av studien och samarbetet. 

4 Disposition 

Rapporten inleds med en inledning, följt av centrala begrepp för studien och en redovisning 

av författarnas förförståelse och överenskommelser inför genomförandet av studien. Detta 

följs av studiens bakgrund som utgörs av problemområdets forskningsfält och de teoretiska 

utgångspunkterna. Efter detta presenteras studiens syfte och frågeställningar. Studiens metod 

innefattar metodval samt deltagare och urval. Detta följs av en redovisning av studiens 

genomförande och dataanalys, studiens validitet och reliabilitet samt studiens etiska 

överväganden. Därefter presenteras resultatredovisningen i en rad underrubriker följt av en 

avslutande diskussion. Diskussionen innefattar en metoddiskussion, resultatdiskussion samt 

avslutande reflektioner. Studien avslutas med tankar kring fortsatt forskning. 

5 Bakgrund 

Inom ramarna för studiens fokusområde har forskning och studier som lyfter fram innebörd, 

komplexitet och konsekvenser av lärares undervisning i skolan studerats. Forskningsfältet 

innefattar bland annat studier inom matematikundervisning, anpassningar och förutsättningar 

för elever i behov av stöd samt dialogens och språkets betydelse för lärandemöjligheter. 

5.1 Forskningsfältet med teoretiska utgångspunkter 

Inom autismområdet finns flertalet studier som stödjer att elever med autism lättare tolkar och 

förstår visuell kommunikation än talat språk (Hughes et al., 2013; Rajendran & Mitchell, 

2007), vilket tyder på att ett behov av anpassning av undervisningen finns. Utifrån detta 

kommer studien bland annat att grunda sig på forskning och andra studier gällande elever i 

behov av särskilt stöd och lärande. 
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Elever i behov av särskilt stöd, med fokus på autismspektrumtillstånd. 

Från och med maj 2013 gäller nya diagnoskriterier för autism. I DSM 5 sammanställs alla 

tidigare diagnoser inom området till att innefattas av Autism Spectrum Disorder, i Sverige 

kallat autismspektrumtillstånd. Här ingår högfungerande autism (förr benämnt som Asperger 

syndrom), tvångssyndrom, OCD, tourette syndrom för att nämna några. Elever i behov av 

särskilt stöd i undervisningen kan också innefatta elever som på något sätt är i behov av en 

anpassning i sin undervisning utan att det föreligger en diagnos som grund. Utifrån denna 

studies problemområde är fokus på elever med autismspektrumtillstånd, som enligt 

diagnoskriterierna i DSM 5 visar följande: brister i social kommunikation och interaktion, och 

har begränsade, repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. 

Autismspektrumtillstånd är, enligt Hill och Frith (2003) en hämmad utveckling inom olika 

områden. Hill och Frith (2003) beskriver områden inom detta tillstånd som social interaktion, 

kommunikation, repetitiva beteenden och snäva intresseområden. Det viktiga när man möter 

elever inom autismspektrumtillstånd är att ha kunskap om hur de processar information och 

hur de lär, detta tar både Hill och Frith (2003) och Ogle (2009) upp. De benämner områden 

som: theory of mind, central koherens och exekutiva funktioner. Ogle (2009) tar upp vikten 

av att förstå innebörden av dessa tre områden för att kunna bemöta elever inom 

autismspektrumtillstånd på bästa möjliga sätt. Brist i theory of mind innebär en oförmåga att 

förstå att andra människor förstår och har egna tankar och bilder. Detta innebär också enligt 

Myles och Simpson (2002) att elever med autismspektrumtillstånd har svårigheter i att förstå 

andra människors intentioner och kan ha en oförmåga att förstå hur deras eget beteende 

påverkar andra.  

Elever med autismspektrumtillstånd kan även ha svårigheter i turtagning och att se och förstå 

regler som ingår i den sociala vardagen. Brist i central koherens som många personer med 

autismspektrumtillstånd har, innebär att personen ser detaljer före helheten (Ogle, 2009), 

medan en person utan autismspektrumtillstånd först ser en helhet för att senare plocka fram 

detaljerna. Exekutiva funktioner kan förklaras som ett paraply av olika funktioner. Detta 

paraply innefattar impulskontroll, arbetsminne, funktionen att kunna planera och även att 

kunna initiera till saker och att ha förmågan att kunna följa upp dem, det kan definieras som 

en funktion att upprätthålla ett mål längre fram(Hill och Frith, 2003; Rajendran & Mitchell, 

2007). Att kunna se vägen fram till ett mål innebär en förmåga att kunna planera, organisera 

och att vara flexibel. Gillberg och Peeters (2001) menar, precis som Rajendran och Mitchell 

(2007),att exekutiva funktioner innefattar att ha motivationen kvar att nå ett mål som inte 
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direkt är synbart. Att elever har dessa exekutiva funktioner bör anses vara av stor vikt för att 

klara av dagens skola och undervisningen som den i dagens samhälle är uppbyggd. 

En annan aspekt som är mycket aktuell inför den här studien är det Hughes et al. Tar upp 

(2013). Författarna skriver att skolan lätt kan bli en isolerande plats för elever med 

autismspektrumtillstånd som inkluderas i ordinarie grundskola. Om eleven med 

autismspektrumtillstånd har god verbal förmåga kan elevens svårigheter i social interaktion 

inte bli lika framträdande. Det är vanligt att elever med autismspektrumtillstånd har en större 

verbal förmåga än ordförståelse. Då kan deras beteende tolkas som ignorans eller ”dåligt 

uppförande”, när det egentligen handlar om att eleven inte förstår turtagning och 

kommunikationens regler, det vill säga svårigheter som ingår i funktionsnedsättningen. 

Hughes et al. (2013) menar även att svårigheter att ingå i ett socialt sammanhang kan skapa 

hinder hos en elev med autismspektrumtillstånd eftersom kommunikation är standard i den 

sociala världen, men också i klassrummen. Därför kan lärare som undervisar elever med 

autismspektrumtillstånd få uppfattningen att det går bra att ge muntliga instruktioner, när 

instruktionerna egentligen inte alls uppfattas av eleven, utan går den förbi. Myles och 

Simpsons (2002), forskning formulerar kunskapen kring högfungerande autism, förr benämnt 

Asperger syndrom, på följande sätt: 

 

”The educational community and families of students with Asperger syndrome have been 

challenged to implement effective supports and interventions for these students, despite the lack 

of a clear understanding of the disorder and without empirical direction as to the educational 

methods that are most suitable.”(Myles & Simpson, 2002, s. 1) 

 

Med detta belyser Myles och Simpson att det saknas empiriska undersökningar om vilka 

undervisningsmetoder som är mest lämpade för elever inom autismspektrumområdet. 

Didaktiska strategier 

Lärare kan tillämpa olika didaktiska strategier för att skapa lärandemöjligheter för sina elever 

i undervisningen. Detta är till stöd då undervisningen behöver anpassas efter elevers olika 

behov. Rimligtvis innebär att ju mer matematisk och pedagogisk kompetens en lärare har 

desto fler strategier och anpassningar kan denna tillämpa. Det krävs ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaper och erfarenhet för att förstå, tillämpa och anpassa olika didaktiska 

strategier framgångsrikt (Anderson, Lubig & Smith, 2012; Brandell & Pettersson, 2011). 

Enligt Kroesbergen och van Luit (2003) kan didaktiska strategier vara olika effektiva 
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beroende på vilket område inom matematiken de tillämpas i. Exempelvis anges ett 

experimentellt och undersökande arbetssätt vara mest effektiv för problemlösning medan 

direkt undervisning från läraren är att föredra vid inlärning av de fyra räknesätten. Att 

tillämpa konkret material som komplement för ett mer undersökande arbetssätt lyfts även av 

Boaler (2011) och Wadlington och Wadlington (2008).  

Andra didaktiska strategier är att rita och skapa visuella bilder för att tydliggöra (Emanuelsson 

et al., 2011), placera eleverna långt fram i klassrummet eller ta hänsyn till tiden som ges till 

eleverna under deras inlärning (Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 

2008). Även tillämpning av datorn som lärandestrategi nämns, men utifrån olika perspektiv. 

Fördelar med användning av datorbaserade aktiviteter inom matematikundervisningen anges, 

så som bra övergångar från fingrar till nummer, en ökad förmåga hos eleverna att se och 

känna igen mönster (Emanuelsson et al., 2011) och möjligheter till undersökande aktiviteter 

inom matematiska processer och problemlösning (Neil & Claire, 2006). Kroesbergen och van 

Luit (2003) å andra sidan menar att datorstödd undervisning inte ger någon ökad effektivitet 

och påpekar att datorn inte kan ersätta läraren. Däremot nämner flera av forskarna formativ 

bedömning och återkoppling som en givande didaktisk strategi (Balan, 2012; Callingham, 

2008; Hodgen & William, 2011, Kluger & DeNisi, 1996). 

Återkoppling i matematik 

Det finns studier inom ämnet matematikundervisning som visar på hur återkoppling kan 

användas för att elever ska kunna utveckla sitt matematiska tänkande (Balan, 2012; 

Callingham, 2008; Hattie & Timperley, 2007). En del elever möter svårigheter i sitt lärande i 

matematik, ofta tidigt i åldrarna och av olika anledningar. För att stödja dessa elever i deras 

lärande är det viktigt att detta uppmärksammas av skolan och att insatser sätts in tidigt, vilket 

medför att undervisningen måste anpassas efter varje elevs enskilda behov (Andersson, Lubig 

& Smith, 2012; Kroesbergen & van Luit, 2003). Elevernas olika behov frambringar 

möjligheter för lärare att skapa variation i sin undervisning för att bemöta dem. Det kan 

handla om att arbeta med att skapa motivation till studierna hos eleverna genom exempelvis 

uppmuntran (Samuelsson & Lawrot, 2009; Sackerud-Kling, 2009), vilket också ställer krav på 

undervisande lärare. 

 

”Sensitive and compassionate teachers who provide guidance that is attuned to children´s 

current level of understanding enable them to learn concepts that were initially beyond 

individual comprehension.” (Eun, 2010, s.403) 
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Detta kan kopplas till lärares användande av återkoppling i sin undervisning för att frambringa 

motivation, relationer och en ökad självkänsla hos eleverna. 

Olika former av återkoppling 

Återkoppling kan vara positivt eller negativt utformad, och det är inte alltid självklart att det 

är den positivt utformade återkopplingen som är mest effektiv för lärande (Hattie & 

Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996). En positivt utformad återkoppling kan generera ett 

ökat självförtroende, men kan också resultera i passivitet hos den individ som återkopplingen 

är riktad till, likaså kan negativt utformad återkoppling både resultera i ökade prestationer och 

passivitet av liknande skäl (Kluger & DeNisi, 1996). 

Återkoppling kan också delas upp i olika former utifrån Hatties metastudie (2009). Med 

uppgiftsbaserad återkoppling menas återkoppling som enbart relaterar till uppgiften som 

sådan, och inte bidrar med något annat eller relaterar till något annat mål. Detta kan 

exempelvis vara rätt/fel eller poängsättning. Individbaserad återkoppling, syftar på 

återkoppling som relaterar till individen som person, exempelvis ”vad snäll du är”, ”Du är 

elak”, etc. Processbaserad återkoppling är återkoppling som relaterar till elevens sätt att 

hantera och förstå arbetsprocesser, det vill säga arbetssätt som kan vara till nytta för 

förståelsen och förmågan att kunna lösa problemlösningar. Den sista kategorin som tillämpas i 

denna studie är så kallad självkontrollerande återkoppling. Det innebär återkoppling som 

relaterar till elevens förmåga att själv kontrollera sitt arbete, att kunna hitta sina egna styrkor 

och brister.  

En tillåtande och öppen lärmiljö med relationer som bygger på ömsesidig respekt anses vara 

ett krav för att det formativa och kommunikativa arbetet i form av bland annat återkoppling 

ska vara fruktsamt, detta förs fram som förutsättning ur både ett sociokulturellt, 

fenomenografiskt och kontroversiellt perspektiv (Emanuelsson, 2001; Eun, 2010; Neil & 

Claire, 2006; Samuelsson & Lawrot, 2009). Detta innebär bland annat att det ställs krav på 

läraren att vara lyhörd över elevgruppens och den enskilde elevens behov, något som kan vara 

svårt vid stora grupper och klasser (Claesson, 2007; Sackerud-Kling, 2009). Det är viktigt att 

uppmärksamma elevers olika behov av bemötande och lärandemiljöer och här får lärarens 

bemötande i relationsskapandet inte underskattas. Det kan handla om att i bemötandet och 

återkopplingen tänka på vilket tonläge som används och uppmuntra till engagemang från 

eleverna samt genom bemötandet skapa ett gott och tryggt arbetsklimat i klassrummet där alla 

elever känner sig värdefulla och betydelsefulla utifrån sina erfarenheter och kunskaper 
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(Andersson et al., 2013; Claesson, 2007; Eun, 2010). En del forskare menar att en sådan 

atmosfär kräver att det i klassrummet efterfrågas allas åsikter och att relevant information 

tilldelas alla berörda (Emanuelson, 2001; Neil & Claire, 2006; Kanakis, 1997). Detta visar 

tydligt på återkopplingens betydelse som lärandestrategi för atmosfären i klassrummet. 

Att arbeta med återkopplingen i undervisning är komplext. För att kunna föra en givande 

kommunikation och dialog där återkopplingen får komma till avsedd verkan är det viktigt att 

det som individerna avser att få ut av dialogerna också är det som förmedlas. Dialogens 

betydelse för inlärning har länge varit uppmärksammat (Ahlberg, 2001; Löwing, 2006; Morin 

& Franks, 2009; Sackerud-Kling, 2009). Det så kallade sokratiska samtalet nämns ofta som en 

lärandeprocess och lärandestrategi med dialogen och språket som grund (Kanakis, 1997). 

Även i arbetet med formativ återkoppling lyfts dialogen fram som ett viktigt verktyg för att 

skapa utveckling och reflektion (Bennet, 2011; Boaler, 2011; Callingham, 2008). Förhållandet 

mellan det tänkta och det talade språket är komplext och det är viktigt att läraren är medveten 

om det (Juul & Jensen, 2010; Morin & Franks, 2009; Runesson, 2011). Återkoppling som 

dialog kan ske på olika sätt, vanligt är mellan två elever, mellan lärare och elev, i mindre 

grupper eller i helklass. I de empiriska studierna lyfts ofta en teknik fram där eleverna till en 

början för en dialog och återkopplar till varandra kring någon matematikuppgift, medan 

läraren handleder och återkopplar till enskilda elever och grupper (Brandell & Pettersson, 

2011). Detta följs därefter upp i helklassdiskussioner (Balan, 2012; Emanuelsson et al., 2011; 

Neil & Claire, 2006).  

Formativ och summativ återkoppling 

Formativ bedömning är ett arbetssätt inom skolan som bland annat grundar sig på ett 

kvalitativt sätt att tänka kring och arbeta med undervisning genom exempelvis 

kommunikation och dialoger som bygger på olika former av återkoppling (Hattie, 2009; 

Kluger & DeNisi, 1996; Lindström, 2011). Inom det formativa arbetet innebär detta att fokus 

bland annat ligger på att relatera återkopplingen till olika mål som individen förväntas uppnå 

på ett mer kvalitativt sätt, genom att tydliggöra dessa och resultaten utifrån de givna målen, 

för individen. Det handlar bland annat om att synliggöra lärandet för eleven och läraren 

(Callingham, 2008; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Hodgen & William, 2011). 

Bennett (2011) lyfter också fram fördelar med ett formativt arbetssätt, men menar att Hatties 

och Kluger och DeNisis resultat är förskönade. Bennett lyfter även kritiska aspekter med att 

tillämpa exempelvis formativ återkoppling. 
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Ett sätt att arbeta med återkoppling är att ange hur en elev har gjort rätt eller fel, ge poäng på 

enskilda uppgifter, ett uppfattningsvis mer kvantitativt sätt att återkoppla resultat på. Detta 

ingår som ett arbetssätt inom summativ bedömning. Hodgen och William (2011) menar att 

sådan återkoppling ger näring åt konkurensbetonat arbete och att det inte går att koppla 

sammanmed det formativa arbetet medan Bennetts forskning (2011) å andra sidan menar att 

Williams forskning felaktigt ger intrycket att sådan återkoppling inte stödjer lärande. Bennett 

uppger istället att en kombination av formativt och summativt arbetssätt med bland annat 

återkoppling istället kan utgöra ett bra stöd för inlärning och kritiserar även Williams 

forskning för att försköna resultat och därmed vara otillförlitlig. Bennetts ställningstagande av 

att en kombination är mer framgångrikt stödjs av Callingham (2008) och Lindström at el. 

(2011). Lindström at el. förhåller sig inte lika kritiskt till Williams forskning som Bennet utan 

lyfter i likhet med Boaler (2011) istället fram Williams forskning som ett fruktsamt exempel 

på samspel kring ett innehåll. Boalers empiriska studie lyfter även fram att summativ 

återkoppling får som konsekvens att elever inte vet vad de ska förbättra i motsats till den 

formativa återkopplingen som anses ge goda resultat för elevernas utveckling. Trots att den 

formativa återkopplingen anses av flera forskare som ett framgångsrikt arbetssätt är den inte 

utan konsekvenser, arbetssättet är bland annat tidskrävande (Bennett, 2011). 

Kamratbedömning 

Användandet av kamratbedömning där elever hjälper varandra att stötta varandra i exempelvis 

problemlösning och ge varandra återkoppling, anges som ett av sätten att arbeta med 

återkoppling. Eleverna får lyfta fram vad de anser är bra och vilka utvecklingsbehov som 

finns med varandras lösningar utifrån generella eller konkreta kriterier (Andersson at el. 2012; 

Balan, 2012; Callingham, 2008; Emanuelsson, 2001). Detta möjliggör för eleverna att 

ifrågasätta andras lösningar och tankar samtidigt som de får argumentera för sina egna. För att 

detta ska vara framgångsrikt krävs att eleverna har en god inblick och en tydlig bild av målen 

menar Hodgen och William (2011). Kroesbergen och van Luit (2003) anser detta arbetssätt 

vara mindre effektivt än andra arbetssätt och menar att eleverna delvis saknar erfarenhet och 

dessutom har svårare att se andra elevers behov än vad läraren har. Neil och Claire (2006) 

återger det som en framgångsrik strategi, men inte för elever i yngre åldrar av samma skäl 

som Kroesbergen och van Luit. Hodgen och William (2011) framhåller tydligt, i motsats till 

de andra, att metoden är lämplig i alla åldrar och alla skolämnen. Vygotskij nämner också 

detta när han skriver om att inlärningen och utvecklingen hos individer sker i situationer där 
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till exempel lärare/elev eller elev/elev interagerar med varandra, och menar att det krävs en 

mellanmänsklig relation för utveckling (Jacobsson, 2012; Vygotskij, 1978). 

Direkta instruktioner 

Kroesbergen och van Luit (2003) har i sin studie kommit fram till att de mest effektiva 

metoderna för elever med svårigheter är direkta instruktioner och instruktioner som riktar sig 

till individen. Lärare som upptäcker svårigheter hos en elev måste anpassa sina instruktioner 

efter elevens behov och rekommenderas att ge instruktioner och återkopplingen till eleven 

direkt och specifikt. Instruktionerna ska läggas på redan förvärvad kunskap och därtill byggas 

utifrån den. Inom matematiken anses direkta instruktioner och återkoppling vara det mest 

effektiva valet när det kommer till inlärning av baskunskaper, medan inlärning av 

matematiken på en mer metaanalyserande nivå blir mer effektiv med en mer självreglerande 

återkoppling, det vill säga återkoppling som syftar att skapa förståelse för styrkor och brister 

med det egna arbetet hos eleven (Hattie, 2009, Hattie och Timperley, 2007; Kroesbergen och 

van Luit, 2003). Denna forskning är viktig att förena med forskning kring elever i behov av 

särskilt stöd. Detta för att se hur väl dessa stämmer överrens och hur de på ett framgångsrikt 

sätt ska kunna matchas för att skapa goda förutsättningar för lärare att bemöta elever i behov 

av särskilt stöd i sin matematikundervisning. Schaefer (2012) lyfter i sin empiriska studie att 

elever med autismspektrumtillstånd kan ha svårare för matematik som kräver högre nivåer av 

tänkande och resonemang, som exempelvis vid problemlösning. Schaefer lyfter vikten av 

anpassning inom matematikundervisningen utifrån elevers olika behov och studien fokuserar 

på en specifik framgångsrik lärandestrategi för problemlösning inom matematik för elever 

med just autismspektrumtillstånd. För att kunna anpassa matematikundervisningen så att 

elever inom autismspektrumtillstånd får framgångsrika lärandestrategier krävs det att den 

undervisande läraren har kunskap om att elever med autismspektrumtillstånd har svårigheter 

inom bland annat området exekutiva funktioner och theory of mind.  Hill och Frith (2003) 

definierar det så att det finns brist i att organisera och planera hos en individ med dessa briser. 

En kunskap hos den undervisande läraren om dessa svårigheter underlättar anpassningen för 

elever med autismspektrumtillstånd. 

Lärande 

Vygotskijs teori om lärande är att människors tankar och kunskaper bara kan förstås i relation 

till det sociala sammanhang människan befinner sig i och att individens tankar och handlingar 

utvecklas i sociala sammanhang. Det krävs en mellanmänsklig relation för utveckling. 

Vygotskij pratar om den proximala utvecklingszonen (Jacobsson, 2012; Vygotskij, 1978) och 
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menar då varje elevs sanna potential till vidare utveckling. Det handlar om varje elevs 

maximala inlärningsfält, inte kunskapen eleven har för tillfället, utan individens potential till 

ytterligare kunskap. Vygotskij (1978) ville med detta begrepp belysa att inlärningen och 

utvecklingen hos individer sker i situationer där t ex lärare/elev eller elev/elev interagerar med 

varandra. I interaktionen, och det faktum att den ena partnern innehar mer eller annorlunda 

kunskap än den andra, ges utrymme för kunskap och nytt lärande. Men, lyfter Jacobsson 

(2012), det ska inte dras slutsats att enbart den med mindre kunskap i den givna situationen är 

den som lär något, utan Jacobsson lyfter i stället att interaktionen individerna emellan ger 

båda parter kunskap i och med att den som lär ut får förklara och reflektera. Människans 

mentala funktioner utvecklas i relation med omgivningen. Vygotskijs teori om utveckling hos 

människan ingår i det sociokulturella perspektivet och utifrån det kan man uppfatta 

människans lärande som förmågor att använda olika verktyg, där språket har en central roll. 

Dessa verktyg blir redskap för att kunna utveckla ny kunskap och kunna förstå och analysera 

problem i sin omgivning. Vygotskij (1978) menade att dessa förmågor först existerar utanför 

individen i mellanmänskliga relationer och att förmågorna sedan internaliseras. Som exempel 

använder yngre barn olika resurser för att ta in ny kunskap, t ex användandet av fingrar eller 

saker för att lära sig talmängd. Succesivt upphör användandet av dessa hjälpmedel när 

förmågan har internaliserats hos individen. Det är rimligt att anknyta Vygotskijs tankar till 

denna studies resultat för att belysa interaktionens betydelse utifrån elevers olika och särskilda 

behov.  

Relationens betydelse 

Som undervisande lärare i dagens skola handlar undervisningen mycket om relationer. En 

framgångsrik lärare har god relationskompetens. Juul och Jensen (2010) menar att de vuxnas 

ledarskap inom skolan måste präglas av ett ledarskap som utvecklar det personliga 

ansvartagandet hos eleven. De menar även att hos äldre barn (ungdomar) kan den vuxna, i 

detta fall läraren, ta en mer vägledande roll i relationen till eleven. De belyser starkt att i en 

elev/lärarrelation är det uteslutande den vuxnes ansvar att se till att relationen har hög kvalitet 

i samspelet. Att ta ansvar över samspelet och kvaliteten i relationen med sina elever kräver att 

läraren har kunskap och insikt om detta faktum, och enligt Juul och Jensen(2010) är det av 

tradition lätt att den vuxne lägger ansvaret på elevens beteende på eleven själv, men att det då, 

i en bra elev/lärar- relation, är viktigt att läraren tar på sig ansvaret för att relationen ska 

fungera. 
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Juul och Jensen (2010) belyser vikten av att tänka på språkbruket i dialoger och 

kommunikation inom undervisningen. Det är viktigt att förstå hur språket kan användas och 

ges uttryck i lärarens undervisning och i klassrumssituationen, och hur språket kan ha 

betydelse för hur en undervisande lärare använder sig av det i återkoppling. Läraren bör ha 

kunskap om att språk kan tolkas olika av olika människor och att det påverkar hur 

återkoppling tas emot. Språket är också ett av de verktyg en lärare kan använda i lärandet 

enligt Vygotskij (1978). 

Den didaktiska triangeln 

Björklid och Fischbein (1996) förklarar interaktion som ett samspelsmönster i form av en 

didaktisk triangel (bilaga 5). De lyfter fram hur exempelvis samverkan mellan personlighet 

och beteende samverkar med varandra och hur en individs personlighet i sin tur samverkar 

med den omgivande miljön, som samverkar med individens beteende. Detta kan föreställas 

som en triangel där hörnen symboliseras av dessa tre olika områden och triangelns kanter 

motsvarar samverkan mellan dessa. Den här triangeln kan även symbolisera samspelet mellan 

läraren och eleven. Innehållet/undervisningen påverkas alltid av utomstående faktorer som 

erfarenheter hos båda parter, bland annat den rådande samhällssynen. Det sker alltid en 

socialisering i en miljö där många individer möts och i en skolmiljö har individen många 

påverkansfaktorer att förhålla sig till, som normer, socialt samspel och samhällssynen bland 

annat. Allt detta påverkar hur eleven tar till sig kunskap (Björklid & Fischbein, 1996). Den 

didaktiska triangeln lyfter därmed tre faktorer som påverkar undervisningen i klassrummet, 

samspelet mellan lärare/elev, ämne/elev samt lärare/ämne. Mellan dessa faktorer skapas 

utrymme för interaktion, förförståelse och sociokulturella perspektiv. Mellan lärare/elev 

skapas det sociokulturella perspektivet som bland annat Vygotskij (1978) medvetandegjort 

(Jacobsson, 2012). Det är här undervisning och lärande sker. Vygotskij (1978) menar att 

lärandet sker genom olika verktyg och dessa verktyg kan vara mentala, som studien lyft under 

föregående rubrik, genom till exempel språket. De kan vara symboliska och/eller fysiska. Med 

en didaktisk kompetens blir läraren medveten om sina metodval och undervisningsstrategier. 

Inlärning är en interaktion alla individer emellan som befinner sig i klassrummet, och den 

situationen påverkas av rådande samhällssyn. 

6 Syfte och frågeställningar 

Utifrån bakgrunden framstår det angeläget att förstå vad didaktiska strategier innebär och 

vilka konsekvenser dessa har med hänsyn till elevers olika behov. Syftet med studien är att få 
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en fördjupad förståelse av och kunskap om innebörd och konsekvenser av lärares val av 

strategier inom matematik, med särskilt fokus på återkoppling utifrån elevers olika 

förutsättningar och behov av särskilt stöd. Studien utgår från följande frågeställningar. 

 

1. Vilka strategier i matematikundervisningen anser några utvalda lärare kan användas 

när de bemöter elever i behov av särskilt stöd?  

2. På vilka sätt arbetar några utvalda lärare med återkoppling för att möta elevers olika 

behov? 

3. Vad anser några utvalda lärare är framgångsrika strategier i samband med 

återkoppling i matematikundervisningen?  

 

De tre frågeställningarna är valda för att ringa in studiens syfte. Den första frågeställningen 

inriktar sig på att synliggöra de olika strategier lärare använder för att bemöta och främja 

lärandemöjligheter i matematik för elever i behov av särskilt stöd. Den andra syftar till att 

synliggöra om och hur lärarna på olika sätt kan arbeta med återkoppling för att bemöta 

elevernas olika behov. Den tredje och sista frågeställningen avser att synliggöra om och hur 

lärares arbete med återkoppling kan upplevas vara framgångsrikt inom 

matematikundervisningen utan hänsyn till elevers särskilda behov. Tanken bakom dessa 

frågeställningar är att söka variationer mellan hur man arbetar med återkoppling i 

matematikundervisningen och om och hur detta skiljer sig beroende på om det finns elever 

med tydligt uttalat behov av särskilt stöd. I samband med dessa frågeställningar är det 

emellertid viktigt att komma ihåg att även om denna studie framför allt fokuserar på en grupp 

elever med tydligt uttalat behov av särskilt stöd, finns det rimligtvis i de flesta 

undervisningsklasser inom skolan, elever i behov av stöd i någon form, mer eller mindre 

uttalat och tydligt.  

7 Metod 

7.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte, anses en kvalitativ ansats vara att föredra (Creswell, 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Larsson, 2005; Trost, 2010). Komplexiteten utifrån studiens 

frågeställningar och syfte gör att en kvalitativ metod anses ha större fördelar framför en 

kvantitativ. I studien används intervjuer av undervisande lärare för att söka mönster och 

variationer inom dessa områden i praktiken hos de deltagande lärarna. En kvalitativ metod 
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som dels grundar sig på lärarintervjuer innebär att data samlas in från en mindre och mer 

begränsad grupp deltagare än vad en mer kvantitativ studie förmodligen innefattat och är 

därmed mindre representativ för lärares arbete i stort (Trost, 2010). Dock anses en kvantitativ 

studie inte kunna besvara frågeställningarna utifrån samma komplexitet då det kommer till 

variationer i lärarintervjuerna och erbjuda samma djup i analysen. En mer kvantitativ studie 

innefattar fokus på mängder och andelar, medan en mer kvalitativ innefattar ett större fokus 

på mönster och variationer (Esiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Trost, 2010). Utifrån detta har en mer kvalitativ metod valts för 

genomförandet av denna studie. Detta innebär att studien empiriskt grundar sig på intervjuer 

utifrån en grupp lärare med skilda erfarenheter kring undervisning inom matematik och elever 

i behov av särskilt stöd. Utifrån intervjuerna söks mönster och variationer i deltagarnas 

resonemang och upplevelser. Under själva datainsamlandet sker en växelverkan mellan 

insamling och tolkning (Creswell, 2012).  

7.2 Urval 

Den empiriska undersökningen har bestått av intervjuer av matematiklärare som arbetar inom 

högstadiet på grundskolan. Även lärare som undervisar i särskild undervisningsgrupp har 

ingått i vårt urval. Elever inom autismspektrumtillstånd har ofta ett behov av att få omgivning 

och uppgifter anpassade och får i denna studiestå exempel för lärares arbete med att möta 

elever i behov av särskilt stöd. 

Intervjuerna har bestått av öppna frågor och samtalen har spelats in, med deltagarnas 

godtycke. 

Till studien har en grupp på fjorton lärare valts ut. Det är lärare som undervisar i 

ordinariehögstadieklass inom grundskolan, lärare som har elever med behov av särskild 

anpassning integrerade i sin ordinarie klass, samt lärare som undervisar i liten 

undervisningsgrupp där eleverna med autismspektrumtillstånd ingår. Urvalet kan bidra med 

aspekter på en möjlig variation vid val av strategier. Antalet deltagande lärare har spridits 

jämt över de tre erfarenhetsområdena, 5-5-4. För att detta ska vara möjligt, då många 

kommuner enbart har en eller några få skolor med undervisningsgrupper särskilt anpassade 

för elever med autismspektrumtillstånd inom högstadium, har lärarna även tillhört flertal olika 

kommuner och orter i mellersta Sverige. Utifrån de etiska perspektiven, där ingen 

medverkande på något vis ska riskera att ta skada eller påverkas negativt av genomförandet av 

studien, utgick urvalet från att ingen av de medverkande fick vara en kollega eller anhörig. De 

medverkande arbetar alla på andra skolor och skolformer än skribenterna. 
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7.3 Genomförande och dataanalys 

Denna studie har från början varit relativ fördomsfri. Det har inte på förhand funnits något 

klart ställningstagande kring hur frågeställningarna kommer att besvaras. En uppfattning om 

att alla lärare i urvalet arbetar med återkoppling på något sätt har funnits med från början. 

Men om den skiljer sig åt för elever i behov av särskilt stöd, i jämförelse med elever i 

ordinarie undervisningsklasser och hur det i så fall skiljer sig har inte på förhand kunnat ges 

en hypotes. Förhoppningen har istället legat på att studiens resultat och analys ska kunna 

avslöja om några skillnader finns i lärarnas återkoppling och hur dessa i så fall uttrycker sig. 

Först plockades möjliga skolor ut från kommuner som befann sig inom rimliga färdavstånd, 

kommuner i mellersta Sverige. Därefter kontaktades rektorer för berörda skolor via 

telefonkontakt som ett första steg. Kortfattat presenterades studien med stöd av det missivbrev 

som konstruerats utifrån studien (bilaga 1). Därefter efterfrågades deras deltagande med 

mailkontakt. Missivbrev skickades till angiven adress och följdes upp med ett inbokat samtal 

med berörd lärare. I samband med inbokning av samtal skickades förutom missivbreven även 

tillståndsblanketer ut (bilaga 2). Deltagande skolor informerades om deltagande utifrån de 

etiska förhållandena för studien. Lärarintervjuerna utfördes med båda skribenterna. En kort 

presentation om studien gjordes och deltagarna informerades att de ställde upp frivilligt och 

att de hade all rätt att avbryta och ångra sig när helst de ville. Därefter genomfördes 

intervjuerna och dokumenterades med hjälp av en voice-recorder, med deltagarnas tillåtelse. 

En av skribenterna var ansvarig för utfrågningen, den andra var aktiv lyssnare och bisittare 

samt stöd till utfrågaren. Efter intervjuerna gav detta skribenterna möjlighet att gemensamt 

diskutera och analysera vad som sagts och det kunde gemensamt göras tolkningar utifrån 

intervjun. Efter varje genomförd intervju transkriberades samtalen. Även under och efter 

transkribering fortsatte dialogen mellan skribenterna kring analys och diskussion fortlöpande. 

Hela tiden uppkom nya tankar och funderingar. Under analysarbetet upptäcktes intressanta 

mönster och skillnader som väckte funderingar och gav nya infallsvinklar och perspektiv på 

frågeställningarna, genomförandet och resultatet från datainsamlingen. 

De transkriberade samtalen skrevs ut på olikfärgade papper, en färg för varje intervjuad lärare. 

Kategorier togs fram först utifrån de frågeställningar som studien grundar sig på, därefter 

utifrån vad intervjuernas innehåll kunde påvisa. Lärarintervjuerna klipptes isär för att lärarnas 

utsagor skulle kunna delas upp enligt de olika kategorierna. Varje kategori tilldelades en 

platsmapp med kategoriseringen skriven på mappen. Efter det att intervjuerna klippts isär och 

delats in i de olika kategorierna kontrollerades deras innehåll ytterligare en gång för att 

säkerställa att innehållet verkligen var anknutet till rätt kategori. Efter kategoriseringen 
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analyserades de olika svaren utifrån likheter och skillnader och olika perspektiv och 

förhållningssätt inom varje kategori. Under arbetet med analysen utvecklades tidigt några 

kategorier utifrån resultatet och deras förhållande till varandra. Förhållandet mellan dem kan 

presenteras i form av en matris (bilaga 4).  

Medframgångsrika strategier, menas de didaktiska strategier som lärarna själva lyft fram som 

framgångsrika eller tycker är värda att benämnas i det sammanhanget. Under arbetets gång 

har bland annat genomförande, resultat och tillförlitlighet ständigt ifrågasatts och granskats 

ända fram till dess att en godtycklig grund ansetts funnits för att kunna identifiera mönster och 

variationer (vetenskapsrådet, 2011). Detta har inneburit ett kontinuerligt ifrågasättande och 

granskande av intervjuernas innehåll, informationen som kom fram och hur denna skulle 

tolkas, men även ifrågasättande och granskning av den forskning som studien grundar sig på.  

7.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Göransson och Nilholm (2009) och Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att vara tydlig 

med urvalets omfattning. Fjorton lärare med spridda erfarenheter deltog i denna studie och 

bidrog till studiens resultat, gruppen deltagande lärare bedöms emellertid vara för liten för att 

studiens validitet ska anses vara tillräckligt mättad. Urvalsgruppen är för liten för att några 

egentliga och hållbara slutsatser ska kunna fastställas. Fler deltagande lärare och gärna ett 

komplement med klassrumsobservationer vid flertalet tillfällen skulle bidra till att skapa en 

större validitet i studien (Einarsson & Chiriac, 2011; Patel & Davidsson, 1997). Ett sådant 

genomförande och en sådan storlek på urvalsgruppen skulle emellertid ha ställt högre krav på 

mer resurser, bland annat mer tid för en mer omfattande datainsamling, samt ökad tid för 

samarbete kring bearbetningen av insamlad data. 

Fjorton lärare kan inte anses vara en tillräckligt stor grupp för att representera den stora 

mängd yrkesverksamma lärare och därmed inte ett tillräckligt stort antal för att dra några 

generella slutsatser. Tanken med denna studie har likväl inte varit att dra generella slutsatser, 

utan snarare lyfta fram variationer och bidra till nya perspektiv. 

Genomförandet av intervjuerna skedde på de deltagande lärarnas egna skolor och under tider 

som i överenskommelser passade dem bra, vilket grundar sig på att lärarna lättast kunde ställa 

upp under sina arbetsdagar mellan två lektioner samt känna trygghet i en bekant miljö. 

Ljudinspelning, gemensamt genomförande vid intervjuerna och transkribering av dessa har 

haft för avsikt att minska bortfall av viktig data och öka validiteten, trots detta finns det inga 

garantier för att utsagor och händelser som kan vara relevanta för studien inte gått förlorat 

under genomförandet och bearbetningen. Det finns även risker med att det uppstår en konflikt 
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mellan validitet och etik, så som krav på öppenhet och insyn i studien samt krav på 

information till deltagare, där en studies validitet kan hamna i ett sådant läge att validiteten 

reduceras av det etiska förhållningssättet (Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2011). Så görs 

även gällande vid genomförandet av denna studie. Konflikten i detta fall uppstår när lärarna 

informeras om studiens syfte, via missivbrev innan intervjuerna genomförs. Etiskt bör läraren 

informeras i detta läge, medan validitetsmässigt finns risk att läraren påverkas av 

informationen med konsekvensen att resultatet påverkas, oavsett det är medvetet eller inte. 

Därmed finns det en risk att även denna studies resultat kan ha påverkats validitetsmässigt 

utifrån missivbrevets informationsinnehåll. Detta har tagits i särskilt beaktande vid 

missivbrevets utformning för att i största möjliga mån minska informationens påverkan på 

studiens resultat, men ändå ge deltagande lärare tillräcklig och korrekt information inför 

intervjuerna. Detta har även påverkat i vilken ordning intervjufrågorna ställts (bilaga 3). 

Under genomförande och bearbetning har hänsyn tagits till den essentiella aspekten att ingen 

deltagande person inom urvalsgruppen får hamna i en situation där denna kan bli lidande på 

något sätt till följd av studien. Detta har inneburit att visst datamaterial inte kunnat användas 

trots dess relevans för studiens resultat, då detta allt för tydligt pekat ut deltagande lärare.  

Att få lärare att ställa upp i en studie av detta slag har inte varit helt lätt. Två skolor som har 

kontaktats har inte ringt tillbaka och måste därmed räknas som bortfall. Samtalen visar på att 

viljan finns att vara delaktig men tiden räcker inte till. Mycket ligger på lärarens ansvar och 

det är förståligt att tid till att ställa upp på olika studier inte alltid finns. 

7.5 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av intervjuerna informerades deltagande lärare både muntligt och 

skriftligt via missivbrev om att medverkan är frivillig, se (bilaga 1) och (bilaga 2). På detta vis 

uppfylls det etiska kravet på informerat samtycke (Esaiasson, 2012; Kvale& Brinkmann, 

2009; vetenskapsrådet, 2011). Informationen som gavs till de medverkande innefattade 

tillstånd om tillåtelse att spela in intervjun som ljudfil samt att använda den ändamålsenligt 

för denna studie. Den medverkande läraren kunde när som helst avbryta intervjun och då välja 

att inget material sparas eller används till studien. Ett etiskt hänsynstagande vid 

genomförandet av denna studie gäller just bearbetning av insamlad data och utskrifter när det 

kommer till deltagarnas anonymitet (Esaiasson, 2012). Grundat i detta har deltagarna tilldelats 

nya namn med en begynnelsebokstav utifrån vilken ordning intervjuerna genomfördes. 

Esaiasson lyfter även betydelsen av att utskrifter av intervjuer, analys och redovisning är lojal 

gentemot deltagarna. En annan viktig del som relaterar till detta i denna studie har också varit 
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att i största möjliga mån upprätthålla den forskningsetik som innefattar att personer som deltar 

i studien ska skyddas från kränkningar, skador eller dylikt som det kan innebära att delta i 

studien, deltagare får inte riskera att fara illa under och efter genomförandet av studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarnas personliga integritet anses vara så säkrad som det är 

möjligt utifrån denna studie, detta dels då urvalsgruppen består utav lärare från ett flertal 

kommuner och olika skolor utan direkt anknytning till skribenterna. Detta trots studiens 

offentlighet, öppenhet och den möjlighet till insyn som den ger.  

8 Resultat  

Resultatet redovisas med utgångspunkt från studiens frågeställningar och är uppdelat i teman. 

De olika teman som lyfts är framtagna utifrån bearbetning och analys av data. Didaktiska 

strategier så som tillämpning av läxor, diagnoser och användning av tekniska hjälpmedel 

framträder som ett tema, likaså bemötande av elever i behov av särskilt stöd, att arbeta med 

olika former av återkoppling utifrån elevers olika behov och vad som anses vara 

framgångsrikt arbete med återkoppling i matematikundervisning. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet under resultatredovisning. 

8.1 Didaktiska strategier och bemötande av elever i behov av särskilt stöd 

Här framkommer vilka strategier de deltagande lärarna anser användbara i sin 

matematikundervisning. Först presenteras strategier som lyfts av de intervjuade lärarna i 

studien. Därefter, i rubriken under lyfts om och hur de anpassar sina strategier i 

undervisningen förelever i behov av särskilt stöd, i denna studie är det elever inom 

autismspektrumtillstånd.  

Mer allmänna strategier inom matematikundervisningen 

Lärare skapar förståelse i matematik på många varierande sätt. Lärarna undervisar med många 

olika skilda strategier men även infallsvinklarna för de strategier som var likartade varierade. 

Det är många olika strategier som lärarna i den här studien lyfter fram och resultatet som 

presenteras under denna kategori ger en liten bild av just variationen och bredden av strategier 

som används inom matematikundervisningen. 

Många av de intervjuade lärarna berättade exempelvis hur de försökte skapa förståelse genom 

att ge eleverna olika metoder och tillvägagångssätt. Detta kunde ske bland annat genom att 

visa hur olika metoder och arbetsprocesser fungerar för att lösa olika uppgifter inom 
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matematiken och låta eleverna träna på dessa eller genom att koppla matematikuppgifterna till 

omvärlden och därigenom hitta metoder för hur uppgifterna kan lösas.  

Läxor och diagnoser lyfts som en strategi av flertalet lärare som undervisade i större 

undervisningsgrupper vilket däremot ingen av lärarna som undervisade särskilda 

undervisningsgrupper tog upp. Läxor och diagnoser ansågs ge läraren en bild av elevens 

kunskaper, men också möjligheter för eleven att befästa och visa fram sina kunskaper, både 

för läraren och för sig själv.  

Att kommunicera med eleverna på olika sätt lyfts upp, exempelvis genom att sätta sig ner 

bredvid eleven och ge denne ledtrådar som förde elevens tankar framåt lyftes fram i 

intervjuerna. Många av de deltagande lärarna arbetar även med motfrågor som en metod i sin 

undervisning för att handleda eleverna i deras arbete och för att skapa reflektion hos eleverna. 

Didaktiska strategier inom matematikundervisningen för att möta elever i behov 

av särskilt stöd 

Ur temat didaktiska strategier inom matematikundervisningen anpassade för elever i behov av 

särskilt stöd lyfts en del olika strategier fram som ansågs framgångsrika. Fyra framträdande 

huvudsakliga innehåll växte snabbt fram när svaren sammanställdes. Utifrån dessa framkom 

stora skillnader i hur de individuella lärarna tänkte kring ämnet men även likheter framkom. 

Det mest framträdande var att lärarna hade tydliga strategier för att individanpassa, därefter 

kom bemötandet och tydligheten/strukturen.  

Individanpassning 

Inom individanpassning, som spänner stort, framkom flera olika strategier. De flesta lärare 

tänkte undervisningsmaterial när de pratade om individanpassning men även här framkom 

skillnader då en av lärarna mer hade riktat in sig på att nivåanpassa innehållet 

kunskapsmässigt medan de andra lärarna pratade om att individanpassa så att materialet vart 

förståligt och tydligt för eleven genom till exempel förenkla och tydliggöra med visuella 

hjälpmedel. När lärarna pratade om att individanpassa framkom mönster att de lärare som 

hade mer erfarenhet av undervisning med elever i behov av särskilt stöd, i större utsträckning 

arbetade fram nytt egengjort material, medan de andra satsade mer på att strukturera upp 

läroböckerna efter behov, där kanske en del kapitel togs bort i förväg. Det finns en tidsaspekt 

att ta hänsyn till här, med tanke på att det i små undervisningsgrupper går färre elever, jämfört 

med en ordinarieklass där uppemot 25-30 elever kan ingå. Eftersom de lärare som arbetar i 

liten undervisningsgrupp har betydligt färre elever, gör det att material kan anpassas på ett 
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annat sätt. Men också att material ibland måste tillverkas och konstrueras av läraren själv, 

eftersom det inte finns färdigt anpassat material till just den aktuelle eleven. 

 

”Alla har ju i princip olika material, vissa har häften, för att en hel bok är alldeles för tjock/…/ 

vissa skriver på datorn, vissa sitter med en annan personal för att den inte kan ta i papper, eller 

skriva i en bok. Så det är jätte olika.” ”Det är det som tar mest tid, att individanpassa.” Ann. 

 

En annan aspekt som framkommer i temat individanpassning är att en del av de deltagande 

lärarna gör anpassningar i rummet och i miljön runt eleven. Läraren visualiserar och tydliggör 

var eleven ska sitta, vart saker ska vara, vart elevens schema är där eleven kan se vad som ska 

göras nu och vad som komma skall. En individanpassning som några andra av lärarna nämnde 

var hjälpmedel. Bland annat så lyfter några av lärarna som undervisar i ordinarieklass, datorn 

som hjälpmedel och de nämner då ett specifikt program som heter Socerative, där eleverna 

löser matematiska problem och får direkt återkoppling om lösningen var rätt eller fel. 

Att arbeta visuellt i förtydligande syfte togs upp av några lärare som ett hjälpmedel. Här går 

dessa olika teman in i varandra. Att tydliggöra och strukturera upp runt elever kan även det 

ses som en individanpassning och är också det. I studien valdes det att tematisera på detta vis 

ändå för att ge en bild över lärarnas strategier i undervisningen av de elever som behöver 

extra stöd.  

Struktur och tydlighet 

Det framkom tydligt att flera av lärarna betonade vikten av tydlighet, struktur och att arbeta 

visuellt. En av lärarna lyfte fram att hon använde det visuella för att strukturera och tydliggöra 

dagen eller arbetspasset. Detta gjorde hongenom att skriva upp synligt hela dagens arbetspass 

eller skoldag, så eleven såg vad denne hade att förvänta sig. Hon menade att alla elever mår 

bra av att tydligt se hur dagen kommer att se ut och att det hjälpte eleven i behov av särskilt 

stöd samtidigt som det inte är ett hinder för den elev som inte anses behöva stöd, utan tvärtom 

kan komma även dessa elever till godo. Men strukturen kunde också innebära att tydliggöra 

enskilda arbetspass och lektioner, eller att tydliggöra själva uppgiften.  

Bemötande 

Några av de lärarna som hade erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd lyfte 

fram hur viktigt bemötandet av dessa elever är och påpekade vikten av att bygga relationer 

först för att sen kunna lyfta eleverna och kunna undervisa dem. Dessa lärare lyfte fram 

”fingertoppskänslan” som en av de viktigaste strategierna. De belyste hur viktigt det är att 
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bygga upp en fungerande relation för att kunna veta när man som lärare kan ställa krav och 

när man som lärare ska välja sina konflikter och låta saker passera. Detta kan jämföras med en 

annan lärare, som under sin intervju menade att det ställs för lite krav på elever med diagnos 

och betraktade det som att en del elever ”skyller” på sin diagnos för att klara sig undan en del 

krav. 

Det framkom en markant skillnad i lärarnas uppfattning kring hur de skulle bemöta elever i 

behov av särskilt stöd. De som tog det för självklart att bemöta eleven utifrån deras 

förutsättningar utifrån varje ny dag hade större erfarenhet av arbete med elever i behov av 

särskilt stöd. Andra lärare menade att det bör ställas samma krav på elever med diagnos som 

integreras i ordinarie klass som på övriga elever, med anledning av att de just är integrerade i 

ordinarie klass. De som först och främst tyckte bemötandet skulle individualiseras och ha en 

betoning på individen var lärare som arbetade med undervisning i små grupper. 

 

”… alltså, jag tror, dom pratar om att de utgår från individen och vi vet... jag tror det bara är 

tomt prat… jag tror dom ställer jättemycket krav som inte är justa… det här ”skärp dig!” ” jo, 

men du kunde ju det här igår!”… men att idag är det kaos… det tror jag är jättesvårt att som 

lärare förstå. ””Och kanske det här ”ta ner luvan!” ”ta av dig kepsen!” ”här inne har vi 

inte….”" Men det kanske är deras trygghet, det kanske är en chans att om man får ha kepsen 

och luvan på, då kanske jag kan sortera bort lite… alltså det blir min trygghet.”  Karin, 

erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd. 

Kompetens om funktionsnedsättningar 

En av lärarna som undervisade i klass med integrerade elever, lyfte vikten av att ha kompetent 

personal i särskilda undervisningsgrupper. För att kunna bemöta och ge återkoppling som tas 

emot och förstås av eleverna måste lärarna ha kunskap om olika funktionsnedsättningar hos 

eleverna som lärare möter. I intervjuerna framkommer också att det ibland finns elever med 

kombinationsdiagnoser som gör det svårt att veta hur man som lärare ska bemöta dem, och 

detta kräver personal med rätt kompetens. En av lärarna som undervisar elever i behov av 

särskilt stöd lyfter att elever med autismspektrumtillstånd ibland kan uppfattas som mer 

sociala och med en större ordförståelse än vad eleven i verkligheten har, därför att 

funktionsnedsättningen är osynlig och dessa elever kan ha ett ordförråd som inte är i balans 

med deras ordförståelse. Detta kräver också det en kompetens, förståelse och erfarenhet hos 

läraren. 
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8.2 Arbeta med olika former av återkoppling utifrån elevers olika behov 

I det här temat växte tre underrubriker fram tydligt. Det är hur lärare arbetar med återkoppling 

som strategi. Hur de använder sig av självkorrigering för att eleverna själva ska utveckla sitt 

matematiska tänkande och hur de arbetar med positiv och negativ återkoppling. 

Uppfattningar om återkoppling inom matematikundervisning 

Några av de intervjuade lärarna tolkade återkoppling på lite olika sätt mot vad som var 

förväntat. Under intervjuerna användes ordet återkoppling och lärarna avsåg med återkoppling 

att ge eleverna återkoppling på tidigare arbete. De berättade att de återkopplade till uppgifter 

de gjort under föregående lektioner och, som de själva sa, ”hängde upp” kunskapen på redan 

inlärd kunskap.  

Alla utvalda lärare uttrycker att återkoppling är en stor och viktig del av deras yrke. En av 

lärarna uttrycker sig till och med så att ”det är ju hela meningen med att undervisa!”. 

En annan av de utvalda lärarna beskrev det så här. 

 

”ja… utan återkoppling så utvecklas du inte, så enkelt är det! Jag kan sitta och göra 

samma sak två miljoner gånger, men det är inte förrän jag vet ATT det är FEL. Bara en 

sån enkel feedback liksom… Men det gäller ju att ge bra feedback som är utvecklande 

på något sätt… ge dem strategier för dem att klara det. Klara det på ett bättre sätt. 

Enklare sätt. Att ta sig framåt” Calle högstadielärare 

 

 Men även om alla anser att det är viktigt och att det är en stor del av undervisningen så 

kommer den i uttryck på många olika sätt.   

De flesta benämner återkoppling som en individstärkande del av undervisningen, att man som 

lärare ser eleverna och lyfter dem i sin utveckling. En annan lärare säger att han har som mål 

att se och ge eleverna någonting varje lektion, återkoppling i form av bekräftelse och som 

syftar till att stärka elevens självkänsla. 

 

”….men det behöver man varje dag, man behöver bekräftelse hela tiden/…/varje 

lektion, som sagt nu har du jobb… idag har du verkligen jobbat bra/…/ jag försöker 

återkoppla varje lektion”. Frank, högstadielärare. 

 

En del lärare arbetade med att stärka individen och jobba positivt. De hade som gemensam 

nämnare positiv återkoppling som undervisningsstrategi. Skillnaden i hur de intervjuade lärare 

lyfter elevens självkänsla och vikten av att stärka självförtroendet innan kunskap kan tas emot 
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är stor. Där det hos lärare som undervisar större grupper låg tyngdvikt på 

kunskapsinhämtning, låg det hos lärare i liten undervisningsgrupp fokus på att bygga upp 

självförtroende och självkänsla hos eleven.  

Lärare som undervisade i små grupper nämnde också att relationen lärare-elev var av stor 

vikt. Det går inte att nå eleven med kunskap om de inte först jobbar upp ett förtroende och en 

relation med eleven. Det framkom i intervjuerna för att kunna bygga en bra och sund relation 

med dessa elever måste man som lärare stärka eleven positivt och ha en förståelse för att det 

kan ligga orsaker bakom beteenden hos individen. 

En annan aspekt som framkom under intervjuerna när det pratades om återkoppling var 

tidsaspekten och gruppstorlekarna. Många av lärarna som undervisade i större grupper 

menade att gruppstorleken påverkade tiden huruvida läraren hann ge återkoppling till alla 

elever. Däremot var det ingen av de lärare som undervisade i liten grupp som belyste denna 

problematik, förmodligen för att det inte är ett problem bland dessa lärare. I en liten 

undervisningsgrupp hinner läraren se alla elever och har tiden att ge dem återkoppling i olika 

former och i större omfattning till varje enskild elev. En av lärarna menar att lärare i mindre 

undervisningsgrupper kan ge återkoppling mer frekvent. En annan lärare belyser samma sak 

när hon säger att det i en liten undervisningsgrupp finns mer möjlighet att sitta och samtala 

med varje enskild elev. Det intressanta i dessa två uttalanden är att det är lärare i ordinarie 

klasser som gjort uttalanden om situationen i en liten undervisningsgrupp.  

 

”… för om man säger att man har en särskild undervisningsgrupp så som vi hade, då var dom 

ju kanske fem… då finns det ju mer möjlighet att sitta och samtala med den enskild elev än om 

du har tjugofem. Det är ju klart att det blir svårare att hinna med… individen…” Elsa, 

högstadielärare 

 

Självkorrigering 

Kamratbedömning som strategi för att utveckla elevernas förmåga till självkorrigering och 

självkontroll samt diskussioner elever emellan var det ingen av de lärare som undervisade 

elever i behov av särskilt stöd som lyfte. Lärarna med erfarenhet från särskilda 

undervisningsgrupper har oftast få elever där de flesta har en social problematik som kan göra 

det svårt att tillämpa strategier där de ska se fel i sina eller sina klasskamraters arbeten, och 

därmed väljs denna strategi bort av lärarna i den här gruppen. Det lyfts att det är svårt att 

arbeta med självkorrigering för en del elever och att det är svårt att finna strategier för detta 
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som kan ses som framgångsrika. Det finns en svårighet, för elever i behov av särskilt stöd, i 

att själva bedöma och självkorrigera sitt arbete. Ingen av de deltagande lärarna, som hade 

erfarenhet av undervisning av elever i behov av särskilt stöd i små undervisningsgrupper 

arbetade heller med kamratbedömning, som mycket bygger på att kunna bedöma sitt eget och 

andras arbete.  

En annan strategi som lyfts, är att läraren löser samma uppgift som eleven bredvid, och när 

eleven är klar med sin uppgift så får denne sitta och jämföra de två lösningarna och försöka 

finna den rätta lösningen själv genom de olika svaren. Att arbeta med återkoppling för att 

skapa självkorrigering genom att vänta ut sina elever för att se om de själva kan hitta sina 

egna fel var en annan strategi som nämndes. Men den strategin ansågs mycket svår för elever 

i behov av särskilt stöd, eftersom det är svårt att ha den insikten av vad som är felaktigt eller 

orimligt i sin egen lösning. 

Arbeta positiv eller negativt 

Ytterligare en strategi som lyfte var hur lärare arbetade med att bemöta eleverna med positivt 

utformad återkoppling för att hjälpa eleverna släppa ”spärrar” i deras lärande och 

avdramatisera till exempel matematikprov. Flera av lärarna lyfte fram betydelsen av att ge 

positiv återkoppling utifrån elevers behov för att stärka deras självförtroende och skapa 

motivation för lärandet. En av dem utrycker sig: ”det här med självförtroende gör ju ändå att 

man vill någonting mer”, Doris 

8.3 Framgångsrikt arbete med återkoppling i matematikundervisningen 

Under temat framgångsrikt arbete med återkoppling framträder tre olika teman starkt. 

Förutom diskussion som lyfts som en användbar strategi så lyfts återigen självkorrigering och 

att arbeta positivt eller negativt upp precis som under föregående rubrik, denna gång lyfts de 

som framgångsrika faktorer inom återkoppling. 

Diskussion i samband med matematikundervisningen 

De strategier som lyftes fram som mest användbara i undervisningen för matematiklärare var 

diskussioner. Att arbeta meddiskussion lyftes av de allra flesta deltagande lärarna. Det 

framkom att diskussion kan föras på många olika sätt och på många olika nivåer och detta 

utnyttjades av de flesta lärare som deltog i den här studien. De allra flesta lyfte diskussion på 

lärare-klass nivå, där läraren för en diskussion kring exempelvis problemlösning och hela 

klassen samverkar i att föra diskussionen framåt. Däremot fanns det en märkbar skillnad 

bland de lärare som har erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd gällande 
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användandet av strategin elev-elev diskussion som många av de intervjuade lärare tar upp som 

en framgångsrik strategi. Flera av lärarna pratade om kamratbedömning i sina intervjuer, det 

vill säga, elever som hjälper varandra genom att dela med sig av kunskap kring ett problem 

och ge varandra återkoppling. Just den strategin lyftes också som framgångsrik när det i 

intervjun kom till läraren att berätta hur de fick eleverna att utveckla sin förmåga till 

självkorrigering. Skillnaden framstod i att ingen av de lärare som undervisade i liten 

undervisningsgrupp använde sig av kamratbedömning som strategi, varken för utvecklandet 

av den egna förmågan att bedöma sitt arbete eller som strategi för att utveckla elevens 

matematiska tänkande. I de mindre undervisningsgrupperna har eleverna andra förutsättningar 

till att föra diskussion, dels på grund av olika funktionsnedsättningar och dels på grund av att 

grupperna består av ett mindre antal elever än vad som är vanligt i de ordinarie klasserna.  

Självkorrigering 

I temat självkorrigering, eller att elever själva ska kunna bedöma sina uppgifter och arbeten 

framkom ett mönster att kamratbedömning var en vanlig självkorrigerande strategi. Vilket 

innebär att eleverna får sitta två och två eller i liten grupp och bedöma samt återkoppla till 

varandra. Ett mönster som kunde skönjas var att lärarna som arbetade med självkorrigering i 

sin undervisning lät eleverna söka felen själva. Detta kunde göras genom att läraren gav 

ledtråd att ”någonstans är det fel, var?” Att ge ledtrådar var en stark gemensam nämnare. 

Några av lärarna säger sig tillämpa möjligheten för eleverna att stötta varandra i deras arbeten 

och ge varandra återkoppling på utförandet av arbetet och dess lösningar. Detta kunde ske 

genom att eleverna fick gå fram till tavlan och redovisa, att eleverna fick lägga sin lösning 

under en webbkamera för att visa hela klassen eller föra diskussioner i mindre grupper. några 

lärare uttryckte att de kända sig ”dåliga på” att tillämpa återkoppling och andra strategier för 

att utveckla elevernas förmåga till självkorrigering, en upplevde det som att hennes elever 

hade svårt att ta till sig av den typen av återkoppling medan en annan ansåg att hon var 

medveten om att hon inte var så bra på detta och arbetade på att utveckla det. 

Arbeta positiv eller negativt 

”Jag vet inte om man kan säga det som negativ feedback egentligen… ger man negativ 

feedback? ... nää… men vad är negativ feedback? Vad då, vad dålig du är. Eller…??” Helena 

I intervjuerna framkom tydligt att det inte var helt enkelt för de deltagande lärarna att berätta 

om hur vida de arbetade med positiv eller negativ återkoppling. De flesta lärare svarade direkt 

spontant ja på frågan om de arbetade med positiv återkoppling och påstod att det inte alls var 
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brukbart att arbeta med negativ återkoppling. Men vid närmare eftertanke började de flesta 

reflektera med sig själva vad som egentligen var negativ och positiv återkoppling. De allra 

flesta deltagande lärare ansåg att negativ återkoppling kunde ses som konstruktiv 

återkoppling, och att det kan ses som utvecklande, och att det i den bemärkelsen då anses som 

positiv. De menade att konstruktiv återkoppling var mer riktad mot individen, positiv och rak, 

och därmed mer utvecklande. Begreppet negativ återkoppling blandades ofta ihop med 

begreppet konstruktiv kritik, och gavs samma betydelse. Under intervjun reflekterade en del 

lärare fram och tillbaka kring vad skillnaden mellan negativ och konstruktiv återkoppling 

verkligen är och vart gränsen går. En av lärarna anser bestämt att positiv återkoppling är det 

enda effektiva och ifrågasätter hur negativ återkoppling kan leda till något överhuvudtaget. 

Hon menar också att den enda negativa återkopplingen hon i så fall skulle kunna tillämpa är 

återkoppling för fostran, men anser inte heller att detta kan definieras som negativ. Med andra 

ord, det är inte helt enkelt att bena ut begreppen. En annan lärare berättar att hon beskriver sin 

undervisning i termer av ”mitt jag före och mitt jag efter” (en nuvarande 

matematikutbildning). Hon säger att innan delade hon ut rätt eller fel till sina elever, medan 

hon märker att hon numer arbetar mer konstruktivt. 

 

”Som jag jobbar nu och mitt tidigare jag var ju att de fick ett rätt eller fel. Där de inte behövde 

reflektera över vad de hade gjort för fel eller vad de kunde ha gjort för att det skulle bli bättre 

och så vidare… och det var, där de fick återkoppling var ju vid diagnoser och prov, det var den 

återkopplingen de fick. Och sen idag jobbar jag mycket med… dels så är det mer rörelse i 

klassrummet utav mig, att jag rör mig mer konsekvent… De får inte rätt eller fel utan det kan 

vara… du har fem fel hitta vilka fel du har och rätta dem.” Helena, högstadielärare. 

 

En lärare lyfter att han ger negativ återkoppling i grupp men inte till enskilda elever. En annan 

säger att även om återkopplingen är menad som konstruktiv och konstruktivt utformad kan 

den ändå upplevas som negativ beroende på omfattningen och utformningen.  

Visuellt tydliggörande 

Det mest iögonfallande som lyftes som framgångsrikt vad gällde att ge återkoppling till elever 

i behov av särskilt stöd var att återkopplingen ska vara tydlig och konkret, gärna specifik. I 

intervjuerna framkommer att som lärare bör man presentera en sak i taget och inte ge eleven 

för många instruktioner samtidigt. Några av lärarna lyfter tydligheten till ytterligare en 

dimension när de pratar om att läraren måste sortera bort intryck runt eleverna och begränsa 

sitt språk och sitt uttryck. Som exempel berättar en lärare att hon fann korta kommandon och 
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instruktioner mest effektiva. Återigen kommer det upp i intervjuerna hur viktigt det är att ha 

fingertoppskänsla när man möter och undervisar elever i behov av särskilt stöd.  

8.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att de deltagande lärarna i studien använder sig av olika strategier. 

Framträdande teman i resultatet är, visuellt tydliggörande och struktur, även kunskap om olika 

funktionsnedsättningar och att arbeta fram en relation och bemöta varje elev värdigt och på ett 

lämpligt sätt benämndes som viktiga strategier när de bemöter elever i sin undervisning. Att 

arbeta med rutiner och att anpassa miljön för dessa elever lyfts också. Lärare i studien 

tillämpar även konkret material i sin matematikundervisning. Det fanns olika uppfattningar 

om tillämpning av individbaserad återkoppling för elever i behov av särskilt stöd, då särskilt 

elever med autismspektrumtillstånd. En del lärare anser att dessa elever inte kan ta till sig 

denna form av återkoppling. De flesta lärarna har erfarenhet av att elever med svårigheter och 

eventuella funktionsnedsättningar har en problematik att ta till sig återkoppling som bygger på 

elevens förmåga att självkorrigera. Självkorrigering som arbetsmetod, då till exempel 

kamratbedömning lyfts som strategi av många lärare och den strategin kräver en förmåga hos 

eleven att kunna bedöma sitt eget och andras arbete kritiskt. Strategier som växer fram som 

framgångsrika vid lärarens eget val är att utveckla elevernas matematiska tänkande genom 

självkorrigering och att föra matematiska diskussioner och prata matematik. Studien vill få 

fördjupad förståelse och kunskap om vad dessa val av strategier ger och vilka konsekvenser 

valen kan få. Framkommer i studien gör att lärare anser det vara av vikt att förstå eleven för 

att kunna bemöta rätt och då kamratkorrigering lyfts som en viktig strategi och det samtidigt 

lyfts att elever i behov av särskilt stöd har svårigheter med just den strategin, kan det anses 

viktigt att undervisande lärare har kunskap om vilka elever de möter i sin undervisning. 

Lärarna har i resultatet ibland jämförts utifrån deras erfarenheter, trots att detta inte har varit 

studiens huvudsyfte. Detta beror på att det resultat och den information som framkommit vid 

dessa tillfällen kan vara relevant utifrån deras arbetssituationer och erfarenheter och därför 

bör påvisas. 

9 Diskussion 

Denna kvalitativa studie utgörs av en empirisk intervjustudie, där 14 lärare har deltagit. 

Studien belyser variationer av olika strategier som används inom matematikundervisningen. 

Studien lyfter även fram hur strategier används när lärarna möter elever i behov av särskilt 

stöd, då speciellt elever med autismspektrumtillstånd, i sin matematikundervisning. Resultatet 
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visar tydliga mönster och variationer. Resultatet visar även på en komplexitet inom studiens 

område. 

9.1 Metoddiskussion 

Från början fanns en tanke på att ha med klassrumsobservationer i samband med intervjuerna 

hos de deltagande lärarna. Detta skulle kunna bidra till ytterligare intressant data kring 

lärarnas reaktioner och praktiska tillämpning av återkoppling i samband med ett strukturerat 

observationsschema (Patel & Davidsson, 1997). Detta kräver att observatörerna har ett tydligt 

specificerat område och kategorier för de olika beteenden som ska observeras (Einarsson & 

Chiriac, 2011; Patel & Davidsson, 1997). Vid genomförandet av en sådan empirisk 

observationsstudie finns det, precis som för denna studie, viktiga etiska hållpunkter att beakta, 

så som informationskrav, konfidentialitetskrav och samtyckeskrav (Kvale & Brinkmann, 

2009; Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2011). Klassrumsobservationer innebär att inte enbart 

läraren observeras enskilt, utan även eleverna i samarbetet med läraren. Därmed finns 

ytterligare krav i dessa etiska hållpunkter utifrån ett elevperspektiv. Komplexiteten i att 

genomföra observationer i samband med den här studien, betyder att tidsutrymmet för 

studiens genomförande begränsar möjligheterna. Tillstånd för genomförande av observationer 

ska inhämtas förutom från undervisande lärare även från samtliga elever i 

undervisningsgruppen, samt deras vårdnadshavare. Framför allt begränsas även möjligheterna 

till att genomföra observationer av ett ökat krav på hänsynstagande till det etiska och 

moraliska förhållningssättet utifrån ett elevperspektiv. Trots att det är lärarens arbete som 

observeras går det inte att komma ifrån att eleverna intar en naturlig plats i detta arbete. Även 

om studien sannolikt skulle tjäna på ett komplement av tydligt strukturerade 

klassrumsobservationer, anses detta inte vara genomförbart i denna studie utifrån dessa ovan 

angivna aspekter.  

Att båda skribenterna har deltagit vid intervjuerna anses ha ökat studiens validitet och 

reliabilitet som följd av detta samarbete. Detsamma gäller även andra bitar av studien som 

kunde delats upp, men inte har gjorts, exempelvis inläsning av forskning, analysering, 

diskussion och skrivning. Även inom dessa områden anses studien ha ökat i reliabilitet, 

validitet och kvalitet genom att båda skribenterna deltagit aktivt inom samtliga områden. 

Under hela datainsamlingsperioden har nya tankar fötts. När insamlad data analyserades 

upptäcktes intressanta mönster och framför allt variationer hos de intervjuade lärarnas svar 

som väckte förundran och gav nya perspektiv på bland annat studiens frågeställningar.  
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Att urvalet är litet ses som en brist i studien, detta beror framför allt på tidsramen som varit 

avsatt för studien. Om mertid funnits för genomförandet av studien hade urvalsgruppen varit 

större.  

9.2 Resultatdiskussion 

Didaktiska strategier för att möta elever i behov av särskilt stöd 

Forskningen visar på komplexiteten i arbetet med återkoppling inom 

matematikundervisningen, det krävs bland annat både ämneskunskaper och erfarenheter av 

lärare, vilket lyfts av både Hodgen och Williams studie (2011) och Bennet (2011). Att 

forskarna inte är överrens visar tydligt på just områdets komplexitet. Krav på kunskaper 

framkommer även under intervjuerna där deltagande lärare anser att det bör vara krav på 

djupare pedagogiska kunskaper hos lärare som undervisar elever, särskilt när det kommer till 

elever i behov av särskilt stöd. Detta stöds av Anderssons et al. (2012) forskning som menar 

att lärare är alltför oförberedda på att bemöta elevers olika behov. Andersson et al. menar att 

detta grundar sig i att lärarutbildningen inte erbjuder tillräcklig kompetens till lärarstudenter 

och därför måste ta ett större ansvar. Genom att tillskaffa sig kunskap om olika 

funktionsnedsättningar och hur man som lärare kan bemöta olikheter, skapas en förståelse för 

individen. Genom att ta till sig att det är av stor vikt att bygga upp en relation för att kunna 

lära och undervisa elever på bästa sätt kan läraren med största sannolikhet nå sina elever med 

sin ämneskunskap och få eleverna att förstå ämnet. 

Stora variationer framkommer i uppfattningarna om vad som är framgångsrika strategier hos 

de deltagande lärarna. Under lärarintervjuerna framkom vikten av att individanpassa material, 

lokaler och bemötande i undervisning med elever i behov av särskilt stöd, då särskilt elever 

med autismspektrumtillstånd. Emanuelson (2011) lyfter att en didaktisk strategi för att göra en 

anpassning för dessa elever kan vara att visualisera och rita för att tydliggöra vad eleven har 

att förvänta sig. Wadlington och Wadlington (2008) lyfter fram elevens placering i 

klassrummet som en anpassning av lokalen. Variationerna kan innebära att undervisningen är 

möjlig att anpassa efter elevers olika behov, men de kan belysa konsekvensen att samma elev 

skulle bli olika bemött beroende på vilken lärare som undervisar.  

Den sociala aspekten i undervisningen lyfts fram i intervjuerna och visar på behov av att 

arbeta med andra saker än kursplanen. Det kan röra sig om allt från att hitta nya vägar till 

kunskap utifrån vad eleverna upplever aktuell tjust då. Enligt Andersson et al. (2012) innebär 

individualisering att lärare tar till vara på elevernas olikheter och bemöter elevernas olika 

behov. Det kan också innebära att läraren behöver hantera problem som uppstår i klassen och 
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lämna undervisningen till fördel för exempelvis konflikthantering. En lärare måste ha god 

relationskompetens (Juul & Jensen, 2010) och föra ett ledarskap som präglas av att utveckla 

elevens eget ansvarstagande. Att bygga upp en relation till eleverna för att kunna bemöta och 

ställa krav, kräver en tryggklassrumsmiljö och en kompetens hos läraren (Claesson, 2007; 

Eun, 2010; Juul & Jensen, 2010). Relationens betydelse elev/lärare emellan lyfts som en 

viktig aspekt för att kunna skapa ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat som uppmuntrar till 

arbetsro och inhämtande av kunskap. (Claesson 2007; Eun, 2010; Juul & Jensen, 2010). 

I studien framkom att eleverna i de mindre undervisningsgrupperna fick mer individuell tid 

med läraren till skoluppgifterna och att det också finns ett behov av det. I intervjuerna lyfts att 

tiden i större undervisningsgrupper är en problematik och att de större grupperna per 

automatik ger mindre tid per elev under varje lektionstillfälle. Emanuelsson et al. (2011) lyfter 

fram olika sätt att arbeta beroende på undervisningsgruppens storlek. I större grupper bör 

fokus läggas på olika förslag och olika lösningssätt av matematikuppgifter, läraren bör även 

repetera, omformulera och tydliggöra för att nå fram till alla elever, men även uppmuntra 

eleverna till att förklara hur de tänkt. Emanuelssons et al. forskning kan i samband med de 

intervjuade lärarnas berättelser peka på att det faktiskt är svårare att ge elever återkoppling 

mer individuellt i större grupper och betydligt lättare och kanske även mer lämpligt att ge 

återkoppling riktad till undervisningsgruppen som helhet. Detta kan innebära en problematik 

för integrerade elever med autismspektrumtillstånd då det under intervjuerna framkom från 

lärare som har erfarenhet av att arbeta med elever ur denna elevgrupp, att dessa elever har 

betydligt svårare än andra elever att ta till sig av instruktioner och återkoppling som ges i 

större grupper. Enligt Kroesbergen och Van Luit (2003) är direkta och specifika instruktioner 

som riktar sig direkt till eleven den mest effektiva strategin när det kommer till att återkoppla 

till elever i behov av särskilt stöd, vilket också kan stödja uppfattningen hos de lärare med 

mer erfarenhet från elever i behov av särskilt stöd, som också lyfte detta i samband med att 

vara tydlig och strukturerad.  

Olika former av återkoppling utifrån elevers olika behov 

Under intervjuerna framförde de deltagande lärarna det sociala perspektivets påverkan på 

deras undervisningssituation och upplägg.  De lyfte fram vikten av att bemöta eleven med en 

vilja att lära känna personen och skapa en god relation till eleven, att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd innebär att arbeta med fingertoppskänsla. Bemötandet är viktigt i mötet 

lärare/elev då det ska skapas relationer och det kräver att läraren inger trygghet för att kunna 

skapa och bygga dessa relationer (Claesson, 2007; Eun, 2010). Alla dessa aspekter ryms i den 
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didaktiska triangeln (Björklid & Fischbein, 1996) då den förklarar hur olika påverkansfaktorer 

påverkar relationen lärare/elev och vikten att ha kunskap om vad som påverkar. Även 

Vygotskij (1978) lyfter detta då han i sitt sociokulturella perspektiv menar att det krävs ett 

socialt samspel individer emellan för att kunna utveckla kunskap. Enligt Vygotskij sker 

utveckling hos eleven i en mellanmänsklig relation, lärare/elev eller elev/elev, där den 

förvärvade kunskapen förstås i ett socialt sammanhang. Under intervjuerna framkom även hur 

viktigt det är att ha kunskap om elevernas funktionshinder eftersom det är en balansgång 

gällande vilka krav lärarna kan ställa på sina elever och att det kan se väldigt olika ut från dag 

till dag. Där krävs en kunskap och en kännedom om individen och de svårigheter eleven har 

för att kunna göra bra anpassningar. Detta lyfter även Hill och Frith (2003) och Ogle (2009) 

när de nämner vikten av att ha kunskap om funktionsnedsättningar lärare möter i din 

undervisningsgrupp för att kunna få en förståelse över hur eleven tar in kunskap och processar 

den. Kunskap om olika funktionsnedsättningar anses vara ett krav, enligt intervjuade lärare, 

för att kunna bemöta elever i behov av särskilt stöd rätt när de inkluderas i ordinarie klass på 

grundskolan, detta stärks ytterliga av Myles och Simpsons (2002) studie som också framhåller 

detta som viktigt.   

Under lärarintervjuerna framkom även hur viktigt det är att arbeta positivt för att stärka 

elevernas självkänsla och arbeta med deras självförtroende. Lärarna menade att de började sin 

relation med sina elever med att bygga upp en känsla mellan dem, lärare-elev och elevens 

egen självkänsla. De berättar att de tillämpar positiv återkoppling i detta syfte och för att öka 

deras motivation, vilket också lyfts fram av Samuelsson och Lawrot (2009) och Kluger och 

DeNisi (1996). Dock anser Kluger och DeNisi att negativ återkoppling ibland kan vara mer 

effektiv och leda till ökad produktivitet hos elever än vad positiv återkoppling gör, de menar 

även att det finns en risk att positiv återkoppling vid fel tillfälle kan leda till passivitet hos en 

del elever. Detta synsätt fann inget stöd i lärarintervjuerna, tvärtom. Detta kan trots 

motsättningarna grunda sig i den komplexitet som det visat sig innebära att definiera vad som 

menas med negativ återkoppling.  

Återkoppling som eftersträvar att eleverna själva ska bedöma och kunna korrigera sitt 

elevarbete var svårt för elever i behov av särskilt stöd, oavsett om det grundade i 

autismspektrumtillstånd eller inte. De berättade att de sällan arbetade med återkoppling eller 

kamratbedömning för att stärka elevernas förmåga till självkorrigering när det kom till dessa 

elever. Andra lärare hade en mer utmärkande filosofi att undervisningen var allmän och att 

eleverna satt i klassrummet under samma förutsättningar. Det skulle vara lika för alla. I dessa 

sammanhang ansåg lärarna att kamratbedömning och återkoppling i olika former var 
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framgångsrika strategier. Grupparbete som kommunikativt lärande och kamratåterkoppling 

lyfts fram som givande didaktisk strategi av Balan (2012) och Hattie (2009), men även Neil 

och Claire (2006) som även hänvisar till att det är produktivt för elever när det kommer till 

problemlösning. De intervjuade lärarna uppgav att vid exempelvis problemlösning anpassade 

de material och arbetade mer visuellt eller muntligt när det gällde elevers olika behov, särskilt 

elever med autismspektrumtillstånd. Detta skiljer sig från Schaefers studie (2012) som lyfter 

fram hur man kan arbeta med problemlösning inom matematikundervisningen med denna 

elevgrupp genom att tillämpa en viss strategi vid just problemlösning. Tydligt framkommer i 

Schaefers studie att anpassningar måste göras och att det inte är helt lätt att hitta rätt 

anpassningar då dessa måste grunda sig på varje elevs individuella behov. Schaefers studie 

kan kopplas ihop med den problematik som de deltagande lärarna upplever och den variation 

av strategier de tillämpar när det kommer till att anpassa matematikundervisningen utifrån 

elevernas olika behov och svårigheter.  

Enligt deltagande lärare kan det vara svårt som undervisande lärare i en klass att förstå vad 

det innebär med autismspektrumtillstånd, som ofta kallas för en osynlig funktionsnedsättning. 

Elever inom autismspektrumtillstånd kan vara vältaliga, verka ha ett stort ordförråd och 

fungera socialt, vilket leder till att man tror att de har en större ordförståelse än vad denne 

egentligen har, vilket stämmer överrens med Hughes et al. (2013) studie. 

9.3 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning  

Efter att studiens resultat analyserats och skribenterna har reflekterat över insamlad data har 

det framkommit att med mer tid till studien och med de tidigare tänkta observationerna skulle 

denna studie kunna djupdyka och komma fram till än mer omfattande och tänkvärda resultat. 

Intervjuerna och belyst forskning, t.ex. Bennett (2011), visar att ämnet feedback och 

återkoppling är mycket komplext och att det trots de flesta lärares åsikt om vikten av 

återkoppling i undervisningen så varierar kunskaperna och uppfattningarna om ämnet mycket. 

Kunskap om olika funktionsnedsättningar för att kunna möta varje individ utifrån deras egen 

förutsättning har också behandlats av både de deltagande lärarna och forskare (Hill & Frith, 

2003). En problematik uppdagas utifrån denna studie kring komplexiteten med återkoppling 

och med vetskapen om hur mycket kunskap det kräver från undervisande lärare att kunna 

bemöta alla elever utifrån deras olika behov.  

Att elever i möjligaste grad bör integreras i ordinarie undervisningsgrupper är idag ett 

naturligt ställningstagande motiverat av bland annat inkluderingstanken, minskning av 
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exkludering och utanförskap. Men det framkommer också av forskningen och de genomförda 

intervjuerna att det är viktigt att alla elever får det stöd de behöver utifrån sina individuella 

behov, vilket ställer krav på olika kunskaper hos undervisande lärare (Andersson et al., 2012; 

Lindström et al., 2011). Något en del av de deltagande lärarna och forskarna ansåg saknas. En 

komplex problematik som skulle behövas belysas i ytterligare forskning. 

Utifrån studien upplevs också att det finns behov av forskningsstudier som förenar didaktiska 

strategier och elevers olika behov. Flera av forskarna i forskningsfältet som den här studien 

har berört, lyfter återkoppling som en framgångsrik didaktisk strategi, exempelvis Hatties 

metastudie (2009), Callingham (2008) och Hodgen och William (2011), tyvärr glöms elever i 

behov av särskilt stöd ofta bort i de här studierna. Oftast tas det i studierna inte hänsyn till att 

elever har olika behov och att det finns elever med funktionsnedsättningar som kräver 

anpassningar för att kunna ta till sig undervisningen. Återkoppling och formativ bedömning 

förutsätter ofta att elever ska kunna samarbeta med varandra. Elever med sociala svårigheter, 

exempelvis autismspektrumtillstånd och svårigheter med samarbetsförmågan behöver särskild 

anpassning av de didaktiska strategierna för att kunna ta del av undervisningen. Ingen av de 

forskarna i studiens forskningsfält inom området kring återkoppling och formativ bedömning 

inom matematikundervisningen lyfter fram denna problematik. En problematik som idag är 

verkligheten för många lärare och elever. Framtida forskning skulle kunna belysa denna 

problematik och bidra med ny kunskap till skolan och samhället i stort inom detta område.  
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Bilagor 

Bilaga 1, missivbrev 

Studie: å terkoppling inom måtemåtik 

 

Vill du hjälpa oss att lyfta fram lärarnas arbete med 
återkoppling inom matematikundervisningen? 
 
 
Vi är två studenter som genomför en studie där vi vill synliggöra framgångsrika strategier 
som främjar elevers möjligheter till lärande inom matematik.  
 
Vi söker lärare som undervisar i grupper med elever med autismspektrumtillstånd, lärare 
som undervisar i ordinarie högstadieklass och lärare som undervisar ordinarie 
högstadieklass med integrerade elever med autismspektrumdiagnos.  
 
Vi önskar få möjlighet att intervjua lärare för att med er hjälp identifiera och synliggöra 
framgångsrika strategier och arbetssätt samt ta del av era erfarenheter.  
 
Er medverkan är helt frivillig och ni har full rätt att avstå. Om ni tackar nej eller väljer att 
avbryta ert deltagande i studien så sparas inga uppgifter om er.  
Era svar kommer att hanteras med sekretess. När uppgifterna sammanställs kommer det att 
göras på ett sådant sätt att enskilda deltagare, skolor och kommuner inte kan identifieras. 
Resultaten och insamlad data kommer enbart att användas i samband med denna studie.  
Ni har rätt att ta del av insamlad data som rör ert område. Ni har också rätt att få felaktiga 
eller ofullständiga uppgifter rättade.  
 
Vi tackar på förhand för er tid och ert deltagande samt ser fram emot vårt sammarbete.  
 
Om ni har några frågor kring studien är ni välkomna att vända er till: 
 
 

Ann-Charlotte Munter  
speciallärarprogrammet, 
matematikinriktning  
Mälardalens Högskola  
Tel:  
e-post:  

Anna Morell 
specialpedagogprogrammet  
Mälardalens Högskola  
Tel:  

e-post:  

 
Handledare:  
Tina Hellblom-Thibblin 

 

 
 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ysHFdKg3PCGaoM&tbnid=bJK6XEo26NZ1LM:&ved=0CAUQjRw&url=https://webdisk.mdh.se/&ei=IU_vUpCAGsWKywO7moCYCw&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNEDYcVaBRjQv_TADuXsKpXrA_oDbQ&ust=1391501441286861
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Vi är två studenter som genomför en studie där vi vill synliggöra framgångsrika strategier 

som främjar elevers möjligheter till lärande inom matematik.  

 

För att få svar på våra frågeställningar behöver vi intervjua lärare. Vi kommer genomföra 

intervjuerna utifrån etiska samt konfidentiella krav.  

För att vi ska kunna genomföra intervjuer behöver vi medgivande från deltagande lärare.  

Er medverkan är helt frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta. Om ni väljer att 

avbryta, så sparas inga uppgifter.   

  

 

Härmed ger jag mitt medgivande till deltagande i studien samt godkänner att materialet 

används vid redovisning av kursen och det kommande examensarbetet för nedan angivna 

studenter.                                                      

 

_____________________________ 

lärarens underskrift 

 

______________________________ 

namnförtydligande    

 

Vänliga hälsningar Anna Morell och Ann – Charlotte Munter. 

Om du har frågor nås vi på telefon eller mail 

Ann-Charlotte            tele.nr. och mail:  

Anna   tele.nr. och mail:  
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Bilaga 3 

Lärarintervju – frågeställningar 

- Hur länge har du arbetat som matematiklärare? 

följdfråga: hur ser din utbildning inom matematik ut? 

 

- Vilka strategier använder du för att bemöta elever i behov av särskilt stöd inom 

matematikundervisningen? 

följdfråga: hur skapar du förståelse för exempelvis problemlösning? 

 

- Har du någon erfarenhet och eller utbildning kring undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd, exempelvis autismspektrumtillstånd? 

följdfråga: Berätta lite om detta. 

 

- Hur arbetar du med återkoppling? 

följdfråga: vad innebär återkoppling för dig? 

 

- Hur utformar du feedback till eleverna som är uppgiftsinriktad?  

följdfråga: Kan du ge något exempel? 

 

- Hur använder du dig av processbasserad feedback? Dvs feedback som riktar sig mot 

själva processen i elevens arbete? 

följdfråga: Kan du ge något exempel? 

 

- Hur använder du dig av individbasserad återkopling som riktar sig till eleven som 

person? 

följdfråga: Kan du ge något exempel? 
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- Hur använder du dig av feedback för att utveckla elevernas förmåga att självkorrigera 

och själva bedöma sitt arbete? (förmågan till egenkontroll) 

följdfråga: Kan du ge något exempel? 

 

- När upplever du att feedbacken som du ger är som mest effektiv? När den är positivt 

eller negativt utformad? 

följdfråga: Kan du ge exempel (hur den ser ut om den är negativt/positivt utformad)? 

 

- Finns det något särskilt en lärare behöver tänka på när det kommer till återkoppling 

och användandet av feedback till elever i behov av särskilt stöd, ex 

autismspektrumtillstånd? 

följdfrågor: Tror du att en elev som har ex. autismspektrumdiagnos kan ha svårigheter 

att ta till sig av feedback inom något eller några av dessa fyra områden, pga sina 

särskilda behov? Vad beror det på? Kan du förklara? 

 

- Tycker du återkoppling är viktigt? 

 

- Upplever du att återkopplingen skiljer sig på något vis mellan undervisning i särskilda 

undervisningsgrupper och ordinarie grundskoleklass? (Eller tror du…) 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Matrisen som framkom vid genomförandet av analysen.  

 

Horisontellt ligger fokus på elevers olika behov – elever utan undantag/ elever i behov av 

särskilt stöd. 

Lodrät ligger fokus på strategi – didaktiska strategier överlag/ återkoppling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarnas arbete med 
återkoppling på en mer 

generell nivå 

Lärarnas arbete med 
´framgångsrika´ strategier 

för inlärning på en mer 
genrell nivå 

Lärarnas arbete med 
återkoppling till elever i 
behov av särskilt stöd 

lärarnas arbete med 
´framgångsrika´ strategier 

för inlärning till elever i 
behov av särskilt stöd 

lärarnas arbete 
med strategier 

för inlärning 
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Bilaga 5 

 

 

 

 

Den didaktiska triangeln. Triangelns hörn består av de olika faktorerna som verkar med 

varandra, läraren, eleven och ämnet. Triangelns sidor visar vart samspel mellan de olika 

faktorerna sker. 

 

 

 


