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ABSTRAKT 

 
Denna studie tar sin utgångspunkt i en undran över hur en skola i en kommunal verksamhet 
är organiserad för att förebygga att elever får matematiksvårigheter.  
Hur är specialundervisningen organiserad för elever i matematiksvårigheter och vilket per-
spektiv råder för elever i svårigheter? Studiens strategi är konstruerad som en fallstudie och 
utgår utifrån en skola i en medelstor kommun i Sverige. Undersökningsmetoden består av en 
dokumentstudie av vissa av fallstudieskolans åtgärdsprogram samt en semistrukturerad inter-
vjustudie med anställda inom kommunens olika verksamheter inom barn, utbildning och kul-
tur (BUoK). Detta möjliggör kartläggningen av huvudmannens tolkning av de statliga styrdo-
kumenten och hur denna tolkning påverkar verksamheten på olika nivåer i det kommunala 
systemet, ner till SUM-eleven. Verksamheten i klassrummet påverkas av olika ramar och förut-
sättningar som kan vara begränsande för läraren och påverkar både processen och resultatet. 
Överst på formuleringsarenan formulerar politiker och tjänstemän på statlig och kommunal 
nivå ramarna för verksamheten och dessa beslut får konsekvenser på realiseringsarenan där 
SUM-eleven befinner sig. Skolledaren och de intervjuade lärarna har en ambition att alla ele-
ver ska få tillhöra sin klassgemenskap. Men på grund av olika anledningar undervisas vissa 
elever i rum utanför klassrummet.  I de undersökta elevdokumenten betonas elevens problem 
och inte miljön och organisationen.  
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1. INLEDNING 
 
På grund av alla larmrapporter i bland annat PISA och TIMSS (Skolverket, 2016b, 2016c) om de 

svenska skolelevernas bristfälliga matematiska kunskaper vaknade ett intresse hos mig att 

undersöka hur ett förebyggande arbete främst inom det specialpedagogiska området skulle kunna se 

ut för att motverka bristerna. Hur har det specialpedagogiska området vuxit fram i den svenska 

skolan och hur har specialundervisningen sett ut historiskt?  

I Tinglevs (2014) specialpedagogiska överblick beskriver hon att i början av 1900-talet ansåg man 

att eleven var bärare av lärandeproblemet och detta synsätt benämns ofta som ett kategoriskt 

elevperspektiv. De elever som bedömdes att inte kunna vara i en vanlig klass sattes i en hjälpklass. 

Under 1960 talet, beskriver hon vidare, ansågs det att elever i svårigheter borde få vara i sina 

vanliga klasser och att fokus skulle ligga på de förebyggande åtgärderna. 1974, i samband med SIA 

reformen, flyttas elevens skolsvårigheter från ett individuellt perspektiv till ett organisatoriskt 

perspektiv och man pratade om en skola för alla. Detta synsätt benämns ofta som ett relationellt 

elevperspektiv. Där skulle alla elever ha möjlighet att nå målen och det var skolan som skulle 

anpassas till eleven och inte tvärtom. Enligt Lgr 80 skulle det specialpedagogiska arbetet vara av 

förebyggande karaktär och bedrivas i det ordinarie klassrummet. Undervisningen i både Lpo 94 och 

Lgr 11 ska anpassas och utformas efter elevernas olika förutsättningar och behov. Om elever inte 

uppnår kunskapskraven ska enligt skollagen (SFS, 2010:800) 2 kapitel 25 § elevhälsan kopplas in 

för dessa elever. Elevhälsans arbete ska främst omfatta förebyggande och hälsofrämjande insatser 

men även vara stödjande mot utbildningens mål.  

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska alla elever oavsett kön, könsöverskridande identiteter 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder ha lika rättighet och möjlighet till utbildning. Det ska inte heller ha någon 

betydelse var eleven bor eller vilken social eller ekonomisk bakgrund som eleven har för att 

erbjudas likvärdig utbildning (Skollagen, SFS, 2010:800). Därför ska vi som speciallärare 

underlätta för alla skolans elever att behålla sin särart genom att leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever. Vi som speciallärare i 

matematik ska visa på förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som 

rör barn och elevers matematikutveckling. Vi ska även visa fördjupad förmåga till ett 

individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd (examensordning, SFS, 2011:186). 

Beroende på vilket synsätt som råder på respektive skola beskriver Nilholm (2012) att elever 

erbjuds olika möjligheter för att lyckas nå kunskapsmålen i matematik. På de skolor som har ett 

relationellt elevperspektiv prioriteras det förebyggande arbetet och skolans personal arbetar med 

miljön och skolutveckling för att elever inte ska hamna i svårigheter. På andra skolor som har ett 

kategoriskt elevperspektiv kan eleven ses som ensam bärare av lärandeproblemet och insatserna 

inriktas oftast direkt mot eleven och i dessa fall kommer ofta det förebyggande arbetet i 

bakgrunden. Nilholm benämner även ett tredje elevperspektiv som dilemmaperspektivet och dessa 

dilemman består av att problem och lösningar måste kunna ses från flera olika håll. Lärare som 

arbetar med specialpedagogiska insatser ställs inför dilemman av yttre konflikter som kräver 

ständiga ställningstagande utifrån rådande situationer utan att ha tillgång till något facit. 

Hur ser då forskningen på nödvändigheten av förebyggande specialpedagogiska insatser generellt 

och specifikt inom matematikundervisningen? Många forskare (se Malmer, 2002; Hjärnö & Säljö, 

2008; Nilholm, 2012; Lutz, 2013; Engström, 2015; Runström Nilsson, 2015 & Skolinspektionen, 

2016) har problematiserat de svenska elevernas låga matematiska kunskaper och hävdar att de 

förebyggande insatserna bör sättas in tidigt i utbildningen. Dessa tidiga förebyggande insatser kan 

enligt dessa forskare göra att vi får färre elever med särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-

elever). Hur kan jag då som speciallärare i matematik hjälpa elever i svårigheter? Beroende av vilka 

arbetsvillkor som gäller i kommunen och på respektive skola så påverkas SUM-eleven samt jag som 

speciallärare. Organisatoriska faktorer som påverkar är bland annat hur styrdokumenten tolkas, 
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kommunens ekonomi, hur resurserna från kommunen fördelas samt hur specialundervisningen är 

organiserad på respektive skola. Beroende på respektive kommuns förväntningar på mig som 

speciallärare kommer mina arbetsuppgifter se olika ut. I vissa skolor förväntar sig personalen att 

specialläraren ska undervisa eleverna enskilt medan i andra skolor förväntar sig personalen att 

specialläraren ska fungera som handledare samt stödjande i undervisningen i klassrummet 

(Nilholm, 2012). Elevernas möjlighet att uppnå de matematiska kunskapsmålen kan påverkas 

negativt om vissa elever inte kan få den hjälp av sina vårdnadshavare som många elever till 

föräldrar med eftergymnasial utbildning kan få tillgång till enligt Skolverket (2016b, 2016c). 

Vårdnadshavarnas eftergymnasiala utbildningsnivå låg enligt SIRIS (Skolverket, 2016a) på 39% på 

denna fallstudieskola, medan resterande grundskolor i fallstudiekommunen låg på över 50%.  Hur 

arbetar då fallstudiekommunen förebyggande för att elever inte ska hamna i matematiksvårigheter?  

  2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
  

Mitt syfte med studien är att undersöka hur en skola i en kommunal verksamhet är organiserad för 

att förebygga att elever får matematiksvårigheter. Den första frågan handlar om hur organisationen 

ser ut. Med organiserad menar jag vilka kriterier som fallstudiekommunen använder när de fördelar 

sina ekonomiska och personella resurser. Det kan handla om kommunens resurser, vad som 

påverkar hur stora resurser respektive skola får samt hur den specialpedagogiska organisationen är 

organiserad både på kommunnivå samt på respektive skola.  

Den andra frågan handlar om vilket synsätt som råder för elever i svårigheter på skolan. När det 

gäller synsätt så pratas det inom specialpedagogiken om olika perspektiv. Det är ett kategoriskt 

perspektiv, ett relationellt perspektiv och ett dilemmaperspektiv. I kategoriskt perspektiv ses eleven 

vara bärare av problemet, i relationellt perspektiv ligger problemet på organisationsnivå. I ett 

dilemmaperspektiv är problemet både hos eleven samt i organisationen och problem och lösningar 

måste kunna ses från olika håll. Perspektiv i detta sammanhang är hur respektive personal agerar i 

sitt arbete tillsammans med elever i svårigheter (Nilholm, 2012).  

 

 Hur är specialundervisningen i den undersökta kommunen organiserad för elever i 

matematiksvårigheter? 

 Vilket perspektiv på elever i svårigheter råder på de olika nivåerna i den undersökta 

kommunen?  

3. BAKGRUND 
 

Genom historien har elever blivit bemötta beroende på vilket elevperspektiv som har varit gällande 

ute i samhället under den då pågående tidsperioden (Tinglev, 2014). Därför är det viktigt att som 

speciallärare i matematik ha kunskap om de olika historiska elevperspektiv som florerat i Sverige. I 

följande bakgrund åskådliggörs tidigare forskning som belyser specialpedagogikens historia med 

avseende på att ge en djupare förståelse för hur specialpedagogiken har utvecklats fram till idag. För 

att förstå synsätt och värderingar och specialpedagogikens nuvarande position ges en tillbakablick 

på hur historien utvecklats. I Skollagen (SFS, 2010:800) samt Skolverkets allmänna råd (2014a) be-

tonas en relationell syn på skolans elever, där organisationen behöver ändras för att underlätta för 

eleven att nå kunskapsmålen, trots denna skollag beskriver Nilholm (2012) och Persson (2013) att 

det fortfarande råder ett kategoriskt elevperspektiv på vissa skolor. I dessa skolor läggs ofta skulden 

på eleven och insatserna inriktas på att den enskilda eleven behöver stärkas för att nå kunskapsmå-
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len. Bakgrunden inriktar sig både generellt och specifikt med fokus på elever med särskilda utbild-

ningsbehov i matematik (SUM-elever) samt elevers matematikkunskaper. Redan på 1600-talet för-

stod det svenska samhället vikten av tillgång till utbildning i exempelvis matematik samt andra sko-

lämnen. 

 
3.1 Specialpedagogikens historia och framväxt 
 

För att förstå skolan idag är det nödvändigt att förstå dess historia. Det började redan på 1600-talet 

när det svenska samhället utvecklades och samhället upptäckte att Sverige saknade utbildade män-

niskor som kunde ta hand om vårt land. Då påbörjades utbildningar för de högre samhällsklasserna, 

men när denna satsning inte räckte infördes folkskolan för de som tillhörde samhällets botten och 

alla sjuåringar fick 1842 tillgång till folkskolan oavsett klasstillhörighet (Gadler, 2011). Specialpe-

dagogiken kan spåras till 1800-talet där man för första gången försökte förklara elevers svårigheter 

genom att använda ett individinriktat synsätt. Fokus låg på elevens avvikelse och handikapp och det 

var eleven som var defekt. Detta synsätt har än i dag stort genomslag i skolan eftersom specialun-

dervisningen ska kompensera elevens brister. 

 

I början av 1900-talet, bestod det specialpedagogiska stödet av hjälpklasser för de elever som inte 

ansågs vara tillräckligt begåvade (Tinglev, 2014). Det visade sig dock att även elever som betrakta-

des som avvikande på andra grunder hamnade där. Ett av speciallärarens uppdrag var att genom in-

telligenstester välja ut elever som bedömdes homogena för att passa in i dessa hjälpklasser. Trots att 

skolkommissionen införde en grundskola för alla 1946, ökade dessa hjälpklasser med olika special-

lösningar.  

 

Under 1960-talets början fokuserades alltmer på de förebyggande åtgärderna och det menades att 

elever i svårigheter borde få vara i sina vanliga klasser. Och sedan på 1970-talet kom vändningen i 

och med 1974 års SIA–utredning, där fokus skulle ligga på en skola för alla och där elevens skol-

svårigheter flyttas från ett individuellt perspektiv till ett organisatoriskt perspektiv för att undvika 

att differentiera eleven. Tester och diagnoser på den enskilde eleven skulle upphöra och fokus inrik-

tas på hur skolan kunde anpassas för att alla elever skulle ha möjlighet att nå kunskapsmålen. I Lgr 

80 betonades att skolan var till för alla och en diagnos var inte tillräcklig för att förstå elever med 

skolsvårigheter, eftersom det var skolan som var anledningen till elevers svårigheter. Det förebyg-

gande arbetet skulle ske i ordinarie klass där klassläraren förväntades samarbetade med speciallära-

ren. I speciella fall kunde dock skolan besluta att ge vissa elever anpassad studiegång enligt Skollag 

(SFS, 2010:800) 3 kapitel 12 § eller undervisning på skoldaghem.  Undervisningen i både Lpo 94 

och Lgr 11 skulle anpassas och utformas efter elevernas olika förutsättningar och behov (Tinglev, 

2014). 
 

Ahlberg (2001) beskriver i sin bok att skolan ska erbjuda eleverna stöd så att de når samma kun-

skapsnivå som sina klasskamrater. Det är viktigt att undervisningen inte är kontraproduktiv, utan att 

SUM-eleverna erbjuds utbildning av skolan som leder fram till kunskapsmålen. Skolinspektionen 

(2016) redovisar i sin rapport att många elever ”hänvisas till att arbeta med uppgifter som inte leder 

mot samma mål som den ordinarie undervisningen.” (s.14). Skolinspektionen poängterar även vik-

ten av att specialläraren samarbetar som stödjande handledare mot ordinarie ämneslärare, både i fö-

rebyggande syfte samt i själva undervisningen. Även Persson (1998) betonar att ”specialpedago-

giska åtgärder bör alltså ses som ett kvalificerat komplement till skolans allmänpedagogiska verk-

samhet och användas där den allmänpedagogiska kompetensen inte är tillräcklig.” (s.110). 
 

Begreppet specialpedagogik infördes 1962 som ett resultat i arbetet med att möta elever med olika 

förutsättningar samtidigt som staten startade utbildningen inom specialkompetensen speciallärare. 

Specialpedagogutbildning startade 1994 och existerar fortfarande medan speciallärarutbildningen, 



4 
 

som varit nedlagd i flera år, startade igen 2002 (Tinglev, 2014). Målet med uppdraget som speciallä-

rare i matematik är enligt examensordningen (SFS 2011:186) bland annat att uppvisa en sådan kun-

skap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd 

och kunna omsätta vetenskaplig forskning till verksamheten. Specialläraren ska således kunna an-

passa sig efter eleven, samarbeta, vara en samtalspartner, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram. 

Specialläraren ska arbeta efter de olika styrdokumenten som Sveriges riksdag och regering har be-

slutat om.  
 

 3.2 Styrdokument med avseende på SUM-eleven 

Skolans styrdokument innefattar den bindande Skollagen som är beslutad av riksdagen och inne-

håller de grundläggande bestämmelserna om skolplikten, hur huvudmännen ska organisera skolan 

samt hur skolans verksamhet ska utarbetas (Skollag, SFS, 2010:800). Förordningarna är bindande 

och även dessa är beslutade av regeringen och ett exempel är läroplanerna som utfärdas av rege-

ringen. I dessa läroplaner beskrivs verksamheternas värdegrunder och uppdrag samt arbetets mål 

och riktlinjer. Skolans kursplaner ska komplettera läroplanen och i kursplanerna anges målen för 

varje skolämne. Skolans SUM-elever omfattas även av arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen. 

Skolverkets allmänna råd utgår från Skolverkets författningssamling och är endast rekommendat-

ioner (Nilholm, 2012; Olsson & Olsson, 2013 & Lärarnas Riksförbund, 2016). 

Staten förutsätter med sina styrdokument att enskilda lärare har de ämneskunskaper som behövs för 

att möta elever i klassrummet med varierade bakgrund. Gadler (2011) beskriver att undervisningen 

utförs efter lärarnas kunskapssyn och människosyn trots att staten reglerar skolans verksamhet 

enligt de statliga styrdokumenten. Han hävdar vidare att det beror på att det är upp till den enskilda 

skolan och den enskilda läraren att tolka dessa statliga dokument inne i klassrummet. I vissa fall 

påverkas skolans beslut av kommunens fördelning av personella och ekonomiska resurser. 

Skolverket (2016c) beskriver hur fördelningen av resurser i många kommuner är otillräcklig för att 

kunna kompensera de socioekonomiska skillnaderna som råder ute på skolorna. Dessa 

socioekonomiska skillnader kan påverkas av föräldrarnas yrke, inkomst och utbildningsnivå enligt 

Skolverket (2016b, 2016c).   

För att bland annat kontrollera att den svenska utbildningen är likvärdig enligt de statliga 

styrdokumenten genomförs bland annat nationella prov för att jämföra de svenska elevernas 

ämneskunskaper i vissa skolämnen i årskurs tre, sex samt nio, på skol-, huvudmanna- och 

nationellnivå. Huvudsakliga syftet med dessa prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

av elevernas resultat, men dessa resultat används även för att bedöma individuella elevers resultat 

(Skolverket, 2016d). Riskerar en elev att inte nå kunskapskraven ska detta anmälas till skolans 

rektor och denna bestämmer om det blir någon vidare utredning. Alla elever som anses behöva 

någon form av särskilt stöd för att nå kunskapsmålen ska efter rektors beslut få ett åtgärdsprogram 

utarbetat enligt 3 kapitel 9 § (Skollag, SFS, 2010:800).  Åtgärdsprogrammet ska arbetas fram i 

samverkan med skolan, hemmet och eleven själv och åtgärderna bör vara oberoende av skolans 

kompetens, kultur och tradition (Runström Nilsson, 2015). Hon menar vidare att det i vissa fall 

endast erbjuds det stöd som finns på respektive skola utan att verkligen analysera exakt vilka 

resurser som varje enskild elev behöver för att uppnå kunskapsmålen. De stödinsatser som enligt 3 

kapitel 5a §, 7 § samt Skolverkets allmänna råd (2014a) är aktuella benämns extra anpassningar och 

särskilt stöd.  

Stödinsatser i utbildningen 
En elev kartläggs för att skolan ska ta reda på orsakerna till att eleven inte når kunskapsmålen. 

Denna kartläggning genomförs genom att utreda och dokumentera elevens skolsituation, analysera 

organisationen samt arbetssättet runt eleven (Runström Nilsson, 2015). Skolverket (2014a) betonar 

att den som utreder en elev bör dokumentera utredningen i två delar genom att dels ”beskriva 
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elevens skolsituation utifrån kartläggningen, dels genom att beskriva den pedagogiska bedömningen 

av elevens eventuella behov av särskilt stöd.” (s.27). 

Engström (2015) framhåller vikten av att det finns fasta rutiner vid kartläggning samt att denna 

dokumentation möjliggör en tydlig uppföljning av de genomförda insatserna. Vid 

kartläggningssituationen är det viktigt att eleven i behov av extra stöd känner sig sedd och får 

berätta hur denne uppfattar situationen och om den eventuellt kan bidra till en lösning av 

svårigheten (Kinge, 2008). Den som utreder eleven bör låta föräldrarna och eleven vara med under 

hela processen för bästa resultat och att i kartläggningsprocessen aldrig döma en elev på grund av 

dess historia eller släktingar. Eftersom familjens historia inte är relevant i sammanhanget utan 

eleven ska endast bedömas och dokumenteras efter sina kunskaper och förmågor i respektive 

ämnen, helt oberoende av personliga karaktärsdrag (Hjörne och Säljö, 2008). Stödet till eleven 

startar i de flesta fall med extra anpassningar i den ordinarie undervisningen.  

I 3 kapitel 5a § Skollagen (SFS, 2010:800) står: att extra anpassningar kan vara en mindre 

förändring av organisationen eller tidsmässigt kortare individuellt stöd inom den ordinarie 

undervisningen och kan sättas in utan beslut från skolledaren. Dessa extra anpassningar ska 

dokumenteras i elevens IUP om eleven inte får betyg och kan därmed följas upp av alla elevens 

undervisande lärare (Skolinspektionen, 2016). De extra anpassningarna kan innebära särskilt 

skolschema över dagen, undervisningsområdena förklarade på ett särskilt sätt som passar den 

enskilde eleven, extra tydliga instruktioner, stöd att komma igång med skolarbetet samt hjälp att 

tyda texter. Digitala hjälpmedel, anpassade läromedel och utrustning, extra färdighetsträning och 

enstaka pedagogiska insatser. Intensiv matematik under en kortare tidsperiod eller att hitta strategier 

(Skolverkets allmänna råd, 2014a, s.22). 

Om dessa extra anpassningar inte ger det resultat som behövs för att eleven ska nå kunskapsmålen i 

exempelvis matematik måste anpassningarna öka i intensitet. Om det fortfarande inte visar sig ge 

den effekt som eftersträvas enligt kunskapsmålen är det krav sedan 2001 att skolan måste ge eleven 

särskilt stöd och det ska upprättas ett åtgärdsprogram som ska anpassas efter varje enskild elev 

(Rundström Nilsson, 2015). Särskilt stöd är av mer omfattande karaktär utöver det som normalt 

utförs i ordinarie undervisning och kräver ett beslut om utredning från skolans rektor. I vissa 

elevärenden görs en anmälan till rektor om eventuellt särskilt stöd utan föregående extra 

anpassningar. Skolan ska ge både eleven och vårdnadshavaren möjlighet att medverka enligt 

Skollag (SFS, 2010:800). I samband med dessa möten är det viktigt att lyfta fram samt dokumentera 

elevens mer utvecklade förmågor och inte bara svagheterna (Thompson och Henderson, 2007). 

3.3 Matematik och elever som kan hamna i svårigheter 
 

Elevens matematiska förmågor redovisas i kursplanen i matematik och där betonas att eleven ska 

kunna uppnå kursplanens olika matematiska förmågor i stigande progression (Skolverket, 2016e). 

(se bilaga 3) Kursplanerna i matematik syftar till att eleverna ska undervisas så att de får kunskaper 

som de kan använda både i vardagliga situationer samt i andra ämnen.  

 

Som speciallärare är det viktigt att i arbetet med dessa elever i matematiksvårigheter vara medveten 

om att dessa elever ofta har andra svårigheter som troligtvis påverkar varandra. Dessa svårigheter 

kan exempelvis bestå av problem att tolka en text till matematikuppgiften och då kan det vara läs-

förståelsen som är det svåraste problemet och inte själva matematiken. Både Malmer (2002) och 

Lunde (2011) nämner även att det är viktigt att skilja på primära och sekundära faktorerna till mate-

matiksvårigheter. Malmer (2002) beskriver att de primära faktorerna till matematiksvårigheter är 

kognitiv utveckling, språklig kompterens, neuropsykiatriska problem och specifika matematiksvå-

righeter. Medan de sekundära faktorerna är elever med dyslektiska besvär, eftersom symbolspråket 
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har stor betydelse i matematiken. Detta visar sig tydligt när matematikundervisningen hamnar på en 

högre abstraktionsnivå. Vissa elever menar Lunde (2011) kan även ha problem med arbetsminnet, 

vilket ställer till problem vid matematiska uträkningar.  

 

Kartläggning 

Vid matematiktestning av elever betonar Lunde (2011) att den som utreder måste vara medveten om 

att en del elever kan ha lässvårigheter och detta kan påverka det matematiska testresultatet. Sjöberg 

(2006) poängterar att när matematiksvaga elever testas tidigt kan denna diagnostisering förstärka 

matematiksvårigheterna medan Malmer (2002) menar att genom att göra tidiga kontroller av elevers 

matematiska förståelse går det att upptäcka SUM-elever och ge dem det stöd som de har rätt till för 

att nå kunskapskraven. Genom att genomföra dessa tidiga kartläggningar av elever med matematik-

svårigheter anser flera forskare (Hjärnö & Säljö, 2008; Nilholm, 2012; Lutz, 2013; Olsson & Ols-

son, 2013 & Skolinspektionen, 2016) att lärare kan ge dessa elever det individuella stödet som de 

behöver för att nå kunskapsmålen. Persson (1998), Runström Nilsson (2015) samt Skolinspektionen 

(2016) betonar att skolan kan vara en riskfaktor när stödinsatserna inte fungerar, men en skyddsfak-

tor för eleven, när den får det stöd som den har rätt till enligt Skollagen (SFS, 2010:800). Kan 

undervisningen ha någon betydelse för utvecklandet av matematiksvårigheter?  

 

Matematikundervisning 

Malmer påstår att en del elever har matematiksvårigheter, men att det är alltför många elever som i 

samband med undervisning får matematiksvårigheter på grund av olämplig pedagogik där eleverna 

missar de grundläggande begreppen. (s.86). Enligt Ahlberg (2001) och Boaler (2015) jobbar sällan 

pedagogerna med själva matematikprocessen, utan eleverna tvingas nöta samma uppgifter om och 

om igen. Malmer (2002) poängterar att det är många elever som tidigt lär in mönster och rutiner 

utan att förstå sammanhanget och då blir det problem längre fram i skolans årskurser, när den 

grundläggande förståelsen inte finns. För att arbeta med dessa elever i svårigheter är lärares utbild-

ning enligt Skollagen (SFS, 2010:800), Zimba (2016) samt Skolinspektionen (2016) en viktig pus-

selbit till skolframgångar för elever som har matematiksvårigheter. Genom att dessa elever undervi-

sas av en legitimerad grundskollärare med kompletterande utbildning till speciallärare i matematik 

ökar troligtvis chansen att de får rätt anpassad undervisning. Dessa elever i svårigheter har lättare att 

uppnå kunskapskraven om läraren är motiverad och tror på sin förmåga eftersom denna motivation 

överförs till eleverna och de klarar mer än de trodde förut (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

 

Även elevernas lärmiljö bör vara inriktad på dessa elevernas individuella förutsättningar för att öka 

chansen att uppnå kunskapsutveckling. Elevernas motivation kan underlättas om de får tillfälle att 

reflektera över sina framsteg (Nottingham, 2013). Detta poängteras även av Kling Sackerud (2009) 

samt Skolverket (2016c) som betonar vikten av att läraren resonerar med eleverna och göra dem 

uppmärksammade på deras eget ansvar i lärprocessen. Därför är språket i samtalen grunden i det 

sociokulturella perspektivet enligt Dysthe (2003) när deltagarna i ett socialt samspel skapar kunskap 

tillsammans genom ömsesidig kommunikation som är avgörande för det som lärs in och hur detta 

lärs in. För att få dessa tillfällen till kommunikation med sina klasskamrater är det viktigt att få till-

höra en social kontext och hur detta införlivas beror på vilket perspektiv som råder i elevens närhet 

(Robbins, 2011).  

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera de teoretiska perspektiven som kommer att fungera 

som utgångspunkt vid analysen av studiens resultat, det är specialpedagogiskt perspektiv samt ram-

faktorteorin.  
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4.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har ett inkluderande perspektiv som 

framhåller betydelsen av ett socialt sammanhang. De betonar elevernas självklara tillhörighet till 

gruppgemenskapen, när miljön är organiserad och alla hinder är borta (Olsson och Olsson, 2013). 

Forskaren Nilholm (2006, 2007, 2012) beskriver i sina böcker de tre olika perspektiven som enligt 

honom råder ute i skolorna och dessa tre perspektiv ska jag förklara vidare under respektive rubrik. 

En del skolor har ett kategoriskt perspektiv på eleverna, andra relationella perspektiv samt en tredje 

variant som betecknas som dilemmaperspektivet. Elevers matematiksvårigheter hanteras olika bero-

ende på vilket perspektiv som råder ute på respektive skola (Dyson & Millward, 2000; Nilholm, 

2006, 2007, 2012 & Persson, 2013). 

 
Kategoriska perspektivet 

Nilholm (2006) samt Robbins (2011) framhäver att inom det kategoriska perspektivet ses bristerna 

hos individen och inte i miljön runt eleven. Nilholm (2012) betonar att i ett kategoriskt perspektiv 

förklaras elevers svårigheter oftast utifrån deras individuella tillkortakommanden eller brister i de-

ras sociala bakgrund. Genom tester och diagnoser kategoriseras eleven eftersom man anser att pro-

blemet ligger hos eleven och är individuellt. Det söks efter metoder att kompensera dessa brister hos 

eleven och man söker efter neurologiska och medicinska förklaringar (Nilholm, 2006). I ett katego-

riskt perspektiv beskriver forskarna (se Robbins, 2011; Persson, 2013 & Runström Nilsson, 2015) 

hur vissa elever plockas ut och undervisas av specialpedagogiskt utbildad personal avskilt från öv-

riga klasskamrater. De elever som har tillhört en specialklass har enligt Persson (2013) den lägsta 

självtilliten och de lägsta prestationerna i hans studie.  

 

Relationella perspektivet 
I ett relationellt perspektiv enligt forskarna (Barton, 1997; Dyson & Millward, 2000; Ahlberg, 2001 

& Persson, 2013) bör elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd, få detta inom den 

egna klassen i klassrumsgemenskapen. Skolinspektionen (2016) menar att det är viktigt att skolan 

har ett miljörelaterat perspektiv där fokus inte ska ligga på eleven och dennes egenskaper utan ”utgå 

från hur lärmiljöns utformning och lärarens agerande skapar ett behov hos eleven.” (s.19). Proble-

met ligger på en samhällsnivå och hur samhället tacklar att alla barn har olika förutsättningar och 

det fokuseras på elevens svårigheter utanför eleven, där det är miljön som ska ändras och inte ele-

ven (Nilholm, 2006; Olsson och Olsson, 2013 & Runström Nilsson, 2015). Enligt Persson (1998) är 

det skolan som har ett problem att lösa när elever inte uppnår kunskapsnivån i och med att ”den inte 

förmår ta tillvara den naturliga variationen av olikheter hos elever i undervisningen.” (s.110). Eng-

ström (2015) poängterar att matematikundervisning måste anpassas på gruppnivå för att möjliggöra 

tillgången för alla elever, och särskilt till de elever som lär långsamt. Dyson och Millward (2000) 

betonar att problem kan uppstå i undervisningen beroende på att elever har olika erfarenheter som 

de bär med sig. Skolinspektionen (2010) menar att om en elev får vistas tillsammans med klasskam-

rater med goda studieresultat påverkas alla elever av denna positiva kamrateffekt vilket förbättrar 

alla elevers kunskapsresultat. Skolinspektionen betonar att det är ”bra med grupper som inte är ni-

våindelade, därför att eleverna då kan hjälpa varandra och därmed uppnå ett ytterligare lärande.” 

(s.23). 

 

Dilemmaperspektivet 

Det tredje perspektivet, som benämns dilemma, anser att problem och lösningar måste kunna ses 

från flera olika håll eftersom det inte finns något exakt svar på ett problem. Nilholm (2012) ger som 

exempel: ”Å ena sidan ska elever göras lika, å andra sidan ska de behålla sin egenart.” (s. 47). Detta 

betyder att de lärare som arbetar med specialpedagogiska insatser hela tiden ställs inför dilemman 
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av yttre konflikter som kräver ständiga ställningstagande utifrån rådande situationer utan att ha till-

gång till något facit. Lärarna bör ha i åtanken att det är en rättighet för alla elever i skolan att ha 

”rätt till sin särart” (s.48) eftersom skolan enligt Skollag (SFS, 2010:800) är en plats för alla. 

 

Det går alltid att se olikheter som en tillgång eller som ett problem (Nilholm, 2006).  Även Norwich 

(1994) poängterar dilemmat i dagens utbildningssystem om att skolan ska behålla det eleverna har 

gemensamt samtidigt som skolan ska uppmärksamma elevernas skillnader.  

 

                 “a dilemma in education over how difference is taken into account-whether to recognise    
                  differences as relevant to individual needs by offering different provision, but that doing   
                  so could reinforce injustified inequalities and is associated with devaluation; or, whether   
                  to offer a common and valued provision for all but with the risk of not providing what is      
                  relevant to individual needs.” (s.293) 
 

Ett annat dilemma kan vara ramfaktorteorin där det finns ramar som läraren inte kan styra över men 

som ändå påverkar exempelvis undervisningen.  

 

4.2 Ramfaktorteorin 
 

Ramfaktorteorin utvecklades under 1970-talet av Urban Dahllöf samt Ulf P Lundgren och låg till 

grund för läroplansteorin som innehöll de statliga styrdokumentens olika ramar och förutsättningar 

(Gadler, 2011). Läroplanen utgör enligt Lundgren (1989) samhällets krav på utbildning och 

uppfostran genom undervisningens mål, innehåll och fördelning av tid. Denna fördelningen av tid 

har två aspekter, dels i form av tillgänglig undervisningstid enligt timplansföreskrifterna och dels 

tiden som eleven behöver för att uppnå kunskapsmålen beroende på elevens förkunskaper. Även 

Skolinspektionen (2016) tar upp problemet med att elever på grund av de organisatoriska ramarna 

inte får tillräckligt med tid på sig för att få de grundläggande matematiska kunskaperna 

utan ”insatserna handlar i dessa fall mer om att komma förbi aktuella undervisningsmomentet än att 

ge utrymme för ett lärande.” (s.13). Läroplansteorin är förklaringen till varför dessa krav på 

utbildning och uppfostran utformades samt varför man valt detta mål, detta innehåll eller denna 

metodik. Lundgren (1989) betonar att en läroplan byggs upp utifrån hur omvärlden är organiserad 

och detta framträder i utbildningens mål, innehåll och metodik.  
 

Lundgren (1989) poängterar att det är viktigt att utgå från eleven och dennes tänkande, motivation 

och inlärning. Dahllöf (1999) framhåller att i det pedagogiska förloppet samverkar metod, progress-

ion och innehåll och dessa består av katederundervisning, individualisering och elevens framsteg. 

Dahllöf menar att progressionen i undervisningen påverkas av lärarens beslut, när denne ska börja 

med ett nytt moment eftersom detta till stor del beror på vilka framsteg som enskilda elever gör. En-

ligt Dahllöf har elevgruppen betydelse för kunskapstillägnandet och anser att elevgruppering är en 

ramfaktor på systemnivå i skolsystemet. 

 

I ramfaktorteorin kan inte läraren själv påverka ramar och förutsättningar, dock kan de bli begrän-

sande för lärarens undervisning. Olika ramar och förutsättningar finns i de statliga styrdokumenten, 

exempelvis läroplanen, vilket påverkar processen och resultaten som synliggörs i verksamheten. 

Varje läroplan består av en styrningsprocess och en kontrollprocess, dessa två är centrala i varje lä-

roplansteori och benämns i formuleringsarenan (Gadler, 2011). 

 

På formuleringsarenan formulerar politiker och tjänstemän på statlig samt kommunal nivå det som 

händer på realiseringsarenan, platsen där verksamheten befinner sig som omfattas av besluten.  

 

På realiseringsarenan ute i verksamheten möts varje elev ute i skolan efter sina förutsättningar av 

den undervisande läraren och varje enskild realiseringsarena har sina egna ekonomiska ramar att 
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hålla sig till. De begränsande faktorerna på realiseringsarenan kan bestå av exempelvis klassens 

storlek, elevernas klassammansättning, lärarresurser, lokaler, utrustning samt undervisningstid. Lä-

rarna ute på skolorna förväntas genomföra statens uppdrag med dagens målstyrda och resultatstyrda 

skola samtidigt som de förväntas ha kunskaper om gällande styrdokument (Gadler, 2011). Enligt 

Lundgren (1989) begränsar ramfaktorerna undervisningsprocessen och han skiljer mellan tre olika 

ramar som påverkar lärarna och eleverna.  
 

    1. Konstitutionella ramar.  
        Inkluderar skollag etc.  
    2. Organisatoriska ramar.  
        Inkluderar organisatoriska åtgärder relaterade till ekonomiska resurser som t ex klasstorlek,       
        fördelning av tid osv. 

    3. Fysiska ramar.  
        Inkluderar byggnader, läromedel, laboratorier, utrustning osv. (s.233) 
 

De beslut som politikerna tar på formuleringsarenan, påverkar vad som är möjligt att genomföra i 

undervisningen på realiseringsarenan. Ramarna kan bestå i fysiska, administrativa och juridiska ra-

mar men även traditionella ramar styr undervisningen (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999).  

 

5. METOD   

Detta metodavsnitt beskriver och redovisar urval, datainsamlingen, genomförande, databearbetning 

samt validitet och reliabilitet. Jag börjar att redovisa mitt urval till denna studie. 

 

5.1 Urval 
 

Urvalet till denna studie gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval av en skola som jag hade erfarenhet 

av i en medelstor stad i Sverige. För att utröna kommunens medvetenhet angående elever i matema-

tiksvårigheter och organisationen runt dessa elever valde jag att utföra intervjuer. Intervjuer genom-

fördes med ordförande i BUoK, chefen för centrala elevhälsan, skolledaren, fyra lärare som arbetar 

i årskurs 1-4 samt specialpedagogen som arbetar från årskurs 5-9 men som även stöttar upp i de 

lägre årskurserna. Det är endast dessa fyra lärare som arbetar inom årskurserna 1-4 eftersom det är 

en enparallellig skola med en lärare i varje årskurs. Medvetet avgränsades studierna till lärarna som 

undervisar inom årskurs 1-4 eftersom många forskare (se Malmer, 2002; Hjärnö & Säljö, 2008; Nil-

holm, 2012; Lutz, 2013; Engström, 2015; Runström Nilsson, 2015 & Skolinspektionen, 2016) påpe-

kar att tidiga insatser ger positiva kunskapsresultat. Val av hierarkiordning för informanterna beror 

på möjligheten att följa beslut från toppen av den kommunala verksamheten och hur dessa beslut 

påverkar de som arbetar i verksamheten. Det som skolpolitikerna beslutar får verkningar genom alla 

organisationsnivåer och ända ner till SUM-eleverna. Dokumentstudien består av de fyra dokumen-

ten som fallstudieskolan valde att delge mig. Det finns troligtvis fler, men av någon anledning som 

de inte redovisade för mig fick jag endast tillgång till tre åtgärdsprogram samt ett dokument rörande 

extra anpassningar. 

 

5.2 Datainsamling 

 

Undersökningsmetoden är av en kvalitativ fallstudie. Denna kvalitativa djupgående studie består av 

en småskalig empirisk forskning av min fallstudiekommun och min fallstudieskola. Det är en empi-

risk strategi där jag som forskare inte manipulerar miljön, men jag som forskare påverkar alltid mil-

jön positivt eller negativt med min närvaro beroende av informanternas tidigare erfarenheter. På 

denna fallstudieskola sade alla informanterna att de kände förtroende för mig och gärna ville svara 
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på mina intervjufrågor. Detta har inneburit att på grund av denna personliga relation kanske infor-

manterna svarade som de trodde att jag ville att de skulle svara. De kan eventuellt svara på mina 

frågor utifrån vad de tror att jag vill att de ska svara för att min studie ska få ett resultat i någon spe-

cifik riktning. Alla informanterna betonade även att de kände sig bekväma med att jag spelade in 

vår intervju.  

 

I min fallstudie ingår fyra dokumentstudier av olika elev fall och åtta intervjuer av informanter som 

arbetar inom barn, utbildning och kulturnämnden. Fallstudieskolans specialpedagog lämnade endast 

ut tre stycken åtgärdsprogram och ett dokument rörande extra anpassningar.  Två av dessa åtgärds-

program hade elevens årskurs ändrats med bläckpenna i efterhand samt de ansvariga yrkestitlarna 

hade strukit över. Flera årtal var överstrukna och sedan noterade i efterhand i dokumentet. De åtta 

informanterna var de enda inom sina respektive yrkesområden på respektive arbetsplats och deras 

medverkan godkändes genom vår kontakt via mail. 

 

5.3 Genomförandet 

Proceduren startade med en fallstudie på en skola i en medelstor stad i Sverige och där genomfördes 

åtta intervjuer samt en dokumentstudie på fallstudieskolans fyra dokumenterade extra anpassningar, 

utredningar samt åtgärdsprogram. På fallstudieskolan informerades personalen om mitt arbete av 

skolledaren innan jag kontaktade dem per mail. Kommunens tjänstemän kontaktades per mail utan 

förinformation.  

Intervjuer 

I denna kvalitativa empiriska studie genomförde jag åtta kvalitativa forskningsintervjuer med semi-

strukturerade frågor för att belysa vad ordförande i BUoK, chefen för den centrala elevhälsan, skol-

ledaren, specialpedagogen samt de fyra lärare A-D hade för åsikter angående det specialpedago-

giska området. Intervjuerna inriktade sig på informanternas uppfattning om hur en skola i denna 

fallstudiekommun är organiserad för att möta elever i matematiksvårigheter samt om informanterna 

upplevde att det fanns specifika brister inom det matematiska området.  

 

Jag startade kontakten med mina informanter genom mailkontakt där de två huvudfrågorna 

redovisades för att de skulle vara på samma nivå vid intervjutillfället. Inspirerad av Kinge (2008) så 

gjorde jag så här för att inge lugn och för att få informanterna att slappna av i detta 

forskningsprojekt genomfördes alla intervjuerna i avskildhet utan störande faktorer. Vid varje 

intervjutillfälle satt vi i deras respektive enskilda rum med låst dörr för att informanterna skulle 

känna sig bekväma och att vi därmed skulle kunna prata ostörda. Varje informant fick alltid välja 

plats först, för att de skulle känna att det var de som var på hemmaplan eftersom Kvale (1997) 

betonar att de första minuterna är avgörande för intervjuresultatet. Informanterna informerades om 

att intervjuerna spelades in med en mobiltelefon specifikt för detta ändamål. Varje informant 

informerades att intervjun skulle pågå cirka en timme för att de skulle vara beredda på att avsätta 

denna tid och eventuellt meddela mig om de ansåg att denna tidsåtgång var för lång. Vid varje 

intervjutillfälle fanns Skolverkets material (Skolverket, 2014a) arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram samt kommunens handlingsplan Matematikutveckling 2007-2010 

synligt. (se bilaga 4) Nämnda dokument fanns tillgängliga i händelse av att någon informant hade 

behov av att ta stöd av dessa. Jag hade även med mig intervjuguiden med temafrågorna: 

organisation, undervisning samt SUM-elev som stöd för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

Intervjun inledes med de forskningsetiska principerna och därefter ställdes frågor om utbildning och 

yrkestitel för att veta informanternas bakgrund eftersom detta eventuellt hade betydelse vid ana-

lysen och diskussionen av materialet. Samtidigt kändes denna fråga som en ofarlig öppningsfråga 

att starta intervjun med för att få informanterna avslappnade i inledningen av intervjun (Kvale, 
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1997). Därefter ställdes de semistrukturerade frågorna som hade förberetts. Först intervjuades ord-

förande i barn, utbildning och kulturnämnden, BUoK och därefter chefen för centrala elevhälsan. 

(se bilaga 1) Nästa nivå i intervjustudien var att intervjua skolledaren, specialpedagogen samt de 

fyra klasslärarna i årskurs 1-4. (se bilaga 2) Genom intervjuerna undersöktes hur informanterna på 

denna anonyma skola ställde sig till intervjufrågorna (Kvale, 1997).  
 

Kommunens personalhandläggare blev kontaktad per mail för att undersöka antalet anställda speci-

allärare i kommunen.  
 

Dokumentstudie 

De fyra elevdokumenten innehållandes elevdata studerades på organisations-, grupp- och individ-

nivå och de var: blankett ett innan stödinsatser riktade mot individen sätts in, blankett två för extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, utredning och pedagogisk bedömning, 

blankett tre för utredning av elevs behov av särskilt stöd, blankett fyra för åtgärdsprogram - särskilt 

stöd. Alla dessa dokument baserar sig på Skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap) Barns och elevers ut-

veckling mot målen i 1 §, bestämmelser om tillämpningsområde i 2 §, barnens och elevernas lä-

rande och personliga utveckling i 3 §, information om barnets och elevens utveckling i 4-5 §, sär-

skilt stöd i 6-12 §, och allmänna bestämmelser om betyg i 13-21 §.  

Först togs kontakt via mail med fallstudieskolan angående eventuell existens av dokument som 

rörde fallstudieskolans extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprograms. Därefter kontaktades 

fallstudieskolan återigen för att påminna om de offentliga dokumenten och tillslut kontaktades kom-

munens ledande tjänstemän för att slutligen kunna åka till fallstudieskolan och hämta dokumenten. 

Denna procedur blev följden av att fallstudieskolan först påstod att det inte fanns några dokument 

och därefter vägrade lämna ut de dokument som de berättade fanns på skolan. Till sist kunde fyra av 

fallstudieskolans dokument studeras av mig.  

5.4 Databearbetning 
 

De insamlade intervjuerna transkriberades omedelbart efter varje intervju av mig för att möjliggöra 

att alla detaljer skulle redovisas. Resultaten av intervjuerna redovisas i denna studie under rubri-

kerna: barn, utbildning och kulturnämnden, centrala elevhälsans organisation, skolledarens uppdrag 

samt lärarnas och specialpedagogens uppdrag. Allt material i denna dokumentstudie sammanställ-

des och analyserade genom analysmetoden grundad teori (Dyson, 2016). Intervjuerna kategorise-

rade av mig genom att färgkodning av svaren användes, beroende om de berörde organisationen, 

utbildning eller SUM-eleven (Kvale, 1997). 
 
De fyra dokumenten studerades utifrån organisations-, grupp och individnivå samt genomförda ex-

tra anpassningar, kartläggningar och använda kartläggningsmaterial. Därefter studerades de doku-

menterade åtgärderna som skolledaren hade beslutat och om dessa var redovisade i dokumenten. 

Intervjuerna och dokumenten analyserades av mig med ett specialpedagogiskt perspektiv, för att un-

dersöka vilket elevperspektiv som rådde inom fallstudiekommunen samt på fallstudieskolan. Jag 

studerade om fallstudieskolan arbetade med ett relationellt elevperspektiv där eleven fick sitt stöd 

inom sin klassgemenskap eller om fallstudieskolan hade ett kategoriskt elevperspektiv där de ansåg 

att det var eleven som hade problem och skulle ändra sitt beteende. Jag undersökte även om det 

eventuellt rådde ett dilemmaperspektiv där det inte fanns något tydligt svar på de undersökta elev-

fallen. Alla intervjuerna med de olika informanterna studerades utifrån det relationella, kategoriska 

och dilemmaperspektivet. Intervjuerna studerades utifrån de konstitutionella ramarna med skollagen 

etc. och de organisatoriska ramarna studerades utifrån de ekonomiska resurserna samt de fysiska 

ramarna där exempelvis läromedel ingår. 

 

Hädanefter kommer lärarna att benämnas för lärare A, för den lärare som undervisar i årskurs ett, 
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lärare B för läraren i årskurs två, lärare C för läraren i årskurs tre samt lärare D för lärare i årskurs 

fyra. Eleverna kommer att benämnas elev 1 för eleven i årskurs tre, elev 2 för eleven i årskurs sju, 

elev 3 för eleven utan årskurs samt elev 4 för eleven i årskurs fyra. 

 

6. RESULTAT 

Under organisationen i kommunen redovisas de olika informanternas uppdrag med avseende på ele-

ver i matematiksvårigheter samt resultaten av de fyra undersökta dokumenten. De fyra intervjuade 

lärarna betecknas som lärare A-D och de två lågstadielärarna som endast arbetar med elever i behov 

av särskilt stöd, betecknas som resurslärare i matematik samt resurslärare i svenska. Dokumentstu-

dien består av fallstudieskolans blanketter och resultat av tre åtgärdsprogram, särskilt stöd och ett 

dokument med avseende på extra anpassningar. 
 

6.1 Organisationen i kommunen 
 

Huvudmannen inom skolverksamheten i kommunen är barn, utbildning och kulturnämnden 

(BUoK). Under BUoK finns barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens organisation som leds av 

förvaltningschefen (skolchefen). Under förvaltningschefen finns en verksamhetsutvecklare, en kva-

litetsutvecklare och ett it-stöd. Under dessa tre finns grundskola, centrala elevhälsan, förskola, 

särskola, samt kulturskolan med både musikskola, fritidsgårds- och biblioteksverksamhet. Förvalt-

ningschefen hade varit en lämplig informant att intervjua, men valde av icke redovisade skäl att av-

stå. Vilken uppgift har BUoK och hur organiseras den specialpedagogiska verksamheten i kommu-

nen?  
 

Barn, utbildning och kulturnämnden 

BUoK består av olika politiskt förtroendevalda medlemmar med varierande yrken och leds av en 

ordförande. BUoK lägger skolans budget och gör organisationen medan allt annat kan de enligt 

kommunallagen delegera bort. Nämndens resursfördelning ger exakt lika mycket pengar per barn 

och de räknar med 24 elever per lärare, medan högstadiet får mer resurser eftersom de har fler 

ämneslärare. Ordförande i BUoK, som själv är utbildad lärare, menar att nämndens nuvarande 

resursfördelningsprincip bör göras om så att resurserna differentieras beroende på hur de olika 

behoven ser ut på respektive skola. Ordförandes åsikt är att det finns för lite pengar till elever som 

behöver extra stöd men inte har läkarintyg. Som det är nu är det bara den medicinska diagnosen 

som bestämmer om man kan få hjälp medan ordförande anser att alla elever borde få hjälp. Vissa 

elever ”kanske behöver en extra tid” och för att vissa i den beslutande nämnden ska förstå detta, 

tycker ordförande att det är ”viktigt av politikerna att vara nära verksamheten.” Därför lägger 

ordförande en del möten ute på skolorna för att öka träffarna med skolornas rektorer. Ordförande 

menar att ”om man inte förstår skolan, kommer inte besluten heller att bli bra.” Nämndens mål är 

att alla barn och elever ska bli vinnare i sitt eget liv och visionen är att elever ska vara inkluderade, 

att de ska lyckas i klassrummet och att de ska nå kunskapskraven. 
 

För att uppnå nämndens mål och vision med skolans verksamhet har kommunen ett målarbete som 

heter styrkort där kommunens mål bryts ner till skolnivå. Kommunen har även ett kvalitetsarbete 

där de gör mätningar som redovisar om målen uppfyllts eller ej. Ett mål som kommunen har haft, 

men som de nu har reviderat var att alla ska ha godkända betyg. Detta mål var ett omöjligt mål och 

förändrades till att kommunen ska ha ett ökat antal med godkända betyg. Vad är nämndens mål med 

lärarnas utbildning?  

 

Utbildning 

Ordförande tycker att lärarjobbet är viktigt och att utbildning och fortbildning måste prioriteras. För 

att underlätta för personer att läsa vidare, har nämnden lagt ett förslag till skolchefen att köpa in 
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litteratur från nämndens budget. Nämnden anser att det är en balansgång att betala pengar eller ge 

nedsättning i tjänst o.s.v. eftersom kommunen inte kan binda upp personer och det är inte heller 

tillåtet att ge bonusar eftersom då arbetar inte kommunen likställt genom att den då prioriterar en 

grupp. Tidigare har kommunen även gått in och betalt en del av kostnaderna för resor och boende 

till de som vill fortbilda sig. Förhandlingar förs även med gymnasiet om att starta upp hela 

utbildningar samt fortbildningar. Nämndens ordförande anser att fortbildningspengen som varit 

densamma i många år är för låg, eftersom den många gånger kommer tillbaka från skolorna. 

Ordförande tror att det är en prioritering som måste göras på varje skola, grupp för grupp och att 

skolorna lägger ihop pengarna för att de ska räcka till. Ena året prioriteras mattelärarna och sedan 

blir det någon annan kategori ett annat år. Har kommunen någon utbildningsstrategi för att 

förebygga elever med matematiksvårigheter? 

 

SUM–elever 

För att hjälpa elever i matematiksvårigheter menar ordförande att tidiga insatser är oerhört viktiga 

och föreslår att resurserna ska prioriteras på de lägre årskurserna. Ordförande poängterar att flera av 

kommunens elever i de lägre åldrarna har blivit lidande och tappat resurser, genom att små skolor 

har för lite resurser på grund av de låga elevantalen i klasserna. Högstadiet får större resurser 

eftersom det behövs mer personal på högstadiet p.g.a. fler ämnen samt olika ämneslärare. I 

matematikämnet har nämnden ökat antalet timmar eftersom det är stora brister inom i 

matematikområdet i kommunen och eftersom detta även beslutats av regeringen. Men ordförande 

poängterade saknaden av utbildade matematiklärare på flera skolor och berättade att på grund av 

denna brist kunde kommunen inte göra någon annan matematiksatsning än ökandet av 

lektionstimmar. Under intervjun betonade ordförande att nämnden inte tillsätter några resurser för 

att utbildade matematiklärare ska söka tjänster inom fallstudiekommunen, t.ex. genom att erbjuda 

attraktiva löner.  
 

Sammanfattningsvis:  

Barn, utbildning och kulturnämndens mål är att alla barn och elever ska bli vinnare i sitt eget liv och 

visionen är att elever ska vara inkluderande, att de ska lyckas i klassrummet och att de ska nå 

kunskapskraven. Kommunens mål är att antalet elever med godkända betyg ska öka. Genom 

kvalitetsmätningar redovisar respektive skola till nämnden om målen uppfylls eller ej. Lärarnas 

utbildning anser kommunen är viktigt och måste prioriteras, men BUoK tillsätter inte extra resurser 

för att öka kommunens lärarlöner. Skolans resurser bör prioriteras på de lägre årskurserna eftersom 

nämndens ordförande anser att tidiga insatser är viktiga, samt att alla elever ska erbjudas särskilt 

stöd oberoende om de har fått en diagnos eller ej. 

 

Centrala elevhälsans organisation 

Inom den centrala elevhälsans organisation finns det psykolog, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer 

samt specialpedagogiska insats med spetskompetens inom läs och skriv, språkstörning, 

kommunikation, hörsel, ljud och miljö. Elevhälsan får nationella pengar för språkstörning, hörsel 

och ljudmiljö. ”En anställd arbetar endast med kommunikationstjänsten, NPF, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar” eftersom chefen för den centrala elevhälsan anser att fallstudiekommunen 

har ett behov av denna kompetens. Chefen för den centrala elevhälsan är noga med att poängtera att 

uppdraget på elevhälsan är att samordna insatserna ute i verksamheten eftersom de är en 

stödfunktion och ska vara rådgivande. De jobbar mycket med handledning och konsultation uti från 

de uppdrag som de får av rektorerna. Men behöver någon handledning inom matematikområdet 

finns det ingen specialpedagogisk spetskompetens. Chefen för elevhälsan berättar att ”kompetens 

inom matematik, den är saknad, det har vi inte haft, men skulle behöva.” ”Just matteområdet är ett 

sådant område som vi känt att vi skulle behöva.” Trots detta berättar chefen att de aldrig har 

annonserat ut någon tjänst med matematikkompetens.  Kan elevhälsans organisation erbjuda 

utbildningar i matematik till skolans personal? 
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Utbildningar på den centrala elevhälsan 

Den centrala elevhälsan kan inte erbjuda utbildningar i matematik på grund av avsaknaden av denna 

kompetens, men i alla andra områden där de har spetskompetens eller annan form av kompetens. 

Det kan vara skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog eller pedagog som håller utbildningar om 

skolans personal efterfrågar detta. Finns inte den efterfrågande kompetensen på plats kan den 

centrala elevhälsan köpa in utbildningar tillsammans med förvaltningen eller skolorna. Chefen på 

den centrala elevhälsan menar att allt är en kostnadsfråga som ställs mot behovet av en viss 

utbildning. Om elevhälsans utbildningar inte räcker i förebyggande syfte, vad kan de göra för de 

elever som är i behov av särskilt stöd i matematik? 

 

SUM-elever 

Om en elev riskerar att inte klara av kunskapskraven i exempelvis matematik kan den centrala 

elevhälsans personal vara närvarande vid utformande av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Eftersom det saknas kompetens inom det matematiska området, ger de inte specifika råd inom detta 

kunskapsämne. Elevhälsans uppdrag är att satsa mest mot de lägre åldrarna genom att stärka upp 

och förstärka där det bäst behövs för att öka likvärdigheten i kommunen. Elevhälsan försöker 

komma ifrån utredningarna och istället jobba förebyggande och främjande. Men vid exempelvis en 

utredning för mottagande för särskolan är det lagstadgat enligt hälso- och sjukvårdslagen att 

skolläkaren ska göra den medicinska bedömningen, psykologen den psykologiska delen och 

kuratorerna utreder den sociala delen i utredningen. Ibland arbetar elevhälsan även direkt med 

elever och därför har de i år lagt till tillgänglig lärmiljö.  
 

Sammanfattningsvis:  

Den centrala elevhälsans uppdrag är att samordna insatser ute i verksamheten eftersom de enligt 

chefen är en stödfunktion och ska vara rådgivande genom att arbeta förebyggande och främjande. 

De håller även utbildningar och arbetar direkt med elever i lärmiljön. Den centrala elevhälsan 

saknar kompetens inom det matematiska området vilket gör att de inte har möjlighet att stödja lärare 

och elever inom matematikområdet. 

 

Skolledarens uppdrag 
Skolledaren berättar att det finns en central elevhälsa som kan erbjuda psykolog, kurator, 

skolsköterska och specialpedagoger. Kommunen kan även erbjuda skolan exempelvis extra resurser 

i form av assistenter för elever som behöver detta. Har skolan elevhälsoteam för de elever som 

behöver lite extra stöd?  

 

Skolledaren berättar att dennes önskan är att det snart ska bli ett möte med elevhälsoteamet 

eftersom dessa möten uteblev under vårterminen på grund av resurslärarnas uppbundenhet både 

schemamässigt och av mentorsjobb. Därför har skolledaren detta läsår ändrat i schemat för dessa 

tre ”specialpedagoger.” Skolledaren väntar på att kuratorerna ska stationeras på skolan efter jul och 

att skolan ska få en ordinarie skolsköterska, istället för den nuvarande som är inhyrd. 

Organisatoriskt är det brist på lokaler till kuratorn, men skolledaren letar efter lämpliga lokaler som 

bör vara nära ytterdörren, för att eleverna ska slippa gå genom hela skolan för att kunna utnyttja 

detta stöd. 
 

Skolledaren berättar i intervjun att denna F-9 skola har en hög andel utbildad personal, förutom 

lärarna i årskurs fem och sex likväl som de två resurslärarna i matematik och svenska som endast 

har lågstadielärarutbildning. När skolledaren utannonserade dessa speciallärartjänster fick denne 

ingen behörig sökande, men betonade att det var en önskan att det ska finnas en utbildad 

speciallärare i matematik på årskurs 1-4. Vid min kontakt med kommunens personalhandläggare 

berättade hon att det endast finns 1 utbildad speciallärare i matematik i hela kommunen.  

 

På grund av de låga elevantalen i klasserna på denna fallstudieskola undervisar varje lärare ensam i 
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sin klass, men enligt skolledaren finns två stycken resurslärare och en husvikarie att tillgå. På 

högstadiet har matematikläraren en utbildad specialpedagog som extra resurs. På grund av 

personalbrist finns det inget samarbetet mellan förskoleklass och årskurs ett just nu. Men 

skolledaren har en önskan att politikerna i nämnden skjuter till mer pengar så att detta samarbete 

kan återupptas igen, för att få en bra övergång mellan förskoleklass, årskurs ett och fritids. 

Skolledaren anser att det är viktigt att ”få ordning på kunskapen redan från början” därför finns det 

en resurslärare i svenska som arbetar heltid och en resurslärare i matematik som arbetar halvtid för 

årskurs 1-4 samt en utbildad specialpedagog på årskurs 5-9. Skolledaren berättar 

att ”specialpedagogerna” på de lägre stadierna är schemalösa och har ”relativt gott om tid och kan 

springa emellan och stötta upp de elever som kan behöva stöd.” Skolledarens önskan är att 

resurslärarna ska finnas inne i klassrummen och inte plocka ut eleverna, utan att alla elever på 

skolan ska vara integrerade ute i klasserna. Vid enstaka tillfällen tycker skolledaren att elever kan 

plockas ut om dessa vid något tillfälle behöver vistas i en tyst lokal för att exempelvis träna att 

ljuda, för att sedan få återgå till klassen igen. Specialpedagogen som arbetar i årskurs 5-9 har 

schemalagt sig själv och kan enligt skolledaren plocka ut enstaka elever eller små grupper av elever 

som har problem inom det matematiska området. Men skolledaren poängterar att denne vill att alla 

elever som går i årskurs 5-9 bör undervisas inne i klassrummet, istället för att som nu plockas ut. 

Finns det några matematikutbildningar som kommunen kan erbjuda lärarna? 

 

Kommunen har erbjudit utbildningar i matematik genom att starta mattelyftet för de äldre eleverna. 

Men skolledaren anser att detta var felinriktat eftersom denne hellre ville ha matematikutbildning 

med inriktat mot de lägre årskurserna. Skolledaren menar att ”får vi någon att knäcka koden redan 

på lågstadiet eller upp till årskurs fyra så har man så mycket mera värt och resten framåt.” 

Skolledaren åsikt är att satsningarna kanske inte bör vara högt upp i årskurserna utan koncentreras 

på de lägre åldrarna. Hur fungerar matematikundervisningen på den här skolan? 

 

Undervisning 

Enligt skolledaren fungerar matematikundervisningen som vanligt på den här skolan, med 

kursplanerna, kursmålen och skollagen. Skolledarens ambition är att försöka satsa med utökade 

lektionstider i matematik och mer koncentration mot de yngre åldrarna eftersom det är viktigast att 

de ”knäcker matematikkoden.” Skolledaren poängterar skolans duktiga, utbildade matematiklärare 

på de yngre stadierna och anser att det kan vara en av anledningarna att skolans elever ”inte dåliga 

på matematik när de går ut från vår skola.” Eleverna tappar en del på mellanstadiet på grund av att 

det inte fanns några behöriga lärare som sökte tjänsterna i årskurs fem och sex. Men att när de 

kommer upp till årskurs sju, åtta och nio har de en duktig matematiklärare som använder mycket 

laborativt material. I årskurs sju, åtta och nio utsetts många elever för rådande grupptryck 

och ”samhällsproblem blir skolans problem.” För många elever blir det svårt att stå emot och 

följden blir att eleverna ”skiter i skolan, fast man egentligen inte vill.” Anser skolledaren att det är 

något som saknas inom matematiken? 

  

Eftersom eleverna i årskurs ett till fyra har lyckats bra i matematik önskar skolledaren att det fanns 

mer resurser till de elever som går i årskurs fem till och med nio. Skolledarens önskan är att kunna 

anställa en matematiklärare på halvtid för att öka möjligheterna att sätta in mer stöttning för de 

elever som inte ”knäckt matematik koden.” Annars kan det bli tungt och det finns en risk att dessa 

elever ”börjar busa på lektionerna kanske istället och andra saker” på grund av att ”en del känner 

sig värdelösa, fattar inte ett smack.” Enligt SIRIS på Skolverket (2016a) hade de eleverna som nu 

går i årskurs åtta provresultat i matematik under betyget E på de nationella proven när de gick i 

årskurs sex. Om man får problem med matematiken, vilken hjälp kan eleven få?  
 

SUM-eleven 
Skolledaren betonar att det är viktigt att om en elev riskerar att inte nå målen är dennes önskan att 

det lämnas in en ”vit blankett så fortast möjligt.” Denna anmälan till rektorn är viktig för att elever i 
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behov av särskilt stöd kan få detta stöd och hjälp omgående. ”Om matematiken ser dålig ut” vill 

skolledaren att läraren ”gör en pedagogisk kartläggning” där det genomförs matematiska tester för 

att bestämma ”hur gör vi med stödet.” Specialpedagogen får sedan uppdraget av skolledaren att 

hjälpa eleven.  

 

Sammanfattningsvis:  

Fallstudieskolans skolledare betonar behovet av speciallärare inom matematik och ämneslärare med 

matematiklegitimation eftersom denne anser att resurserna behöver koncentreras mot de lägre 

åldrarna så att de ”knäcker matematikkoden.” Skolledarens ambition är att alla elever ska 

undervisas i sin klassgemenskap och inte behöva undervisas i speciella rum. Skolledarens mål är att 

ha möten med skolans elevhälsoteam regelbundet under skolåret för att elever i behov av särskilt 

stöd ska få detta stöd och hjälp omgående. 
 

Lärarnas och specialpedagogens uppdrag 
Specialpedagogen samt lärarna A-D är medvetna om den centrala elevhälsans resurser i form av 

psykolog, kuratorer, skolsköterska och specialpedagoger samt att de har möjlighet att få gå på de 

utbildningar som ordnas. Lärarna betonar att de önskar andra utbildningar än de som den centrala 

elevhälsan ordnar. En av kommentarerna var att utbildningarna riktades mycket till läs och skriv 

samt i intervjuerna framkom att några lärares åsikter var att den centrala elevhälsan inte fungerar 

efter de behov som de anser sig behöva. Lärare B berättar att en elev på skolan får hjälp av en 

logoped från den centrala elevhälsan och en annan elev får assistenthjälp.  

 

Ingen av lärarna A-D visste om kommunen kunde erbjuda något ytterligare stöd. Den 

specialpedagogiska organisationen på skolan består av en inhyrd skolsköterska som finns på skolan 

högst dag i veckan, en utbildad specialpedagog som arbetar heltid och två lågstadielärare utan 

specialkompetens där den ena arbetar heltid med svenska och den andra arbetar halvtid med 

matematik.  

 

Lärare A tycker inte att den specialpedagogiska verksamheten fungerar eftersom det är en liten 

skola och det har varit flera byten av den specialpedagogiska personalen samt att den 

specialpedagogiska kompetensen används som vikarie vid lärarfrånvaro. Lärare A och D anser att 

det är för få speciallärartimmar i årskurs ett eftersom det saknas grupptimmar, och detta anses som 

ett problem eftersom en stabil grund underlättar arbetet högre upp i åldrarna. Lärare C däremot 

tycker att årets resurser är väl tilltagna eftersom resursläraren i matematik är inne på alla 

matematiktimmar. Alla lärare A-D samt specialpedagogen berättar att ibland är specialläraren i 

matematik inne i klassen och ibland plockar specialläraren ut eleverna från respektive klass till 

angränsande rum och har specialundervisningen där. Lärare C uppskattar det nära samarbetet med 

resurslärare i matematik eftersom denne anser att de två kan ”bolla idéerna” inne i klassrummet på 

grund av att resursläraren i matematik alltid är inne i klassen under genomgångarna. Alla lärarna 

berättar att det saknas ett samarbete mellan förskoleklass och lågstadiet, och den enda existerande 

kontakten är klassöverlämnandet från förskoleklass till årskurs ett. Hur genomför lärarna 

matematikundervisningen? 

 

Matematikundervisningen  

Alla lärarna A-D berättar att de håller katederundervisning med samma lärobok i matematik som 

bas, sedan genomför de matematiklaborationer och använder ett gemensamt konkret material som 

finns tillgängligt ute i korridoren. Lärarna A-D har en önskan om mer laborativt material, men vet 

att de kan låna laborativt material av högstadieläraren i matematik. Lärarna genomför även 

grupparbeten, grupplaborationer samt matematiklekar. Vid användandet av små whiteboardtavlor i 

undervisningen bekräftar alla lärarna att de hinner se elevernas matematiksvar trots att de 

undervisar i helklass. Lärarna betonar hur viktigt de anser att eleverna får undervisning i sitt 

klassrum och får tillhöra sin klassgemenskap. Arbetssättet som lärarna A-D använder är ”formativt” 
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genom att de ”rättar varje dag, formativ bedömning, att jag som lärare bryr mig, kollar upp att så att 

alla förstår, är med på banan, de får feedback på det som dom har gjort.”  

 

Lärare C anser att det blir problem för vissa elever i årskurs tre eftersom ”tempot höjs i 

matematikundervisningen” och alla elever ”hänger inte med i detta tempot” och när ”takten blir för 

hög, befäster de inte” utan ”slussas igenom” de olika matematiska momenten. En annan faktor som 

läraren C poängterade var vikten av hur föräldrarna påverkar sina barn. Att studiemotiverade 

föräldrar ofta gör ett val när det gäller sina barns studier samt att ”studiemotiverade föräldrar 

påverkar hur bra eleverna blir i matematik, pratar mycket matematik i hemmet.” Ingen av lärarna A-

D har varit med i matematiklyftet eller någon annan matematikfortbildning. Vilket material används 

för att kartlägga en SUM-eleven? 

 

SUM-eleven  

I intervjuerna berättade specialpedagogen att denne använder McIntoch (2008) som 

kartläggningsmaterial i årskurs 5-9, medan lärarna A-D berättade att resursläraren i matematik 

använde mattecirkeln av Bergman, Eklund och Österlund (2012). Specialpedagogen berättar att det 

alltid föregår en diskussion med klassläraren och ämnesläraren vilka extra anpassningar som ska 

göras, och detta är extra viktigt i årskurs fem och sex eftersom dessa klasslärare är outbildade. 

Specialpedagogen beskriver att några av de extraanpassningar som de använder är att någon elev 

kanske behöver sitta på en viss plats i klassrummet eller på ett visst sätt. De extra anpassningarna 

punktas ner i en pärm, där det antecknas vad läraren ser och vilken anpassning som är gjord. Är 

dessa extra anpassningarna inte tillräckliga berättar specialpedagogen att det är rektorn som beslutar 

om särskilt stöd och åtgärdsprogram, medan det är specialpedagogen som tar hand om de beslut 

som rektorn beslutar.  

 

En SUM-elev i årskurs tre får undervisning med eget material som är anpassat till elevens nivå 

inom olika matematikområden och får därmed möjlighet att i lugn och ro arbeta enskilt tillsammans 

med resursläraren i matematik. Enligt lärarna A-D samt specialpedagogen var det algoritmer och 

den analoga klockan som de flesta eleverna hade problem med. Många elever har inte ”additionsta-

bellerna, talkamraterna” och därför måste dessa elever ”räkna på fingrarna” betonar lärare B, vilket 

gör att dessa elever får det jobbigt när det blir högre tal. Enligt SIRIS på Skolverket (2016a) fanns 

det elever i årskurs sex som inte uppnådde ett godkänt resultat på de nationella proven i matematik.  

 

Sammanfattningsvis: 

Lärarna A-C betonar att deras målsättning är att alla elever ska få tillhöra sina klassgemenskaper 

och undervisas i klassrummet. Specialpedagogen samt lärare A-D berättar att vissa elever plockas ut 

av specialläraren och specialpedagogen till angränsande rum och får specialundervisning där. Lä-

rare A och D anser att speciallärartimmarna borde vara fler eftersom de betonar vikten av en stabil 

grund från årskurs ett. Alla lärarna berättar att de skulle önska andra utbildningar än de som den 

centrala elevhälsan anordnar och de påpekar bristen på fortbildning inom matematik. 

 

6.2 Dokumentstudie 

 

Dokumentstudien består av fallstudieskolans fyra dokumenterade dokument och resultat av dessa 

åtgärdsprogram, särskilt stöd och extra anpassningar med avseende på SUM-eleven, där fallstudie-

skolans elever betecknas som elev 1-4. Detta låga antal av studerade dokument beror på fallstudie-

skolans ovilja att lämna ut fler dokument trots flera påpekanden av både mig som forskare och 

högre kommunala tjänstemän. 
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Det är av vikt att den som utreder en elev inte använder värdeladdade ord i åtgärdsprogram eller 

andra dokument på grund av att det är en allmän handling och därför kan detta påverka eleven nega-

tivt genom hela skoltiden (Skolverkets allmänna råd, 2014a & Skolverket, 2014b). Chefen för den 

centrala elevhälsan berättade i intervjun att de kan närvara som stöd vid utarbetande av olika doku-

ment. Lärare C berättade att förre rektorn inte ville ha många åtgärdsprogram, men lärare C anser 

att det skrivs för få åtgärdsprogram och menar att ett åtgärdsprogram är ”skönt att ha i ryggen” ef-

tersom det är intressant att reflektera tillsammans med andra. I åtgärdsprogrammet framträder enligt 

lärare C ofta olika bilder av samma elev när pedagogerna får sitta tillsammans och verkligen foku-

sera. Skolledaren påstod i intervjun att det fanns nio stycken åtgärdsprogram i årskurs 5-9 på fallstu-

dieskolan, men specialpedagogen dementerade detta. Efter påtryckningar till högre tjänstemän inom 

fallstudiekommunen kunde dock tre åtgärdsprogram och ett dokument med extra anpassningar häm-

tas på specialpedagogens arbetsrum. Nedan redovisas min sammanfattning av dessa fyra dokument. 

 

Elev 1 beskrivs i dokumentet extra anpassningar att denne alltid vill göra sitt bästa i skolan och har 

enligt det utformade dokumentet svårt med både svenskan och matematiken. Som extra 

anpassningar ges individuell hjälp varje dag inom matematiken med anpassat material där arbetet 

inriktas på att bearbeta ett område i taget. Vidare beskrivs elevens arbete med begrepp, mönster och 

sekvenser, mönster och geometri samt tal och antal. Eleven har arbetat tillsammans med 

resursläraren i matematik med Lexiaövningar utifrån Provia med hörförståelse, komma ihåg 

bildserie, komma ihåg mönsterserie, komma ihåg sifferserie, matematiska begrepp och matematiska 

operationer. Det saknas kartläggning där lärarnas inställning, ämneskunskap eller undervisning 

skriftligen dokumenteras samt underskrift av utredande yrkesprofessionalitet. Det saknas även 

dokumentation om elevens styrkor eller vårdnadshavarens och elevens syn på insatserna som skolan 

har beslutat.  
 

Elev 2 har tre stycken åtgärdsprogram utformade, varav det första när denne gick i årskurs fyra, det 

andra i årskurs sex och det tredje och sista i årskurs sju. I årskurs sju beslutade skolledaren att 

eleven skulle få stöd i matematik av specialpedagog. Från att tidigare sällan varit närvarande samt 

inte gjort något mot kunskapsmålen i matematik, nämnde specialpedagogen att efter tre 

matematiklektioner lyckades eleven bra. Beslutet i detta elevärende angående anpassad studiegång 

grundade sig på att eleven redan hade hög frånvaro samt inte klarade kunskapsmålen i flera ämnen 

för årskurs nio. Skolledaren ansåg i beslutet att det fanns möjlighet för eleven att öka sin 

skolnärvaro om vissa lektioner med mer abstrakta inslag togs bort från elevens skolschema och 

förhoppningsvis skulle denna åtgärd öka elevens chanser att uppnå kunskaper för minst betyg E. I 

dokumentet står att elev 2 har svårt med koncentrationen långa tider samt svårigheter med 

utförandet av vissa arbetsuppgifter. Det finns ingenting dokumenterat angående organisations-, 

grupp eller individnivå. Inga styrkor eller svagheter inom de matematiska kunskapsmålen har 

dokumenterats och elev eller vårdnadshavare har inte närvarat vid utfärdandet av 

åtgärdsprogrammet. Det finns inte dokumenterat yrkestiteln på de som utrett några av dokumenten 

eller de som är ansvariga för insatserna. Vid samtal med elev och vårdnadshavare poängteras att 

eleven ”bara vill arbeta praktisk och inte läsa och skriva.” Båda anser att eleven är trygg med skolan 

och personalen och att det förekommer arbetsro. Åtgärdsprogrammet är inte undertecknat av 

vårdnadshavarna och det finns ingen dokumenterad uppföljning. 
 

Elev 3 har födelseåret överstruket, men eleven beskrivs som en elev med koncentrationsstörningar, 

svårt med matte, pratig samt vill vandra runt i klassrummet. Det finns inga dokumenterade styrkor 

eller svagheter utifrån någon kartläggning på organisations-, grupp eller individnivå. Eleven 

beskrivs efter elevsamtal ha lätt för vissa ämnen i skolan och svårt med andra skolämnen. 

Vårdnadshavarnas röster finns inte dokumenterade i dokumentet. Ljud är en faktor som skapar oro 

för eleven och därför ger eleven själv förslag på att använda hörselkåpor för att bli mindre störd av 

de andra i klassrummet. 
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Elev 4 går i årskurs fyra och beskrivs som pratig, svårt med koncentrationen samt sociala kontakter. 

I dokument redovisas att eleven uppnår kunskapskraven i alla skolämnen utan att vidare precisera 

elevens styrkor utifrån måluppfyllelsen. Däremot finns ingenting dokumenterat på organisations- 

och gruppnivå, utan alla insatser är på individnivå. Det finns ingen dokumenterad ansvarig personal 

för insatserna och varken skolledare eller vårdnadshavare har undertecknat någon av dokumenten. 

Det finns ingen dokumenterad uppföljning.  
 

Sammanfattningsvis:  
Resultatet av de undersökta dokumenten visar att de största bristerna visar sig vara att det saknas 

dokumentation inom flera områden. Det saknas bland annat kartläggning på eleverna, dokumentat-

ion på elevernas styrkor, utredarnas yrkestitel och vem som är ansvarig för de dokumenterade insat-

serna. Även bristen på vårdnadshavarens och elevens möjlighet till att ge sin åsikt på de föreslagna 

åtgärderna samt att varken vårdnadshavarens, elevens eller skolledarens underteckning förekommer 

på vissa dokument. 

 

7. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt vävs resultaten samman från intervjuerna, dokumentstudien, tidigare forskning samt 

teoretiska utgångspunkter. Analys och diskussionsavsnittet är indelat i fyra delar - Hur är specialun-

dervisningen organiserad för elever i matematiksvårigheter, vilket perspektiv råder för elever i svå-

righeter, metoddiskussionen samt slutsatsen.                                                                                                 

 

7.1 Hur är specialundervisningen organiserad för elever i 

matematiksvårigheter? 

 

Organisationen 
Fallstudieskolan styrs av yttre ramfaktorer på tre olika nivåer som skolledaren samt lärare A-D inte 

kan påverka. Överst är den konstitutionella ramen med bland annat skollagen. Denna lagtext 

tolkas av både fallstudiekommunen, fallstudieskolan samt lärare A-D och beroende av vilken 

människosyn samt kunskapssyn den tolkande individen besitter blir resultatet därefter och detta kan 

bli avgörande för SUM-elevens kunskapsutveckling (Gadler, 2011). Ordförande i BUoK, 

skolledaren samt lärare A-D betonade att deras ambition är att alla elever på realiseringsarenan ska 

få tillhöra sin klassgemenskap och inte plockas ut. Även skollagen betonar vikten av ett relationellt 

elevperspektiv där SUM-elever får vistas i kamratgemenskap med elever som ligger på olika 

kunskapsnivåer och inte plockas ut till enskilda rum. Flera forskare (se Barton, 1997; Dyson & 

Millward, 2000; Ahlberg 2001, Persson, 2013 & Boaler, 2015) betonar vikten av att eleverna får 

vistas i sin klassgemenskap eftersom forskning har visat att elever som plockas ut får sämre 

självförtroende och sämre studieresultat i ett längre perspektiv. Genom att SUM-eleven på 

fallstudieskolan får vistas med sina klasskamrater inne i klassrummet får denne tillgång till viktig 

kunskap genom språket på grund av kamrateffekten.  

Skolledaren berättade i intervjun att det fattades både speciallärare i matematik och legitimerade 

ämneslärare i matematik och önskade att formuleringsarenan skulle skjuta till pengar till den 

organisatoriska ramen på realiseringsarenan. Även ordförande i BUoK betonade att 

fallstudiekommunen saknade flera behöriga matematiklärare, men samtidigt tydliggjorde 

ordförande att nämnden inte tillsätter resurser för att öka lönerna för denna yrkeskategori. 

Fallstudieskolan går emot Skollagen (SFS, 2010:800) genom att obehöriga lärare undervisar 

eleverna på de lägre årskurserna på skolan. Detta kan drabba dessa elever negativt i ett vidare 

perspektiv eftersom flera forskare (se Malmer, 2002; Hjärnö & Säljö, 2008; Nilholm, 2012; Lutz, 

2013; Engström, 2015; Runström Nilsson, 2015 & Skolinspektionen, 2016) betonar vikten av att 

resurser avsätts från formuleringsarenan för insatserna på realiseringsarenans tidiga åldrar. Av den 
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fysiska ramen önskade lärare A-D mer laborativt material för att kunna undervisa SUM-eleverna 

efter deras behov av konkret material. Dessa organisatoriska och fysiska ramar kan minska 

chanserna för eleverna att nå kunskapsmålen.  
 

Formuleringsarenan och realiseringsarenan 
Gadler (2011) och Skolverket (2016e) betonar att processen samt resultatet av de konstitutionella 

ramarna i form av exempelvis läroplanen visar sig på realiseringsarenan. Lärare C betonade i 

intervjun att denne kände sig styrd av läroplanerna och detta påverkade undervisningen av SUM-

eleven. Andra begränsande faktorer på realiseringsarenan för lärare A-D består av exempelvis 

klassens storlek, elevernas klassammansättning, lärarresurser, lokaler, utrustning samt 

undervisningstid.  
 

Utbildning 
Som en organisatorisk ramfaktor styrs fallstudieskolan av en egen budget som bestäms på 

formuleringsarenan. Statsbidrag fördelas på de olika skolorna i kommunen efter beslut av 

huvudmannen BUoK nämnden. Ordförande i BUoK betonade att vissa skolor kan ha fler elever i 

behov av särskilt stöd och då bör kommunen enligt ordförande prioritera dessa skolor framför andra 

skolor.  Med hänvisning till intervjun betonar ordförande i BUoK att nämndens politiker har besökt 

fallstudieskolan och fört en dialog med skolledaren om mer resurser för att öka likvärdigheten för 

skolans elever. Ordförande i BUoK betonar i intervjun att nu får de lägre åldrarna på 

fallstudieskolan mindre personella och ekonomiska resurser eftersom högstadiet har behov av 

många olika ämneslärare vilket kräver stora resurser. Chefen på den centrala elevhälsan berättade 

att de fick ”öronmärkta” pengar från staten till vissa delar av deras pedagogiska verksamheter och 

dessa resurser innefattade inte kompetens inom matematik. Hade den centrala elevhälsan 

fått ”öronmärkta” pengar till sin verksamhet för att anställa någon speciallärare med matematik 

kompetens hade detta kunnat öka SUM-elevers matematiska kunskap. Dessa speciallärare hade då 

haft möjlighet att ge kommunens lärare matematisk handledning och stöd, vilket i dagsläget saknas 

på realiseringsarenan. Enligt Skollag (SFS, 2010:800) 2 kapitel 25 § ska det finnas tillgång till 

personal för fallstudiekommunens elever med en sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser går att införliva. Kommunen skulle på grund av denna konstitutionella 

ram där Skollagen ingår behöva anställa fler speciallärare eftersom kommunens 

personalhandläggare informerade att det endast finns en anställd speciallärare i matematik i 

kommunen. Ett annat sätt att öka fallstudiekommunens matematikkompetens är att ge befintliga 

lärare möjlighet att fortbilda sig till speciallärare. Fallstudieskolan bör få mer resurser så att de kan 

anställa legitimerade matematiklärare eftersom vissa elevers matematiska resultat inte räcker upp 

till godkända kunskapsresultat i de nationella proven i matematik i årskurs sex (Skolverket, 2016a). 

Den intervjuade skolledaren önskar extra resurser av formuleringsarenan för att ha möjlighet att 

anställa en till matematiklärare inom årskurserna 5-9 för att möjliggöra att fler elever ”knäcker 

matematikkoden.”   
 

SUM-elev 

Som framkommit i min studie anser ordförande i BUoK att lärarjobbet är viktigt och att tidiga 

insatser är viktiga och bör prioriteras. Även chefen för den centrala elevhälsan, skolledaren och 

lärare A-D betonar vikten av tidiga insatser på realiseringsarenan. Fallstudieskolan bör ha utbildade 

lärare som undervisar med individuellt anpassad undervisning inne i klassrummet, eftersom detta 

påverkar elevernas framtida kunskapsutveckling och speciellt viktigt för de elever som har 

matematiksvårigheter enligt (Skollagen, SFS, 2010:800; Nottingham, 2013 & Zimba, 2016). 

Motiverade lärare som tror på sin förmåga överför denna motivation till eleverna och därmed når 

eleverna bättre kunskapsutveckling (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Medan det finns flera forskare 

(Ahlberg, 2001; Malmer, 2002 & Boaler, 2015) som betonar att lärare kan skapa 

matematiksvårigheter på grund av deras pedagogiska undervisning på realiseringsarenan. Det kan 

exempelvis vara elever som tidigt lär in mönster och rutiner utan att förstå sammanhanget (Malmer, 
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2002). 
 
Lärare C beskriver i intervjun hur hon på grund av den organisatoriska ramen tid ”slussar igenom” 

vissa matematiska moment eftersom vissa elever ”hänger inte med i detta tempot” och därmed 

befäster de inte de olika matematiska momenten. Denna negativa undervisningsmetod poängterar 

Skolinspektionen (2016) försvårar SUM-elevens matematikkunskaper i ett långsiktigt perspektiv.  

 

Enligt min studie betonar skolledaren samt ordförande i BUoK vikten av ramfaktorerna som de 

konstitutionella ramarna, de organisatoriska ramarna samt de fysiska ramarna samt lärarens under-

visning som viktiga faktorer som är beroende av varandra och som påverkar SUM-eleven. Det är 

omöjligt att särskilja någon av dessa faktorer som mer betydelsefull i elevers kunskapsutveckling 

eftersom jag inte utförde någon klassrumsobservation och därmed inte har full insyn hur ramfak-

torerna påverkar eller lärarens undervisning i respektive klassrum. Det går aldrig till fullo få insikt i 

respektive lärares tolkningar av styrdokumenten, lärarnas specialpedagogiska perspektiv eller deras 

människosyn och kunskapssyn.  
 

BUoK nämnden, skolledaren samt lärare A-D berättar i intervjun att de har som ambition att alla 

elever på fallstudieskolan ska få undervisas inne i sin klassgemenskap. Detta relationella 

elevperspektiv betonas av flera forskare (se Barton, 1997; Dyson & Millward, 2000; Persson, 2013; 
Lindström, Lindberg & Pettersson, 2013, Säljö, 2014 & Skolverket, 2016c) att det är betydelsefullt 

att kunskapsinhämtande sker genom kamrateffekt eftersom kunskap skapas i ett socialt samspel. 

När specialpedagogen och resursläraren i matematik undervisade vissa elever i ett kategoriskt 

elevperspektiv i ett separat klassrum skilt från klasskompisarna kan dessa elever missa 

kommunikationens undervisande betydelse. Dessa SUM-elever i behov av särskilt stöd kan 

påverkas negativt att undervisas i nivågrupperingar eftersom många lärare som undervisar i nämnda 

nivågruppering ofta har lägre förväntningar på dessa elever, denna negativa effekt visar sig både på 

individnivå och skolnivå (Skolinspektionen, 2010 & Skolverket, 2016c).  
 

Åtgärdsprogram och extra anpassningar 

Skolledaren betonade i intervjun att många elever i årskurs 5-9 saknar de matematiska grunderna i 

de fyra räknesätten och att det därför fanns nio åtgärdsprogram i matematik inom årskurs 5-9. 

Specialpedagogen som enligt både skolledaren och egen berättelse skulle verkställa skolledarens 

beslut nekade till att det existerade några åtgärdsprogram utan berättade att de elever som hade 

problem inom det matematiska området i årskurs 5-9, löste skolan genom att tillämpa extra 

anpassningar. Efter påtryckningar från fallstudiekommunens tjänstemän tilldelade fallstudieskolan 

mig tre stycken åtgärdsprogram. Eftersom fallstudieskolan endast gav mig dessa tre åtgärdsprogram 

är det omöjligt att veta om det fanns flera åtgärdsprogram och hur dessa i sådana fall var utformade.  
 

Bristen på åtgärdsprogram kan eventuellt påverka de elever som i och med detta berövades 

möjligheten till särskilt stöd som de har rätt till enligt Skollag (SFS, 2010:800). Detta kan leda till 

att dessa elever inte klarar gymnasiet på grund av deras brist på matematiska grunder eller 

ramfaktorn tid att det tar längre tid att slutföra gymnasiekursen på grund av bristande förkunskaper. 

(Runström Nilsson, 2015; Engström, 2015 & Skolinspektionen, 2016).  

7.2 Vilket perspektiv råder för elever i svårigheter?  

Organisationen 

Enligt de konstitutionella ramarna ska undervisningen enligt Lgr 11 anpassas och utformas efter 

elevernas olika förutsättningar och behov (Skollag, SFS, 2010:800).  Det ska råda ett relationellt 

elevperspektiv där eleven ska vistas i klassgemenskapen. Men i vissa situationer uppstår ett 

dilemmaperspektiv där ingen har något facit vad som är bäst för eleven i just denna specifika 
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situation. Dilemmat uppstår när lärare C ska se till SUM-elevens särart med alla personliga 

egenskaper, samtidigt som denna SUM-elev ska undervisas tillsammans i klassgemenskapen med 

likartad undervisning som passar flertalet inne i klassrummet. Det kan underlätta för läraren om 

denne samverkar med andra lärare inne i klassrummet, (Norwich 1994 & Nilholm 2006, 2007). 

Gadler (2011) menar på att tolkningar av de konstitutionella styrdokumenten på realiseringsarenan 

på respektive skola samt inne i respektive klassrum påverkar SUM-eleven beroende på 

undervisande lärares kunskapssyn och människosyn. Detta såg jag också i min studie i termer av att 

skolledaren samt lärare A-D berättade i intervjuerna att deras ambition var att alla eleverna ska 

tillhöra klassgemenskapen och ingen ska behöva undervisas i ett rum skilt från de övriga i klassen. 

Specialpedagogen berättade att vissa elever plockades ut och fick sin specialundervisning i ett 

separat rum och denna utplockning av elever utfördes även av resursläraren i matematik bekräftade 

lärare A-D.  På realiseringsarenan i fallstudieskolan arbetar endast en utbildad specialpedagog inom 

årskurserna 5-9 och detta medför att det enligt skolledaren fattas specialpedagogisk kompetens på 

årskurserna 1-4.  
 
Utbildning 
I ett relationellt elevperspektiv bör alla elever på fallstudieskolan få vara kvar i klassrummet ef-

tersom matematikundervisningen måste anpassas på gruppnivå för att vara tillgängligt för alla (Eng-

ström, 2015). Men på denna fallstudieskola arbetade resursläraren och specialpedagogen ibland ef-

ter ett kategoriskt elevperspektiv eftersom de plockade ut vissa elever ur klassrummet. Utredning-

arna som utfördes på fallstudieskolan betonade endast elevens brister och hur dessa brister skulle 

åtgärdas. Fokus i utredningarna borde istället ha varit på elevernas styrkor och inte endast doku-

menterat elevernas svagheter (Thompson och Henderson, 2007; Hjörne & Säljö, 2008; Kinge, 2008 

& Engström, 2015). I de flesta av fallstudieskolans dokumenterade elevärenden fick inte eleven och 

vårdnadshavarna komma till tals, utan de fick endast ett färdigt dokument med färdiga lösningar 

muntligt framlagda en tid efter utförandet. 

 

SUM eleven 

På fallstudieskolan betonade både skolledaren samt lärare A-D att deras ambition var att alla ele-

verna skulle få undervisning med sina klasskamrater inne i klassrummet. Skolledaren berättade i in-

tervjun att denna var medveten om att specialpedagogen plockade ut vissa elever till särskilda rum. 

I dokumentstudien av fallstudieskolans dokument fanns inget fokus på undervisning, miljö eller or-

ganisation. Ordförande i BUoK beklagade i intervjun att formuleringsarenan i fallstudiekommunen 

endast gav extra stöd till de elever som kategoriserats på realiseringsarenan genom medicinska dia-

gnoser.  

 

Ett annat problem som utkristalliserades under intervjuerna med fallstudieskolans informanter var 

bristen på elevhälsomöten på realiseringsarenan där det enligt den konstitutionella ramen i Skolla-

gen (SFS, 2010:800) betonas vikten att regelbundet diskutera elevers behov av extra anpassningar, 

särskilda åtgärder samt utvärdera fallstudieskolans insatser. Skolinspektionen (2016) poängterar att 

det är den ansvarige rektorn som måste driva dessa möten för att arbetet med extra anpassningar ska 

utföras i praktiken. Genom att skolledaren återupptar träffarna med elevhälsoteamet kanske detta 

närmar sig fallstudiekommunens vision mot en ökad kunskapsmåluppfyllelse för alla skolans ele-

ver. 

 

7.3 Metoddiskussion  
 

För att besvara syftet och frågeställningarna användes intervjuer och dokumentstudier. I metoddis-

kussionen redovisas metodens validitet och reliabilitet, studiens styrkor och svagheter, fortsatt 

forskning samt fördelar respektive nackdelar med de olika metoder som jag har använt mig av. Fel-

källorna redovisas under studiens svagheter. Fokuseringen av fallstudien blev inriktad på lärarna i 
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de lägre åldrarna eftersom flera forskare påpekar att tidiga insatser ger positiva kunskapsresultat (se 

Malmer, 2002; Hjärnö & Säljö, 2008; Lunde, 2011; Nilholm, 2012; Lutz, 2013 & Skolinspektionen, 

2016). Därför togs ingen kontakt med lärarna som undervisar inom årskurs 5-9.  

 

Studiens bortfall   

Bortfallet orsakades av att resursläraren i matematik samt skolchefen valde att inte svara. Min för-

hoppning och förväntan var att den som är högst styrande över skolledare och skolpersonal skulle 

kunna berätta för mig om hur denne styr verksamheten. Min hypotes är att skolchefen är osäker på 

om denne har den insikten som den behöver för att svara på mina frågor och därför ville ha dem per 

mail för att kunna kontrollera svaren i lugn och ro. En annan hypotes kan vara att skolledaren har en 

hård arbetsbelastning och att en intervju inte kunde pressas in i dennes arbetsschema. Detta resulte-

rar i att en nivå i organisationen fattas i studien och jag får inte syn på hela beslutskedjan. Resurslä-

raren i matematik svarade inte på mitt mail angående ett intervjutillfälle, vilket denne har helt rätt 

att göra. Det hade varit intressant för studien att höra hur denne lärare agerar kring elever i behov av 

särskilt stöd i matematik, eftersom detta är dennes huvudsakliga arbete.  
 

Validitet och reliabilitet  
Validiteten enligt Denscombe (2016) är beroende av att data som används är rätt inskriven och i 

denna studie säkerställdes validiteten genom att materialet endast bearbetades av mig. Det är hög 

validitet eftersom min mätning beskriver hur informanterna uppfattar organisationen. Men på grund 

av de personliga relationerna som jag hade med några av informanterna kan detta ha påverkat 

validiteten beroende om informanterna svarade som de trodde att jag ville att de skulle svara för att 

eventuellt hjälpa mig med min studie. Validiteten hade eventuellt varit högre om det hade varit fler 

informanter och om skolchefen hade svarat på mina frågor, men jag har ingen aning om vad 

skolchefen hade tillfört min studie. Det är därför omöjligt att spekulera om, bara att konstatera att 

denne valde att inte ställa upp för en intervju. Denscombe betonar att det är lättare att kontrollera 

informanternas uppgifter vid en kvalitativ intervjustudie med faktiska frågor, medan informanternas 

känslor, uppfattningar och erfarenheter är svårare att kontrollera. Även den sociala inramningen är 

omöjlig att kopiera eftersom det handlar om människor med dess känslor och tankar. På grund av 

avsaknaden av observationer är det svårt att veta hur informanterna fungerar i en klassrumssituation 

och därmed är det svårt att säkerställa deras uppriktighet i intervjusvaren. 
 

De elevdokument som jag fick tillgång till kan vara utplockade av specialpedagogen för att visa en 

viss verklighet av fallstudieskolan. Troligtvis fanns det fler dokument, men fallstudieskolan valde 

att endast delge mig några av de befintliga dokumenten av någon viss anledning som de inte 

redovisade för mig. Validiteten hade ökat om fallstudieskolan hade öppnat arkivet för mig som 

skolledaren lovade i starten av min forskning på denna fallstudieskola. Då hade validiteten ökat 

med denna fria tillgång till arkivskåpet och jag hade kunnat säkerställa att jag fick tillgång till alla 

befintliga dokument. 

 

Reliabiliteten enligt Kvale (1997) är att mätningarna med samma mätinstrument kan få samma 

resultat vid varje mätning på grund av att de kan upprepas. Därför skickades två likadana öppna 

frågor ut till alla informanterna i förväg per mail för att förstärka reliabiliteten i denna studie och 

alla skulle ha samma förutsättningar vid intervjustarten. När mätningarna upprepas är det möjligt att 

flera företeelser får samma svar och därför är metoden beskriven så noggrant som det går. Men det 

är liten sannolikhet att någon annan forskare skulle få samma resultat beroende på att människor är 

olika och reagerar olika i olika situationer. Informanternas svar är beroende på vilka följdfrågor som 

bildas utifrån informantens svar under intervjuns pågående och just detta minskar reliabiliteten 

eftersom följdfrågorna beror mycket på mig som intervjuare. Reliabiliteten kan i vissa fall bero på 

informanternas dagsform och hur de känner sig precis vid intervjutillfället. Om de eventuellt sovit 

bra, haft en bra dialog med skolledaren, kollegor och föräldrar eller om just något av dessa möten 

har vållat irritation kan påverka resultat av intervjusvaren. 
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Det är viktigt ur etisk synvinkel att forskarens material inte får tillfoga de som finns i miljön någon 

skada och deras identitet får aldrig komma fram. De aktuella informanterna i min studie blev infor-

merade om de forskningsetiska principerna att varken deras ålder, kön, namn, skola, stad eller kom-

mun kommer att finns med i studien. De informerades både vid första mailkontakten och vid inter-

vjutillfället att deras medverkan var helt frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst 

utan att berätta varför. De informerades även att det inspelade materialet skulle förvaras säkert inlåst 

till dess att uppsatsen var godkänt och då kunde förstöras, samt att materialet aldrig kommer att säl-

jas eller spridas i kommersiellt syfte. Informanterna informerades innan intervjun att det inte utgick 

någon ekonomisk ersättning för deras deltagande i studien.  

 

Studiens styrkor och svagheter 

En fördel för mig var tillgängligheten från början för informationsinhämtningen på skolan där fall-

studien skulle utföras. På grund av att personalen kände igen mig, underlättade detta för mig att få 

kontakt med informanter som var villiga att låta sig intervjuas. Annars kan det för vissa forskare 

vara problem att få informanter att ställa upp för en intervju av olika orsaker. Eftersom att jag hade 

en relation till mina informanter skulle detta kunna vara en av studiens svagheter. Denna relation 

kan innebära att informanterna på något vis ville hjälpa mig och svarade det som de trodde att jag 

ville att de skulle svara. Vid varje intervjutillfälle är det omöjligt att med säkerhet veta om infor-

manterna berättar hur de egentligen agerar och vad de egentligen tycker i verkligheten. Mina infor-

manter kände sig bekväma med att spelas in och detta ökade chansen att få en djup och detaljerad 

information om olika detaljer. Vissa personer som intervjuas kan påverkas negativt av att intervjun 

spelas in eftersom de kan känner sig obekväma i denna konstlade situation En fördel med dokumen-

ten som studerades är att de lätt kan kontrolleras av andra eftersom de är tillgängliga för offentlig 

granskning. En nackdel med en fallstudie kan vara svårigheten att komma åt de dokument som fors-

karen behöver undersöka eftersom de kan ha belagts med restriktioner och i dessa fall kan det krä-

vas förhandlingar. Enligt ordinarie skolledare fanns det nio åtgärdsprogram i matematik, och dessa 

skulle vara tillgängliga för mig, men skolans specialpedagog lämnade endast ut tre stycken korrige-

rade åtgärdsprogram. Två åtgärdsprogram hade elevens årskurs skrivits in med bläckpenna i det ko-

pierade dokumentet i efterhand samt de ansvariga yrkestitlarna hade någon strukit över. Flera årtal 

var överstrukna och sedan noterade i efterhand i dokumentet. Det är svårt att spekulera varför dessa 

uppgifter är ändrade samt överstrukna. Jag tror att det är specialpedagogen som har gjort dessa änd-

ringar eftersom denne inte vill att det ska synas vem som står bakom åtgärdsprogrammen och i vil-

ken årskurs eleven tillhör. Det är omöjligt att spekulera i vad de dokument som inte lämnades ut till 

mig innehöll, men det hade ökat validiteten om jag hade fått tillgång till resterande dokument som 

eventuellt fanns på fallstudieskolan. 

 

En annan av studiens svagheter är att fallstudieskolan är enparallellig samt har flera klasser med 

färre än 15 elever. Det finns endast en utbildad specialpedagog att tillgå vid utformande av utred-

ningar och åtgärdsprogram på årskurserna 5-9, medan det saknas behörig specialkompetens på års-

kurserna 1-4. Detta kan vara anledningen till att dessa dokument är utformade enligt ett kategoriskt 

perspektiv istället för ett relationellt perspektiv på eleven eftersom dokumentutförande inte ingår i 

den ordinarie lärarutbildningen. 

 

 

Fortsatt forskning 

Det hade varit en intressant studie att följa barn från förskolan, genom förskoleklass och vidare upp 

genom skolans årskurser för att studera hur den tidiga matematiska undervisningen påverkar deras 

matematiska resultat. Att genom olika matematiska samlingar och lekar implementera det matema-

tiska språket. Det skulle vara intressant att studera vidare vilken matematisk grund barnen får från 

första början i dessa organisationer, som kan ge dem kunskap att använda när de börjar med mate-

matik i skolans årskurs ett och framåt. 
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Det vore även intressant att fördjupa mig i alla dessa diagnoser och hur de inverkar på den special-

pedagogiska anpassningen på alla tre nivåerna, på den organisatoriska-, grupp- och individnivån. 

Hur vi kan hjälpa dessa elever genom förebyggande verksamhet att alla får tillhöra klassgemen-

skapet och slipper exkluderas och missa värdefull sociokulturell gemenskap. Dessa vinklingar är 

intressanta eftersom chansen är stor att vi kommer att möta dessa elever ute på våra skolor. Bland 

annat autism, ADHD och posttraumatisk stress som i vissa fall kan ha vissa fall likheter med 

ADHD. Vi vet inte alltid vad posttraumatisk stress beror på, men vi vet att det troligtvis finns 

många elever som upplevt olika tragiska upplevelser under sin uppväxt (Olsson & Olsson, 2013). 

 

 
7.4 Slutsats 
 

Ordförande i BUoK betonade att SUM-eleven påverkas på realiseringsarenan av de resurser som 

nämnden på formuleringsarenan beslutar om samt vilken utbildning som lärarna i fallstudiekommu-

nen har. Ordförande påtalade att lärarjobbet är viktigt och elever i matematiksvårigheter behöver få 

tidiga insatser. Chefen för den centrala elevhälsan beklagade att de inte kunde hjälpa SUM-eleven 

och fallstudiekommunens lärare med stöd och utbildning, detta på grund av att det saknades mate-

matisk specialkompetens inom deras organisation. Denna kompetens efterfrågades av alla infor-

manter och skulle behövas i fallstudiekommunen för att öka stödet för lärarna samt att förhopp-

ningsvis öka SUM-elevernas måluppfyllelse i matematik. En utbildad speciallärare i matematik 

skulle kunna avlasta klasslärarna i fallstudieskolans årskurs 1-4 samt matematikämneslärarna ge-

nom att stödet ges tidigare. 

Den faktor som enligt forskningen påverka SUM-eleven mest positivt kunskapsmässigt är att SUM-

eleven ses i ett relationellt perspektiv där specialläraren arbetar tillsammans med ämnesläraren inne 

i klassrummet och ingen elev behöver plockas ut. Om SUM-eleven får vistas tillsammans med sina 

klasskamrater, oberoende av kunskapsnivå, får den kanske tillgång till kamrateffekten genom språ-

kets ömsesidiga kommunicerande sociala samspel. De elever som tidigt uppnår matematiska grun-

der i de fyra räknesätten klarar troligtvis gymnasiekurserna bättre.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
 

Frågor till skolpolitiker, skolchef och ordförande i barn och ungdomsnämnden 

Material; Bandspelare, Skolverkets material om särskilt stöd och extra anpassningar samt 

Kommunens handlingsplan Matematikutveckling 2007-2010. 

Forskningsetiska principer. 

Är det ok att jag spelar in? Jag använder bara denna mobil till inspelning. Ingen annan kommer att 

lyssna på detta. Bara för att jag ska komma ihåg bättre. 

Har du några funderingar innan vi börjar? 

Bakgrund:  

Kan du beskriva ditt jobb och din utbildning 

     

Organisation 
 Hur organiseras den specialpedagogiska verksamheten i kommunen? 

                  

Hur ser organisationen ut? 

Vad kan kommunen göra? Hjälpa till? 

Vilka kriterier får skolan hjälp från kommunen? 

Något som saknas inom den specialpedagogiska verksamheten? 

Vilka extra resurser kan kommunen erbjuda skolorna, där eleverna inte uppnår kunskapsmålen? 

Kan kommunen erbjuda skolpersonal kurser eller utbildningar för att möta elever som behöver 

särskilda utbildningsbehov i matematik? 

Någon speciell matematiksatsning? 

Kan kommunen ge stöttning, på något sätt, för personal att vidareutbilda sig till exempelvis 

speciallärare? Ex: Studera med full lön, nedsättning i tid, ekonomisk ersättning i skiftande storlek,        

                              återbetalning av studielån. 

Kan kommunen ge ekonomiska resurser till att höja lärarlöner, för att få behöriga lärare? 

Exempelvis till skolor med svag ekonomi. 

Era mål, visioner med skolans verksamhet.  

Är ni involverade i förstelärarna i matematiks arbete? Direktiv från er? 

 

Undervisning 

Utbildningar som riktar sig speciellt för de lägre åldrarna i matematik? 
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Någon speciell utbildningsinsats för att höja måluppfyllelsen för kommunens skolelever i 

matematik? 

Har kommunen varit inblandad i matematiklyftet? 

Är man med i något annat projekt inom matematiken? 

 

SUM-eleven 

Om ett barn inte når eller inte förväntas uppnå kunskapsmålen, vad anser du vilka åtgärder som bör 

vidtas? I vilken ordning? 

Analyserar ni respektive skolas måluppfyllelse? 

Hur? Åtgärd? Något specifikt? 

Får ni ta del av resultaten av nationella proven? 

Inom vilket område är dom största bristerna? 

Hur analyseras nationella provresultaten? 

Åtgärd? Något specifikt? 

Påverkar Skolverkets allmänna råd kommunen på något sätt? 

Blir det några konsekvenser av skolverkets material om särskilt stöd och extra anpassningar? 

ÅP?  

Särskilt stöd? 

Extra Anpassning? 

 Är det något som du skulle vilja tillägga? 

  

Tack! 
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Bilaga 2 

Frågor till specialpedagog och lärare i årskurs 1-4. 

Material; Bandspelare, Skolverkets material om särskilt stöd och extra anpassningar samt 

Kommunens handlingsplan Matematikutveckling 2007-2010. 

 

Forskningsetiska principer. 

Är det ok att jag spelar in? Jag använder bara denna mobil till inspelning. Ingen annan kommer att 

lyssna på detta. Bara för att jag ska komma ihåg bättre. 

 

Har du några funderingar innan vi börjar? 

 

Bakgrund 

Vilken utbildning har du och vilka årskurser jobbar du med? 

 

Organisation 

Hur organiseras den specialpedagogiska verksamheten på din skola? 

-Hur ser organisationen ut? 

-Hur ser det ut i klasserna? 

- Flera lärare i klassrummet samtidigt? 

-EHT? 

-Extra resurser? 

-Schemaläggning för speciallärare? 

-Speciella utbildningar för att hjälpa SUM-elever? 

-Samarbete med pedagogerna på förskoleklass? 

Extra stöd av något slag från kommunen vid behov? 

 

Undervisning 

Berätta för mig hur matematikundervisningen ser ut generellt på din skola? 

-Hur ser du på matematikundervisningen? 

-På vilket sätt jobbar man med matematik? 

-Hur lägger man upp undervisningen? 

-Är man med i matematiklyftet? 

-Är man med i något annat projekt inom matematiken? 

-Hur ser matematikbehörigheten ut bland lärarna? 
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Hur bedrivs undervisningen? 

Speciellt material? 

Matematikverkstad på skolan? 

Laborativt material på skolan? 

Undervisningsmaterial? 

Hur tänker du kring det här med matematikundervisningen? 

Hur skulle du vilja att det var? 

Något speciellt som du saknar? 

Vad skulle du satsa på om det fanns pengar, ekonomi för det? 

På vad har man satsat?  

 

SUM-eleven 

Hur är situationen nu i klassen? 

Har du SUM-elever? 

På vilket sätt jobbar du med dem? 

Speciellt material? 

Extra anpassningar? 

Särskilt stöd? 

Vad är det för tester man gör? 

Kartläggningsmaterial 

Analyser av kartläggningsmaterial 

Hur ofta (Tid på terminen)? 

Vem genomför och rättar testerna i matematik? 

Hur kommer SUM-eleven fram? 

Hur tolkas NP? 

Hur ser det ut för er gällande nationella proven? 
Vad får de får konsekvenser? 

Går man vidare med fler tester? 

Vad gör man med dessa elever? 

Hur analyseras NP resultaten? 

Kan ni se några tendenser på NP? 

Inom vilket område är dom största bristerna? 
Konsekvenserna av Skolverkets material om särskilt stöd och extra anpassningar? 

Åtgärdsprogram? 

Särskilt stöd? 

Extra anpassning? 

 

 Är det något som du skulle vilja tillägga? 

 

Tack! 
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Bilaga 3 

 
 
Centralt innehåll I årskurs 1–3  

 
 

Taluppfattning och tals användning  

 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att 

ange antal och ordning.  

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symboler-

nas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur 

enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.  

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. • De fyra räk-

nesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.  

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och 

vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.  

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.  

 

Algebra  

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.  

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och ut-

tryckas. 

  

Geometri  

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, 

cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geomet-

riska egenskaper hos dessa objekt. 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.  

• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.  

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras. 

• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid 

med vanliga nutida och äldre måttenheter.  

 

Sannolikhet och statistik  
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• Slumpmässiga händelser i experiment och spel.  

• Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från 

enkla undersökningar. Samband och förändringar  

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. Problemlösning 

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 

 

 
Matematiska förmågor att utveckla för elever: 
 

 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik  

 Värdera valda strategier och metoder,  

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin     

            uppgifter,  

 Föra och följa matematiska resonemang 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för   

            frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  
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Bilaga 4 
 

 

 

Handlingsplan 
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                                        Barn, utbildning- och kulturnämnden                         

December 2006 
 
Handlingsplan för matematikutveckling i X kommun år 2007-2010 
 
 
 
 

MATEMATIKUTVECKLING 
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Syfte 
Handlingsplanen är till för att strukturera upp utvecklingsarbetet i matematik. Prioriterade områ-
den har identifierats utifrån nuläget i X kommun, gällande styrdokument och aktuell forskning. 
Handlingsplanen är föränderlig i takt med utvecklingsprocessen och revidering ska därför ske årli-
gen. 
 

 Att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i skola 

 Att lyfta fram och fokusera kring lokala och nationella mål kopplat till styrdokumenten 

 Att alla lärare ska arbeta aktivt och organiserat med matematikutveckling 
 
Bakgrund 
Matematik är ett prioriterat område i X kommuns skolplan. Skolplanen lyfter fram och fokuserar 
kring de mål som ställts upp i de nationella styrdokumenten. 
 

Vision 
Barn/elever skall ges möjlighet att utveckla sin individuella kreativitet inom matema-
tiken. (Skolplan, X kommun 2004) 

 
Till visionen har mål och åtgärder utformats. Ett av målen är att upprätta en handlingsplan för ma-
tematikutveckling.  
 
Betydelsen av goda kunskaper i matematik blir allt tydligare. Kunskaper i matematik behövs för att 
fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det 
ökade flödet av information samt för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. En 
satsning på matematiken kan ge effekt inte bara på matematikkunnandet utan även ge ett ökat in-
tresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. (Matematikdelegationen 2004). 
 
Det finns tydliga tecken på att elevernas kunskaper i matematik har försämrats under senare år (se 
till exempel NU-03, TIMSS och PISA). Försämringen märks både i andelen svagpresterande elever 
och i en minskning av andelen högpresterande. X kommun har en hög andel elever som inte når 
målet godkänd i matematik år 9 (se statistik s 4). Kommunens kvalitetsredovisning visar att många 
elever är omotiverade, saknar intresse och att de inte ser syftet med matematik. Generellt sett 
finns också ett samband mellan elevers intresse för matematik och deras prestation. Elever som är 
mer intresserade av matematik presterar bättre än mindre intresserade elever. (Skolverket, 2004b). 
 
Granskningar visar att matematikundervisningen i många av våra svenska klassrum kännetecknas 
av enformigt och individuellt arbete där läroboken styr (Skolverket, 2003, 2004 a). I Lusten att lära 
– med fokus på matematik gör man gällande att undervisningssituationer där man mött många en-
gagerade och intresserade elever, bland annat kännetecknas av variation i innehåll och arbetsfor-
mer. Ett undersökande arbetssätt där elever upptäcker, frågar och argumenterar ställer högre krav 
på ämneskunnande (Mouwitz, 2001). 
 

Svensk och internationell forskning visar att lärarens kompetens är den enskilda fak-
torn som betyder mest för studentens framgång, inte minst i matematik. (Skolverkets 
rapport ”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”.) 

 
Syftet med denna handlingsplan är att öka elevernas kunskaper och intresse för matematik. 
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En kraftfull satsning för att stärka lärarnas kompetens i både matematik och matematikdidaktik fö-
reslås. Lärare på alla stadier behöver hjälp för att ändra sitt arbetssätt för att dels kunna hjälpa de 
svagpresterande eleverna, dels för att stimulera de elever som idag inte känner tillräckliga utma-
ningar.  
Kompetensutvecklingsinsatserna ska vara långsiktiga och av hög kvalitet. De ska utgå från våra be-
hov och ha förankring i läroplan och forskning. Kompetensutvecklingen ska ske i form av föreläs-
ningar, kurser, seminarier och nätverk. 
 
 
 
Målgrupp 
Denna handlingsplan omfattar hela verksamheten från förskolan till gymnasieskolan. 
  
Mål 

 Varje barn/elev ska öka upplevelsen av att matematik är lärorikt, intressant och roligt 

 Varje barn/elev ska utveckla sina kunskaper i matematik 

 Alla lärare ska bli väl förtrogna med målen i de nationella styrdokumenten 

 Alla lärare ska utveckla sin matematikundervisning och kunna variera sina arbetsformer och 
arbetssätt 

 Alla lärare ska arbeta aktivt och organiserat med matematiska begrepp  

 Alla elever ska bli godkända i matematik på de nationella proven i skolår 5 

 Alla elever ska minst få betyget Godkänd i matematik i skolår 9 

 Fler elever ska fortsätta studera inom områden som matematik, naturvetenskap och teknik 
 
Insatser år 2007 
Med utgångspunkt från regeringens särskilda satsning på matematik har Myndigheten för skolut-
veckling, MSU, fått i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematik-
utbildningen i landet. MSU har inbjudit samtliga kommuner att anmäla lokala matematikutvecklare 
för kompetensutvecklingsinsatser i matematik. Insatserna ska byggas på Matematikdelegationens 
betänkande och det arbete som pågår och planeras i kommunen.  
Matematikutvecklarens uppdrag är att genomföra lokalt utvecklingsarbete och fungera som vägle-
dare till forsknings- och inspirationsmaterial. I uppdraget ingår också att överföra idéer och erfa-
renhetsutbyte mellan skolor. Matematikutvecklaren får stöd och fortbildning av Nationellt centrum 
för matematikutbildning, NCM. 
 

 En matematikutvecklare anställs 

 En nulägesbeskrivning av måluppfyllelsen i matematik görs 

 En enkätundersökning som beskriver elevernas lust till matematikinlärning görs 

 En långsiktig kompetensutvecklingsplan tas fram 

 Ett nätverk i matematik startas upp 

 Ett matematikforum på kommunens intranät läggs upp 

 Pedagogiska caféer med spännande föreläsningar och samtal arrangeras 

 Inköp av litteratur samt laborations- och konkretionsmaterial 

 Arbetsformer för att stimulera barn/elever med speciell talang och särskilt intresse för ma-
tematik utvecklas 

 Arbetsformer för att integrera matematik med andra ämnen utvecklas 

 Arbetsformer för att öka föräldrarnas engagemang och lyfta fram deras viktiga roll, utveck-
las  
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 Kompetenshöjande insatser påbörjas 
 
Kompetenshöjande insatser 2007 
Som en uppstart anordnas en konferens med syfte att få alla delaktiga och positivt inställda till pro-
jektet. Föredragshållare som inspirerar och skolor som har erfarenhet av framgångsrika utveckl-
ingsarbeten inbjuds. Därefter organiseras kompetensutvecklingsinsatser med utgångspunkt från 
lärares behov och med målsättningen att öka elevers kunskaper och lust för matematik.  
 
För lärare i förskolan föreslås kompetensutvecklingsinsatser som fördjupar och vidgar det kun-
nande förskolans lärare behöver för att stimulera och utmana barns intresse för matematik enligt 
Lpfö 98. För lärare är det viktigt att reflektera över hur matematik kommer in i vardagsarbetet och 
inte blir ett isolerat inslag. 
 
För lärare i grundskolan och gymnasieskolan föreslås insatser på olika former av kompetensutveckl-
ing i matematik och matematikdidaktik. Hög kvalitet är en viktig förutsättning för en lyckad sats-
ning. Insatserna omfattar kurser i såväl ämnesfördjupning som ämnesdidaktik, seminarier, konfe-
renser och bildandet av nätverk. Skapande av nätverk med tydlig struktur för reflektion, erfaren-
hetsutbyte och samverkan är en mycket viktig del av projektet. Träffarnas innehåll kan bestå av t ex 
föreläsningar, aktuell forskning och erfarenhetsutbyte. 
 
Insatser år 2008-2010 
Insatserna från år 2007 fortgår och vidareutvecklas. 
De långsiktiga kompetenshöjande åtgärderna fortsätter. 
 
Utvärdering /uppföljning 
I början av år 2007 görs en nulägesbeskrivning och kartläggning som fastställer var verksamheten 
står i förhållande till de mål som satts upp. 
Enkätundersökningarna och måluppfyllelsemätningarna sker årligen. 
Uppföljning av handlingsplanen sker kontinuerligt. 
Handlingsplanen revideras årligen. 
 
Statistik 
Grundskola – jämförelse av betygsresultat över tid – årskurs 9 
Andel (%) elever som nått målen i matematik: 
 
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
 91,2  93,6  90.0  95,0  95,4  92,0  95,1 
 
Antal elever i åk 9 som vt 2006 sökt till gy-skolan: 306 
Av dessa är 47 obehöriga, dvs de saknar betyg i matematik, engelska eller svenska. 
Av dessa är det 27 elever som inte har betyg i matematik. 
 
Budget  
Fortbildningskostnader för lärare. 
Kostnad för matematikutvecklare i form av lön, utbildning och resor.       
Litteratur och materialkostnad till nätverken.     
Inköp av laborations- och konkretionsmaterial till varje förskola och skola. 
Studiebesök till skolor som framgångsrikt utvecklat sin matematikundervisning. 
Prenumeration av tidskriften Nämnaren, 3 st/skola.  
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