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Sammanfattning 
  

I den här studien deltar två blivande speciallärare i en aktionsstudie i syfte att genom 
samverkan med matematiklärare stärka elevers möjligheter till lärande i matematik hos 
elever i behov av anpassningar. Två aktioner på olika grundskolor presenteras, på den ena 
skolan i årskurs 3 och på den andra i årskurs 5. Professionella strukturerade samtal och noga 
valda samverkansformer har visat sig resultera i en ökning av såväl generella anpassningar 
som anpassningar på individnivå för både SUM-elever och elever i behov av utmaningar. I 
studien presenteras en mängd anpassningar som genomförts och slutligen förs en intressant 
diskussion om hur detta sätt att arbeta kan bli verklighet i vår kommande yrkesroll. 
   

Nyckelord:  

Samundervisning, anpassningar, utvecklingsområden, dynamiskt mindset, SUM-elev 
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1. Inledning 
Klockan är tio och det ringer in från rasten. Samtidigt som eleverna kommer in i klassrummet 

startar matematikläraren Lena en fem minuter lång film med varierande klipp. Den sveper 

över aktuella sportresultat, zoomar in restaurangmenyer, gör besök i godisbutiken, tittar på 

bakrecept och avslutas med en rafflande hundradelsstrid från Stenmarks tid. Eleverna i 

årskurs 5 sätter sig tysta ned och tittar nyfiket, motivationen är hög och lektionen om 

decimaltal tar sin början. Lena tänker att hon nu har ytterligare några minuter med ett helt 

öppet fönster mot alla sina elever och att innehållet i dessa kan ha stor inverkan på 

elevernas fortsatta motivation och arbetsinsats under resten av lektionen. Lena börjar med 

att ta avstamp i elevernas egna erfarenheter och de får berätta om filmens decimaltal samt 

var de själva mött decimaltal i vardagen. Lena berättar om positionssytemet och förtydligar 

ett par begrepp med bildstöd. Eleverna får sedan ramar för det enskilda arbetet och får 

börja med att lösa ett uppdrag i syfte att ge Lena en överblick på hur de tagit till sig 

genomgången.  

 

Lena har nu för avsikt att inom rimlig tid hinna runt till alla elever för att ge dem feedback på 

uppdraget och ge stöttning där behov uppmärksammas. Det blir inte som Lena tänkt utan 

hon måste istället direkt gå till en orolig elev och markera lagom antal uppgifter, sedan blir 

hon kvar hos två elever i behov av en extra genomgång och arbete med konkret material.  

När hon tror att dessa elever kan arbeta självständigt hamnar hon hos en elev som ännu inte 

kan svenska. Den oroliga eleven har nu börjat kasta saker omkring sig, Lena måste tvärt 

avbryta det hon håller på med för att hjälpa eleven slutföra arbetet och låter sedan eleven 

komma till ro med helt kravlös aktivitet. Efter det hinner hon runt för att ge återkoppling på 

uppdraget och kan sedan koncentrera sig ytterligare på eleverna i behov av stöd, eftersom 

de fastnat. Lektionen avslutas med en gemensam sammanfattning. Lena kan konstatera att 

klassen som helhet jobbat fokuserat, men misstänker att ett antal elever ägnat sig åt 

övningar som de troligtvis redan hade fördjupad kunskap om samtidigt som eleverna i behov 

av stöd inte fick mycket effektiv inlärningstid. Lena suckar. Hon känner att det är omöjligt att 

tillgodose alla elevers behov och önskar att hon hade möjlighet att samarbeta med 

specialläraren.  
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Lena är en fiktiv matematiklärare som många säkert kan känna igen sig i. Trots förberedelser 

efter bästa förmåga, ett stort engagemang och bra relation till eleverna känner hon sig inte 

tillfreds med sin insats då hon vet att det måste göras mer. Flera elever gavs inte möjlighet 

att utvecklas utifrån sin egen nivå på det sätt som de har rätt till enligt Skollagen (2010:800). 

En matematiklärares vardag är komplicerad. På ett engagerat sätt förväntas 

matematikläraren kunna svara upp mot många olika elevers behov samtidigt. Många lärare 

upplever att de har allt mindre tid till planering och genomförande av undervisning 

(Skolverket, 2015). De känner sig tyngda av andra arbetsuppgifter som till exempel ökat krav 

på dokumentation och vittnar om att de inte hinner med reflektion och utveckling av 

undervisningen i den utsträckning de skulle vilja (ibid.). 

 

Även om den genomsnittliga resultatnivån i matematik förbättrats jämfört med PISA-

undersökningen 2012 så är andelen lågpresterande 15-åringar fortfarande så hög som 21 % 

(Skolverket, 2015). Med lågpresterande menas, i detta sammanhang, de elever som 

befinner sig på en kunskapsnivå upp till och med en basnivå för matematiskt kunnande. 

Enligt PISA:s definition kan elever på basnivån använda grundläggande algoritmer, formler 

och procedurer samt tolka och föra enkla resonemang kring sina resultat (Skolverket, 2015, 

s. 24). På grund av den nedåtgående trenden av elevers resultat gjorde Lärarnas Riksförbund 

(2014) en studie där 2200 lärare uttalade sig om hur man vill lyfta matematiken i Sverige. I 

den framkommer att de två viktigaste åtgärderna, när lärarna själva får avgöra vad som ger 

resultat, är mindre undervisningsgrupper i ämnet och/eller mer specialpedagogiska insatser. 

Bristen på speciallärare konstateras vara stor. Av de tillfrågade lärarna säger hela 60 % att 

det inte finns någon speciallärare med matematikutbildning på den skola där de undervisar 

och denna brist anses framför allt vara allvarlig i de tidigare åren av grundskolan där 

basfärdigheterna ska förmedlas. Jämför vi med Finland, som visar på betydligt bättre 

resultat i senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2015), har de i så gott som varje skola 

en speciallärare som erbjuder elever med lindrigare eller tillfälliga svårigheter 

specialundervisning på deltid, enskilt eller i grupp. Här finns även specialklasslärare som tar 

hand om elever som befinner sig i större svårigheter och får klassbunden 

specialundervisning (Sundqvist, 2014). 
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Våra egna erfarenheter inom skolan samt den forskning vi har tagit del av visar att det 

specialpedagogiska stödet i nuläget till stor del ligger på individnivå. En utökad samverkan 

mellan speciallärare och matematiklärare tror vi skulle kunna möjliggöra fler anpassningar 

på organisations-, grupp- och individnivå, vilket i sin tur skulle kunna stärka alla elevers 

möjligheter till lärande. Lärandet har med relationer att göra och sker genom deltagande 

och samspel mellan deltagare (Dysthe, 2003). Med detta sociokulturella perspektiv som 

grund förväntar vi oss att en ökad samverkan mellan de båda professionerna även kommer 

att höja kompetensen hos lärarna själva. Då det saknas en tydlig arbetsbeskrivning för 

speciallärare i matematik anser vi att det både är relevant och av allmänt intresse att 

studera hur denna samverkan skulle kunna fungera i praktiken.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare och matematiklärare i 

grundskolans årskurs 3 och 5 kan samverka för att stärka möjligheterna till lärande i 

matematik hos elever i behov av anpassningar. 

 

 1) Vilka framgångsfaktorer och kritiska aspekter av samverkan synliggörs  

i de professionella samtalen och i undervisningen? 

 

2)  Hur har samverkan påverkat möjligheterna att anpassa  

Matematikundervisningen utifrån elevernas individuella behov? 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

I denna studie använder vi ett antal begrepp som kräver ett förtydligande. Med samverkan 

avses det samarbete som sker mellan matematikläraren och specialläraren när det gäller att 

planera, genomföra och utvärdera undervisningen i matematik i de aktuella klasserna.  

 

Anpassningar avser både generella anpassningar som genomförs i undervisningsgruppen för 

att alla elever ska få möjlighet att utvecklas i sin fulla potential i matematik och extra 

anpassningar som är en mer individinriktad insats som sätts in när en elev inte befaras nå 

uppsatta kunskapskrav.  

 

Med begreppet SUM-elever avses de elever som har Särskilda Utbildningsbehov i 

Matematik. Denna definition presenteras av Magne (1998) och innefattar de elever som inte 

når läroplanens kunskapskrav i matematik.  
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3. Forskningsbakgrund 
Då denna studie handlar om samverkan mellan speciallärare och matematiklärare i 

grundskolans matematikundervisning kommer vi här att presentera en forskningsbakgrund 

för att skapa en förståelse för ämnet samt ge en bild av tidigare forskning. Avsnittet inleds 

med en presentation av den specialpedagogiska professionen, som bland annat handlar om 

samverkansformer och handledande samtal. Därefter följer ett avsnitt om faktorer som 

visats sig vara framgångsrika inom lärande och undervisning, både generellt och specifikt för 

matematikämnet.  

3.1 Specialpedagogik 

3.1.1. Professioner 

I Sverige finns två olika specialpedagogprofessioner, speciallärare och specialpedagoger.  I 

början av 1990-talet lades speciallärarutbildningen ner och ersattes av specialpedagog- 

utbildning i syfte att utveckla ett inkluderande arbetssätt. Specialpedagogerna fick ett 

uttalat ansvar att handleda pedagogerna vid sidan av det direkta elevarbetet. Detta visade 

sig inte lätt att genomföra och speciallärarutbildningen återinfördes därför 2007 med 

inriktningar mot svenska, matematik, utvecklingsstörning, synskada, hörselskada samt grav 

språkstörning.  Det var nu tänkt att speciallärare skulle arbeta individinriktat med den 

enskilda eleven (Sundqvist, 2014). 

 

Speciallärarens uppdrag finns inte specifikt beskrivet i något av skolans styrdokument. Det 

enda som står att läsa är att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS 2010:800). För att hitta 

en närmare beskrivning av speciallärarens uppdrag är det enda officiella dokument som 

finns att hänvisa till beskrivningarna i examensordningen för speciallärarutbildning (SFS 

2011:186). Det finns inte heller mycket att läsa om hur speciallärare och klasslärare i 

praktiken kan samarbeta för att tillsammans skapa bästa möjliga inlärningssituation för 

elever. Detta trots att forskning visar att läraren och den undervisning som sker i 

klassrummet är faktorer som spelar mycket stor roll för skolresultaten (Hattie, 2014). 
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3.1.2 Samverkan 

Samverkan mellan olika professioner har visat sig vara en framgångsfaktor. Det framgår av 

ett forskningsprojekt som Persson och Persson (2012) genomfört. I detta projekt 

samverkade lärarna och speciallärarna i undervisningssituationen och stödet var främst 

kopplat till de aktiviteter som pågick i klassrummet. Det som visade sig vara framgångsrikt 

för elever i behov av särskilt stöd var samspelet mellan att delta i klassrumsundervisningen 

och att få tillgång till undervisning i liten grupp eller enskilt. Eleverna fick ta del av den 

interaktion och dynamik som uppstår i ett klassrum samtidigt som de fick möjlighet att 

tillsammans med specialläraren bygga upp grundläggande kunskaper och förmågor i liten 

grupp eller enskilt. I studien lyfter författarna även fram betydelsen av lärarens kompetens 

och att såväl klassrumsundervisning som specialundervisning ska utföras av lärare som är 

utbildade i ämnet. I samarbete mellan de två professionerna kunde specialläraren genom 

att vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare till läraren, bidra med att utveckla 

klassrumsmiljön så att den utvecklades och blev mer tillgänglig för alla elever. Även 

internationella studier visar att lärare som samverkar på detta sätt upplever att de utvecklas 

professionellt och vågar prova nya arbetssätt (Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007). I och 

med detta anser lärarna att eleverna gynnas genom att kvaliteten på undervisningen höjs. 

Eleverna får också mer hjälp, misslyckas inte lika ofta och elever i behov av stöd blir lättare 

att identifiera (ibid.). Andra vinster som påvisats är ökade prestationer, ökat självförtroende 

och sociala förmågor samt att elevers negativa beteende minskat (Murawski & Lochner, 

2011). En annan aspekt, som Persson och Persson framhåller är att arbetssättet med två 

lärare under lektionerna bidrog till ett mer professionellt förhållningssätt till 

undervisningssituationen. Läraren fick distans till sin egen undervisning och kunde analysera 

och diskutera den i generella termer utan att känna sig kritiserad, vilket ledde till att 

undervisningen kunde utvecklas och läraren kunde be om stöd där behov fanns (ibid.). 

3.1.3 Handledande samtal och samundervisning 

När det gäller handledningssamtal i en specialpedagogisk kontext lyfter Sundqvist (2014) 

fram tre olika typer av samtal: det konsultativa-, det reflekterande- och det samarbetande 

samtalet. Det konsultativa handledningssamtalet innebär att specialläraren delar med sig av 

sin kunskap till klassläraren. I det reflekterande samtalet hjälper specialläraren klassläraren, 

med stöd av samtalsteknik, att vidga perspektiv och själv hitta alternativ. Det samarbetande 
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handledningssamtalet innebär att speciallärare och klasslärare använder sig av ett 

professionellt utbyte för att hitta lösningar på problem och utveckla undervisningen (ibid.). 

Denna typ av samtal lyfts fram internationellt som ett fungerande verktyg när det gäller att 

utveckla inkludering (Cook & Friend, 2010).  Sundqvist anser det vara den mest ideala 

formen av samtal och menar att här möts två jämställda kollegor med samma mål – att 

utveckla undervisningen så att den passar alla elever. Det är således angeläget att lärarna 

accepterar varandra i samarbetet och hittar en gemensam plattform för sitt arbete (Wiener 

& Tardif, 2004). Viktiga utgångspunkter för denna typ av samtal är tillit, respekt och vilja att 

samarbeta. De båda professionerna reflekterar, ställer frågor till varandra och stimulerar 

varandras tänkande (Sundqvist, 2014).  De bidrar således med olika kunskap som de delar 

med sig av till varandra när de löser problem och utvecklar undervisningen (Cook & Friend, 

2010). Sundqvist framhåller att det handledande samtalet med fördel kan kombineras med 

samundervisning, det vill säga att klassläraren och specialläraren tillsammans planerar, 

genomför och utvärderar undervisningen. På så sätt blir båda parter aktiva i genomförandet 

av de överenskomna åtgärderna. Vid genomförandet är det viktigt att gå varsamt fram och 

visa respekt för kollegan. För att samundervisningen ska ge goda resultat krävs ett 

tillvaratagande av varandras styrkor och att våga prova nytt, något som förutsätter god 

kommunikation mellan de båda parterna (Villa & Thousand, 2013; Scruggs, Mastropieri & 

McDuffie, 2007). Den samundervisning som Sundqvist beskriver innebär att specialläraren 

istället för att plocka ut elever i behov av stöd går in i elevgruppen och undervisar i 

samverkan med ämnesläraren. Detta sätt att arbeta lyfts idag fram internationellt som en 

förutsättning för att tillmötesgå varierande behov i klassen och syftar till att öka 

lärartätheten och möjligheten att differentiera och individualisera undervisningen (ibid.). 

Vid samundervisning används fler undervisnings- och inlärningsstrategier vilket ger en 

varierad inlärningssituation. Variationen och den ökade möjligheten till flexibilitet gör att 

undervisningen kan individualiseras i större utsträckning (Murawski & Lochner, 2011). 

 

I USA har man länge använt samundervisning (eng. co-teaching) som ett inkluderande 

arbetssätt (Sundqvist, 2014), medan det i Sverige inte fått någon stor uppmärksamhet i 

litteratur och forskning. Villa och Thousand (2013) visar på en organisering av 

samundervisning och använder följande benämningar: 
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- Assisterande samundervisning handlar om att en av lärarna tar den ledande rollen 

och det huvudsakliga ansvaret. Läraren som leder ger instruktioner till alla elever 

medan den andre läraren kan sitta med som observatör eller rotera mellan eleverna 

och till exempel hjälpa elever som inte förstått genom att förklara på ett nytt eller 

annorlunda sätt. Denna form används ofta när samundervisning är en ny arbetsform 

då den inte kräver så mycket gemensam planering. 

- Parallell samundervisning innebär att gruppen delas upp och lärarna undervisar var 

sin grupp parallellt. Gruppen kan här delas upp på olika sätt, i två lika stora grupper, i 

en liten och en stor grupp eller efter intresse, förkunskaper eller inlärningsstilar. 

Lektionsinnehållet kan vara detsamma men kan också vara olika mellan grupperna, 

utifrån elevernas behov. Undervisningen kan ske i samma eller i olika rum. Denna 

form av samundervisning kräver att lärarna planerar tillsammans. Fördelen med att 

dela gruppen är att undervisningen sker i mindre grupper vilket ger till följd att det 

blir en tätare interaktion mellan lärare och elever. Det poängteras dock att det är 

viktigt att tänka på att dela in eleverna på olika sätt så att det inte bildas fasta 

grupper som riskerar att bli stigmatiserande. 

- Stationsundervisning, som är en form av parallell samundervisning, går ut på att 

elever jobbar i olika grupper och gör uppgifter vid olika stationer. Eleverna roterar 

sedan mellan stationerna. Lärarna finns vid de stationer där eleverna behöver stöd 

medan övrig station/stationer är självgående. Fördelarna är desamma som vid 

parallell samundervisning, interaktionen mellan lärare och elev stiger ytterligare 

eftersom grupperna blir mindre. Likaså ökar möjligheterna till differentiering då 

gruppen delas in i fler delar. Nackdelar kan vara att ljudnivån blir hög då det är 

många olika aktiviteter i rummet samt att det kan upplevas rörigt. Även här finns en 

risk att fasta grupper bildas, t ex om eleverna delas in efter kunskapsnivå. 

- Komplementär samundervisning innebär att lärarna kompletterar varandra under 

lektionen. Medan den ene läraren ger instruktioner förstärker den andre läraren 

dessa genom att visualisera, demonstrera, skriva nyckelord eller använda tekniska 

hjälpmedel. Det kan också handla om att den ene läraren börjar förklara grunden 

och att den andre tar över, fördjupar, förenklar, visualiserar eller ställer frågor. 
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- Teamundervisning är den mest utvecklade formen av samundervisning och medför 

att båda lärarna gör det som klassläraren annars skulle ha gjort ensam. Här används 

egentligen alla de samarbetsformer som presenterats ovan och lärarna växelverkar 

på ett naturligt sätt. Lärarna blir jämbördiga i elevernas ögon och de ser ingen av 

dem som “huvudlärare”. Denna samarbetsform kräver mycket samarbete och tillit. 

 

Samundervisning har, enligt Sundqvist (2014), visat sig ge eleverna mer stöd och hjälp, men 

ändå används inte denna form av undervisning speciellt ofta. En orsak till detta hävdar hon 

kan vara svårigheter att hitta gemensam planeringstid för lärare och speciallärare. En annan 

orsak kan vara att ljudnivån ökar, vilket gör det viktigt att diskutera med eleverna hur 

klassen ska göra för att bevara arbetsro i klassrummet. Inkluderande undervisning behöver 

inte handla om att alla elever ständigt ska vara i samma rum, fortsätter Sundqvist. Vid 

parallell samundervisning kan det vara bra att ha tillgång till flera rum, alternativt flexibla 

möjligheter till möblering. Det vanligaste ämnet att samundervisa i är matematik, hävdar 

hon. Orsaken till det är att elevers olika kunskap i ämnet oftast märks tydligt. Som 

speciallärare är det fördelaktigt att börja försiktigt med samundervisning. Det är inte bara en 

omställning för eleverna utan även för lärarna. En fördel kan vara att börja samverka med 

en lärare som delar samma värdegrund. Det kan också vara en fördel att dela in terminen i 

perioder och lägga tyngdpunkten på olika klasser under olika perioder (ibid.). 

3.2 Lärande och undervisning 

Synligt lärande (Hattie, 2014) är världens största forskningsöversikt över vad som påverkar 

elevers studieresultat. Den är en sammanställning av 800 metastudier av 50 000 

forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat.  Några av de högst rankade 

faktorerna till att eleverna lyckas i sitt lärande är systematisk utvärdering av undervisningen, 

snabbare takt för högpresterande elever, omfattande och relevant stöd till elever med 

inlärningssvårigheter och höga förväntningar på eleverna. Även Skollagen (2010:800) anger 

att elever ska erhålla den ledning och stimulans de behöver för sitt lärande utifrån sina 

förutsättningar. En förutsättning för att eleverna ska trivas, utvecklas och nå målen är också 

kreativa lärandemiljöer och lärarnas förmåga att skapa goda relationer till eleverna (Prop. 
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2001/02:14). Med detta som utgångspunkt kommer vi nu att redovisa ett urval 

framgångsfaktorer som visat sig vara av betydelse för vår studie. 

3.2.1 Motivation 

En av lärarens stora utmaningar är att få eleven motiverad för sitt skolarbete. Motiverade 

elever har en bättre lärandesituation och når bättre resultat. Den slutsatsen drar Skaalvik 

och Skaalvik (2016) och beskriver att om motivationen är hög visas det genom att elevens 

ansträngning, koncentration, uthållighet och arbetsinsats ökar. Detta medför att de 

presterar bättre, hävdar Hattie (2014) som påvisar ett tydligt samband mellan elevers 

motivation och deras skolresultat. Skaalvik och Skaalvik presenterar ett antal 

forskningsanknutna teorier om motivation som har många likheter och kompletterar 

varandra. Gemensamt för flera av teorierna är att de lyfter fram att eleven har en positiv 

bild av sig själv som en oerhört betydelsefull faktor. En del i detta handlar om elevens 

förväntningar på sig själv. Om den verkliga kapaciteten leder till att eleven lyckas så leder 

detta i sin tur till en ökad tro på den egna kapaciteten och motivationen ökar. Därför är det 

av största vikt att lärare sätter upp realistiska mål för eleverna och ger individanpassade 

men utmanande uppgifter som eleverna klarar av att lösa. Det medför att de känner att de 

lyckas vilket innebär en ökad motivation (Wery & Thomson, 2013). Forskning visar att 

motivationen även påverkas av lärarens förväntningar på eleven (Jenner, 2004). Höga 

förväntningar och en positiv attityd från läraren har visat sig höja elevernas resultat. Därför 

är det viktigt att utmana eleverna på deras nivå. Ett klassrumsklimat som är tillåtande, där 

eleverna känner sig trygga, är en förutsättning för att de ska våga utmana sig själva, våga 

misslyckas och försöka igen. Detta ställer höga krav på läraren och Skaalvik och Skaalvik 

framhåller att lärarens sociala och emotionella kompetens har betydelse för ett bra 

ledarskap och på så sätt möjligheterna att skapa detta goda klassrumsklimat. Forskning visar 

att elever som har stöttande lärare visar ett större engagemang för sitt skolarbete, de 

anstränger sig mer och har högre motivation (Wentzel, Battle, Russel & Looney, 2010). 

3.2.2 Tydliga mål och utmaningar på rätt nivå 

Skaalvik och Skaalvik pekar på att det är viktigt att anpassa svårighetsgraden efter elevernas 

förutsättningar och nuvarande nivå, att ge eleverna realistiska utmaningar. Vidare beskriver 

de att för att eleverna ska få känna att de lyckas är det viktigt att sätta upp konkreta och 
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kortsiktiga mål och att hjälpa eleverna att se sin progression. Även Wiliam och Leahy (2015) 

poängterar vikten av att klargöra lärandemålen för eleverna och menar att om vi som lärare 

är tydliga med vad vi vill att eleverna ska lära sig är det större chans att de lär sig just detta. 

Det är då viktigt att ha en tydlig plan för vilka lärandemålen är. Ett effektivt sätt att hjälpa 

eleverna att förstå dessa är att ge eleverna en matris där målen tydliggörs för eleverna och 

där de först får göra en självbedömning som sedan läraren kan ge feedback på (Wiliam & 

Leahy, 2015). Eleverna får då stöd av läraren, både i form av kunskapsmässig hjälp och 

vägledning så att det blir tydligt vad nästa steg blir, men även i form av att läraren visar 

intresse, respekt samt ger dem uppmuntran.   

3.2.3 Goda relationer mellan lärare och elev 

Goda relationer mellan lärare och elev tar Skaalvik och Skaalvik (2016) också upp som en 

betydelsefull faktor för motivation.  De beskriver att forskare har tittat närmare på 

betydelsen av att ha stöttande lärare och det har då visat sig att dessa elever känner sig mer 

motiverade, visar större intresse och engagemang i skolarbetet, anstränger sig mer och ber 

själva om hjälp när det behövs. En god relation mellan lärare och elev, där eleven betraktas 

som en resurs, gör det möjligt för läraren att ta reda på vilket arbetssätt som kan fungera för 

just den eleven. På så sätt kan detta relationsarbete främja en högre måluppfyllelse och 

gynna elevens kunskapsmässiga men även sociala utveckling (Elmeroth, 2012). En god 

relation till eleverna ger också ett förtroendekapital som är av vikt för att skapa en trygg 

lärmiljö (Lundin, 2017).    

3.2.4 Lärande elev och mindset 

Emotionella upplevelser påverkar elevernas uppfattningar om ämnet och gränsen mellan att 

lyckas och att misslyckas är smal och en del av matematikens särart (Häggblom, 2013). 

Elevernas inställning till sin egen förmåga att lära matematik har på senare tid fått stort 

utrymme i forskningen. Elever som tror sig ha svårt för matematik kan sägas ha ett statiskt 

mindset där eleven ser sina negativa egenskaper som permanenta (Dweck, 2015). Ett 

statiskt matematiskt mindset bygger på en föreställning om att man mer eller mindre är 

född bra eller dålig i matematik, att man tillhör de som kan eller inte kan och att detta inte 

går att förändra (Boaler, 2016). För dessa elever är det helt avgörande att eleven först blir 

lärande, vilket innebär att eleven får insikt om möjligheterna att utvecklas i matematik och 
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kunskap om hur den utvecklingen kan gå till (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016). Ett 

dynamiskt mindset är, enligt Boaler, att eleven har en inställning till att kunna bli bra i 

matematik genom hårt arbete och genom de erfarenheter som görs i de sammanhang 

eleven vistas och agerar i. Hur lärare undervisar och bemöter elever så att de kan utveckla 

ett dynamiskt mindset blir därför avgörande för elevers möjlighet att uppnå sin fulla 

potential inom ämnet (Boaler, 2016). Elever med dynamiskt mindset är inte rädda för att 

misslyckas utan lär sig av sina misstag. När de utsätts för en motgång sporras de att gå 

vidare och försöka igen (ibid.). Intensivundervisning, där en kvalificerad pedagog i en-till-en 

situation jobbar tillsammans med eleven har visat sig gynna osäkra elever i hög grad då de 

har fått stärka sin självbild genom att bearbeta svårigheter i en trygg miljö samtidigt som de 

fått syn på sin progression (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016).  

  

Neuroplasticitet är ett relativt nytt forskningsområde. Hjärnan har en fenomenal förmåga 

att växa och förändras mycket snabbt. Vid varje ny inlärning utlöses en elektrisk impuls i 

hjärnan som passerar genom synapserna och kopplar samman olika delar av hjärnan. När vi 

lär oss något på djupet bildas permanenta kopplingar i hjärnan, men om vi berör en tanke 

ytligt kan kopplingar ”tvättas bort” likt spår i sanden (Boaler, 2016). Forskning visar att 

elever som fått information om hur hjärnan påverkas av ansträngning lyckas bättre än de 

som inte fått information om hjärnans formbarhet. Framgångsrika lärare kan få elever att 

växa genom att höja kraven, utmana och uppmuntra hård ansträngning istället för att sänka 

kraven hos elever med lågt självförtroende i matematik (Dweck, 2015). Självförtroende 

definieras som en “stark tilltro till den egna förmågan” (NE, 2017). Enligt James Nottingham 

skapar effektiva lärare kulturen “Easy is boring, challenging is interesting” (föreläsning, 8 

november 2017). Han menar att vi bör utmana våra elever och på så sätt uppmuntra 

ansträngning.  Han visualiserar det som att gå ner i ”lärandegropen” (eng. the learning pit), 

där eleverna befinner sig i en lärandesituation med stöttning från läraren. Situationer som 

möjliggör detta kan lärare konstruera genom att ställa utmanande frågor istället för att 

underlätta och visa elever hur man gör påpekar Nottingham och citerar Dylan Wiliam: “If 

students do not have to work hard to make sense of what they are learning, then they are 

less likely to remember it in six weeks´time”.   
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3.2.5 Effektiva lärare och framgångsrik undervisning i matematik 

Utmärkande drag för effektiva lärare är att de tydliggör mål för lektionerna och har en bred 

repertoar av metoder för hur eleverna kan nå målen (Hattie, 2014). Effektiva lärare ställer 

öppna frågor som är undersökande i sin karaktär och ger elever längre tid att tänka då de 

ska svara på frågor (ibid.). De involverar också eleverna i sitt lärande och låter dem 

utvärdera sina insatser Effektiva lärare börjar och slutar lektionerna med hela klassen 

samlad. I början ges insikt i hur lärandemålen är upplagda och avslutningsvis ges en 

sammanfattning av den kursdel som studerats (Lunde, 2011). Stimulerande återkoppling 

och repetition har även visat sig vara av stor vikt för att inlärning ska fastna i långtidsminnet 

(Klingberg, 2011). 

 

Läroboksbaserad undervisning tycks ge bättre resultat i ämnet matematik (Lunde, 2011). 

Fördelen med att följa ett läromedel beskrivs underlätta för elever att på ett strukturerat 

sätt träna sina färdigheter. För att underlätta att nya begrepp ska bli elevens egen kunskap 

behöver eleven möta begreppet i verklighet, språk, symboler, bildmodell och konkret 

modell under introduktions- och övningsmoment (Häggblom, 2013). Förmågan att kunna 

uttrycka matematik med olika representationsformer och kunna röra sig mellan dem är 

mycket viktig för att skapa och visa förståelse för ämnet (McIntosh, 2008). Undervisning i 

helklass är mer effektiv än grupp- och projektarbete när det gäller matematik (Lunde, 2011). 

Lunde hävdar att enligt ett flertal studier är effekten av just matematiklärande större när 

elever i svårigheter får hjälp enskilt jämfört med i grupp och att lärarledd undervisning ger 

bäst resultat. Dialogen har visat sig vara svag i matematikundervisningen, vilket är 

oroväckande då det är ett abstrakt ämne. Det innebär att dialog blir ett viktigt verktyg då 

språket är ett verktyg för att tänka (Ljungblad & Lennerstad, 2012). 

Matematikundervisningen bör då innehålla samtal där alla elever kan, vill och vågar delta 

(Sandström, Nilsson & Stier, 2014). Även Ahlberg (2001) påpekar hur viktigt det är med 

kommunikation i matematikämnet. Det matematiska symbolspråket måste utgå från och 

bindas samman med elevernas eget språk om det ska få en innebörd för eleverna. Det är 

också därför viktigt att läraren talar med eleverna och inte till dem (Ahlberg, 2001). Det som 

blir avgörande för inkludering kan således sägas vara att alla görs delaktiga genom att kunna 

delta i en dialog. Matematikundervisningen bör då innehålla samtal där alla elever kan, vill 
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och vågar delta (Sandström, Nilsson & Stier, 2014). När vi talar om undervisning av hög 

kvalitet, så gör Hattie et al. (2017) gällande att upplägget alltid beror på många faktorer. Det 

beror på lärandemål, förväntningar och förkunskaper och även på elevers kognitiva, sociala 

och emotionella utveckling och mognad. Vilken dag det är och vilket nästa steg blir är också 

av betydelse. Effektiva lärare förbereder lektionen noggrant och känner till effektiva 

undervisningsmetoder, men är lyhörda för eleverna och improviserar i stunden (ibid.). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter som använts vid tolkning av resultat och i genomförande av 

analys presenteras i detta avsnitt. Avsnittet inleds med skolans styrdokument och följs 

sedan av sociokulturellt perspektiv. 

4.1 Skolans styrdokument 

4.1.1 Anpassningar, stöd och stimulans utifrån styrdokumenten 

Skolan har till uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande 

för att utvecklas så långt som möjligt enligt de uppsatta målen för utbildningen. Detta är 

instiftat i Skollagen (SFS 2010:800) som vidare anger att om en elev befaras inte nå dessa 

uppsatta mål ska anpassningar utarbetas för eleven inom den ordinarie undervisningen. Ett 

första steg är att se över skolans organisation och lärmiljö för att skapa bästa förutsättningar 

för utveckling (Skolverket, 2014a). Dessa anpassningar kan vara tillräckliga för att eleven ska 

fortsätta utvecklas i riktning mot målen.  

 

Även i grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) finns det beskrivet att skolan ska anpassa 

undervisningen efter varje elevs behov.  Att anpassa undervisningen efter varje elevs behov 

handlar inte bara om att ge stöd åt elever som är i svårigheter utan även om att utmana de 

elever som är i behov av det (Lundin, 2017). Läroplanen fastställer likaså att alla som arbetar 

i skolan har ett ansvar för att göra skolan till en god miljö för lärande. Detta får stöd av 

Nilholm (2012) som poängterar vikten av att utmana skolans tradition att individualisera 

skolproblem, där man söker brister hos eleven, och istället granska miljön eleven befinner 

sig i. Det är inte eleven som ska anpassa sig efter verksamheten. Innehåll, arbetssätt och 

organisation ska utformas så att elevens individuella behov tillfredsställs (Persson, 2013). 

Stöd för detta återfinns även i Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014a) där det 

poängteras att det är avgörande att problemen inte individualiseras utan att blicken lyfts 

och hela det sammanhang som eleven befinner sig i granskas.  

 

För att lärarna ska få det stöd de behöver med att anpassa verksamheten efter elevernas 

behov, bör rektor ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen (Skolverket, 2014b). Av 

Skollagen framgår tydligt att det ska finnas personal med kompetens för att tillgodose 



 

19 
 

 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Får läraren däremot inte detta stöd finns 

det risk att problemen förvärras (Skolverket, 2014b). Om de generella anpassningar som 

berörts ovan visar sig vara otillräckliga ska, enligt Skollagen, stöd i form av extra 

anpassningar ges till eleven. Dessa är möjliga att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom den ordinarie undervisningen. Visar sig även dessa insatser vara 

otillräckliga för elevens möjligheter att nå de uppsatta kunskapskraven ska eleven ges 

särskilt stöd (SFS 2010:800), en insats som är av mer ingripande karaktär som inte är möjlig 

att genomföra inom den ordinarie undervisningen. 

4.1.2 Organisation av specialundervisning 

En strävan på alla skolor ska enligt Engström (2015) vara att förebygga skolsvårigheter. Han 

framhåller att det första som bör göras är att skapa förutsättningar för alla elever i klassen 

att vara framgångsrika i sitt lärande. Det andra steget är att undervisa de elever som får 

svårigheter i små grupper och det tredje är att göra undervisningen individuell i större 

utsträckning. Enligt skollagen ska den undervisning som bedrivs vara inkluderande. Detta 

innebär att särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Det är bara när det 

finns särskilda skäl som en elev kan ges särskilt stöd enskilt eller i särskild 

undervisningsgrupp (SFS 2010:800). Det särskilda stödet som ges bör utformas så att 

lärandemiljön blir en del av stödet och att det inte bara lämnas över till exempelvis en 

speciallärare. När enskilt stöd ges är det viktigt att det sker som en del i en helhet (Prop. 

2001/02:14). Vid organisation av särskilda stödinsatser har flexibla grupperingar visat sig ge 

positiva resultat (Skolverket, 2009). 

 

Hur specialundervisningen och den ordinarie klassrumsundervisningen organiseras är av vikt 

för om undervisningen ska få en positiv effekt för elever i matematiksvårigheter (Lunde, 

2011). Tre tydliga framgångsfaktorer i specialundervisningen är att utnyttja individuella och 

flexibla lösningar istället för standardiserade, att den vanliga undervisningen är 

inkluderande och differentierad med god ledning av kvalificerad personal. Eftersom de 

flesta elever som får specialundervisning är lika mycket i klassen utan specialpedagogiskt 

stöd och extra hjälp är det nödvändigt att det finns en flexibel praktik i klassrummet. 

Utformningen av specialundervisningen bör därför samspela med den vanliga 

undervisningen (ibid.).  
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4.2  Sociokulturellt perspektiv 

Med sociokulturellt perspektiv menas att lärande har med relationer att göra och sker 

genom deltagande och samspel mellan deltagare (Dysthe, 2003). Individens utveckling är 

enligt Säljö (2014) ett resultat av tre samverkande företeelser där det första behandlar 

människans förmåga att använda intellektuella redskap.  Den andra företeelsen är 

människans utvecklande och användande av fysiska redskap och den tredje gäller 

kommunikation och former för samverkan i olika kollektiva verksamheter. Språk och 

kommunikation är, enligt Dysthe, fundamentala element i lärandet. Balansen mellan det 

individuella och det sociala är väsentlig i varje lärmiljö och kunskap skapas genom aktivitet 

där sammanhanget är viktigt. Det finns dock ingen ”sociokulturell inlärningsteori” utan 

endast olika riktningar och betoningar (Dysthe, 2003). Den riktning som de flesta forskare 

knyter an till vad gäller den sociokulturella teoribildningen handlar om vikten av interaktion, 

dialog och diskussion som verktyg och metod för lärande (ibid.). Den sociokulturella 

teoribildningen kan bland annat sägas ha sin bakgrund i Lev Vygotskijs syn på lärande där 

han poängterar att det är i människans yttre aktiviteter som råmaterial skapas för inre 

processer (Strandberg, 2009). Utan detta råmaterial sker, enligt Vygotskij, inga processer i 

huvudet. Han uttrycker att: 

Det är i människors faktiska och praktiska liv som psykologiska processer har sin 

grund. Det är således vad barn och ungdomar gör när de är i förskolor och skolor som 

är avgörande för deras utveckling - inte vad de ”har i huvudet” (Strandberg, 2009, s. 

11).  

Det huvudsakliga i Vygotskijs teoribildning är följaktligen aktiviteter vilket leder till lärande 

och utveckling. Liknande tankar har John Dewey (2004) som påpekar att individen utvecklas 

utifrån sin omvärld och att utvecklingen sker utifrån individens aktivitet. I aktiviteten är det 

interaktion, diskussion och dialog som Dysthe hävdar skall stå i centrum för att främja 

kunskapsutveckling och lärande.  

 

Med detta som bakgrund lyfter hon fram sex aspekter på den sociokulturella synen på 

lärande, som kommer att användas för att förstå och analysera resultaten i denna studie: 
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- Lärande är situerat. Ett situerat perspektiv riktar sig särskilt mot 

inlärningskontexten, vilket innebär att lärande sker kollektivt och genom att delta i 

praktisk verksamhet. 

- Lärande är huvudsakligen socialt. Kunskap och färdigheter härstammar inte från 

hjärnan som ett biologiskt fenomen. Interaktionen är betydande både för vad som 

lärs och hur det lärs. 

- Lärande är distribuerat.  Kunskap blir fullständigare och djupare om människor delar 

med sig av sin kunskap till andra. 

- Lärande är medierat. Ett samspel mellan redskap och det lärande. Redskapen är 

uttryck för ideologier från specifika kulturer och införandet av nya redskap påverkar 

lärokulturen. Vissa redskap, som exempelvis datorn, fungerar inte enbart som stöd 

för inlärningssituationerna utan förändrar själva den kognitiva processen.  

- Språket är grundläggande i läroprocesserna. Språk och kommunikation är en 

förutsättning för att lärande och tänkande skall kunna ske. Vi använder språket för 

att förstå och tänka och för att förmedla det vi förstår till andra.  

- Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. Lärande pågår överallt och alltid. 

Lärande sker genom att delta i praxisgemenskap. Lärande främjas av att deltagarna 

har olika kunskaper och färdigheter. 
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5. Metod        
Denna studie är ett aktionsforskningsprojekt där pedagogisk samverkan mellan speciallärare 

och matematiklärare i årskurs 3 och 5 genomförts. Aktionen består även av kvalitativa 

intervjuer och observationer. Här nedan följer först en kortfattad redogörelse av 

aktionsforskning som metod. Sedan kommer en beskrivning av urval, 

datainsamlingsmetoder, genomförande av arbetet, bearbetning och analys samt etiska 

riktlinjer. Avsnittet avslutas med ett resonemang om studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet.  

5.1 Aktionsforskning  

Vi har valt att göra en deltagande praktisk aktionsforskning, vilket inbegriper oss själva i 

forskningen. Den syftar till att öka effektiviteten i verksamheten samt främja vår egen och 

deltagarnas professionella utveckling (Denscombe, 2016). Aktionsforskning används bland 

professionella som önskar förstå, förbättra och utveckla den egna praktiken Ett grunddrag i 

aktionsforskning är att den är inriktad på förändringsfrågor. En aktionsforskningsstudie är 

ofta småskalig och forskaren undersöker sin egen praktik i syfte att förändra den (ibid.). 

Centrala moment blir då att ställa frågor till praktiken, genomföra en handling för att sedan 

följa processen och reflektera över vad det är som sker (Rönnerman, 2012). Det gör att 

aktionsforskningen genomförs som en del av praktiken, istället för att vara ett tillägg till den, 

med andra ord har forskaren och praktiken ett nära samarbete (Denscombe, 2016). 

5.2 Urval 

Då studien baseras på vår egen praktik så har informanter och klasser handplockats utifrån 

ett målinriktat urval (Bryman, 2013). De två matematiklärarna arbetar i klasser som enligt 

gjorda screeningar visar att särskilda anpassningar behövs för att stärka elevers möjligheter 

till lärande i matematik. Båda matematiklärarna har också visat intresse av utökat 

samarbete med speciallärare och har visat öppenhet för att prova nya sätt att arbeta. 

Lärarna är verksamma i årskurs 3 respektive årskurs 5, där arbetar även en annan lärare 

respektive en elevassistent. De har också intervjuats för att få in ytterligare synvinklar på 

behov av anpassningar och förändringar i gruppen.  
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5.2.1 Årskurs 3 

I årskurs 3 har specialläraren, matematikläraren Nils och läraren Anna deltagit i aktionen.  

Specialläraren i årskurs 3 är en av forskarna i denna aktionsstudie som är en avslutande del 

av hennes speciallärarutbildning. Hon är 50 år och har arbetat som lärare i 22 år. Hon är 

utbildad grundskollärare för årskurs 1 - 7 med inriktning mot matematik, naturorienterande 

ämnen (No) och teknik. Specialläraren har huvudsakligen undervisat på lågstadiet och har 

även erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. De mer omfattande 

fortbildningar i matematik som hon deltagit i är Skolverkets matematiklyft samt ett tvåårigt 

projekt om användandet av kinesisk abakus i matematikundervisningen. Hon arbetar sedan 

drygt ett år tillbaka som speciallärare och arbetar med lärare och elever från förskoleklass 

till årskurs 3. 

Matematikläraren Nils är 40 år och har arbetat ca 12 år som lärare, främst i åk 1-3. Även 

han har i sin grundutbildning en inriktning mot matematik, No och teknik för åk 1-7. Under 

sin tid som lärare har Nils gått ett flertal fortbildningskurser, på senare år har han deltagit i 

ett tvåårigt projekt om kinesisk abakus i matematikundervisningen samt matematiklyftet. 

Nils arbetar som klasslärare i klass 3, ett klasslärarskap som han delar med Anna. Han är den 

som har huvudansvaret för matematikundervisningen i klassen. I hans arbete ingår även 

intensivundervisning (3 x 20 min i 6 veckor) tre perioder per läsår. Han har 

intensivundervisning både i matematik och svenska utifrån elevernas behov.  

Läraren Anna är 30 år och har arbetat ca två år som lärare på lågstadiet. Innan dess 

arbetade hon i förskoleklass i två år samt i förskola under ett år. Hennes lärarutbildning är 

inriktad mot årskurs 1 - 5 där hon har behörighet att undervisa i samtliga ämnen. Anna och 

Nils har delat klasslärarskap i klass 3 och har delat upp ansvaret för vissa ämnen men 

samplanerar en stor del av undervisningen. 

Årskurs 3 består av 19 elever, varav 12 är flickor och 7 pojkar. När det gäller 

matematikkunskaper är spridningen i gruppen stor. Enligt lärarnas bedömning samt resultat 

av genomförda screeningar inom området taluppfattning är det fyra elever med särskilda 

undervisningsbehov i matematik (SUM), två elever i behov av extra anpassningar för att nå 

godtagbar kunskapsnivå, tre elever visar mycket goda kunskaper och resten av klassen visar 

förväntade kunskaper inom området. 
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5.2.2 Årskurs 5 

I Åk 5 har specialläraren, matematikläraren Oscar och assistenten Stina deltagit i aktionen.  

Specialläraren i årskurs 5 är liksom specialläraren i årskurs 3 en av forskarna i denna studie. 

Hon slutför sin speciallärarutbildning mot matematik i och med detta examensarbete. 

Specialläraren är 48 år och har jobbat som lärare i 23 år och är utbildad grundskollärare för 

år 1 - 7 med inriktning mot matematik och No. Hon har till störst del undervisat på 

mellanstadiet och har lång erfarenhet av att ha jobbat med extra anpassningar i 

klassrummet då hon under tio år tagit klasser där bland annat elever med hörselnedsättning 

och andra funktionsnedsättningar förekommit. Hon har vidareutbildats genom 

matematiklyftet och har sedan ett halvår tillbaka arbetat med specialpedagogiska uppdrag 

på halvtid.  

Oscar är 35 år och har jobbat som lärare i ett år. Innan dess arbetade han på fritidsklubb och 

i skolsamverkan i några år. Han har ämneslärarutbildning i idrott, matematik, svenska och 

musik. I sitt nuvarande jobb är han klasslärare i en femteklass och samplanerar i ämnet 

matematik med en annan klasslärare. Oscar undervisar i matematik både i sin egen klass och 

i en parallellklass.  

Stina är 42 år och utbildad barnskötare och har bland annat även studerat sociologi och 

socialpsykologi. Stina har tjugo års erfarenhet av att arbeta inom skola och barnomsorg. I 

klassen är hon elevassistent på 70 % och följer en elev i behov av särskilt stöd på alla 

lektioner. I praktiken blir hon också stöttande mot övriga elever i klassen. När hon ser att 

läraren blir överbelastad så går hon och hjälper andra.  

Årskurs 5 består av 21 elever varav 13 flickor och 8 pojkar. Kunskapsmässigt är det stor 

spridning i klassen. Enligt lärares bedömning samt resultat av genomförd screeningen inom 

området taluppfattning är det två elever med särskilda undervisningsbehov i matematik 

(SUM). Enligt screeningen visar speciallärarens bedömning att sex elever precis har klarat 

godtagbar kunskapsnivå, tre elever har förväntade kunskaper och tio elever har mycket god 

taluppfattning. I klassen finns även en utåtagerande elev som är i behov av extra 

anpassningar.  
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5.3 Datainsamlingsmetoder 

Här nedan följer de datainsamlingsmetoder som använts i studien. Först presenteras 

metoden intervju och sedan följer observation och fältanteckningar. 

5.3.1 Intervju 

I studien användes kvalitativ forskningsintervju inför aktionen i syfte att inhämta 

informanternas uppfattningar och tankar kring elevers lärande och matematikundervisning 

samt att identifiera utvecklingsområden. Kvalitativ forskningsintervju användes också efter 

aktionen i syfte att få syn på informanternas upplevelse av de samarbetande samtalen samt 

hur samverkan påverkat möjligheterna att anpassa matematikundervisningen utifrån 

elevernas individuella behov. Semistrukturerad intervjumetod användes vid båda tillfällena, 

vilket innebär att intervjuguider upprättas med specifika teman och frågor som berörs, men 

att informanterna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2013). 

Eftersom intervjumetoden var flexibel kunde fokus anpassas efter informantens svar genom 

val av följdfrågor och möjlighet till spontanitet fanns. Intervjuerna inför aktionen gav oss 

kunskap och underlag som användes i planeringen av samverkan och samundervisning i de 

respektive klasserna. Intervju som metod kan liknas vid ett professionellt samtal där det 

skapas kunskap mellan parterna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

5.3.2 Observation  

För att identifiera utvecklingsområden genomfördes en strukturerad observation i vardera 

av de båda klasserna. Det är en forskningsmetod som använts främst inom 

klassrumsforskning (Bryman, 2013). Strukturerad observation utgår från fasta regler som 

beskriver vad som söks, hur det observerade ska registreras och under vilken bestämd 

tidsrymd observationen ska ske (Ibid.). Vårt fokus under observationen var att studera 

undervisning och undervisningsmiljö inför planering av aktion.  

5.3.3 Fältanteckningar  

För att sammanfatta olika skeenden, observationer och reflektioner under aktionens gång 

förde speciallärarna fullständiga fältanteckningar. Det innebär att anteckningar skrivs så 

utförligt som möjligt om exempelvis situationer, samtal och hur det observerade tolkas 

(Bryman, 2013). 
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5.4 Genomförande 

Aktionen har genomförts i årskurserna 3 och 5. Nedan följer först en beskrivning av 

genomförda intervjuer, observationer och fältanteckningar. Därefter följer ett avsnitt om 

planering, genomförande och utvärdering av aktionen. 

 5.4.1 Intervju 

För att kartlägga undervisningssituationen i de båda klasserna intervjuades samtliga 

informanter enskilt utifrån intervjuguide 1 (bilaga 1). Den syftade till att få reda på 

informanternas uppfattningar och tankar om klassens matematikundervisning, 

undervisningens innehåll och upplägg samt en beskrivning av informanterna och de båda 

klasserna. De första intervjuerna genomfördes innan aktionen i klasserna startade. För att få 

spontana svar vid det första intervjutillfället, som återspeglade lärarens agerande i 

klassrummet, gjordes valet att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. På så vis antogs risken 

minska för att informanterna svarade det som förväntades av dem. Efter aktionens 

genomförande gjordes ytterligare en semistrukturerad intervju med samtliga informanter. 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågorna skapades intervjuguide 2 (bilaga 2). Den 

syftade till att ta reda på informantens uppfattningar och tankar om den samverkan som 

skedde under aktionen samt hur den påverkat matematikundervisningen i de båda 

klasserna. Vid andra intervjutillfället, som skedde efter aktionens genomförande, fick 

informanterna frågorna i förväg eftersom mer genomtänkta och reflekterande svar 

eftersöktes. Även dessa intervjuer genomfördes enskilt. Frågorna i de båda intervjuguiderna 

var till stor del så kallade öppna frågor, det vill säga frågor som inte kan besvaras enbart 

med ja eller nej. Informanterna hade då möjlighet att svara med sina egna ord och lägga 

fokus på vad de ansåg vara viktigast, på så sätt fanns utrymme för oförutsedda svar och 

reaktioner. Eftersom det är informantens egna uppfattningar och synsätt som eftersöks vid 

en kvalitativ intervju är det viktigt att följa riktningen som informantens svar anger (Bryman, 

2013).  Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum och spelades in. Det är viktigt att 

säkerställa en lugn och ostörd miljö vid intervjuer, både för att skapa en trygg känsla för 

informanten men också för att inspelningens kvalitet ska bli god (Bryman, 2013).   



 

27 
 

 

5.4.2 Observation 

Ett observationsschema utarbetades (bilaga 3) för att tydliggöra vad som skulle vara i fokus 

under observationstillfället i respektive klass. Utformning av ett schema eller mall för 

registrering är ett viktigt steg då strukturerad observation genomförs (Bryman, 2013). 

Observationerna genomfördes under en matematiklektion i vardera klassen för att kunna 

studera matematikundervisningen, lärarnas agerande, organisatoriska faktorer samt 

anpassningar. Speciallärarna som observerade satt längst bak i klassrummet och förhöll sig 

passiva till det som skedde i rummet. Resultatet av intervju 1 och observationen låg sedan 

till grund för planeringen av aktionen.  

5.4.3 Fältanteckningar 

För att det skulle vara möjligt att följa förändringsarbetet och reflektera och utvärdera 

fortlöpande förde speciallärarna fältanteckningar som skrevs ned under aktionens gång i 

anslutning till samverkande samtal och samundervisningssituationer för att dokumentera 

vad som observerats och vilka tolkningar som gjorts.  

5.4.4 Planering, genomförande och utvärdering av aktionen 

Efter genomförandet av den första intervjun och observationen gjordes en sammanställning 

av kartläggningen i respektive klass (bilaga 4). Utifrån denna identifierades 

utvecklingsområden i undervisningen som sedan låg till grund för planering av aktionen. Den 

planerade aktionen innebar att speciallärarna i huvudsak skulle samverka under fem veckor 

med matematiklärarna, men även till viss del med läraren respektive assistenten. Det 

innebar att speciallärarna skulle samundervisa med matematikläraren på samtliga 

matematiklektioner i respektive klass. De båda lärarprofessionerna skulle även utveckla 

samverkansformer för att stärka elevers möjligheter till lärande i matematik.  

 

Ett särskilt underlag för lektionsplanering utarbetades, där bland annat val av 

samverkansform tydliggjordes (bilaga 5). Samverkansmöten mellan speciallärare och 

matematiklärare var inplanerade en gång per vecka och spelades in. Vid vissa tillfällen var 

även den andra läraren alternativt elevassistenten med. Under samverkansmötena 

utvärderades, och analyserades samverkansformerna och undervisningen. Vid dessa möten 
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användes ett underlag för utvärdering (bilaga 6). För vidare planering användes sedan ovan 

nämnda underlag för lektionsplanering.  

5.5 Bearbetning och analys   

 Här återges hur det insamlade materialet bearbetats och redovisats. Därefter beskrivs de 

teoretiska utgångspunkterna som använts vid analysen.   

5.5.1 Inför aktionen                  

I den här studien var informanternas perspektiv av stort intresse. För att på ett tydligt sätt 

synliggöra informanternas resonemang har studiens analysmetod inspirerats av 

Denscombes (2016) definition av innehållsanalys. Innehållsanalysen följer en enkel 

procedur, som börjar med att bryta ner ett textavsnitt i mindre enheter. Därefter utarbetas 

relevanta kategorier för analysen av data. Enheter färgkodas i överensstämmelse med 

kategorierna och slutligen analyseras texten genom ett försök att förklara när och varför 

enheterna förekommer som de gör (ibid.). De fyra intervjuer som genomfördes innan 

aktionen transkriberades delvis utifrån de svar som ansågs vara relevanta för studien. 

Svaren strukturerades utifrån intervjuguide 1:s givna rubriker. Anteckningarna från 

observationerna fördes in i ett protokoll, färgkodades och sammanfördes sedan med 

resultaten från intervjuerna. Genom att färgkoda resultatet från intervju och observation 

identifierades utvecklingsområden för de båda klasserna. Vid en jämförelse framkom en 

överensstämmelse mellan utvecklingsområdena. Utifrån dessa utvecklingsområden gjordes 

en prioritering baserat på speciallärarnas kunskaper om framgångsrik undervisning samt vad 

som anges i skolans styrdokument. Dessa presenterades sedan för matematiklärarna vid ett 

första samverkansmöte. Under mötet diskuterades och analyserades de föreslagna 

utvecklingsområdena och samundervisningen planerades. Utvecklingsområdena finns 

presenterad i början av resultatdelen. 

5.5.2 Efter aktionen 

Efter aktionen gjordes en ny innehållsanalys. De fyra intervjuer som genomfördes 

transkriberades delvis, indelade i åk 3 och åk 5. Resultaten sorterades utifrån intervjuguide 

2:s givna rubriker. Resultatet från samverkansmötena och fältanteckningarna färgkodades 

och strukturerades under samma rubriker. Därefter bestämde speciallärarna gemensamt 
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vad som skulle eftersökas utifrån intresse och värde för studien. Materialet indelades utifrån 

forskningsfrågorna. 

 

Det sorterade resultatet sammanställdes i resultatdelen rubricerat efter forskningsfrågorna. 

Nästa steg var att i diskussion och analysdelen diskutera resultatet utifrån den presenterade 

forskningsbakgrunden samt analysera detsamma utifrån de teoretiska ansatserna - det 

sociokulturella perspektivet samt skolans styrdokument. Det sociokulturella perspektivet var 

till hjälp för att förstå och förklara interaktionen mellan specialläraren och matematikläraren 

samt interaktionen i undervisningssituationen. Ett perspektiv som var användbart eftersom 

samverkan och undervisning är lärandesituationer där det sker ett utbyte i ett socialt 

sammanhang med kommunikation som det viktigaste redskapet. Skolans styrdokument 

användes som analysverktyg för att förklara undervisningens innehåll samt förutsättningar 

för stödinsatser.     

5.6 Etiska riktlinjer 

För att skydda deltagarnas identitet är det av största vikt att ta hänsyn till de 

forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2017) beskriver. Det grundläggande 

individskyddskravet som de presenterar innefattar fyra allmänna huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

kommer här att presentera hur vi bemött dessa fyra huvudkrav. 

 

Informationskravet bemöttes genom att informanterna muntligen informerades om att 

deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan närhelst de 

ville. De informerades även om studiens syfte och hur den var tänkt att genomföras. 

Eleverna i de båda klasserna som ingick i studien hade en passiv medverkan då de var 

deltagare i undervisningssituationen. Eleverna informerades muntligt och elevernas 

vårdnadshavare informerades via ett informationsbrev (bilaga 7) om studiens syfte och hur 

resultatet av studien skulle publiceras. Samtyckeskravet bemöttes genom att informanterna 

tillfrågades om deras samtycke att delta i studien. Elevernas vårdnadshavare tillfrågades om 

samtycke till deras barns passiva deltagande i det informationsbrev som skickades ut. 

Konfidentialitetskravet bemöttes genom att informanterna upplystes om att enskilda 
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deltagare inte skulle kunna identifieras. Alla deltagares personuppgifter hanterades så att 

obehöriga inte kunde få tillgång till dessa. Nyttjandekravet bemöttes genom att 

informanterna informerades om att alla insamlade data endast skulle användas i studiens 

syfte. De informerades även om att dessa data skulle raderas efter avslutad studie.  

 

Den personal som arbetade i arbetslag nära den klass där studien genomfördes 

informerades om aktionens genomförande. De forskningsetiska principerna beaktades även 

när det gäller dessa personer vid de tillfällen då detta var nödvändigt. I samband med 

aktionsforskning är det nästan ofrånkomligt att även de som arbetar nära studiens deltagare 

också påverkas av forskningen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska 

reglerna då detta sker (Denscombe, 2016). Aktionsforskaren bör vidare öppet tydliggöra de 

forskningsmässiga aspekterna av sin praktik, så att dessa inte är dolda.  

5.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Då studien genomförts i vår egen praktik i samarbete med handplockade lärare kan studiens 

generaliserbarhet diskuteras. Det kan finnas många olika beskrivningar av en social 

verklighet (Bryman, 2013). Även om aktionsforskarens strävan varit att ha en objektiv 

inställning, så spelar våra personliga erfarenheter, sakkunskaper och sociala värderingar in 

och kan tänkas ha format tolkningen av händelser. För att stärka trovärdigheten har denna 

studie utförts i enlighet med de regler som finns och alla informanter har tagit del av 

resultatet och verifierat att inga felaktigheter presenterats. För att öka tillförlitligheten av 

studien har vi använt oss av triangulering av intervjuer och observationer, vilket innebär att 

mer än en undersökningsmetod använts (ibid.). Intervjuer spelades in och valda delar 

transkriberades för att kunna garantera att informanters uttalanden återgivits korrekt och 

att inte viktig information missats. Bryman framhåller att observation som metod ger en 

mer tillförlitlig information om olika skeenden i jämförelse med exempelvis enkäter.  
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6. Resultat 
Här redovisas resultatet, indelat utifrån forskningsfrågorna, från den genomförda aktionen i 

årskurs 3 och 5. Inledningsvis redogörs för vilka utvecklingsområden som identifierats 

genom kartläggning av undervisningen (bilaga 4) i respektive klass. Kartläggningen låg sedan 

till grund för planering av resterande del av aktionen. Därefter följer en presentation av 

framgångsfaktorer och kritiska aspekter både i de professionella samtalen och i olika 

samverkansformer som använts under aktionen. Slutligen presenteras vilken effekt 

samverkan haft på undervisningen i de aktuella klasserna. Varje avsnitt sammanfattas med 

en speciallärarkommentar kopplad till våra analysverktyg - sociokulturella perspektivet eller 

skolans styrdokument. 

6.1 Presentation av synliggjorda utvecklingsområden  

För att identifiera utvecklingsområden granskades kartläggningen av 

matematikundervisningen. Det var i stort sett samma områden som enligt speciallärarna var 

i behov av utveckling i de båda klasserna. Dessa delades upp i två huvudspår: 

individanpassning samt att medvetandegöra eleverna om sitt lärande. Här följer en kort 

redogörelse för och motivering till varför dessa områden valts. 

 

Individanpassning valdes utifrån att den stora kunskapsspridningen togs upp som ett 

problemområde av informanterna vid intervjun som genomfördes inför aktionen. Lärarna 

uttryckte vanmakt över svårigheten att möta behovet hos både SUM-elever och elever i 

behov av utmaningar. Vid observationerna blev det också tydligt att undervisning och 

arbetsuppgifter i huvudsak var lämpade för någon slags medelnivå. Stöd för detta 

utvecklingsområde finns i läroplanen (Skolverket, 2016) som anger att läraren ska ta hänsyn 

till varje elevs individuella behov och förutsättningar. 

 

Det andra huvudområdet var att medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande. Det 

valdes utifrån att det saknades tydlig målbild i undervisning och arbete samt att elever med 

statiskt tankesätt identifierades i båda klasserna. Huvudområdet delades in i tre delar. Mål 

och progression valdes för att tydliggöra för eleverna vilka deras nuvarande kunskaper var 

och vad som var deras nästa steg. Det andra området som valdes var dynamiskt mindset. 
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Orsaken till detta val var att det under observationerna var ett antal elever som ofta sökte 

lärarstöd för att komma vidare i sina uppgifter. Detta kombinerat med lärarnas upplevelse 

om att några elever saknade självförtroende och “driv” i ämnet gjorde det till ett område 

som var i behov av utveckling. Den tredje valda delen att utveckla var återkoppling och 

repetition. Då lärarna i båda klasserna angav att de inte arbetade aktivt med dessa delar och 

det dessutom blev tydligt under observationerna att det saknades en tillbakablick och 

repetition av tidigare lektion samt ett gemensamt avslut som återknyter till 

lektionsinnehållet. Speciallärarna såg även detta som ett sätt att tydliggöra 

målformuleringen för eleverna då det skulle innebära ett förtydligande av lektionens 

arbetsområde och mål. För ovanstående huvudspår finns belägg i läroplanens krav på att 

läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

(Skolverket, 2016, s. 14).  

6.2 De professionella samtalen  

Det professionella samtalen mellan speciallärare och matematiklärare har omfattat 

planering, utvärdering, analys och inneburit ett utbyte av idéer och tankar. Vid sidan av 

kunskapsutbytet har lärarna reflekterat tillsammans över situationer och olika aspekter som 

inverkat på dem. Vi kommer här att beskriva matematiklärarnas upplevelser av 

framgångsfaktorer och kritiska aspekter i samtalen mellan speciallärare och 

matematiklärare. Avsnittet avslutas med en sammanfattande kommentar från 

speciallärarna. 

 

I årskurs 3 har ett flertal samtal skett mellan de båda lärarna i klassen och specialläraren. 

Det har varit givande att vara tre, tycker de båda lärarna. Det har varit högt i tak, många 

idéer som lyfts och alla har varit så engagerade. Det har varit ett givande och tagande från 

olika vinklar, beskriver Nils. Han berättar att han upplevt att det varit givande diskussioner 

och att alla haft samma mål för ögonen, något som han menar vara en nödvändig del för 

samarbetet. I årskurs 5 upplever Oscar, som endast jobbat ett år som lärare, att 

kunskapsutbytet till stor del varit enkelriktat och att han inte kunnat ge så mycket tillbaka 

vad gäller undervisningen. Han tycker ändå att dialogen varit av samarbetande karaktär, då 

kunskapsutbyte skett genom att han känner de enskilda eleverna bäst och har störst 
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kunskap om vad som kan fungera eller inte för dem i praktiken. Motivationsmässigt har det 

känts jättekul, då speciallärare har så många bra idéer, som man kan kopiera eller göra om 

till sina egna, säger Oscar. Anna poängterar att specialläraren har en viktig roll som den som 

strukturerar samtalet. Hon tycker också att det är bra att specialläraren är mer insatt i ny 

forskning och på så sätt kan tillföra nya idéer. En mycket viktig faktor är samsynen: Om 

lärare och speciallärare inte drar åt samma håll och har olika elevsyn, så fungerar det inte, 

säger Anna. Hon framhåller att specialläraren måste vara lyhörd och lyssna in lärarna, då det 

är deras vardag och verksamhet som diskuteras. En kritisk aspekt är att det enligt samtliga 

lärare är svårt att hitta tillräckligt med tid för planeringsmöten, Anna påpekar att det är 

viktigt att ta sig tid att samplanera så att det blir möjligt att gemensamt få syn på vad som 

behöver utvecklas. En annan kritisk aspekt kan vara att hamna för mycket i samtal om 

enskilda elever så att helheten inte hinns med. Vi har ett behov av att diskutera elever så 

när vi väl får tid tillsammans hamnar man lätt där, avslutar Nils.  

 

Speciallärarna hävdar att de samtal som varit strukturerade utifrån frågeställningar har blivit 

mer professionella och minskat risken att komma ifrån ämnet. Det samarbetande samtalet 

har genomsyrats av konkreta och praktiska saker som rör elever och undervisning, men 

också kommit in på hur relationer och företeelser inverkat på olika situationer. Ett 

distribuerat lärande har kunnat identifieras då båda speciallärarna upplever att kunskapen 

blivit mer fullständig och djupare av att dela med sig av kunskap till andra. I samtalen har 

språket varit grundläggande då perspektiv vidgats och nya handlingsalternativ utvecklats för 

att möta elevernas individuella behov. Speciallärarna i respektive klass beskriver att det gått 

bra att lyssna på varandras argument och komma fram till gemensamma lösningar om 

åsikterna varit olika. Det har varit ett öppet klimat i samtalen och nya idéer har genomförts i 

båda klasserna. Speciallärarna ser kopplingen mellan samarbetande samtal och 

samundervisning som en stor framgångsfaktor för lärares utveckling av sin undervisning. I 

planeringen och genomförandet av den gemensamma undervisningen sker ett kollektivt 

situerat lärande (Dysthe, 2003).  
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6.3 Samverkan i undervisningen 

Målsättningen med samverkan mellan speciallärare och matematiklärare har varit att 

utveckla differentierad undervisning för att kunna möta alla elevers behov i de aktuella 

klasserna. Eftersom klasserna haft olika förutsättningar både vad gäller upplägg av 

undervisning, resursbehov och sammansättning av pedagoger, har olika samverkansformer 

blivit representerade i årskurs 3 och 5. Villa och Thousands (2013) benämningar av 

samverkansformer har använts (se sid 10). Nedan beskrivs vilka olika samverkansformer 

respektive klass har använt sig av samt vilka framgångsfaktorer och kritiska aspekter som 

identifierats i de olika samverkansformerna. I slutet av varje avsnitt presenteras 

speciallärarens kommentar. 

6.3.1 Årskurs 3 

Vid aktionens start var det dags för arbetsområdet klockan. Eftersom det var ett 

arbetsområde där eleverna hade mycket varierande förkunskaper beslutades att parallell 

samundervisning var en passande arbetsform för området. Inför det andra arbetsområdet 

under aktionen, additions- och subtraktionsalgoritmer, valdes stationsundervisning som 

arbetsform. Under aktionens gång har bitvis assisterande samundervisning förekommit, t ex 

till viss del vid start och avslut av lektioner. Denna samarbetsform kommer inte att 

presenteras här, då den förekommit i så liten utsträckning i årskurs 3, utan presenteras 

under resultat för årskurs 5.  

 

Parallell samundervisning valdes som samverkansform för arbetsområdet klockan eftersom 

kunskapsspridningen var mycket varierande i klassen. Det innebar att klassen delades in i tre 

grupper. Grupperna delades in efter elevernas förkunskaper vilket innebar att grupperna 

hade olika undervisningsinnehåll inom kunskapsområdet. Det beslutades också att 

grupperna inte var statiska utan att elever kunde byta grupp när de kommit till ett visst steg 

i de självskattningsstegar (bilaga 8) som användes. Planeringsarbetet började med en 

gemensam grovplanering för samtliga grupper och en fördelning av praktiska 

arbetsuppgifter inför undervisningen. Sedan var det upp till varje lärare att detaljplanera 

just sitt undervisningsområde. Gemensam planering lades in en gång i veckan med kortare 

avstämningar däremellan.  
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De framgångsfaktorer som framkommit i samtal med lärarna var att det inte krävdes så 

mycket samplanering eftersom arbetet skedde i varsitt “spår”. Det räckte med en 

planeringsträff i veckan då arbetet diskuterades och utvärderades, utöver detta behövdes 

endast korta avstämningar i samband med lektionerna. De mindre grupperna innebär en 

stor fördel, säger Nils, det blir lättare att upptäcka och tillgodose elevernas behov. Han 

påpekar att i en liten och mer kunskapshomogen grupp ökar möjligheten att ge mer riktat 

stöd oavsett på vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig. De kritiska aspekter som lärarna 

lyfte fram var hur gruppindelningen utförs. De påpekar att det är viktigt att eleverna inte 

alltid nivågrupperas utan att det ska finnas ett tydligt syfte med grupperna.  Den här typen 

av parallell samundervisning innebar en uppdelning av klassen i tre olika rum, vilket ställer 

stora krav på tillgängliga lokaler.  

 

Speciallärarens upplevelse var att undervisningen i större utsträckning kunde anpassas efter 

varje elevs behov, vilket även grundskolans läroplan anger. Samtliga elever utmanades på 

sin nivå, enligt de medverkande lärarna. En annan fördel var att det, i den lilla gruppen, var 

möjligt att vänta med att höja nivån på undervisningen tills alla förstod, när alla i gruppen 

var på ungefär samma nivå. En kritisk aspekt av den här typen av parallellundervisning är att 

det är svårt att få en överblick över klassens kunskaper och utveckling då undervisningen 

sker i olika rum, något som kanske förstärks i rollen som speciallärare som inte följer klassen 

övriga lektioner. En annan reflektion är att den här typen av parallellundervisning passar bra 

under en begränsad tid men det är viktigt att nivågrupperingarna inte blir statiska.  

 

Stationsundervisning valdes som samarbetsform inför det andra arbetsområdet under 

aktionen. Detta innebar att klassen nu delades in i fyra nya grupper. Dessa arbetade i 

klassrummet vid fyra olika stationer, där alla elever i gruppen satt tillsammans runt ett bord 

när de arbetade och roterade sedan mellan stationerna. Arbetsuppgifterna varierade vid de 

olika stationerna vilket innebar att vissa var självgående och andra krävde mer vuxenstöd. 

Planeringsarbetet startades med planering av vad arbetet vid de olika stationerna skulle ha 

för innehåll och sedan delades de praktiska arbetsuppgifterna upp mellan oss. Vi bestämde 

vem som skulle ansvara för vad under lektionerna. Tydliga roller är viktigt så att alla vuxna 

vet vad som förväntas av dem, då kan vi dessutom utnyttja resurserna optimalt, framhåller 
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Nils. Vår ambition var att träffas för planering en gång per vecka med kortare avstämningar 

däremellan.  

 

Framgångsfaktorer som lärarna lyfter fram är att det även i denna samarbetsform är möjligt 

att koncentrera sig på ett färre antal elever åt gången vid de stationer som kräver mer 

vuxenstöd. När vi utmanar eleverna är det viktigt att vi finns där, framhåller Nils, så de 

vågar stanna kvar i sitt lärande och känner att de har stöd från lärare och varandra. Anna 

uttrycker att arbetsformen har gjort att man fått syn på sådant hos eleverna som man inte 

reflekterat över tidigare: ...det kan gälla kunskaper och förmågor de har - eller inte har. Nils 

framhåller att det varit otroligt värdefullt att vara ytterligare en lärare i klassen. Han påpekar 

att det inte bara är det som varit framgångsrikt: ...det kan vara många lärare i ett klassrum 

utan att det blir bättre för eleverna. Det vi har gjort är att vi tänkt till om innehållet och 

anpassat och organiserat för att få ut det mesta av det för eleverna. Båda lärarna påpekar 

att det här är ett arbetssätt som lämpat sig både för dem och deras elevgrupp och de 

kommer att använda det i sin undervisning. De tror att det beror på att de arbetat mycket i 

mindre grupper så eleverna är vana vid det arbetssättet.  I denna samarbetsform finns också 

faran att bilda statiska grupper, påpekar de båda lärarna, så även här bör gruppindelningen 

vara genomtänkt. En annan kritisk aspekt som tas upp av lärarna är tiden. Samarbete kräver 

gemensam tid att planera, reflektera och analysera och vi har inte alltid haft tillräcklig med 

tid. 

 

Specialläraren reflekterar över hur stationsundervisningen utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv särskilt bidragit till ökad kommunikation samt stärkt möjligheten till lärande i en 

praxisgemenskap. Detta har visat sig genom att varje elev möter alla lärare i rummet då de 

rör sig mellan stationerna, samtidigt som vi lärare möter varje elev i ett mindre 

sammanhang. Stationsundervisning ökar möjligheterna för elever att kommunicera och föra 

resonemang i elevgruppen och med lärarna. På så sätt ökar talutrymmet fördelat på alla 

elever på ett helt annat sätt än i helklassundervisning. Det varierade arbetssättet vid de 

olika stationerna tycktes öka motivationen hos eleverna, då de arbetade intensivt under 15 

minuter vid varje station. En annan reflektion var att det var arbetsro i klassrummet trots 

diskussioner i grupperna, varierade aktiviteter och stationsbyten. Detta hade kunnat vara en 
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kritisk aspekt i en klass som inte var van vid ett arbetssätt med regelbundet samarbete och 

samtal i smågrupper och med en annan gruppsammansättning. 

6.3.2 Årskurs 5 

Lektionerna har startat och avlutats med assisterande samundervisning medan lektionens 

mittenparti oftast bestått av parallell samundervisning. Redan vid första planeringstillfället 

diskuterades att flexibiliteten mellan dessa två samverkansformer nog skulle passa gruppen 

och oss lärare bäst då det skulle möjliggöra snabba förändringar som kunde anpassas efter 

de behov som identifierades. Detta gjorde att behovet av samplanering blev stort. En längre 

planeringstid i veckan och flera korta möten före- och efter lektionerna behövdes, för att 

stämma av hur det gick för eleverna och hur vi skulle fortsätta.  

 

Med den assisterande samundervisningen startade oftast Oscar lektionerna, hade den 

ledande rollen i inledningen och gav instruktioner till alla elever. Allt eftersom specialläraren 

blev ett känt ansikte i klassen kunde detta varieras och lektionen även ledas av 

specialläraren. Den assisterande läraren roterade mellan elever i behov av assistans, för att 

förenkla, klargöra eller konkretisera innehållet i lektionen.  

 

Stina anser att assisterande samundervisning påskyndar att alla kommer igång och tycker att 

samverkansformen varit särskilt bra i början av ett arbetsområde, eftersom de som varit 

osäkra då fått möjlighet till extra genomgång och förtydligande. Hon fortsätter reflektera 

över att när eleverna förstått grunderna visar de större vilja att arbeta och arbetsron blir 

tillfredsställande. Oscar tar upp möjligheten att som matematiklärare få sätta sig med en 

enskild elev utan att bli avbruten och uttrycker: Att egen tid med en av eleverna i 20 - 30 min 

kan göra nytta för resten av veckan. Ytterligare en framgångsfaktor är att alla får tillgång till 

utökat stöd och ingen blir exkluderad. Stina ser en kritisk aspekt i att assisterande 

samundervisning kan upplevas rörigt då det är flera vuxna i klassrummet, vilket kan påverka 

elever med koncentrationssvårigheter eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

negativt.  

 

Specialläraren reflekterar över att ökad lärartäthet bidrog till större möjlighet att tillmötesgå 

Skollagens (SFS 2010:800) krav på att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i 
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sitt lärande för att utvecklas så långt som möjligt enligt de uppsatta målen för utbildningen. 

De elever som inte påkallar så mycket uppmärksamhet blev nu blev sedda. Specialläraren 

hävdar dessutom att assisterande samverkansform är lätt att genomföra, kräver inte så 

mycket planering och kan av den anledningen vara bra att använda vid tidsbrist. 

Arbetsbördan kan bli ojämlik då en har huvudansvaret för lektionen. För att undvika det kan 

lärarna turas om att leda lektionen, eller dela upp ansvaret så att den ene har 

huvudansvaret för uppgifter och konkret material medan den andre har huvudansvaret för 

detaljplaneringen.  

 

I parallell samundervisning instruerar, övervakar och hjälper specialläraren och klassläraren 

olika grupper samtidigt. Här följer speciallärarens beskrivning av hur utvärdering i direkt 

anslutning till lektionerna lett till nya flexibla grupperingar för att möta elevers särskilda 

behov.  

 

Efter att eleverna gjort en självskattning och satt upp personliga mål, delades klassen i två 

grupper. En grupp bestod av sex elever som enligt elevernas självreflektioner hade minst 

förkunskaper inom arbetsområdet. En SUM-elev jobbade enskilt med Stina medan den 

andra SUM-eleven ingick i den lilla gruppen, som fick möjlighet att arbeta gemensamt med 

speciallärare. Eleven uttryckte efter lektionen en frustration över att inte förstå. Detta 

kommunicerades mellan lärarna och under nästa lektion gjordes en ny indelning då 

speciallärare jobbade med de båda SUM-eleverna och en tredje elev. 

 

Den nya gruppen gick ut ur klassrumsmiljön och kombinerade praktiska övningar med 

matematiskt symbolspråk. Eleverna, och speciellt SUM-eleven, blev motiverad och verkade 

få ökat självförtroende. Efter lektionen bedömde specialläraren att eleven var mogen att 

jobba självständigt. Samtidigt visade det sig att det varit mycket jobbigt för den 

utåtagerande eleven i klassrummet. Efter kommunikation med Oscar bestämdes att SUM-

eleven skulle få jobba i klassrummet under nästa lektion och att specialläraren skulle jobba 

med den utåtagerande eleven, som inte använt arbetstiden effektivt under arbetsområdet.  
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För den utåtagerande eleven blev detta ett repetitionstillfälle och en chans till extra 

genomgång där så behövdes. I klassrummet var det arbetsro, motivationen var hög och en 

av SUM-eleverna klarade att jobba självständigt och såg stolt och glad ut, enligt Oscar. Efter 

utvärdering av lektionen med Oscar beslutades att delar av nästa lektion skulle innehålla 

ännu en praktisk matematiklektion med de två SUM-eleverna.  

 

Samverkansformens upplägg har byggt på att speciallärare och matematiklärare pratat ihop 

sig då de tyckt olika, vågat prova nya idéer, lyssnat på varandras argument och varit flexibla. 

Lärarna accepterade att planeringar ändrades utifrån nya förutsättningar i situationen. 

Oscar anser att samarbetet kring undervisningen är en process där man måste få prova sig 

fram och diskutera vad som blev bra och vad som inte gav önskvärt resultat och sedan 

komma fram till hur man vill göra i nästa steg.  Han poängterar också att ju mer 

samplanering som hunnits med desto bättre anpassad har undervisningen blivit.  

 

En stor framgångsfaktor med den parallella samverkansformen var de flexibla 

grupperingarna. Att kontinuerligt göra nya anpassningar efter gruppens aktuella behov 

innebar att fler kunde få stöd i tidigt skede, berättar Oscar. Medan speciallärare undervisade 

klassen fick Oscar möjlighet att själv ge den utåtagerande eleven egen tid, vilket förbättrade 

situationen även på andra lektioner. Elever i behov av utmaningar kunde också få gå ut i 

grupp och få genomgångar på högre nivå av speciallärare, vilket enligt Oscar verkade 

motivationshöjande för dem. En elev med svagt självförtroende i matematik, men som i det 

här området fick gå ut och få en utmanande genomgång, utbrast full av beundran över sin 

nya kunskap: Jag ska berätta för mamma att jag kan det här! Hon kommer att tro att jag är 

ett geni! Den kritiska aspekt som påträffats med parallell samverkansundervisning är 

tidsaspekten. Oscar anser att det är viktigt att man får de korta stunderna före och efter 

lektionerna för snabb utvärdering och planering av nästa steg.  Han tycker också att ju mer 

vi pratat ihop oss desto bättre resultat har det blivit. Under aktionen har även kritiska 

aspekter synliggjorts då gruppsammansättningar inte blivit bra. Vid ett tillfälle då 

speciallärare tagit ut åtta elever i behov av utmaningar, visade det sig ha en negativ effekt 

på övriga klassens motivation och arbetsiver. 
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Specialläraren framhåller stora fördelar med den ökade kommunikationen mellan lärarna 

och kan utifrån det sociokulturella perspektivet tydligt se hur språket varit grundläggande 

för att effektivisera undervisningen och fördela resurserna på bästa sätt.  Organisation av 

pedagogiska resurser hamnade i fokus för att skapa bästa förutsättningar för utveckling, 

vilket också överensstämmer med Skolverkets rekommendationer (Skolverket, 2014a). Fler 

elever fick hjälp tidigt och samverkansformen verkade motivationshöjande för såväl SUM-

elever som elever på hög kunskapsnivå. Specialläraren anser också att framgångsrik parallell 

samundervisning kräver målmedveten förberedelse, men att insatsen på lektionen blir bäst 

om man är lyhörd för eleverna i situationen och klarar att improvisera. Ett ömsesidigt 

förtroende mellan speciallärare och matematiklärare är ett måste då flexibla grupperingar 

kan användas på bästa sätt om det görs kontinuerliga utvärderingar av hur undervisningen 

tar sig uttryck. Speciallärarens åsikt överensstämmer med Oscars om att ju mer 

kommunikation som hunnits med desto bättre anpassningar har det blivit för individen.  

6.4 Hur samverkan påverkat möjligheterna att anpassa 
matematikundervisningen  

Här följer ett avsnitt där vi presenterar hur samverkan påverkat möjligheterna att anpassa 

matematikundervisningen genom att arbeta med de identifierade utvecklingsområdena 

individanpassad undervisning och medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande. Då 

arbetet i de båda klasserna haft olika karaktär har resultatet separerats. Båda årskursernas 

redogörelser avslutas med speciallärarens kommentar. 

6.4.1 Årskurs 3 

6.4.1.1 Individanpassning 

Möjligheterna till att ge stöd åt alla elever har ökat genom samverkan, konstaterar Nils. Han 

lyfter fram SUM-eleverna som de elever där utvecklingen varit tydligast och menar att 

samverkan har möjliggjort att de fått en lugnare undervisningssituation, snabbare rätt stöd 

och en chans att ställa frågor på ett annat sätt än i helklass. Lärarna påpekar att 

undervisningen tidigare i större utsträckning legat på medelnivå, vilket inneburit att elever i 

svårigheter fått hjälpas framåt samtidigt som de i behov av utmaningar inte riktigt hunnits 

med. Lärarna menar att undervisningen under aktionen har öppnat nya möjligheter då den 
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varit anpassad efter den nivå eleverna befinner sig på vilket gjort att alla elever har 

utvecklats. Jag tycker att den samverkan vi har haft mellan speciallärare och 

matematiklärare gett oss större möjligheter att göra anpassningar, både för elever i behov 

av stöd samt elever i behov av utmaningar, konstaterar Anna. Hon menar att det är genom 

samplanering då speciallärare och lärare diskuterat och reflekterat över vilket innehåll 

matematiklektionerna ska ha som progressionen blivit tydligare och möjligheten att ge 

utmaningar till alla på den nivå där de befinner sig ökat. Det har funnits fler nivåer än 

tidigare av svårighetsgrader på alla uppgifter, vilket motiverat samtliga elever. Nils lyfter 

fram närheten till den mindre elevgruppen och påpekar att när man sitter nära en grupp 

elever så blir det tydligare hur de tänker och deras tankegångar kan följas. Det gör att 

möjligheten att ge direkt feedback ökar och det i sig är ett ökat stöd för eleverna.  

6.4.1.2 Medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande 

Mål och progression 

För att öka motivationen hos eleverna och synliggöra målen har arbete med 

självskattningsstegar använts. Det har inneburit att eleverna först har fått göra en 

självskattning av sina kunskaper på en stege där kunskapsnivån ökat för varje steg. Sedan 

har de fått sätta upp realistiska mål på stegen, arbetat med uppgifter på sin nivå och sedan 

fyllt i hur långt de kommit kunskapsmässigt. Anna framhåller att eleverna har blivit 

medvetna om sitt lärande på ett helt annat sätt än tidigare. Hon påpekar samtidigt att det är 

ett nytt arbetsverktyg för eleverna som tar tid att arbeta in och reflekterar över att vi skulle 

ha gett eleverna mer tid till arbetet med stegarna. Nils menar att de elever som behöver 

utmaningar har blivit sporrade att lära mer när de tydligt kan se sin utvecklingspotential på 

självskattningsstegen. Vi ser att stegarna får elever på alla kunskapsnivåer motiverade att 

vilja mer, framhåller han. 

Dynamiskt mindset 

Aktionen inleddes med att en powerpointpresentation presenterades för eleverna i syfte att 

öka förståelsen för vad som påverkar matematikinlärningen. Den framgångsfaktor som 

tydligast lyftes fram var dynamiskt mindset för att medvetandegöra eleverna om vilken 

påverkan inställning, självförtroende och ansträngning har på inlärningen. Tydliga budskap 
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var också motivationens betydelse och att hjärnans kapacitet går att träna. Detta visade sig 

inte bara bli startskottet för aktionen utan även av stor betydelse under hela 

undervisningsperioden. Dessa faktorer för inlärningen diskuterades med jämna mellanrum 

under de fem veckorna aktionen pågick. Anna tycker att detta arbete var precis vad klassen 

behövde: Aktionen har öppnat ögonen både hos oss och eleverna, att eleverna ska utmanas 

och inte ge upp. Nu är vi inte rädda att det ska kännas för utmanande för eleverna”, 

konstaterar Anna. Hon menar att de tidigare kanske varit rädda för att det ska kännas för 

svårt för eleverna och därför inte vågat utmana dem. Hon konstaterar: eleverna i behov av 

stöd som varit negativa till ämnet och inte haft något driv har blivit positiva, det är bättre 

stämning. Jag tror att det är på grund av att de känner sig säkrare. Det har blivit okej att 

kämpa. Nils hänvisar till James Nottinghams tankar om “lärandegropen” (se sid 15), att våga 

stanna där, vingla och vara i lärande tycker han är en insikt som utvecklat både lärare och 

elever. En ny insikt för Nils är också att det är möjligt att träna upp sin hjärnkapacitet. Det 

har resulterat i att eleverna fått arbeta med appen Vektor 15 minuter under ett antal 

matematiklektioner då det funnits tillgång till Ipads. Vektor är ett träningsprogram som 

utvecklats av hjärnforskare och matematiker. Det tränar matematik baserat på tallinjen, 

arbetsminne och andra kognitiva funktioner (Klingberg, 2016). Många av eleverna har blivit 

sporrade av träningen och fortsatt öva hemma.  

Återkoppling och repetition 

Genom att lektionerna har startat med en tydlig återkoppling till föregående lektion och en 

repetition av begrepp inom arbetsområdet har det blivit tydligare för eleverna vad det är vi 

arbetar med. Detta har sedan knutits ihop med en repeterande avslutning av lektionerna, 

beskriver Nils. Han menar att han blivit bättre på att tydliggöra lärandet genom att vid 

upprepade tillfällen göra eleverna medvetna om vad de arbetar med och vad de lär sig. Han 

tillägger att det faktum att fokus varit riktat på ett område under en längre tid också varit 

ett nytt och värdefullt sätt att arbeta. Eleverna har därigenom möjlighet att fördjupa sig i 

området på sin nivå under en längre tid. Anna menar att målen för arbetsområdet på detta 

sätt förtydligats och inte bara genom självskattningsstegarna, eleverna blir så medvetna om 

vad vi arbetar med, det är aldrig någon tvekan, eftersom vi återkommer till det hela tiden. 
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6.4.1.3 Speciallärarens sammanfattande kommentar 

Specialläraren reflekterar över att undervisningen innefattar ett bredare spektrum av 

kunskapsnivåer nu vilket innebär att individanpassningen har ökat för alla elever. Det 

överensstämmer med Skollagen (2010:800) som understryker att undervisningen inte bara 

ska ge stöd åt elever i svårigheter utan att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt 

utifrån sina förutsättningar. För att anpassa undervisningen efter varje elevs behov har en 

ökad användning av konkret material använts i genomgångarna, vilket visat sig vara särskilt 

viktigt för SUM-eleverna. Det blir tydligt att eleverna behöver materialet som stöd till en 

början för att sedan kunna släppa det då innehållet blivit begripligt. Det har även upplevts 

lättare för eleverna att använda det konkreta materialet i mindre grupp där det blivit en 

naturlig del av undervisningen. Under aktionen fäller en SUM-elev kommentaren: Jag har 

lärt mig och se vad jag lärt mig. Eleven syftar på arbetet med självskattningsstegar. Det som 

möjligtvis också kan ha bidragit till den känslan är ökad reflektion och repetition i slutet av 

lektionerna samt att lektionerna börjat med en repetition av tidigare arbete. På så sätt har 

lärandet blivit synligare samt att det blivit en tydligare “röd tråd” genom arbetet. 

Återkoppling och repetition blir således inte bara en möjlighet till fler repetitionstillfällen av 

innehållet i det matematiska området utan även ett förtydligande av vad det är eleverna 

arbetar med. Precis som Nils påpekar har det varit värdefullt att arbeta med ett och samma 

matematiska område under en längre tid. Det har gynnat SUM-eleverna som har fått 

möjlighet att fördjupa sig i innehållet, fått en tydlig målbild och givits många tillfällen att 

repetera kunskaper och begrepp. En annan intressant aspekt som specialläraren reflekterar 

över är att samtliga elever sporras av de ökade utmaningarna men att det kanske är hos 

SUM-eleverna motivationen har ökat mest. De litar på sig själva på ett helt annat sätt än 

tidigare och uttrycker själva att de blivit bra på att inte ge upp. 

6.4.2 Årskurs 5 

6.4.2.1 Individanpassad undervisning 

 Samverkan har enligt Oscar ökat mängden anpassningar till samtliga elever. Generella 

anpassningar på gruppnivå går bra att genomföra som ensam matematiklärare, men 

individanpassad undervisning är i mycket större utsträckning möjlig att göra i samverkan 

med speciallärare, tycker han. Oscar anser att det varit stor hjälp för eleverna i behov av 
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stöd att få arbeta praktiskt, men också att de tillsammans med speciallärare mera tydligt 

kopplat samman det konkreta arbetet med det matematiska symbolspråket. SUM-eleverna 

tycker också att det är kul och då är ju det en mening i sig, säger Oscar och förklarar vidare 

att då SUM-eleverna förstår och klarar vissa saker själva ökar deras självförtroende, vilket 

bidrar till att motivationen höjs. Trots individuella vinster för SUM-elever och elever i behov 

av utmaningar lyfter Oscar elever som ligger strax över gränsen att klara lägsta kunskapskrav 

som de största vinnarna av samverkan. SUM-eleverna måste få hjälp, annars kommer de 

inte igång. Eleverna i behov av utmaningar behöver förses med lämpliga arbetsuppgifter och 

den utåtagerande eleven behöver hjälp både med att komma till ro själv, men även att ge 

arbetsro. De elever som är svårast att hinna med är de som jobbar på och inte kräver någon 

uppmärksamhet, men som också är i behov av bekräftelse, uppmuntran och stöttning för att 

utvecklas optimalt, säger Oscar.  

6.4.2.2 Medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande 

 Mål och progression 

 För att tydliggöra mål och synliggöra elevernas progression infördes ”Framstegsboken” där 

eleverna fick klistra in en självskattningsmatris (bilaga 9), färglägga de uppgifter de kände sig 

säkra på att klara av och sedan sätta upp realistiska mål som de skulle uppnå under 

arbetsområdets gång. När arbetsområdet avslutades färglade eleverna nya saker de lärt sig 

med en annan färg och kunde på så sätt tydligt se sin progression. Jag gillar 

självskattningsmatriserna, det är otroligt smart att fylla i det innan och sedan efter 

arbetsområdet. Det blir så tydligt att nu har jag faktiskt lärt mig, säger Oscar. Stina 

framhåller också fördelen att man som pedagog kan titta i Framstegsboken och se var 

eleven är i sitt arbete, och på så sätt ge dem utmaningar på rätt nivå. Stina poängterar att 

matriserna är på för hög nivå, vilket gjorde att SUM-eleverna inte kunde se så mycket 

progression och efterlyser därför en annan typ av matriser till dem.  

Dynamiskt mindset 

Samverkan i undervisningen inleddes med en powerpointpresentation som bland annat 

handlade om dynamiskt mindset och att alla kan lära sig matematik och träna upp sin 

förmåga att tänka. Vikten av att anstränga sig och att arbeta med uppgifter på lagom 

utmanande nivå behandlades också. Efter att ha presenterat forskning som visat att tio 
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minuters ansträngning för hjärnan om dagen i tre veckor ger en synlig förändring i hjärnan, 

startade eleverna med just tio minuter hjärngympa om dagen i tre veckor. Genom 

samverkan utformades idéer om innehåll med varierat utbud, för att vara utmanande och 

stimulerande för alla elever. Hjärngympan, som bestått av fritt val av utmaning i form av 

sudoku, tangrampussel, tändsticksproblem, talrader, mönster och dylikt i olika 

svårighetsgrader har visat på hög motivation och många har varit så engagerade att de inte 

velat sluta när tiden varit ute. Det har varit positivt att alla kunnat delta på olika nivåer och 

att de själva kunnat välja uppgift och utmana sig successivt, tycker Stina. Efter första 

hjärngympan förklarade en elev för en parallellklasskompis: Från och med idag kommer alla 

i vår klass att bli smartare och smartare i tre veckor. Kommentaren signalerade motivation, 

men visade också en brist på förståelse av budskapet att hjärnan utvecklades av all 

ansträngning och inte bara hjärngympan.  

Återkoppling och repetition 

För att främst stärka SUM-elever och de som kunskapsmässigt ligger just över lägsta 

kunskapskrav beslöts att öka tydligheten och antalet repetitionstillfällen i 

undervisningen. Lektionerna skulle starta med tillbakablick på förra lektionen, någon typ av 

återkoppling till eleverna efter genomgången och en återknytning till lektionsinnehållet i 

slutet av lektionen. Att avsluta med någon typ av repetition är en sak som jag gjort för lite 

tidigare, men som jag gör varje lektion nu, säger Oscar. Aktuella begrepp har tydliggjorts i en 

begreppslista, listan har fått växa på whiteboarden under arbetsområdets gång och 

kontinuerligt använts. Ökad mängd repetitioner har varit bra, säger Stina och berättar vidare 

att SUM-eleverna fått jobba med samma område under lång tid, men fått nya utmaningar 

och uppgifter, vilket hon anser vara positivt. Stina tycker att genomgångarna varit tydliga 

och att mindre frågor kommit då eleverna skulle börja jobba.  

6.4.2.3 Speciallärarens sammanfattande kommentar 

Specialläraren reflekterar över värdet av att följa en klass under alla matematiklektioner 

under en period. Helhetsbilden som byggdes upp, hjälpte till att skapa förståelse för hur 

arbetet med enskilda SUM-elever behöver läggas upp för att eleven ska få chans att klara 

arbetsuppgifter självständigt. Samverkan mellan professionerna ökade på så sätt 

möjligheten att ge eleverna den ledning och stimulans de var i behov av för att utvecklas så 
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långt som möjligt enligt de uppsatta målen, vilket vi tidigare beskrivit står i Skollagen (SFS 

2010:800). 

 

Det är också ett värde i sig att specialläraren finns för alla elever, då det verkar upplevas mer 

positivt och mindre utpekande för SUM-eleverna att arbeta med specialläraren då 

specialläraren i nästa stund arbetar med andra elever. SUM-eleverna verkar uppleva sig 

själva som en del i en praxisgemenskap i större uträckning än tidigare. Självskattningarna 

har tydliggjort för eleverna vad de kan och vad deras nästa steg att lära sig blir. För 

motivationen är det viktigt att alla elever får se progression och det behövs därför 

skattningsmatriser med färre kunskapsområden och med flera steg alternativt någon typ av 

kunskapsstege till SUM-eleverna för att de ska få syn på sin utveckling. Specialläraren 

reflekterar även över elevens kommentar om att bli smartare och förstår att alla elever har 

förstått powerpointen på sitt sätt och att det därför blir viktigt att återkomma till den för att 

bland annat skapa förståelse för att all ansträngning tränar hjärnan. Direkt återkoppling till 

enskilda elever har kunnat genomföras i högre grad då vi varit två lärare, vilket varit en 

framgångsfaktor då språket är grundläggande i läroprocesserna. En direkt återkoppling till 

eleverna i anlutning till genomgångarna anser specialläraren också verkar 

motivationshöjande och går bra att genomföra även efter samverkansperioden.  

Specialläraren reflekterar också över den ökade mängden repetitioner och ser detta som ett 

användbart verktyg, vad gäller att befästa kunskaper i långtidsminnet framför allt hos elever 

i matematiksvårigheter. 
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7. Diskussion och analys   

Diskussionen och analysen utgår från studiens syfte och forskningsfrågor. Här diskuteras 

samverkans effekter på anpassningar i matematikundervisningen, de professionella 

samtalen och valen av utvecklingsområden. Resultatet diskuteras och analyseras utifrån 

forskningslitteraturen samt studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter följer ett avsnitt 

där speciallärarna blickar framåt mot sin kommande yrkesroll och avslutningsvis en 

metoddiskussion samt ett slutord innehållande förslag på vidare forskning.  

7.1 Samverkans effekter på anpassningar i matematikundervisningen 

 
Resultatet av denna studie visar att samverkan mellan speciallärare och matematiklärare 

stärker möjligheterna till lärande och leder till ökad individanpassning. Samundervisningen 

har ökat lärartätheten och visat sig förbättra möjligheten att differentiera och 

individualisera undervisningen. Detta ligger helt i linje med Sundqvists (2014) 

forskningsresultat som beskriver att samundervisning leder till utökat stöd till elever. 

Informanterna i vår studie har även förtydligat att samverkan i större utsträckning lett till 

ökade generella anpassningar på gruppnivå. En av informanterna poängterar att generella 

anpassningar som utvecklats under aktionen också går att fortsätta med efter 

samverkansperioden, men att många anpassningar på individnivå bygger på utökning av 

kompetenta lärare. Av skollagen framgår att det ska finnas personal med kompetens för att 

tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Om läraren däremot inte får 

detta stöd finns det risk att problemen förvärras (Skolverket, 2014b). 

 

Anpassningar på individnivå för SUM-eleven ska genomföras i en social gemenskap, 

eftersom det är där inlärning sker bäst och interaktion har betydelse för inlärningen (Dysthe, 

2003). Utformningen av specialundervisningen bör samspela med den vanliga 

undervisningen (Engström, 2015) och enligt Skollagen ska den undervisning som bedrivs 

vara inkluderande. Detta innebär att särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör. Att arbeta i en praxisgemenskap behöver inte innebära att eleverna jobbar i 

klassrummet hela tiden. En flexibilitet mellan praktiska övningar kopplat till symbolspråket 

tillsammans med speciallärare för att ge förförståelse, följt av självständigt arbete i 
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klassrummet har i studien visat sig vara en framgångsfaktor för SUM-eleverna. Ahlberg 

(2001) poängterar hur viktigt det är med kommunikation i matematikämnet. Det 

matematiska symbolspråket måste utgå från och bindas samman med elevernas eget språk 

om det ska få en innebörd för eleverna.  

 

När det gäller organisering av särskilda stödinsatser har flexibla grupperingar givit positiva 

resultat (Skolverket, 2009). I linje med Persson och Perssons (2012) forskning har ett 

samspel mellan att delta i klassrumsundervisningen och att få tillgång till undervisning i liten 

grupp eller enskilt visat sig vara framgångsrikt för SUM-eleverna i studien. De fick då ta del 

av den interaktion och dynamik som uppstod i klassrummet samtidigt som de fick möjlighet 

att tillsammans med specialläraren bygga upp grundläggande kunskaper och förmågor i liten 

grupp eller enskilt.  Under aktionen har SUM-elevernas självförtroende i matematik upplevts 

öka genom stunder av självständigt arbete som eleven klarat, men som ligger på en nivå 

eleven inte klarat tidigare. Då SUM-eleven har behov av att förstärka matematiska förmågor 

som ligger utanför klassens pågående arbetsområde bör, enligt speciallärarna, denna 

undervisning ske utöver matematiklektionerna, eftersom eleverna annars tas ur sitt 

sammanhang och går miste om undervisning i det pågående arbetsområdet. Sådan 

undervisning kan hellre ske genom exempelvis intensivmatematik. Intensivundervisning har 

visat sig gynna osäkra elever i hög grad då de har fått stärka sin självbild genom att bearbeta 

svårigheter i en trygg miljö samtidigt som de fått syn på sin progression (Sjöberg, Albertsson 

& Lindholm, 2016).  

 

Individuella anpassningar i form av utmaningar på rätt nivå, snabbare arbetstakt och med 

inslag av genomgångar på mer avancerad nivå har i studien visat sig vara 

motivationshöjande för elever på hög kunskapsnivå.  I grundskolans läroplan (Skolverket, 

2016) finns det beskrivet att skolan ska anpassa undervisningen efter varje elevs behov, 

vilket inte bara handlar om att ge stöd åt elever som är i svårigheter utan även om att 

utmana de elever som är i behov av det (Lundin, 2017). Vissa anpassningar på individnivå 

bygger på kompetent samverkan och är mycket svårt att få till som ensam matematiklärare. 

Speciallärarna anser att det därför är av största vikt att speciallärare och matematiklärare 

planerar hur undervisningen på bästa sätt kan fortgå efter avslutad samverkansperiod. 
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Generella anpassningar på gruppnivå i form av ökad effektivitet av start och avslut av 

lektioner i form av återknytning, repetition och återkoppling har, enligt lärare i studien, gjort 

att fler elever förstår mer i ett tidigare skede. Forskning visar också att en återkommande 

repetitionen av exempelvis betydelsebärande begrepp gör att kunskapen lättare fastnar i 

långtidsminnet (Klingberg, 2011). Denna kontinuitet och repetition har visat sig bidra till 

positiva effekter hos elever i svårigheter. Den har även visat sig gagna elever som ligger 

strax över gränsen att klara lägsta kunskapskrav, som ofta visar osäkerhet och lågt 

självförtroende i matematik. Det här sättet att arbeta bidrar även till en ökad 

kommunikation i klassrummet. Läroplanen anger också att undervisningen ska ge 

förutsättningar för att kommunicera om matematik (Skolverket, 2016).  

 

Alla samverkansformer har framgångsfaktorer och kritiska aspekter. I studien blev det 

tydligt att valet av samverkansform påverkades av olika faktorer. Elevsammansättningen 

hade betydelse då det i ena klassen fanns elever som hade svårt med förändringar, vilket 

gjorde att vi inte kunde göra några stora förändringar i arbetssätt. Val av samverkansform 

har under aktionen varit beroende av vilket arbetsområde som bearbetats och vad som ska 

uppnås under samverkansperioden. De olika förutsättningarna har enligt speciallärarna haft 

betydelse för hur samverkan i de respektive klasserna gestaltat sig och vilka 

samverkansformer som valt att användas. Vid samverkan är det därför viktigt att, ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv, initialt observera klassen samt samtala med 

matematikläraren. Det ger specialläraren möjlighet att få en bild av undervisningen, 

klassammansättning och behov i klassen. Det är en förutsättning för att sedan kunna föreslå 

och tillsammans genomföra förändringar i undervisningen. Alla förändringar bör ske i 

samförstånd, eftersom det enligt speciallärarna är viktigt att matematikläraren känner sig 

bekväm i undervisningssituationen. En informant nämnde att om läraren ser ut att ha roligt, 

så smittar det av sig, vilket är motivationshöjande och det kan också styrkas av den 

sociokulturella teorin om att lärande är en social företeelse (Dysthe, 2003). 

7.2 De professionella samtalen  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv anser speciallärarna att samarbetande samtal med 

matematiklärare, i planering av undervisning, leder till ny kunskap om hur de tillsammans 
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kan planera undervisningen för alla elever. Speciallärarna ser kopplingen mellan 

samarbetande samtal och samundervisning som en stor framgångsfaktor för lärares 

personliga utveckling av sin undervisning. I planeringen och genomförandet av den 

gemensamma undervisningen sker ett kollektivt situerat lärande (Dysthe, 2003). Genom att 

speciallärarna bidrar med specialpedagogiska kunskaper och lärarna med sina kunskaper om 

matematikundervisning samt om elevgruppen och de enskilda eleverna sker även det som 

Dysthe kallar ett distribuerat lärande. Det innebär att kunskap fördjupas genom att 

människor delar med sig av sin kunskap till andra.  Det räcker inte bara med ett 

kunskapsutbyte utan det som blev tydligt under samtalen var vikten av att diskutera, 

reflektera och analysera praktiken för att komma fram till nya kunskaper och insikter. 

Sundqvist (2014) hänvisar denna del av samtalet till den del som stimulerar tänkandet. Även 

lärarna poängterar att diskussionerna varit givande och att samtalen måste få ta tid. Detta 

stöds av Dysthes teori om att lärandet i huvudsak är socialt, vilket innebär att interaktionen 

har stor betydelse för kunskapsbildningen.  

 

Även om samtalen varit av samarbetande karaktär anser vi att specialläraren har en viktig 

roll som samtalsledare så att samtalen får en tydlig struktur och ett tydligt innehåll, vilket 

även en av lärarna bekräftar. När möjligheten finns att sätta sig ner och prata ostört är det 

lätt att fastna i samtal om enskilda elever, något som lärare i denna studie också vittnar om. 

Struktur och innehåll i samtalen är extra angeläget eftersom den tid vi har till vårt 

förfogande är begränsad. Svårigheten att hitta tid till gemensamma samtal har visat sig vara 

en kritisk aspekt som samtliga lärare tagit upp. Tidigare forskning har också påvisat denna 

svårighet (Sundqvist, 2014). 

 

Speciallärarna har erfarit att det som samtalsledare och kollega är oerhört viktigt att vara 

lyhörd i samtalet då det är lärarnas praktik som är i fokus. Detta bekräftar även en av lärarna 

som poängterar att det är deras vardag som diskuteras. En förutsättning för att samarbetet, 

enligt speciallärarna, ska bli bra är att de visar respekt för kollegorna och går försiktigt fram. 

Tillit, respekt och en vilja att samarbeta är faktorer i samtalet som även Sundqvist 

framhäver.  
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7.3 Utvecklingsområden i matematikundervisningen  

Utifrån kartläggningarna som gjordes i de båda klasserna identifierades i stort sett samma 

utvecklingsområden. Detta kan bero på att de valda utvecklingsområdena är sådana som 

kan anses vara generella svårigheter i den svenska skolan. Att utveckla den individanpassade 

undervisningen var något informanterna efterfrågade, men även ett behov som 

observerades av speciallärarna. Stöd för detta finns i Skollagen (2010:800) som anger att 

skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas. Vikten av 

att medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande är nog väl förankrad hos matematiklärare 

idag, men hur det iscensätts i praktiken kan nog ses som en generell svårighet. Här ser vi en 

tydlig framgångsfaktor av samverkan mellan speciallärare och matematiklärare då det 

möjliggör implementering av nya kunskaper i undervisningen. Det skapas ett lärande i 

klassrummet som gynnas av att deltagarna har olika kunskaper, lärandet sker i en 

praxisgemenskap (Dysthe, 2003).   

7.4 Samverkan i vår blivande yrkesroll 

I och med vårt (speciallärarnas) arbete med denna studie upplever vi att vi funnit ett sätt att 

arbeta som speciallärare i matematik som passar oss och som vi tror kan bli framgångsrikt 

på våra respektive skolor. Som vi tidigare nämnt finns speciallärarens uppdrag inte beskrivet 

specifikt i något av skolans styrdokument. Däremot ingår det i den specialpedagogiska 

yrkesrollen att stödja lärarna och delta i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten (Prop. 2013/14:160). Enligt vår åsikt, så 

räcker det inte att stanna där, eftersom lärandet är situerat, vilket innebär att lärande sker 

kollektivt och genom att delta i praktisk verksamhet (Dysthe, 2003). Vi anser att 

speciallärarna också måste in i undervisningssituationen för att i samverkan med lärarna 

utbyta idéer och utveckla möjligheten till individuella anpassningar. Att samverka tar tid om 

det ska genomföras på det sätt vi har gjort, genom att observera, intervjua, identifiera 

utvecklingsområden och sedan tillsammans med matematiklärare bestämma vilka 

utvecklingsområden som ska prioriteras och även delta på alla lektioner i den aktuella 

klassen.  Därför tror vi att det kan vara framgångsrikt att arbeta periodvis med olika 

matematiklärare och klasser, något som även Sundqvist (2014) kommit fram till i sin 

forskning.  Vi tänker oss också att detta kommer att möjliggöra en kontinuerlig 
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kompetensutveckling för våra matematiklärare på skolan eftersom vi, förutom att bidra med 

vårt kunnande, även själva får påfyllnad av nya kunskaper och goda exempel som sedan kan 

föras vidare till nästa lärare vi samverkar med. Här är det tydligt att lärandets utgångspunkt 

är den sociala gemenskapen som sker i en praxisgemenskap där lärandet främjas av att 

deltagarna har olika kunskaper och färdigheter (Dysthe, 2003). För att lärarna ska få det stöd 

de behöver med att anpassa verksamheten efter elevernas behov, har rektor ansvar för att 

ta tillvara på den specialpedagogiska kompetensen (Skolverket, 2014b). En viktig uppgift blir 

då att skapa förutsättningar för lärare och speciallärare att samverka. Grundförutsättningar 

bör skapas vid schemaläggning och organisation av verksamheten. Vi anser att 

specialläraren sedan har ett övergripande ansvar för att en givande samverkan med 

matematikläraren kommer till stånd. En samverkan som ska öka möjligheterna till lärande.  

7.5 Metoddiskussion 

I denna aktionsstudie är det vår egen praktik vi undersöker. Det gör att vi sedan tidigare har 

en inblick i den verksamhet som undersöks samt ett egenintresse av resultaten vilket gör att 

det kan ha påverkat vår möjlighet att vara opartiska i genomförandet av studien. Det i sig 

kan innebära att viktiga faktorer inte uppmärksammats (Denscombe, 2014). Detta har bland 

annat förebyggts genom att vi i samtal ställt många följdfrågor för att säkerställa att vi 

förstått rätt och intervjuer har spelats in för att i möjligaste mån undvika feltolkningar. Som 

tidigare nämnts valdes informanterna utifrån ett målinriktat urval. De hade visat intresse av 

ett utökat samarbete med speciallärare och en öppenhet för att prova nya sätt att arbeta. 

Det är faktorer som naturligtvis påverkar utfallet av studien. Med andra informanter kanske 

inte lika många förändringar varit möjliga att utföra i undervisningen vilket kunnat leda till 

ett helt annat resultat. 

 

Vid genomförande och analys av intervju kan det faktum att intervjuare och informant har 

en relation sedan tidigare ge både positiva och negativa effekter (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det kan vara positivt på det sätt att informanten känner sig trygg och vågar öppna sig och 

vara ärlig i sina svar. Det negativa kan vara att intervjuarens tolkning av informantens svar 

påverkas av antaganden som grundar sig på gemensamma erfarenheter och kunskaper. 

Våra teoretiska antaganden får stora konsekvenser för hur vi tolkar det personer uttrycker i 
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intervjusituationer (Nilholm, 2016). För att motverka detta försökte vi hålla oss neutrala i 

intervjusituationen och ställde följdfrågor samt bad informanterna utveckla sina svar för att 

vara säkra på att det var deras tolkning vi fick. En annan aspekt av intervjusituationen är 

huruvida informanten ger ärliga eller förväntade svar. Vid den första intervjun, då en 

beskrivning av undervisningen efterfrågades, gavs därför inte frågorna ut i förväg eftersom 

vi ville ha spontana svar. Vid det andra intervjutillfället, som berörde effekterna av aktionen, 

ville vi ha väl genomtänkta svar och gav därför ut frågorna i förväg. 

 

En kritisk aspekt av observationer är att de kräver ett visst mått av tolkning från 

observatören. Eftersom vi dessutom observerade vår egen praktik som vi själva är en del av 

kan detta påverka vår tolkning och objektivitet. Det kan även tänkas att lärarna förändrade 

sitt beteende då de visste att de observerades. Bryman (2011) framhåller dock att lärare 

oftast har många saker att göra under lektionen vilket får till följd att effekten av 

observatörens närvaro minskar. Under den del av aktionen som genomfördes i 

undervisningssituationen samverkade vi inte bara med lärarna utan arbetade även med 

eleverna. Vi hade då en fördel då vi redan var kända för eleverna och hade en relation till 

dem. Då relationen mellan lärare och elev är så viktig för lärandet hade det varit intressant 

att se om utfallet av studien varit detsamma om det först varit nödvändigt att vi skapat en 

god relation till eleverna. Det är även viktigt att poängtera att tiden för aktionen varit 

mycket begränsad. Det har inneburit att det varit svårt att se några långtgående effekter på 

samverkan. Då nya förändringar genomförs kan reaktionen vara positiv till en början för att 

sedan plana ut. Det har inte heller varit möjligt att genomföra för stora förändringar på 

denna korta tid. 

 

Slutligen vill vi tydliggöra den utmaning det innebär att vara deltagare i sin egen studie. Det 

kan vara svårt att distansera sig när det gäller ett arbete som engagerar, men vi har gjort 

vårt bästa vad gäller att vara opartiska i tolkningen av våra resultat. 
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8. Slutord och vidare forskning 
Vi har i denna studie undersökt hur speciallärare kan samverka med matematiklärare för att 

stärka lärandet hos elever i behov av anpassningar. Det har visat sig vara fullt möjligt att 

planera och genomföra samundervisning som förändrar praktiken så att undervisningen blir 

mer individanpassad. Detta är en insikt som är viktig för våra val av arbetsmetoder i vårt 

kommande yrke som speciallärare i matematik. Vi tror på detta sätt att arbeta där vi blir ett 

stöd för matematiklärare som upplever samma svårigheter i sin undervisning som vår fiktiva 

lärare Lena. En utökad samverkan mellan speciallärare och matematiklärare, där vi 

tillsammans arbetar för att utveckla undervisningen, anser vi vara en väg i rätt riktning för 

att stärka möjligheterna till lärande för samtliga elever. Lena, det finns hopp! 

 

För vidare forskning vore det intressant att fördjupa sig i detta område och vidga 

forskningsfältet. Det skulle vara av intresse att studera i vilken omfattning det är möjligt att 

samverka på detta sätt i perioder med samtliga matematiklärare på en skola under ett läsår. 

Det skulle då gå att studera vilka effekter samverkan får på elevernas lärande samt på 

skolans matematikundervisning.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1 
Information om anonymitet, konfidentialitet, inspelning, studiens syfte, tidsram 

 

Presentation av informanten 

Arbetslivserfarenhet, utbildning, kurser, fritidsintressen? 

Beskriv dina arbetsuppgifter på skolan 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Hur många mattelektioner har du per vecka? 

Vad tycker du om att undervisa i matematik? 

Vilka är de bakomliggande faktorerna till att du lägger upp arbetet i klassrummet som du gör idag 
(Utbildningar, förebilder, organisation, egna erfarenheter) 

 

Presentation av gruppen 

Vilka framgångsfaktorer ser du i din grupp? 

- Finns det något dina elever generellt är duktiga på? 
Beskriv motivationen hos dina elever? 

- Vad styr elevernas motivation? Kompisar – tävlingshets, betyg, inre driv och vilja att lära sig, 
krav hemifrån etc.  

Beskriv självkänslan hos dina elever? 

- Hur är kompisarna mot varandra? Vågar alla prata, törs man säga fel, är klimatet öppet, törs 
man vara sig själv, hur påverkar eleverna varandra vad gäller arbetssituationen? 

- I vilken utsträckning finns det elever i klassen som har en negativ inställning till sin egen 
förmåga att lära sig matematik? 

Övrigt 

- Hur fungerar det med arbetsro? 
- Hur uttrycker de sig när de behöver hjälp? (Preciserar de vad de behöver hjälp med?) 
- Vilka frågor ställer eleverna när de behöver hjälp? Handlar de om arbetsprocessen eller om 

det matematiska innehållet? 
- I vilken utsträckning bedömer du att eleverna gör uppskattningar/bedömningar av rimlighet 

i sina svar? 
- Vilka utmaningar upplever du i din grupp? 

 

Presentation av undervisningen 

 

Planering 

- Beskriv hur du lägger upp undervisningen från det att du startar ett kapitel till att du avslutar 
ett kapitel. Vilka olika faser innehåller lektionerna? I vilken utsträckning använder du 
läromedlet/arbetar på annat sätt? 

- Du har en stor spridning kunskapsmässigt i din klass. Hur gör du i nuläget för att möta upp 
det? Vad skulle du vilja göra? 
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- I vilken utsträckning reflekterar du över ditt upplägg av matematikundervisningen? Tar del 
av nya rön? 

- Samplanerar du med någon i matematik? Finns ämnesträffar? Vad är det som styr att du 
lägger upp undervisningen som du gör?  

- Vilka resurser har du i nuläget att tillgå? Vad tänker du om det? 
- Vilka olika sätt används för att skaffa underlag för bedömning? 

 
Genomförande 
 

- Vad anser du identifierar en lyckad mattelektion resp. mindre lyckad lektion? 
- Hur ser dina genomgångar ut? Deltar alla? Hur avslutar du lektioner? 
- Hur tänker du kring hur eleverna sitter och använder lokaler under matematiklektionerna? 
- Vilken typ av feedback ger du eleverna? 
- I vilken utsträckning är eleverna delaktiga i hur de ska skaffa sig nya förmågor 
- På vilket sätt blir eleverna medvetna om mål och förväntningar? 
- Vilka anpassningar görs i nuläget i din grupp, se anpassningsdokument. Vad skulle behöva 

göras ytterligare? 
 

Informantens tankar 

På vilket/vilka sätt lär sig eleverna bäst tror du? 

Vad tror du det är som avgör hur bra man blir på matte? 

Vad gör eleverna motiverade? 

Om du hade tillgång till en speciallärare och en elevassistent på alla mattelektioner hur skulle du då 
vilja lägga upp undervisningen i din klass? 

Har du några tankar om hur en speciallärare i matematik ska jobba för att elevernas utveckling ska 
bli så bra som möjligt? 

 

 

Ex. på följdfrågor: 

Vad tror du att det beror på?  

Hur skulle man kunna arbeta för att utveckla…? 
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Våra intentioner under samverkansperioden har varit att: 

- Tydliggöra för eleverna vad som behövs för att bli bra i matematik i 
form av en PPT 

- Synliggöra elevernas mål och progression, genom självreflektion och 
egna mål 

- Göra en medveten satsning på ansträngning i form av hjärngympan 
- Utöka mängden anpassningar till elever i behov av särskilt stöd och 

särskilda utmaningar 
- Reflektera, analysera, planera och tillrättalägga undervisningen 

kontinuerligt efter behov 
- Vara flexibla i användandet av resurser i form av varierande 

samverkansformer 
- Utöka användandet av konkret material och bildstöd 
- Öka mängden repetitioner, genom att återkoppla till föregående 

lektion och göra en sammanfattande avslutning av lektionerna 
- Utöka mängden konstruktiv feedback genom direkt återkoppling efter 

genomgång i form av exitpass, fortsatt direkt feedback efter diagnos 
och kontinuerlig konstruktiv feedback då läraren går runt och hjälper. 

- Öka elevernas delaktighet genom val av hjärngympa, att påverka när 
man känner sig redo för diagnos och vilja att anta svårare utmaningar. 

- Utbyte av idéer och reflektioner. 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

 
Anpassningar 
På vilket sätt och i vilken utsträckning anser du att samverkan mellan speciallärare och 
matematiklärare har påverkat möjligheten till anpassningar för  
 

● Elever i behov av stöd 
● Elever i behov av utmaningar  

 

Samverkansformer 
Vi har använt oss av olika samverkansformer ex. parallell samverkan med olika 
gruppkonstellationer, en ledare och en assisterande eller kompletterande samverkan (En 
leder och en kompletterar ex. genomgång eller avslutning).  
 
Vilka för- och nackdelar ser du med de olika samverkansformerna?  
 
Berätta hur du skulle vilja samverka om chansen kom igen. Motivera. 
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Samtalet 
När vi har planerat har strävan varit att hålla ett samarbetande handledningssamtal, vilket 
innebär att speciallärare och matematiklärare använder sig av ett professionellt utbyte för 
att hitta lösningar på problem. 
 
Beskriv dina upplevelser av samtalen (kunskapsutbyte, motivation, förhållningssätt mm.) 
 
Vad hade vi kunnat göra bättre?  
 

Utveckling av matematikundervisning 
Har du fått upp ögonen för något i klassen/din undervisning som du inte tänkt på innan? I så 
fall vad? 

 
Har du under aktionen genomfört förändringar i ditt sätt att undervisa som du kommer att 
fortsätta med även efter aktionen, i så fall vad? 

 
Finns det saker vi gjort under aktionen som du tycker vore bra att göra, men som du tänker 
kan bli svårt att hinna med utan denna typ av samverkan? 

 
Finns det saker vi gjort under aktionen som du inte kommer att fortsätt med? I så fall vilka. 
Motivera gärna. 

 

Samverkan 
Om vi skulle fortsätta med den här typen av samverkan på skolan, vilka effekter tror du att 
det skulle kunna ge på sikt?  

 
Vilka kritiska aspekter kan finnas med den här typen av samverkan?  
 
Vad skulle du vilja ge för tips till andra matematiklärare och speciallärare som vill testa att 
samverka? Vad är viktigt att tänka på? 
 
 
Övrigt 
Finns det annat som kan vara relevant för studien, som vi glömt att fråga om? 
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Bilaga 3 

Observationsschema 
   

Observera 
  

Beskrivning 
  

  
Lektionsstart 
(anger mål, väcker 
  intresse, presenteras   
aktiviteterna och deras  
syfte, hänvisar till tidigare 
  lektioner etc.) 

  

 Genomgång 
(tydlighet, väcker   
intresse, variation, lagom 
nivå, längd) 

  

 
 Feedback 
(specifik/allmän, 
positiv/negativ, koppling 
till kunskapskrav) 

  

  
Avslut på lektionen 
(sammanfattar, tillfälle för 
reflektion, nya kunskaper, 
  arbetsprocessen, sitt eget 
lärande) 

  

  
Användning av lokaler 

  

  
Användning av 
personalresurser 
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Bilaga 4 
Kartläggning av undervisning i åk 3 och 5 
 

Lärarnas beskrivning av undervisningen är baserad på intervjuer och redovisas klassvis. De 

kompletteras sedan med speciallärarens kommentarer utifrån observationer.  

 

Årskurs 3 
När matematikundervisningen planeras används matematikboken som bas. Nils försöker 

även variera med andra uppgifter för att inte bli fast i boken och bara ett görande, som han 

uttrycker det. En lektion i veckan ägnas åt problemlösning i par. Grunden för arbetet under 

veckan är att Nils (matematikläraren) på måndagar har en längre genomgång av ett nytt 

moment eller del av moment sedan arbetar eleverna i boken under resten av veckan. För att 

tydliggöra målen för eleverna berättar Nils vilka mål som presenteras i boken inför varje 

kapitel och repeterar dem varje vecka. En typisk matematiklektion kan börja med att ett 

moment eller problem presenteras och eleverna får sedan arbeta med EPA -metoden. Den 

innebär att eleverna först funderar på problemet Enskilt, efter några minuter hjälps 

eleverna åt i Par och slutligen delas tankar kring problemet med Alla i klassen. Anna 

uppfattar det som att majoriteten av eleverna deltar uppmärksamt och aktivt under 

genomgångarna men att 3-4 elever har svårt att koncentrera sig och bibehålla fokus under 

hela genomgången. För att möta den kunskapsmässiga spridning som finns i klassen 

berättar Nils att de valt att schemalägga matematiklektionerna då de båda två är med. På så 

sätt kan de elever som behöver det få riktat stöd i större utsträckning. Han uttrycker en 

önskan om att det skulle finnas mer tid för laborativt arbete då eleverna får möjlighet att 

prova och tänka, för att nå dem som inte riktigt förstår. Vi har en grupp elever som har lågt 

självförtroende i matematik, berättar Anna, det tar sig uttryck i att inte tror sig kunna, inte 

vågar prova och fastnar i sitt arbete. Alla elever räknar grundkursen i boken och när de är 

färdiga får de uppgifter som är anpassade efter deras kunskapsnivå. Anna påpekar att det 

finns elever som får sitta och arbeta med sådant de redan kan och funderar på alternativ, 

men tycker att det är svårt att räcka till för att ge dem stöttning på deras nivå. Enligt de båda 

lärarna är de största utmaningarna i undervisningssituationen att möta den stora 

kunskapsspridningen, att stötta elever i svårigheter och elever utan eget driv som blir 

passiva när det inte finns någon lärare där. 
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Specialläraren noterar under observationen att läraren fångar elevernas intresse under 

genomgången och är tydlig med arbetsgången. Däremot saknas användandet av konkret 

material och tydlig målformulering. När eleverna arbetar självständigt blir det uppenbart att 

några elever behöver regelbundet stöd för att komma vidare i sitt arbete medan några ser 

ut att ha för lätta arbetsuppgifter eftersom de snabbt och utan svårighet arbetar sig igenom 

dem. Lärarna gör många generella anpassningar, t ex arbete med bildstöd och genomtänkt 

placering.  Det blir även tydligt att eleverna är vana att diskutera och arbeta i bordsgrupper 

då arbetsron är god också då detta arbete pågår. Lektionen avslutas gemensamt men det 

saknas reflektion eller sammanfattning av dess innehåll. En viktig aspekt som framgår är att 

lärarna har en god relation till sina elever vilket även framgår av det tillåtande 

klassrumsklimatet.  

 

Årskurs 5  
Matematiklektionerna utgår från läromedlet. Kapitlen börjar med presentation av mål och 

nya begrepp, men Oscar (matematikläraren) berättar att han inte lägger så mycket tid på 

målen, eftersom eleverna inte visar så stort intresse av dem. Sedan följer en grundkurs, som 

alla deltar i. Här startar Oscar lektionerna med något som väcker intresse, följt av en 

matematikdidaktisk genomgång. Stina hävdar att genomgångarna anpassas och tillrättaläggs 

för de som bäst behöver det, vilket gör att innehållet blir tydligt även för övriga elever. 

Under grundkursen räknar ofta eleverna enskilt. Två elever gör enklare övningar inom 

samma arbetsområde, använder hjälpmedel eller jobbar parallellt med grundläggande 

taluppfattning. Eleverna på hög kunskapsnivå gör oftast inte alla uppgifter, men får gå 

igenom alla moment för att det inte ska dyka upp uppgifter på diagnosen som de inte kan, 

berättar Oscar. När de eleverna är klara får de svårare uppgifter eller spelar mattespel i 

väntan på att övriga blir klara. Stina reflekterar över att den här perioden kanske är för lång 

för de som är på hög kunskapsnivå, medan andra verkligen behöver god tid på sig. 

Grundkursen avslutas med en sammanfattande repetition och eleverna får sedan visa sina 

förmågor i ett diagnosprov som poängsätts. Resultatet på diagnosen samt elevernas egna 

åsikter ligger till grund för vilket av läromedlets tre spår eleverna sedan jobbar vidare på. 

Ibland behöver uppgifter från högre årskurser plockas in. Under perioden då eleverna 

jobbar på olika nivåer förekommer att läraren inleder lektionerna med gemensam uppgift av 
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problemlösande karaktär enligt EPA-metoden. Arbetsområdet avslutas med en digital 

frågesport. Enligt Oscar är de största utmaningarna i undervisningssituationen att möta den 

stora kunskapsspridningen, att hjälpa den utåtagerande eleven att ”vara i fas” och att hinna 

stötta alla elever.  

 

Specialläraren noterar under observationen att arbetsgången och förväntningarna på 

eleverna är tydliga. Den ena SUM-eleven får direkt hjälp av Stina, medan den andra får 

vänta en stund och får sedan starthjälp av Oscar. När Oscar lämnar SUM- eleven avstannar 

elevens arbete. Den utåtagerande eleven har negativ inverkan på gruppens arbetsklimat 

genom att störa lektionen. Den eleven får ett antal uppgifter förprickade och får när de är 

gjorda lägga sig och slappna av på en soffa. De flesta eleverna är motiverade och några 

arbetar snabbt igenom uppgifterna och är troligtvis i behov av utmaningar. Vissa elever visar 

dock upp ett lågt självförtroende, som tar sig uttryck i både ord och handling. Under 

lektionen gjordes inga tydliga kopplingar till mål för lektionen eller arbetsområdet. 

Avslutningen på lektionen bestod av gruppstärkande övning kopplad till matematik, men 

utan återkoppling till lektionen. Många generella anpassningar som t.ex. bildstöd, tydlig 

planering, alternativa lärverktyg och genomtänkt placering i klassrummet genomförs. En god 

relation mellan lärare, assistent och elever synliggörs och ett tillåtande klimat i klassen 

verkar råda. 
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Bilaga 5 

 
Samplanering av lektion Lektionens mål:  
 
 Lektions- 

innehåll 
Samverkan- 

form 
Matematik- 

läraren 
Specialläraren Övrigt, 

hjälpmedel 

 
Inledning 

 

 Assisterande 
Parallell 
Stations 
Komplementär 
Team 

   

 
Tillämpning 

 Assisterande 
Parallell 
Stations 
Komplementär 
Team 

   

 
Avslutning 

 Assisterande 
Parallell 
Stations 
Komplementär 
Team 
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Bilaga 6 

Gemensam utvärdering och reflektion 
 

  
 

 
 
 

	 Hur har det 
gått? 

Vad har gjort att 
det blivit som det 

blivit? 

Vad kan vi göra för att 
förbättra? 

 
Samverkans-
former 
 

   

 
Individ-
anpassning 
 

   

 
Återkoppling 
och repetition 
 

   

 
Mål och 
progression 
 

   

 
Dynamiskt 
mindset 
 

   

 
Praktiska 
förberedelser  
 

   

 
Övrigt 
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Bilaga 7 

Hej! 

 
Vid sidan av mitt arbete som speciallärare på xxx skola studerar jag på 
Speciallärarprogrammet med inriktning mot matematikutveckling. Under 
denna termin gör jag ett examensarbete tillsammans med min studiekamrat 
xxx. Vi har valt att studera hur speciallärare och klasslärare kan samverka för 
att stärka alla elevers möjligheter till lärande i matematik hos elever i behov 
anpassningar.  

Studien kommer att genomföras i årskurs 3 på xxx skola samt i årskurs 5 på en 
annan av xxx grundskolor. Detta innebär att jag tillsammans med xxx och xxx 
kommer att planera samt utveckla undervisningen i syfte att stärka elevernas 
möjligheter till lärande i matematik. Studien kommer att pågå under veckorna 
41 - 46 och då kommer vi att: 

• göra klassrumsobservationer i syfte att identifiera vilka anpassningar i 
klassrummet som redan görs, vad som kan utvecklas ytterligare och hur 
genomförda anpassningar utfaller 

• göra intervjuer med lärare 
 
Studien kommer att behandlas med full konfidentialitet och enskilda deltagare 
kommer inte kunna identifieras. Resultaten kommer inte spridas eller utlånas 
för kommersiellt bruk och all insamlad data kommer att kasseras efter studiens 
publicitet. Resultaten kommer att publiceras som en D-uppsats vid Umeå 
Universitet under vårterminen 2018.   
 
Har ni några frågor eller synpunkter så hör gärna av er till mig. 

Med vänlig hälsning 
 
xxx 
Telefon: xxx 
E-mail: xxx 
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Bilaga 8 

Klockan – analog tid             Namn: _____________ 
 

 
Jag kan läsa av hela klockan.	 

Jag kan läsa av då klockan är  
fem i halv och fem över halv.	 
(tjugofem över och tjugofem i)	 

 
Jag kan läsa av då klockan 
är tjugo i och tjugo över.	 

 
Jag kan läsa av då klockan  
Är tio i och tio över. 

 
Jag kan läsa av då klockan  
är fem i och fem över. 

	
Jag kan läsa av då klockan  
är kvart i och kvart över.	 

 
Jag kan läsa av klockans halvtimmar.	 

	
Jag kan läsa av klockans heltimmar.	 

Jag kan berätta vilken som är  
timvisaren och minutvisaren  
på en klocka.	 
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Bilaga 9 
 

 
 



 

72 
 

 

 
 
  
 


