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Sammanfattning 
Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, 
organiserar och genomför undervisning för att SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i 
matematikämnet i slutet av årskurs 3. Studien presenterar tidigare forskning inom området 
specialpedagogik tillsammans med exempel på framgångsrika arbetssätt och 
undervisningsmetoder i mötet med elever i matematiksvårigheter. Studien utgår från en 
semistrukturerad kvalitativ intervju som genomförts med sex pedagoger och tre skolledare på tre 
olika skolor. Resultatet synliggör att skolor genomför specialundervisning på skilda sätt, vilket 
speglar deras specialpedagogiska perspektiv. Majoriteten av informanterna argumenterar för att 
specialundervisning ska ske både i klassrummet och utanför. Resultatet visar även att 
informanterna anser att en-till-en-undervisning är den mest framgångsrika metoden i mötet med 
SUM-elever. Slutsatsen blir att den inkluderande skolan inte är för alla, med anledning att 
delaktighet inte kopplas till var eleven befinner sig utan till en känsla hos eleven.  
 

Nyckelord: specialundervisning, matematiksvårigheter, arbetssätt, inkludering, delaktighet.  
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1.   Inledning  
Det var hösttermin och lärarinnan Stina hade utvecklingssamtal i årskurs 3, Eric1 och hans 
vårdnadshavare fick under samtalet motta ett oroande besked. Läraren uttryckte att Eric ligger 
efter i matematikämnet och frågade Eric: “är du överhuvudtaget intresserad av ämnet?” “jag fattar 
inte matte” svarade Eric och ryckte på axlarna. Vad göra?  
 
Pedagoger möter dagligen elever likt Eric som uttrycker att de inte förstår matematik. I 
klassrummet befinner sig elever på skilda kunskapsnivåer, i olika svårigheter och det är lärarens 
ansvar att möta eleverna på deras individuella nivå och hjälpa dem vidare i deras 
kunskapsutveckling (Skolverket, 2018b). Trots att lärare gör allt i sin makt för att hjälpa elever 
som Eric vidare i sin utveckling kan en förnimmelse av frustration och otillräcklighet uppkomma 
då känslan av att sin kompetens inte är tillräcklig. Samtidigt står inte läraren ensam i detta arbete 
utan skolan har ett gemensamt ansvar (Skolverket, 2019). Eftersom skolor har ett gemensamt 
ansvar och tidigare forskning påvisar att det finns olika sätt att genomföra specialundervisning, 
fokuserar studien på att synliggöra hur skolor arbetar för att elever i matematiksvårigheter ska 
uppnå kunskapskraven utifrån läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket, 2018b), som i studien benämns som läroplanen. Studiens fokus, att synliggöra hur 
skolor arbetar, ger i sin tur tillfälle att sprida kunskaper och tips till andra pedagoger i deras arbete 
med elever i matematiksvårigheter.  
 

Inom skolans ämnen ställs krav på att eleverna ska uppnå de mål som står skrivna i läroplanen och 
matematik är ett av de tre grundämnen som anses viktigast både nationellt och internationellt. 
Både inom politiken och skolan läggs många timmar och stort fokus på hur skolor och lärare ska 
arbeta för att elever ska nå de uppsatta målen i matematik i slutet av årskurs 3. På 
organisationsnivå likväl gruppnivå prövas skolans kompetens genom de nationella proven 
eleverna gör i slutet av årskurs 3. Dessutom ligger resultaten av de nationella proven i årskurs 9 till 
grund för den internationella PISA-undersökningen, som står för Programme for International 
Student Assessment. Varför PISA-undersökningen är intressant trots att studiens urval är årskurs 
1–3 är för att elevernas attityd till matematikämnet grundas i de tidiga åldrarna (Ahlberg, 1995). 
Vidare presenteras internationell forskning från Finland och Kanada i bakgrunden med orsak att 
synliggöra hur skolor genomför specialundervisning i dessa länder. PISA-resultaten indikerar att 
färre svenska elever uppnår kraven i jämförelse med Finlands och Kanadas elever (Organization 
for Economic Cooperation and Development [OECD], 2018).  
 

Umeå kommun har gjort en satsning kallad Umematte för att hjälpa elever i matematiksvårigheter 
och använder sig bland annat av urvalskriteriet att eleven når målen i alla ämnen, med undantag 
för matematikämnet (jmf Umeå kommun, 2018). Dessa elever är studiens urvalsgrupp och vidare 
benämns de SUM-elever, SUM står för speciella undervisningsbehov i matematik (Lunde, 2011). 
Vårt beslut, att studiens urvalsgrupp är elever som når målen i alla ämnen med undantag för 

                                                        
1 Situationen är påhittad och vare sig Stina eller Eric är en person tagen ur det verkliga livet. 
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matematikämnet, grundar sig i att minimera sannolikheten att språket ligger till grund för att 
eleven är inom matematiksvårigheter eller att eleven har någon neuropsykiatrisk 
funktionsvariation. 
 

Begreppet specialpedagogik kan definieras som ett kunskapsområde som har i uppgift att bistå den 
vanliga pedagogiken då den är otillräcklig i mötet med elever i svårigheter (Persson, 2013). 
Däremot argumenterar Jakobsson och Nilsson (2011) för att begreppets definition styrs 
av personers synsätt, det finns alltså inte endast en riktigt definition av begreppet 
specialpedagogik. Studien presenterar bland annat extra anpassningar som görs inom ramen för 
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd som innebär att elever får ett mer komplext stöd 
(Skolverket, 2014). Extra anpassningar och särskilt stöd är insatser som ingår i begreppet 
specialpedagogik och utgör en stor del av studien. Det är dessutom något examinerade lärare 
förväntas kunna och därför riktar sig studien mot lärarstudenter, lärare och de aktörer som arbetar 
inom skolväsendet.  
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2.   Syfte och forskningsfrågor 
 
2.1   Syfte 
Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, 
organiserar och genomför undervisningen för att SUM-elever ska nå målen utifrån 
kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3.  

 

2.2   Forskningsfrågor  
1. Vad är specialundervisning enligt pedagoger och skolledning? 

 
2. Hur beskriver pedagoger och skolledning att de organiserar och genomför 

specialundervisning på skolorna? 
 

3. Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt beskriver pedagogerna att de 
använder i mötet med SUM-elever?  

 
4. Hur beskriver pedagoger och skolledning att de formar en inkluderande 

undervisning för SUM-elever?  
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3.   Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs vad tidigare forskning kommit fram till inom specialpedagogik i skolårens 
tidigare åldrar. Till en början redogörs för begreppet specialpedagogik och den historiska 
bakgrunden till begreppet. Därefter beskrivs hur specialpedagogik används i Finland och Kanada 
med anledning av deras höga resultat i matematikämnet utifrån PISA. Fortsättningsvis berör 
avsnittet specialpedagogik i svenska skolan i form av styrdokument och hur arbetet med SUM-
elever bör organiseras. Avslutningsvis redogörs för barns möte med matematiken samt 
undervisningsmetoder och arbetssätt som enligt tidigare forskning visats fördelaktiga i mötet med 
SUM-elever.  
 

3.1   Specialpedagogik 
Det finns ett flertal försök till att beskriva begreppet specialpedagogik och dess innebörd. Ahlberg 
(2001) redogör för hur specialpedagogik kopplas till undervisning och lärandesammanhang. Hon 
beskriver att det specialpedagogiska arbetet aktivt befinner sig i relation till individen, 
undervisningens innehåll och skolans organisation. Den huvudsakliga uppgiften är att med 
utgångspunkt i elevernas skiljaktighet kontinuerligt försöka undgå hinder för lärande och 
delaktighet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) instämmer och argumenterar för att 
skolan inte tilldelar elever specialundervisning av ond avsikt, utan av välvilja. I en studie gjord av 
Lundqvist, Westling Allodi och Siljehag (2015) framkom att begreppet specialpedagogik är 
flerdimensionellt och tillämpas i flera olika situationer. Ytterligare visade resultatet, av den 
studien, att flertal barn i de tidiga skolåren är i behov av specialundervisning, dock i olika stor 
utsträckning. Begreppet uppfattas därav vagt på grund av att specialpedagogik kan innebära en 
extra anpassning likväl särskilt stöd.  
 

Synen på specialpedagogik har förändrats under de senaste årtiondena. Fram till 1970 - talet 
fokuserade forskare inom specialpedagogik på samhällets då rådande syn på specialpedagogik. 
Synen var att begreppet specialpedagogik och funktionsvariation gick hand i hand, medan forskare 
inom ämnet på senare år ser funktionsvariation endast som ett område inom begreppet 
specialpedagogik (Jakobsson & Nilsson, 2011). I den nutida svenska skolan förekommer 
specialpedagogik dagligen i undervisning. Hjälpmedel som bildstöd, digital teknik och individuella 
scheman etcetera är vanligt förekommande (Skolverket, 2019). I Lära och leda (SOU 1999:63) 
lyfts specialpedagogikens position i skolan på ett dåvarande nytt sätt och i regeringens proposition 
(1999/2000:135) fastställdes att differentierings- och individualiseringsproblematiken i så stor 
mån som möjligt ska hanteras inom ramen för klassrumsundervisningen. För att 
klassrumsundervisningen ska kunna anpassas måste pedagoger besitta breda kunskaper inom det 
specialpedagogiska området med anledning att kunna möta alla elevers behov (Lundqvist et al. 
2015). Sammanfattningsvis är specialpedagogiken alltså inte längre någonting enbart 
speciallärare/specialpedagoger arbetar med utan ska vara en del av lärarens kompetens och ingå i 
grundutbildningen till lärare (Ahlberg, 2015).  
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Kan specialundervisning ha någon påverkan på skolresultat? Om så är fallet, på vilket sätt? Hur 
arbetar Finland, respektive Kanada som är två av världens mest framgångsrika länder gällande 
höga skolresultat i PISA (OECD, 2018)? Sedan PISA-undersökningens start år 2000 har Finland 
framstått som ett av världens mest framgångsrika länder då det kommer till skolresultat. En stabil 
utbildningspolitik och kompetenta lärare tas fram som två av de viktigaste skälen till 
framgångarna (Persson, 2013). Samtidigt framhäver Persson (2013) att Finland är ett av de länder 
som har flest antal elever med insatser i form av särskilt stöd. Schleicher (2017) argumenterar även 
han för att finska skolan har kompetenta lärare med utbildning inom specialpedagogik. Ytterligare 
lyfter Schleicher att pedagoger inom den finska skolan samarbetar för att upptäcka elever i 
svårigheter i ett tidigt skede. Det görs genom individuella bedömningar med anledning att 
förebygga större svårigheter.  
 

Schleicher förklarar: “in Finland, early detection mechanisms, such as periodic 
individualised assessments of students by several groups of teachers, allow educators to 
identify struggling students and offer them the necessary support early on, before they 
become stuck and cannot continue their education at the same pace as their peers”. 
(Schleicher, 2017 s. 127) 

 

Ström (2013) ifrågasätter om Finlands satsning på ett specialpedagogiskt stöd leder till 
likvärdighet. Hon argumenterar för att Finlands svar på inkludering är ett likvärdigt skolsystem, 
men uttrycker i sin artikel att svaret på frågan om Finland har en inkluderande skola både är ja 
och nej. I Finland exkluderas och segregeras fler elever från den ordinarie undervisningen med 
intention att få specialundervisning än i övriga länder i Norden, vilket inte är en inkluderande 
skola. Däremot är den finländska skolan inkluderande sett till skolsystemets skicklighet att förse 
elever med en likvärdig utbildning. De kommer åt de flesta elever genom ett heltäckande system av 
stödåtgärder och likvärdighet, och den finska skolan kopplas till en kunskapsmässig inkludering 
snarare än delaktighet i gemensamma lärandemiljöer (Ström, 2013). Grynova och Kalinichenko 
(2018) styrker Ströms (2013) argument om att tidiga stödinsatser bidrar till en inkluderande skola 
i den mening att eleverna är kunskapsmässigt inkluderande. Grynova och Kalinichenko (2018) har 
forskat kring inkludering i den kanadensiska skolan och menar att specialpedagogen och 
speciallärarens expertis kommer till användning genom individuell undervisning. Däremot 
motsätter forskarna Ströms (2013) resonemang eftersom de i sin forskning fokuserar på vikten av 
att utbilda pedagoger i inkluderande arbetssätt. Grynova och Kalinichenko (2018) förklarar att den 
kanadensiska skolan vill övervinna segregering och möjliggöra för en inkluderande klassrumsmiljö 
som anpassas efter elevers behov. De hävdar dock att denna inkluderande klassrumsmiljö bidrar 
till att specialpedagogen/speciallärarens expertis tyvärr förloras till viss del då individuell 
undervisning inte ryms i inkluderingstanken.  
 

Sammanfattningsvis satsar både finländska och kanadensiska skolan på att elever ska vara 
kunskapsmässigt inkluderade. Det skiljer sig dock hur länderna arbetar för att uppnå det. 
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3.2   Organisation kring elever i svårigheter 
I detta avsnitt redogörs för åtgärder som bör vidtas om en elev i den svenska skolan inte befaras 
uppnå målen utifrån styrdokumenten. Arbetsgången med extra anpassningar och särskilt stöd 
beskrivs, och synliggörs i en schematisk modell (se bilaga 1). Avslutningsvis uppmärksammas 
elevhälsan.  
 

3.2.1   Styrdokument  
Styrdokument består av skollag, förordningar, föreskrifter och läroplaner. SUM-elever har, likt 
andra elever, rätt till att gå i skolan samt rätt till ledning och stimulans för att utifrån individens 
förutsättningar utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2018b). Innebörden av detta är att 
skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och en strävan att väga upp för skillnader i elevers 
förutsättningar (SFS 2010:800). För att uppnå en sådan likvärdig utbildning organiseras skolans 
verksamhet på tre nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket ger förutsättning att 
uppmärksamma svårigheter. Vidare sätts insatser in för att elever ska kunna utvecklas i enlighet 
med utbildningens mål (SFS 2010:800).  
 

3.2.2   Extra anpassningar och kartläggning  
Befaras eleven inte uppnå kunskapskraven utifrån läroplanen ska åtgärder skyndsamt vidtas. 
Inledningsvis sätts åtgärder i form av extra anpassningar in (SFS, 2010:800). Dessa 
anpassningarna görs av läraren och/eller annan personal och kräver inte något formellt beslut, 
dessutom genomförs de inom ramen för den ordinarie undervisningen. För att förtydliga betyder 
inte detta att extra anpassningar alltid sker inom klassrummets väggar. Exempelvis kan en extra 
anpassning vara att skolan, under en kortare period, anordnar mindre grupper med elever i 
matematiksvårigheter där de arbetar intensivt vid flera tillfällen i veckan (Butterworth & Yeo, 
2004). Extra anpassningar kan exempelvis omfattas av bildstöd, anpassade läromedel, digital 
teknik och tillfällig individuell undervisning (Skolverket, 2019). Tilläggas kan är att Skolverket 
utformat ett bedömningsstöd med avsikt att hjälpa lärare att upptäcka elever i svårigheter eller 
befaras hamna i svårigheter, detta är obligatoriskt i årskurs 1. Ytterligare är bedömningsstödet 
behjälpligt för att följa elevers kunskapsutveckling mot kunskapskraven i årskurs 3, och är även 
utformat för att användas i årskurs 2 och 3 (Skolverket, 2018a).    
 

Skulle inte extra anpassningar vara tillräckligt för att eleven ska uppnå kunskapskraven genomförs 
en pedagogisk kartläggning. Det finns flera olika kartläggningsmaterial i matematikämnet, bland 
annat McIntosh (2008) test och eventuella diagnoser i läromedel. En pedagogisk kartläggning är 
en utredning där skolan samlar information gällande situationer där elevens svårigheter uppstår. 
På så sätt skapas en bättre förståelse för elevens behov och vilka åtgärder som ska vidtas. Det är 
dessutom viktigt att förstå vilka situationer som fungerar för eleven med anledning av att bilda en 
helhetsbild (Runström Nilsson, 2012). Denna typ av utredning innehåller enligt Skolverket (2014) 
två delar. Till en början görs en kartläggning på individ-, grupp- och organisationsnivå och 
därefter bedöms huruvida eleven är i behov av särskilt stöd, och i så fall i vilken utsträckning.  
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3.2.3   Åtgärdsprogram och särskilt stöd 
Visar kartläggningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utformas. 
Åtgärdsprogram utarbetas och beslutas av rektor och fungerar som ett redskap för att utveckla den 
pedagogiska verksamheten som genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå (Skolverket, 
2014). Ett av flera syften med åtgärdsprogram är att planera en skolgång som är optimal för 
eleven. Nilholm (2012) redogör för faktorer som kan vara orsaken till att elever är i behov av 
särskilt stöd. För det första är inte skolan anpassad för att hantera elevers olikheter, för det andra 
kan det finnas brister hos eleven. Slutligen tycks skolans mål vara för svåra för eleven, en annan 
faktor kan vara brister hos läraren. 
 

Extra anpassningar och särskilt stöd skiljer sig i insatsernas omfattning och/eller varaktighet samt 
att särskilt stöd inte beslutas av läraren. Exempel på insatser i form av särskilt stöd kan vara 
anpassad studiegång, regelbundna insatser med speciallärare/specialpedagog under en längre tid, 
placering i separat undervisningsgrupp eller enskild undervisning (Skolverket, 2019). En 
uppföljning ska alltid göras av det särskilda stödet som ges till eleven (Runström Nilsson, 2012). 
Det med anledning av att säkerställa att åtgärder som vidtagits varit tillräckliga för eleven, vilket 
synliggörs i en väl utformad dokumentation enligt Runström Nilsson (2012).  
 

3.2.4   Elevhälsan 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser där 
aktörer inom skolväsendet som skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog skall finnas 
tillgängliga för skolans elever (SFS 2010:800). Utbildningsdepartementet (2000) beskriver att 
dessa yrkesgrupper kan arbeta i en central enhet tillgänglig för ett flertal skolor, samt i team 
och/eller självständigt på enskilda skolor. Elever i svårigheter är beroende av det faktum att skolan 
skapar en lärandemiljö som är god. En god lärandemiljö är enligt Utbildningsdepartementet 
(2000) den första byggstenen för att överhuvudtaget kunna ge särskilt stöd och för att 
åstadkomma gemenskap och delaktighet för skolans alla elever. Den huvudsakliga elevgruppen för 
personalen som tillsammans bildar elevhälsan är elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare har de i 
arbetsuppgift att handleda personal, ha ett kontaktnät med specialister, upprätthålla 
åtgärdsprogram och delta i arbete utanför skolans väggar. De ska dessutom utreda, råda, behandla 
och stödja elever samt hålla kontakt med föräldrar. Utbildningsdepartementet (2000) poängterar 
huvudmannens ansvar i organisationen, däribland att tillgodose skolan med specialpedagogisk 
kompetens.  
 

3.3   Matematiken i de tidiga åldrarna  
I detta avsnitt presenteras hur matematiken introduceras i barns liv, därefter redogörs kort för 
specialpedagogens två funktioner i organisationen samt arbetssätt och metoder som visats 
framgångsrika i mötet med SUM-elever.  
 

3.3.1   I mötet med matematiska problem  
Den matematiska förmågan att kunna räkna och förstå matematiska begrepp grundläggs i tidig 
ålder, innan barn börjar skolan. Under barnets första månader i livet utvecklas förmågan att 
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urskilja det minsta av två föremål (Ahlberg, 1995; Malmer, 2002). Barn är dagligen omringade av 
matematik, de ser och hör vuxna peka och namnge former, tal och matematiska begrepp. Det vill 
säga att matematiken och förmågan att förstå sig på ämnet utvecklas i relation till omvärlden och i 
samspel med andra. För att förtydliga innebörden av matematik i barns omgivning ges ett 
exempel, en mamma lägger upp för mycket potatismos på tallriken och tvingas ta bord en mängd 
vilket resulterar i att barnet ser att mängden minskar. Ahlberg (1995) lyfter dessutom vikten av att 
barn får leka, upptäcka, gruppera, jämföra etcetera. Barn integreras snabbt med kunskap om tal 
och räkning och därav utvecklas förståelse av talens innebörd och de grundläggande aritmetiska 
färdigheterna, det vill säga de fyra räknesätten. Med tanke på att barn integreras tidigt i 
matematiken har deras tidigare erfarenheter en påverkan på hur de beter sig i mötet med 
matematiska problem i skolundervisningen. Upplever elever svårigheter vid lösandet av ett 
matematiskt problem och vidare inte får rätt hjälp argumenterar Ahlberg (1995) för att 
konsekvensen blir att elevers attityd och känslor kopplas till det tillfället. Youmans, Coombs och 
Colgan (2018) argumenterar för vikten av att arbeta med elevers attityd till matematikämnet i de 
tidiga åldrarna eftersom nästa gång eleven möter ett liknande problem blir reaktionen att eleven 
inte kan, vilket innebär att problemet ofta förknippas med en specifik situation. Vidare hamnar 
dessa elever ofta i andra tankar och tappar fokus på arbetsuppgiften i klassrummet (Ahlberg, 
1995), därför är det av vikt att lärare möter elever på deras individuella nivå för att utveckla elevers 
matematiska tänkande (Malmer, 2002).  
 

Ahlberg (1995) beskriver två sätt att bemöta ett matematiskt problem och argumenterar för att 
elever antingen har en produktintention eller en processintention. En produktintention innebär att 
elever enbart ser problemets ytstruktur och avgör nivå utifrån det, vilket ofta leder till att elever 
inte anser sig kunna lösa problemet. Har eleven däremot en processintention är målet att söka svar 
på problemet, det innebär att de är intresserade av processen och fokuserar på att finna lösningen, 
hitta samband och relatera till tidigare erfarenheter. Enligt Ahlberg (1995) är alltså lösningen av 
matematiska problem situationsbunden i relation till den specifika eleven och problemet, vilket i 
sin tur synliggörs i deras förhållningssätt, inriktning och uppfattning. Sammanfattningsvis 
visualiseras sambandet mellan dessa i figur 1.  
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Figur 1. Illustration av relationen mellan elev och problem, jmf. Ahlberg (1995).  

 

3.3.2   Arbetssätt och undervisningsmetoder 
Relationen mellan elev och problem synliggör lärares och skolors viktiga roll i mötet med elever i 
den grundläggande matematikinlärningen. Persson (2013) lyfter specialpedagogens del i 
utformningen av att ge elever stöd och stimulans utifrån två funktioner. Den första, även kallad 
officiella funktionen, kommer till uttryck i styrdokument. Den andra funktionen är inofficiell och 
innebär skapandet av problemfria klasser där verksamheten fungerar felfritt utan inslag av elever 
som stör i klassrummet. Sammanfattningsvis förväntas specialpedagogen använda sina kunskaper 
för att möta individens behov och samtidigt tillmötesgå läraren/rektorns förväntningar och krav. 
Vidare är det lärarens uppgift att med stöttning från specialpedagogen utforma undervisningen så 
att den tillmötesgår alla elevers individuella behov (Skolverket, 2018b).   
 

Butterworth och Yeo (2004) presenterar några förslag på arbetssätt de anser användbara i mötet 
med elever med diagnosen dyskalkyli. Dyskalkyli står för specifika matematiksvårigheter (Malmer, 
2002). I en studie av Landerl, Bevan och Butterworth (2004) framkom att elever med dyskalkyli 
har problem att utföra matematiska uppgifter samt att minnas och lära sig talfakta. Det är dock 
viktigt att poängtera att elever med dyskalkylidiagnos bara är en liten del av SUM-elever, alltså, 
alla SUM-elever har inte dyskalkyli. Butterworth och Yeo (2004) förespråkar en strukturerad 
undervisning och ger fem exempel på arbetssätt som bidrar till detta:  
 

1. Utgå från elevens tidigare erfarenheter. 
2. Gå inte för fort fram.  
3. Ställ rimliga krav.  
4. Erbjud intensivundervisning.  
5. Undervisa från det konkreta till det abstrakta.  

 

Viktigt att nämna är att arbetssätten kan ses generella i mötet med elever som är i svårigheter av 
olika anledningar. Lundqvist et al. (2015) diskuterar användningen av intensivundervisning i sin 
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studie och beskriver även de intensivundervisning, en-till-en, som något framgångsrikt i mötet 
med SUM-elever i tidigt skede. Forskarna argumenterar dock för att elever går miste om 
lärtillfällen tillsammans med klasskamrater då de plockas ut ur klassrummet. Vidare framför 
Lundqvist et al. (2015) att en konsekvens av att inte plocka ut elever skulle kunna bli att lärare 
erbjuder en-till-en-undervisning efter skoltid.  

 

I en studie gjord av Whyte och Bull (2008) undersöktes hur barn utvecklar de grundläggande 
matematiska förmågorna. Resultatet visade bland annat att barns grundläggande förståelse kring 
matematiska begrepp och taluppfattning kan förbättras genom att barnen spelar spel i skolan och i 
hemmet. Youmans et al. (2018) redogör även de för att spel är givande i den tidiga 
matematikundervisningen. Whyte och Bull (2008) såg starkast samband mellan matematiska 
förmågor och räknespel med linjära tallinjen. Ytterligare uppmärksammar Butterworth och Yeo 
(2004) att spel i undervisningen är en del av en aktiv inlärning, exempelvis användning av lekar, 
konkret material, bilder, diagram och annat visuellt stöd.  
 

Avslutningsvis uppmärksammas en problematik kring skolans uppsatta krav. Persson (2013) 
argumenterar för att skolans krav är utformade och anpassade utifrån en norm. Måttstocken för 
elevers prestationer utgörs utifrån andra elever, och relateras ofta till resultat i prov. Slutsatsen 
blir alltså att det inte är tillräckligt att eleven presterar sitt bästa möjliga utifrån sina 
förutsättningar. Vidare styrker Ainscow (1998) resonemanget då han beskriver att det finns brister 
i läroplanen som inte är anpassad för en mångfald av elever.  
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4.   Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de tre specialpedagogiska perspektiven som ligger till grund för studien 
tillsammans med inkludering.  
 

4.1   Specialpedagogiska perspektiv  
I detta avsnitt redogörs inledningsvis för begreppet perspektiv, därefter beskrivs de tre 
specialpedagogiska perspektiven.  
 

De åsikter och tankar pedagoger har, samt deras handling, synliggör deras perspektiv. Begreppet 
perspektiv grundar sig på ett flertal antaganden och omfattar karaktäristiska förklaringar, 
referensramar och i studiens fall frågor rörande skolproblem. Vidare är de antaganden individer 
gör bundna till hur de väljer att se på problem i undervisningen, och utifrån antaganden handlar 
de på olika sätt (Nilholm, 2006a). Frågar du en person vad specialpedagogik är kommer svaret 
variera beroende på vilket synsätt personen har (Jakobsson & Nilsson, 2011). Runström Nilsson 
(2012) argumenterar för att elevers svårigheter i skolan övergripande kan beskrivas utifrån två 
perspektiv, det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. Nilholm (2007) redogör 
för ett tredje specialpedagogiskt perspektiv som han kallar dilemmaperspektivet med anledning av 
att utbildningssystemet dagligen möter dilemman.  
 

4.1.1   Det kategoriska perspektivet   
Det förekommer en lång tradition av att individualisera skolproblem, alltså att individen orsakar 
sina problem i skolan (Nilholm, 2012). Persson (2007) rubricerar detta som ett bristperspektiv 
som Nilholm (2012) lyfter två benämningar av, ett av dessa är det kategoriska perspektivet. Det 
kategoriska perspektivet härstammar enligt Emanuelsson et al. (2001) i en psykologisk/medicinsk 
förståelsemodell. Nilholm (2006b) stärker författarnas beskrivning: “the traditional perspective is 
often described as being individually orientated with roots in psychology and medicine, positivistic 
and aimed towards developing better educational methods for diagnostic groups” (Nilholm, 
2006b, 431). Det Nilholm (2006b) menar är att elevers svårigheter är kopplade till individen.  
 

Har en person ett kategoriskt perspektiv letar den problem hos eleven (Emanuelsson et al., 2001). 
Det kan vara att söka och ställa diagnoser hos eleven för att ta reda på vad han/hon har för 
svårigheter och vilka åtgärder som ska vidtas. Inom matematiken skulle exempelvis en 
dyskalkylidiagnos kunna vara orsaken till elevens svårigheter (Landerl, Bevan och Butterworth, 
2004). De åtgärder som vidtas är riktad mot individen och brister hos eleven ska rättas till. Med 
andra ord, det är eleven som måste anpassas utifrån miljön (Emanuelsson et al., 2001; Runström 
Nilsson, 2012). Nilholm (2012) stärker dessa argument då han betonar betydelsen av medicinska 
diagnoser inom perspektivet, och konstaterar att diagnostisering är ett tydligt sätt att placera 
problemet hos individen. Ytterligare förtydligar författaren att elevers skolsvårigheter beror på 
individuella brister oavsett om diagnos ställs eller inte. Det vill säga, att personer med ett 
kategoriskt perspektiv ofta hämtar argumentation inom psykologin och medicinen, men att 
individen oavsett om diagnos ställs är bärare av problematiken. Viktigt att poängtera är dock att 
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inte alla inom det medicinska och psykologiska området anser att eleven är problembärare i skolan 
(Nilholm, 2012).  
 

4.1.2   Det relationella perspektivet  
En person som ser elever i svårigheter ur ett relationellt perspektiv, i motsats till ett kategoriskt, 
anser att skolans miljö orsakar elevers problematik (Ahlberg, 2001). Det relationella perspektivet 
har enligt Emanuelsson et al. (2001) sin grund i en pedagogiskt formulerad tankemodell. Persson 
(2007) styrker detta i sin forskning då han argumenterar för att perspektivet har rötter i ett 
sociologiskt synsätt där de sociala faktorerna ligger till grund för uppkomsten av skolproblem. Det 
faktum att elevens svårigheter framträder i olika situationer och av olika anledningar menar 
Runström Nilsson (2012) stärker deras argumentet, att miljön måste anpassas för att förhindra att 
elevens svårigheter uppstår. Nilholm (2012) lyfter ett bra exempel för att förstärka miljöns 
betydelse. Han argumenterar för att en elev med allergi, låt säga luftburen nötallergi, inte kan 
vistas i ett rum där det finns nötter likväl att en elev i rullstol är i behov av en anpassad miljö. 
Enligt Perssons (1998) studie var det för 20 år sedan fortfarande det kategoriska perspektivet som 
dominerade, han ställde sig då frågande till hur det förekommer sig att det ska vara svårt att sluta 
skuldbelägga individen för dess misslyckade skolresultat.  
  

4.1.3   Dilemmaperspektivet 
Dilemmaperspektivet har sitt ursprung i den verklighet som infinner sig i skolans värld där 
pedagoger dagligen möter dilemman, det vill säga motsättningar som helt enkelt är omöjliga att 
lösa (Nilholm, 2007). Haug (1999) styrker resonemanget och förklarar att verksamhetsområdet 
nästan alltid handlar om att lösa olösliga problem. En person i skolans värld ska kunna redogöra 
för den handling som görs med ett korrekt svar, samtidigt är det omöjligt att hitta det korrekta 
svaret. Handlingen är knuten till svåra etiska avvägningar och konsekvensen blir att personen 
hamnar i ett dilemma, därför finns inte möjlighet att endast förhålla sig till det kategoriska eller 
det relationella perspektivet.  
 

Sammanfattningsvis kan dilemmaperspektivet beskrivas som ett pedagogiskt förhållningssätt som 
skolan och dess aktörer besitter. Resultatet blir att pedagogerna slits mellan det kategoriska och 
det relationella perspektivet i de specialpedagogiska besluten. Dilemmaperspektivet lyfts av 
Persson (2007) som en definition där specialpedagogiken inte bara är praktiknära utan också en 
plats för etiska diskussioner.  
 

4.2   Inkludering  
I avsnittet beskrivs inledningsvis begreppet inkludering i ett skolsammanhang. Därefter 
presenteras begreppen integrering och inkludering tillsammans med deras motsatsord i en figur 
(se figur 2) för att ge en tydligare bild av inkluderingsbegreppets betydelse. Avslutningsvis 
redogörs för delaktighet kopplat till inkludering. Inkludering är av intresse för studien med 
anledning av att svenska skolan ska beakta elevers individuella behov, främja deras lärande och 
tillgodose alla elevers egenskaper (Haug, 1998; Skolverket, 2018b; Svenska Unescorådet, 2006).  
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4.2.1   Inkludering i skolan 
Under senare delen av 40-talet bestämdes i Svenska Unescorådet (2006) att varje enskild individ 
har rätt till undervisning utifrån de mänskliga rättigheterna. Drygt 40 år senare säkerställdes 
denna rätt, och Sverige tillsammans med ett flertal FN-länder skrev på UNESCOs 
Salamancadeklaration där rätten till undervisning preciserades till att gälla alla oberoende av 
olikheter. I Salamancadeklarationen synliggörs förväntningar om en inkluderande skola där 
läraren ansvarar för att anpassa undervisningen, det vill säga att den tillgodoser alla elevers unika 
egenskaper och inlärningsbehov. Vidare ska elever i behov av särskilt stöd ges sådant inom den 
ordinarie skolan i en pedagogik som sätter barnet i centrum (Svenska Unescorådet, 2006). En 
skola för alla används i skolsammanhang för att beskriva en sådan inkluderande skola. Haug 
(1998) poängterar vikten av att alla elever ska befinna sig i gemenskapen och att varje elevs 
individuella behov ska bemötas. Skolan ska främja alla elevers lärande och elevers tidigare 
erfarenheter, bakgrund och språk ska beaktas i dagens skola (Skolverket, 2018b).   
 

Inkluderingsbegreppet introducerades redan under 1980-talet och härstammar från missnöjda 
forskare och praktiker. Begrepp och företeelser som integration och mainstream kopplades till 
diskussion om var elever med funktionsvariationer och/eller elever i behov av särskilt stöd skulle 
placeras (Nilholm & Göransson, 2013). Begreppen integration och mainstream representerar 
enligt Nilholm och Göransson (2013) ett synsätt där fokus är att eleven ska anpassas till miljön. 
Inkluderingsbegreppet förflyttar däremot fokus till hur miljön ska kunna anpassas efter eleven, 
Ahlberg (2015) styrker författarnas tolkning och lyfter begreppen i ett skolsammanhang. 
Integrering innebär att avvikande elever ska anpassa sig efter klassrumsmiljön, inkludering å 
andra sidan behandlar frågor om hur skolan ska organiseras så undervisningen passar elevers 
olikheter.  
 

För att tydliggöra dessa beskrivningar synliggörs begreppen och deras motsatsord i figur 2 där 
exkludering är motsatsord till inkludering likaså segregering till integrering. Cirklarna illustrerar 
klassrummet och de gröna prickarna symboliserar norm-elever medan de övriga symboliserar 
SUM-elever.  
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Figur 2. Illustration av skillnaden mellan begreppen inkludering, exkludering, segregation och integration 
(Skolverket, 2013).  
 

4.2.2   Delaktighet kopplat till inkludering 
Det finns splittrade redogörelser för innebörden av inkluderingsbegreppet. Nilholm och 
Göransson (2013) förklarar att begreppet mestadels används för att beskriva en elevs deltagande 
situation, och hävdar att en elev som försatts i en segregerad miljö (se figur 2) ändock är en 
inkluderande lösning. I en segregerad miljö får eleven känna sig delaktig och utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. Lundqvist et al. (2015) redogör likt Nilholm och Göransson (2013) för att 
klassrumsmiljön inte är anpassad för alla elever. De argumenterar för att elever i större svårigheter 
inte klarar av skolans större sammanhang och behöver därför en-till-en-undervisning då eleven 
hamnar i svårigheter. Det med anledning av att eleverna ska inkluderas på en kunskapsmässig 
nivå. Synsättet att plocka ut elever från klassrummet för att inkludera dem på en kunskapsmässig 
nivå kan associeras med Nilholms (2006b; 2012) beskrivning av det kategoriska perspektivet, där 
elevens svårigheter kopplas till individen. Persson (2013) motsätter sig å andra sidan Lundqvists et 
al.:s (2015) argument då han under en längre tid har studerat specialpedagogikens funktion i 
klassrummet, och i en intervju av Fredriksson (2018) diskuteras ämnet. Persson redogör för sin 
erfarenhet av att exkludera (se figur 2) elever ur klassrummet och argumenterar för att arbetssättet 
inte är fördelaktigt för eleverna. Han hävdar att lärares intention är god då elever exkluderas från 
klassrumsundervisningen, dock resulterar det i att elevers sociala liv påverkas negativt. Han 
argumenterar för att inkludering (se figur 2) alltid är av vikt och bör beaktas eftersom elever ofta 
känner sig utanför och annorlunda då de plockas ut ur klassrummet. Persson (2013) betonar 
dessutom vikten av att anpassa klassrumsundervisningen och ge elever det stöd de behöver. Sättet 
Persson (2013) använder inkluderingsbegreppet på i sin forskning kan kopplas ihop med ett 
relationellt perspektiv, där miljön måste anpassas och elever anses vara i svårigheter.  
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5.   Metod 
I detta avsnitt redogörs för det tillvägagångssätt som använts för att uppnå studiens syfte. 
Avsnittet inleds med en kort beskrivning av studiens forskningsansats följt av urval och 
avgränsningar som gjorts i studien. Därefter presenteras datainsamlingsmetoden följt av 
genomförande innan avsnittet avslutningsvis beskriver hur data bearbetats och analyserats.   
 

Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, 
organiserar och genomför undervisningen för att SUM-elever ska nå målen utifrån 
kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. Utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor beslutades att en kvalitativ studie var passande (se Patel & Davidson, 2011). Det 
finns ett flertal undersökningsupplägg i genomförandet av en kvalitativ studie, däribland 
fallstudie. En sådan studie innebär att forskare samlar information i så stor mängd som möjligt om 
ett fall och utgår från ett helhetsperspektiv. Undersökningen genomförs på en eller fler avgränsade 
grupper och fallet kan likväl vara en mindre grupp som en organisation (Patel & Davidson, 2011).  
 

5.1   Urval 
Urvalet gjordes genom att specifika aktörer inom skolan valdes ut och krav ställdes på att 
informanterna skulle vara utbildade och ha erfarenhet av elever i matematiksvårigheter i årskurs 
1–3. Den här typen av urval kallar Trost (2010) för ett strategiskt urval. I studien användes så 
kallade gate-keepers som i det här fallet var rektorer. En fördel med Gate-keepers är att de hjälper 
till att hitta informanter passande för studiens ändamål. Vidare tas etiska aspekter i beaktning då 
rektorer har huvudansvaret över skolan och bör informeras om vad som sker inom skolans väggar 
(Skolverket, 2018b).  
 

För att uppnå studiens syfte intervjuades en rektor, en specialpedagog/speciallärare och en lärare 
vid respektive skola. Urvalet grundade sig i att läraren, till att börja med, är den som dagligen 
möter elever och ska ge dem stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen (SFS 2010:800). Specialpedagogen/specialläraren kunde bidra till andra 
perspektiv och kunskaper inom specialpedagogiken, och som en del av elevhälsan är ett bra 
samarbete med lärare av stor vikt (Skolverket, 2014). Slutligen var intervju med rektor av vikt med 
anledning att hen ansvarar över hela skolan och organisationen. Det är även rektor som 
exempelvis skyndsamt ska utreda om elever är i behov av särskilt stöd om inte extra anpassningar 
är tillräckliga (SFS 2010:800).  
 

5.1.1   Studiens informanter 
De skolor som studerats skiljer sig från varandra. Skola 1 och 3 är tvåparallellig och sträcker sig 
från förskoleklass till årskurs 5. Skola 2 är treparallellig och sträcker sig mellan förskoleklass upp 
till årskurs 9. Deltagande informanter är utbildade och har erfarenhet av SUM-elever. 
Fortsättningsvis benämns informanterna med förkortningar, R står för rektor, SL för speciallärare, 
SP för specialpedagog och L för lärare. Vidare representerar siffrorna 1, 2 och 3 skolan 
informanten arbetar på. I tabellen nedan (se figur 3) visualiseras tidigare nämn information 
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tillsammans med informanternas utbildning och antal yrkesår inom skolvärlden. Tabellen 
synliggör bland annat att L1 arbetat fem år i skolvärlden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Lista över deltagande informanter i undersökningen sorterade efter rektor (R), specialpedagog 
(SP)/speciallärare (SL) och lärare (L) på respektive skola. Siffran efter varje informant står för respektive 
skola. 
 

5.2   Datainsamlingsmetod 
Utifrån metoden kvalitativ semistrukturerad intervju besvaras våra fyra forskningsfrågor, 1. Vad 
är specialundervisning enligt pedagoger och skolledning? 2. Hur beskriver pedagoger och 
skolledning att de organiserar och genomför specialundervisning på skolorna? 
 3. Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt beskriver pedagoger att de använder i mötet med 
SUM-elever? 4. Hur beskriver pedagoger och skolledning att de formar en inkluderande 
undervisning för SUM-elever? I studien synliggörs människors sätt att resonera och agera, varpå 
Trost (2010) beskriver en kvalitativ intervjustudie som den bästa metoden för. Genomförandet av 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer ska upplevas avslappnat och som ett vanligt samtal 
samtidigt som ett förutbestämt syfte är styrande. Både den som intervjuas och den som intervjuar 
är medskapare i samtalet, frågorna är öppna för att få ett rikt material, ändock nedskrivna i en 
intervjuguide (se bilaga 2) för att försäkra intervjuaren om att svaren täcker studiens 
undersökningsområde (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2011; Trost, 
2010). Resultatet av en semistrukturerad intervju bidrar enligt Trost (2010) till användbar data 
som är intressant för studiens syfte. Med tanke på att studien är kvalitativ är det dock svårt att 
göra mätningen identisk, vilket i sin tur påverkar reliabiliteten (Trost, 2010). Orsaken till det är att 
intervjuerna sker i ett samspel mellan intervjuaren och informanten, vilket i sin tur innebär att 
svaren inte bli detsamma vid varje intervjutillfälle. Däremot har studien ändock en hög reliabilitet 
på så sätt att intervjuguidens utformning försäkrar att det som efterfrågas besvaras, samt att det 
inte ges utrymme till ledande frågor. Tilläggas kan är att insamling av data sker på ett 

Informant Utbildning Antal yrkesår inom 
skolvärlden  

R1 Förskollärarutbildning (läser just nu 
rektorsprogrammet)  

27 år 

SL1 Mellanstadielärarutbildning och 
speciallärarutbildning med inriktning matematik 

29 år 

L1 Grundskollärarutbildningen F-6 5 år 

R2 Rektorsprogrammet 20 år 

SP2 Grundskollärarutbildningen 1–7 och 
specialpedagogutbildningen 

27 år 

L2 Lågstadielärarutbildning, mattelyftet 32 år 

R3 Gymnasielärare och rektorsprogrammet 17 år 

SP3 Fritidspedagogutbildning och 
specialpedagogutbildning 

35 år 

L3 Grundskollärarutbildning 1–7 23 år 
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betydelsefullt och seriöst sätt för att en kvalitativ studie ska anses trovärdig och därmed öka 
validiteten (Trost, 2010). 
 

5.3   Genomförande 
Ett tiotal rektorer kontaktades via telefon med avsikt att få en mer personlig relation. Vi 
presenterade oss själva och våra intentioner, därefter skickades ett informationsbrev till rektor 
med anledning att säkerställa att etisk viktig information skulle nå informanterna (se bilaga 3). 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) ges information med fördel i skrift god tid innan undersökningen 
äger rum. Vidare tog rektor kontakt med en specialpedagog/speciallärare och lärare på skolan för 
att därefter återkomma med kontaktuppgifter eller förslag på tid för intervju. Slutligen uträttades 
en överenskommelse kring tid och datum med respektive deltagare.  
 

Vid genomförandet av intervjun låg fokus på att uppmärksamma hur informanterna förhåller sig 
till studiens forskningsfrågor. Det är vad intervjupersonerna uppfattar viktigt och relevant som är 
centralt för intervjuns avsikt (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). En 
intervjuguide utformades (se bilaga 2) innehållande ett fåtal öppna frågor kopplade till studiens 
fyra forskningsfrågor men samtidigt möjliggör eventuella följdfrågor. Vid fråga åtta och nio i 
intervjuguiden användes figur 2 med anledningen att underlätta för informanterna vid beskrivning 
av arbetsprocessen kring inkludering kopplat till SUM-elever. Ytterligare innehåller intervjuguiden 
tre introducerande frågor som ställdes i början av varje intervju med avsikt att få informanten att 
känna sig bekväm. Vid genomförandet av intervjun rådde en låg standardisering som innebar att 
frågorna kunde ställas i den ordning som var passande i det enskilda fallet (jmf Patel & Davidson, 
2011). Informanterna uppmanades att välja en plats som kändes trygg, där intervjun kunde 
genomföras ostört (Trost, 2010). Nio intervjuer ägde rum under två veckors tid varav alla tog plats 
i ett grupprum på respektive skola. Varje intervju spelades in med en ljudupptagnings enhet i form 
av en Iphone och tog mellan 20–60 minuter. Vid intervjutillfället var det till största del en av oss 
som intervjuade, varpå en roll båda turades om att inta. Den andra antecknade och var 
uppmärksam på om eventuella följdfrågor kunde ställas. Avsikten med att en av oss förde samtalet 
under intervjun var med anledning av att underlätta vid transkribering av data. Innan insamlingen 
av data pilottestades intervjufrågorna med en speciallärare och en lärare. Pilotintervju är en bra 
metod att använda sig av för att undgå eventuella brister i undersökningens upplägg (Patel & 
Davidson, 2011). Utifrån pilotintervjuns resultat framkom att intervjuguiden inte var tillräcklig för 
att besvara undersökningsområdet. Därav reviderades intervjuguiden, dock presenteras varken 
revideringen eller resultatet i rapporten. 
 

5.4   Databearbetning och analys 
Analys av data utfördes enligt en fenomenologisk analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2015). Det 
första steget i analysmodellen är databearbetning. Ljudfilerna delades upp mellan oss författare för 
att transkriberas och därefter läsas igenom upprepade gånger med avsikt att bekanta oss med 
materialet. Viktigt att påtala är att vid transkriberingen togs ljud och pauser bort som inte var av 
värde för studien. Vid nästa steg i analysmodellen utforskas data. Ett utbyte av material skedde för 
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att analysera varandras transkribering, citat plockades ut från respektive intervju och 
kategoriserades in under forskningsfrågan citatet kopplades till. För utlämnande uttalanden tagna 
från sitt sammanhang skrevs [...]. Därefter utbytes materialet ännu en gång med avsikt att inte 
missa viktiga aspekter, men också för att få ytterligare en synvinkel. En väl genomarbetad 
intervjuguide resulterade i att citaten kunde kategoriseras in under respektive forskningsfråga. 
Under respektive forskningsfråga sammanfattades den enskilde informantens svar, därefter 
gjordes en gemensam sammanfattning av vardera skola. Sammanfattningarna gav tillfälle att 
exponera eventuella likheter och skillnader mellan skolorna och/eller informanterna, som 
Dahlgren och Johansson (2015) argumenterar är viktigt för att kunna presentera en variation. Det 
tredje steget i modellen är analysering av data. Analysen genomfördes gemensamt utifrån 
analysverktyget (se figur 4) och användes för att synliggöra det specialpedagogiska perspektiv 
informanterna likväl skolorna besitter. 
 

Analysverktyget (se figur 4) används för att besvara studiens syfte. De fyra forskningsfrågorna 
ligger till grund för analysverktyget och är kopplade till de tre specialpedagogiska perspektiven 
med utgångspunkt i Nilholms (2006b; 2007; 2012) och Perssons (1998; 2007; 2013) redogörelser. 
Med andra ord kopplar analysverktyget forskningsfrågorna till teorin, med det i åtanke försäkrar 
det att forskningsfrågorna blir besvarade. Den fetstilta texten markerar ord eller meningar som är 
specifikt för varje perspektiv, vilka vi har varit lyhörda för i analysen av data. Viktigt att poängtera 
är att inkludering är en del av specialpedagogiken och hjälper oss att synliggöra skolans 
specialpedagogiska perspektiv.  
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Figur 4. Tabellen synliggör det analysverktyg som använts i studien.  
 

Tilläggas kan är att analysverktyget testats av utomstående personer och resultatet blev detsamma, 
vilket i sin tur säkerställer att egna tolkningar från intervjun inte har påverkat resultatet (jmf Patel 
& Davidson, 2011). Ett exempel på användningen av analysverktyget synliggörs nedan (se figur 5), 
för att se hela tabellen se bilaga 4.  
 

 
 

 
Det kategoriska 
perspektivet 

Det relationella perspektivet Dilemmaperspektivet 

Forskningsfråga 1.  
Vad är 
specialundervisning 
enligt pedagoger 
och skolledning?   

- Den ordinarie 
undervisningen anpassas 
inte utifrån elevernas 
behov och elever med 
matematiksvårigheter 
plockas ut ur 
klassrummet. 
- Elever med 
matematiksvårigheter.  
- Barnet ska anpassas 
utifrån miljön. 

- Den ordinarie 
klassrumsundervisningen 
anpassas och alla elever är i 
klassrummet.                               
 - Elever i 
matematiksvårigheter.                   
 - Miljön anpassas utifrån 
elevens behov.  

- Den ordinarie 
undervisningen anpassas till 
viss del och ambitionen finns 
för att alla elever ska kunna 
delta. Eleven plockas ut 
ibland.                                         
 - Elever i 
matematiksvårigheter         
- Miljön anpassas i största 
mån utifrån elevens behov.  

Forskningsfråga 2. 
Hur beskriver 
pedagoger och 
skolledning att de 
organiserar och 
genomför 
specialundervisning 
på skolorna?  

- Eleverna går till 
specialpedagogen/ 
speciallärarens rum.  
- Specialpedagogen/ 
speciallärarens roll är att 
arbeta med eleven 
utanför klassrummet.    
- Extra anpassningar görs 
inte i 
klassrummet.                        
 - Åtgärdsprogram görs 
ofta och resulterar i att 
särskilt stöd sätts in i 
form av insatser 
utanför klassrummet.  

- Specialpedagogen/ 
specialläraren handleder 
läraren och deltar vid behov 
i klassrummet. 
- Specialpedagogen/ 
speciallärarens roll är att 
handleda läraren och 
eventuellt hjälp till att 
anpassa undervisningen, Ex. 
gör observationer i klassrummet 
eller kartlägger.   
- Extra anpassningar görs i 
klassrummet.                               
 - Åtgärdsprogram görs sällan, 
då de görs resulterar det ibland 
till att särskilt stöd sätts in i 
form av insatser i 
klassrummet.  

- Specialpedagogen/ 
specialläraren handleder 
läraren och hämtar ibland 
eleven för att arbeta med 
eleven självständigt eller i 
mindre grupp. 
- Specialpedagogen/ 
speciallärarens roll är att 
handleda läraren och 
eventuellt hjälp till att 
anpassa undervisningen, 
Ex. gör observationer i 
klassrummet eller kartlägger. 
- Extra anpassningar görs i 
klassrummet.    
  - Åtgärdsprogram görs 
ibland och kan leda till att 
särskilt stöd sätts in i 
form av insatser både i 
och utanför klassrummet. 

Forskningsfråga 3 
Vilka 
undervisningsmeto
der och arbetssätt 
beskriver 
pedagoger att de 
använder i mötet 
med SUM-elever? 

En-till-en-undervisning 
sker utanför klassrummet 
med en specialpedagog/ 
speciallärare.  

Extra anpassningar görs i 
klassrummet i form av 
exempelvis: 
- material.                                     
- placering. 
- gruppering. 

Extra anpassningar görs i 
klassrummet i form av 
exempelvis:   
- material 
-placering 
- gruppering 
Eleven plockas även ut för 
att arbeta med 
specialpedagog/speciallärare i 
en-till-en-undervisning eller i 
grupp. Exempelvis, 
intensivundervisning.  

Forskningsfråga 4 
Hur beskriver 
pedagoger och 
skolledning att de 
formar en 
inkluderande 
undervisning för 
SUM-elever?  
 
 

I och med att SUM-elever 
plockas ut, 
exkluderas/segregeras 
från den ordinarie 
undervisning anses de 
kunskapsmässigt 
inkluderade och delaktiga.  
 

I och med att SUM-elever 
inkluderas/integreras i 
klassrummet anses de socialt 
delaktiga 
 

I och med att SUM-elever 
inkluderas/integreras till 
största del men även plockas 
ut, exkluderas/segregeras 
anses de delaktiga på alla plan.  
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Forskningsfrågor Undersökningsområde SL1 

Forskningsfråga 1. 
Vad är 
specialundervisning 
enlig skolledning 
och pedagoger?  

Vad är 
specialundervisning och 
på vilket sätt skiljer den 
sig från vanlig 
klassrumsundervisning? 

“all undervisning är specialundervisning, de handlar väl mer 
om hur jag lägger upp min undervisning utifrån den 
grupp jag har (...) vi tar aldrig ut elever ur klassrummet 
under skoltid.” 

 
Bedömning: kategoriskt, 
relationellt eller 
dilemmaperspektiv 

Bedömning: Relationellt perspektiv.                   
 Motivering: Alla elever är i klassrummet och miljön anpassas 
utifrån elevers behov.  

 
Figur 5. Tabellen visar ett exempel på hur analysverktyget används för att koppla informanternas svar till 
ett specialpedagogiskt perspektiv.  
 

5.5   Etiska aspekter  
Oberoende av vilken metod som används vid insamling av data är vikten av att tillämpa bra 
forskningsetik avgörande för studiens förtroende och kvalité (Johansson & Svedner, 2010). För att 
uppnå detta har studien följt Vetenskapsrådets (2017) etiska forskningskrav. Forskningskraven 
presenteras med utgångspunkt i en tidigare publikation av Vetenskapsrådet (2002). Följaktligen 
ska studien bygga på respekt för personer som deltar och deltagarna skall informeras om studiens 
ändamål, vilket tillgodoser informationskravet. Ytterligare uppmärksammas informanterna om 
att de när som helst kan säga upp sin medverkan, utan att det för den delen ska medföra några 
konsekvenser. Detta beaktades genom en samtyckesblankett som informanterna skrev under i 
början av intervjun (se bilaga 5 & 6), vilket även tar hänsyn till samtyckeskravet. Innan 
genomförande av intervju informerades deltagande informanter muntligt om studiens omfattning 
och publikation samt att data används i vetenskapligt ändamål, vilket visar att studien tagit hänsyn 
till nyttjandekravet. Slutligen används kodnamn i studien för att försäkra att informanterna 
förblir anonyma, det i enlighet med konfidentialitetskravet.  
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6.   Resultat 
Resultatet presenteras utifrån våra fyra forskningsfrågor och informanternas svar redovisas under 
respektive skola. I slutet av vardera forskningsfråga redogörs för en gemensam sammanfattning av 
likheter och skillnader mellan skolorna.   
 

6.1   Vad är specialundervisning? 
Deltagande informanter är överens om att specialundervisning på något sätt kan ske i mindre 
grupp eller en-till-en. Informanterna på skola 1 beskriver att läraren anpassar undervisningen så 
att den möjliggör att elever i svårigheter kan lyckas. Dessutom är de överens om att 
specialundervisning även kan ske genom en-till-en-undervisning tillsammans med speciallärare. 
En gammal tradition är att elever i svårigheter plockas ut av specialpedagog/speciallärare för att 
genomföra en-till-en-undervisning på deras kontor, det är något SL1 argumenterar emot och 
menar att alla elever ska vara i klassrummet: “undervisningen ska vara flexibel, och jag tror 
absolut inte på det här att plocka ut elever och gå till något specrum” (SL1). R1 däremot hävdar att 
specialundervisning skiljer sig på så sätt att den är mer anpassad efter elevers behov. Den vanliga 
klassrumsundervisningen är mer allmänt inriktad, och R1 förklarar att: “man sätter ju inte direkt 
in specialundervisning utan att veta var behovet finns” (R1). För att förtydliga resonemanget ges 
exempelvis inte elever anpassning i form av anpassat material om behovet inte finns. L1 beskriver 
att extra anpassningar genomförs i klassrumsundervisningen: “mycket av det vi gör i klassrummet 
är väl lite grann som specialläraren gör” (L1). L1 menar att metoder och arbetssätt som 
speciallärare arbetar med även genomförs i klassrummet, exempelvis används konkret material 
och anpassade uppgifter. Med andra ord är specialundervisning en del av den vanliga 
klassrumsundervisningen på skolan.  
 

På skola 2 är deltagande informanter eniga med R1 och argumenterar för att specialundervisning 
är undervisning som anpassas för elever i svårigheter. Specialundervisning är ett begrepp som kan 
kopplas till speciallärarens eller specialpedagogens uppdrag men det är något skola 2 inte gör, 
därför används inte begreppet. R2 beskriver att: “en klasslärare kan ju också bedriva 
specialundervisning i sin klass” (R2). Skolan använder istället begreppen extra anpassningar och 
särskilt stöd som är en del av den vanliga klassrumsundervisning och L2 gör inte en stor sak av 
det. L2 beskriver att: “det är när en elev behöver lite extra hjälp helt enkelt” (L2). På skola 2 kan 
elever i svårigheter plockas ut från den vanliga klassrumsundervisningen ibland och SP2 beskriver 
att: “specialundervisning sker ju för mig oftast i ett mindre sammanhang” (SP2). Med andra ord 
bedrivs specialundervisning både i klassrummet och utanför tillsammans med 
specialpedagog/speciallärare.  
 

Skola 3 skiljer sig i sin syn på specialundervisning gentemot skola 1 och 2. På skola 3 är 
informanterna eniga om att specialundervisning inte är något lärare har möjlighet att genomföra i 
klassrummet. Elever plockas därför ut av specialpedagog/speciallärare och SP3 beskriver att: 
“elever kommer till mig i mitt rum och det är mycket en-till-en-undervisning, faktiskt” (SP3). 
Ytterligare styrker L3 resonemanget och förklarar att: “det är inte jag som bestämmer, det är 
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specialpedagogen som lägger upp det. Jag skulle aldrig hinna, så då är det ju jätteskönt att hen kan 
hjälpa mig med det” (L3). Både SP3:s och L3:s beskrivning av specialundervisning kopplas tydligt 
till den gamla traditionen att specialundervisningen genomförs av speciallärare eller 
specialpedagog. Specialundervisning kan ändock genomföras i klassrummet, då inte av läraren och 
R3 menar att: “oftast räcker ju lärare till att ha eleverna i klassrummet så att säga, 
specialpedagog/speciallärare har ju en utbildning där de har andra verktyg för att ge SUM-elever 
det de ska få” (R3). R3 argumenterar alltså för att specialundervisning ska genomföras av en 
person med utbildning inom området specialpedagogik.  
 

Sammanfattningsvis är informanterna på skola 1 och 2 eniga om att specialundervisning ska vara 
en del av klassrumsundervisningen men skiljer sig i den mening att, skola 1 aldrig plockar ut elever 
ur klassrummet under skoltid medan elever på skola 2 kan plockas ut vid vissa tillfällen.  
Skola 3 håller inte med utan anser att lärare inte har tid eller möjlighet att genomföra 
specialundervisning i klassrummet. 
 

6.2   Hur organiseras och genomförs specialundervisning på 
skolorna? 
Inledningsvis presenteras den gemensamma organisationen kring SUM-elever, därefter redogörs 
hur skolorna genomför specialundervisning följt av specialpedagogens/speciallärarens roll på 
respektive skola. 
 

6.2.1   Organisering av specialundervisning 
På skolorna organiseras arbetet kring SUM-elever på samma sätt. Det är oftast lärare som 
upptäcker SUM-elever och Skolverkets bedömningsstöd används på alla skolor redan i 
förskoleklass. Vidare gör specialpedagogen/specialläraren en kartläggning av SUM-elever och 
kommer fram till passande extra anpassningar utifrån elevernas upptäckta behov. Åtgärdsprogram 
beslutas av rektor, men utförs sällan på deltagande skolor. Skrivs åtgärdsprogram författas det av 
specialpedagog/speciallärare och dokumenteras tillsammans med extra anpassningar i ett 
datasystem. En uppföljning sker regelbundet. Samtliga skolor har tillgång till en central elevhälsa 
och ett elevhälsoteam finns att tillgå på skolan.  
 

6.2.2   Genomförande av specialundervisning  
Skolorna skiljer sig dock i hur arbetet med SUM-elever genomförs. På skola 1 anpassar läraren 
klassrumsundervisningen och L1 beskriver att: “extra anpassningar blir en del av undervisningen” 
(L1). Hen nämner bland annat konkret material som en naturlig del av matematikundervisningen. 
Är det extra anpassningar som kräver mer resurser eller större åtgärder har lärare möjlighet att ta 
hjälp av speciallärare, eller annan pedagog. Exempel på större åtgärder kan vara möjlighet att dela 
gruppen. På skola 1 genomför L1 och SL1 diagnoser från läromedel med eleverna utöver 
Skolverkets bedömningsstöd. När SL1 kartlägger elever i matematiksvårigheter används 
McIntoshs test. Efter kartläggningen fortsätter arbetet med extra anpassningar och R1 förklarar 
att: “skolan arbetar för att höja anpassningsnivån och alla lärare ska tänka att man ska jobba mer 
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anpassat för att höja den allmänna nivån” (R1). När R1 pratar om att skolan ska ha en hög 
anpassningsnivå innebär det att extra anpassningar ska vara en del av undervisningen och att det 
är den allmänna nivån. Elever som inte är i behov av extra anpassningar, exempelvis använda 
konkret material, får tillgång till det ändå med anledningen av att elever i behov inte ska anses 
annorlunda. Informanterna uppger dessutom att extra anpassningar kan vara 
intensivundervisning i mindre grupp eller en-till-en-undervisning med 
specialpedagog/speciallärare. SL1 poängterar dock att: “vad gäller intensivträning eller så, så 
försöker vi lägga det utanför skoltid” (SL1). Informanterna tydliggör vid flertal tillfällen att 
intensivundervisning, en-till-en alltid sker innan eller efter skoltid. Dessutom nämns möjligheten 
att elever kan få extra hjälp med skolarbetet i en kunskapsverkstad under 60 minuter vid två 
tillfällen i veckan. Om anpassningarna ändock inte räcker till görs åtgärdsprogram, något enstaka i 
varje klass, därefter resulterar åtgärdsprogrammet i särskilt stöd. De insatser som sätts in 
genomförs i klassrummet eller utanför skoltid. En utvärdering görs och resulterar antingen i att 
åtgärdsprogrammet avslutas eller att det fortgår. Den centrala elevhälsan kopplas in vid behov, 
SL1 förklarar att: “när vi känner att vi gjort allt vi kan, vi ror inte det här i hamn. Då skickar man 
en ansökan till elevhälsan och då gör de en bedömning om vilken utredning de gör” (SL1). 
Avslutningsvis är alla informanter överens om att skolan har ett gemensamt ansvar för att eleverna 
når målen i slutet av årskurs 3, men att rektor eller huvudman bär största ansvaret.  
 

Informanterna på skola 2 redogör för ett eget system skolan arbetat fram. Kunskapskraven har 
brutits ner med orsak att förebygga att elever ska hamna i större svårigheter och R2 beskriver 
skolans system: “vi i lågstadiet har pratat ihop oss om att vi vet att det här är kunskapskraven i 
trean som eleverna ska klara då. Utifrån dem har vi diskuterat fram vad en rimlig nivå är att ställa 
för elever i ettan och tvåan” (R2). Skolan har alltså brutit ner kunskapskraven genom att 
exempelvis bestämma att elever ska kunna den analoga klockan i årskurs 2. Visar det sig att en 
elev inte når det uppsatta målet sätts omedelbara insatser in i form av extra anpassningar som L2 
och SP2 kommer överens om. Extra anpassningar skolan gör är bland annat anpassningar i 
klassrummet, dessutom beskriver L2 att: “vi lämnar ifrån oss idrotten i årskurs 1–3 och då har vi 
istället resurstid [...]. Då kan jag jobba med de elever jag märker kanske inte hänger med i 
matematikundervisningen” (L2). Resurstid är något alla 1–3 lärare har 20 min/dag mot sin klass 
utanför skoltid. SP2 och L2 nämner även att extra anpassningar kan vara en-till-en-undervisning 
och intensivträning. Vidare nämns att familjerna kontaktas i ett tidigt skede om en elev visar sig 
vara i svårigheter.  
L2 genomför Skolverkets bedömningsstöd i klassen därefter lämnas resultatet till 
specialpedagogen för årskurs F-3 som gör en analys. När SP2 gör en vidare kartläggning av SUM-
elever använder hen inget speciellt material utan beskriver att: “jag använder mitt specialintresse i 
matematik” (SP2). Orsaken till det är att SP2 inte anser att kartläggningsmaterial är heltäckande 
för att synliggöra vart elevens svårigheter uppstår. Utifrån kartläggningen fördelar 
specialpedagogen resurser till de olika klasserna. Skolan arbetar mycket med extra anpassningar 
och åtgärdsprogram görs sällan. Gällande den centrala elevhälsan beskriver R2 att: “det finns 
väldigt begränsat med kompetens att få från den centrala elevhälsan när det kommer till 
matematiksvårigheter, jag väljer därför att skicka min specialpedagog på bra 



 

 24 

kompetensutveckling” (R2). R2 anser med andra ord att rätt kompetens är av vikt vid mötet med 
SUM-elever och vill även ha den kompetensen på skolan för att bemöta alla elevers behov. 
Avslutningsvis är alla överens om att de har ett gemensamt ansvar för att eleverna når målen i 
årskurs 3, rektorn är dock huvudansvarig.  
 

På skola 3 är det läraren som upptäcker elever i svårigheter i klassrummet. Dessutom gör läraren 
tillsammans med specialpedagog och speciallärare en lista på elever i behov av stöd i början av 
varje termin. Resurser fördelas utifrån den och samtliga informanter på skola 3 poängterar vikten 
av att vårdnadshavare kontaktas i ett tidigt skede. Då svårigheter upptäcks görs extra anpassningar 
i klassrummet, L3 beskriver att: “man extraanpassar jättemycket som man inte ens tänker på att 
man gör, men att sitta själv tillsammans med eleven i lugn och ro och göra saker när man jobbar 
med matte ger otroligt mycket. [...] Oftast tar specialpedagogen med sig eleven till sig” (L3). L3 
menar att extra anpassningar som exempelvis, bildstöd görs till viss del i klassrummet, men utan 
större eftertanke. Däremot görs individuella insatser, exempelvis en-till-en-undervisning med 
specialpedagog i större utsträckning. Om extra anpassningar inte räcker gör specialpedagogen en 
vidare kartläggning, resultatet av kartläggningen blir ytterligare extra anpassningar eller eventuellt 
åtgärdsprogram. En utredning av eventuell diagnos görs i samband med utformningen av 
åtgärdsprogram, L3 förklarar att: “är det matematiksvårigheter görs någon form av kartläggning 
för att upptäcka om det finns någon dyskalkyli eller ja” (L3). På skolan är det fler åtgärdsprogram 
som upprättas än avslutas, det tyder på att åtgärdsprogram ofta följer elever genom skolgången.  
Lärare kontaktar specialpedagog eller speciallärare vid upptäckta svårigheter och vid behov tar 
speciallärare/specialpedagog kontakt med elevhälsoteamet, SP3 beskriver att: “[...] lärares 
bekymmer bollas vidare om jag och specialläraren inte kan lösa det” (SP3). Skolans elevhälsoteam 
har möte en gång i månaden, under mötet lyfter läraren sitt problem och gemensamt diskuteras 
eventuella lösningar. Utöver elevhälsoteamets handledande roll arbetar de förebyggande. Däremot 
beskriver L3 att: “det är nog 5, 6 år sedan jag hade något ärende dit” (L3). L3 använder med andra 
ord inte elevhälsoteamets kompetens. Avslutningsvis anser R3 och SP3 att rektorn har 
huvudansvaret för att eleverna ska nå målen i slutet av årskurs tre men att det finns ett gemensamt 
ansvar. L3 upplever däremot att hen känner att ansvaret är sitt eget.  
 

Sammanfattningsvis plockas elever på skola 1 aldrig ut ur klassrummet under skoltid, 
intensivundervisning sker utanför skoltid. På skola 2 till skillnad från skola 1 plockas elever ibland 
ut ur klassrummet, resurstid är dessutom schemalagd utanför skoltid. Skola 3 däremot genomför 
all sin specialundervisning under skoltid och mestadels utanför klassrummet tillsammans med 
speciallärare eller specialpedagog. 
 

6.2.3   Specialpedagogens/specialläraren roll 
Deltagande specialpedagoger/speciallärare har flertalet arbetsuppgifter. SL1 genomför 
intensivundervisning, en-till-en eller i mindre grupp utanför skoltid. SL1:s huvudsakliga uppgift är 
däremot enligt R1 att: “vara med och jobba i klassen för att man ska kunna dela klassen och att 
läraren ska lära sig verktyg som specialläraren kan” (R1). SL1:s roll är alltså att handleda läraren, 
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och befinner sig i klassrumsmiljö under största delen av skoldagen. SL1 förklarar orsaken: “ju fler 
vuxna vi är, ju fler barn kan vi nå och desto bättre kan vi hjälpa barnen” (SL1).  
 

På skola 2 sker specialundervisning både i klassrummet och utanför. SP2 har i uppdrag att stötta 
upp i klassrummet genom att handleda klassläraren och att ha specialundervisning utanför 
klassrummet. Det är något L2 anser fördelaktigt och hävdar att: “specialpedagogen har lite mer 
spetskompetens och kan ge eleverna stöd enskilt eller i liten grupp” (L2). Dessutom ansvarar SP2 
för överlämningar och stöttar under samtal med föräldrar. R2 beskriver utöver det att: 
“specialpedagogens roll är att vara min högra hand, ha koll på organisationen, håller i 
kompetensutveckling men jobbar även med elever själv, störst fokus på matte” (R2). R2:s 
beskrivning av specialpedagogens arbetsuppgifter synliggör SP2:s breda ansvarsområde.  
 

SP3:s roll skiljer sig från SL1:s och SP2:s. Plocka ut elever från klassrumsundervisningen för att 
genomföra en-till-en-undervisning är SP3:s huvudsakliga roll parallellt med att inneha rollen som 
kurator. L3 upplever det svårt att beskriva SP3:s roll och anser att hen tar på sig för mycket 
uppgifter: ”vi frågar oss själva vad vi kan kräva av specialpedagogen [...]. Nu har specialpedagogen 
och specialläraren gjort intervjuer med alla barn på skolan och då fick elever med 
matematiksvårigheter bara ställa sig och vänta” (L3). Med andra ord menar L3 att elever i 
matematiksvårigheter inte får den hjälp de behöver med anledning av att SP3 har många 
arbetsuppgifter. Vidare hävdar L3 att det resulterar i att lärare på skolan inte tar hjälp av SP3 då 
hen har mycket att göra och inte räcker till. SP3 själv anser att sin roll är att vara en brygga mellan 
rektor och övrig personal, samtidigt beskriver SP3 att: “jag och specialläraren ska personligen 
prata med skolans alla elever. Jag försöker också vara ute i klasserna ibland, för att eleverna ska 
känna att det är okej att komma till mig och att det inte är så farligt" (SP3). R3 lyfter även SP3:s 
ansvar att biträda rektorn på konferenser, titta på läromedel samt leda vidareutbildningar.  
 

Sammanfattningsvis har specialpedagogen/specialläraren på skola 1 och 3 mycket elevkontakt 
under skoltid, men på olika sätt. På skola 1 befinner sig SL1 mycket i klassrummet medan SP3 har 
mycket en-till-en-undervisning på sitt kontor och intar ofta rollen som kurator. SP2 har också en 
del elevkontakt i form av en-till-en-undervisning men den huvudsakliga arbetsuppgiften är att 
vara rektorns höra hand. Avslutningsvis ansvarar alla deltagande specialpedagoger/speciallärare 
för kartläggning av elever i matematiksvårigheter och fördelar resurser utifrån behov samt sitter 
med i elevhälsoteamet.  
 

6.3   Undervisningsmetoder och arbetssätt i mötet med 
SUM-elever 
Deltagande informanter är överens om att en-till-en-undervisning är framgångsrikt i mötet med 
SUM-elever. Extra anpassningar är en del av undervisningen på skola 1 och de arbetssätt och 
metoder som anses bra i mötet med SUM-elever görs i klassrummet. Exempel på extra 
anpassningar som görs i klassrumsundervisningen är att:  
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1. Material anpassas  
2. Konkret material används 
3. Flera representationsformer används (laborativt, rita, berätta, skriva)  
4. Repeterar mycket och låter det ta tid  
5. Spel används i undervisningen  

 

L1 beskriver anpassningar hen gör i klassrummet: “vi jobbar praktiskt, bygger mycket med 
tiobasmaterial och plockisar, anpassar mängden uppgifter, sen kan det vara att jag tar in en annan 
mattebok” (L1). En tydligare extra anpassning på skolan är enligt L1 att elever utanför skoltid får 
träffa specialläraren i en-till-en-undervisning. L1 uttrycker dock en önskan om att 
specialpedagogens/speciallärarens kompetens skulle användas mer frekvent: “jag önskar att 
specialundervisningen skulle vara mer så att då eleven känner att det är något som de har svårt 
med så kan de bara kunna gå till speciallärare eller specialpedagog och få jobba lite extra” (L1). 
Med andra ord finns en önskan om att elever ska kunna gå iväg till specialpedagog/speciallärare 
utan att det kräver en större process. R1 redogör för att en-till-en-undervisning under en 
intensivperiod ger bra resultat och argumenterar för att den viktigaste aspekten för att lyckas är 
tron på sig själv. SL1 styrker argumentet och hävdar att: “elever som jag har haft intensivträning 
med gör fantastiska framsteg på alla plan [...]. De resultat jag ser på en-till-en, det har jag inte 
kunna fått till i gruppkonstellation” (SL1). En-till-en-undervisning är alltså det som anses mest 
framgångsrikt i mötet med SUM-elever, informanterna poängterar dock att den genomförs utanför 
skoltid.  
 

På skola 2 genomförs arbetssätt och undervisningsmetoder som anses framgångsrika i mötet med 
SUM-elever i klassrummet. Informanterna redogör för samma extra anpassningar som 
informanterna på skola 1, bortsett från användning av spel i undervisningen. På skolan används 
däremot digitala verktyg och L2 beskriver anpassningar hen gör i undervisningen: “individualisera 
uppgifterna, använda konkret material och gör på många olika sätt. Vi använder digitala verktyg 
[...]. Man ska inte vara rädd för att stanna kvar och se att de förstår det grundläggande inom 
matematiken” (L2). Sp2 lyfter likt L2 vikten av att inte gå för fort fram i mötet med SUM-elever. 
Extra anpassningar i form av intensivundervisning en-till-en eller i grupp genomförs tillsammans 
med specialpedagog/speciallärare under skoltid och med klasslärare utanför skoltid. Slutligen 
argumenterar R2 för vikten av en positiv pedagog som framhäver en värdefull och rolig bild av 
matematikämnet, hen beskriver: “att elever får möta pedagoger som tycker att det är roligt med 
matematik är viktigt” (R2). 
 

Skola 3 skiljer sig från skola 1 och 2 genom att klassrumsundervisningen sällan anpassas. L3 
beskriver orsaken till detta och hävdar att: “om de eleverna sitter i klassrummet blir de stressade 
av att någon annan är snabbare, de vill inte sitta med konkret material när de andra ser på, för att 
då känner de sig sämre” (L3). För att förtydliga är det SUM-elever L3 syftar på i citatet. R3 redogör 
för de extra anpassningar som genomförs i klassrumsundervisningen: “ja men extra anpassningar 
kan ju vara det att man placerar om eleverna i klassrummet, att man kanske avgränsar det man 
jobbar med [...] vi använder ju digitala läromedel” (R3). Dessa anpassningar är generella och inte 
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specifikt anpassade för SUM-elever. Undervisningsmetoder och arbetssätt som däremot lyfts fram 
som framgångsrika i mötet med SUM-elever är att:  
 

1. Belöningssystem används 
2. Konkret material används  
3. Repeterar mycket och låter det ta tid  

 

SP3 beskriver att: “när de kommer till mig så handlar det om att vi ska göra någonting kul och 
känna att de kan, har de varit hos mig fem gånger då får de en bild som jag plastar in och sätter 
upp” (SP3). Ett förtydligande av skolans genomförande av framgångsrika arbetssätt och metoder 
är att de genomförs utanför klassrummet, i en-till-en-undervisning tillsammans med 
specialpedagog. 
 

Sammanfattningsvis görs extra anpassningar i klassrummet på alla skolor. Skola 3 skiljer på så sätt 
att klassrumsundervisningen inte anpassas utifrån SUM- elevers behov. Ytterligare förknippas inte 
SP3:s beskrivning av arbetssätt till matematikämnet bortsett från användning av konkret material. 
Skola 1 och 2 har däremot fler gemensamma arbetssätt men skiljer sig genom att skola 2 redogör 
för digitala verktyg medan skola 1 lyfter spel som framgångsrikt. Utöver det är informanterna 
eniga om att arbetet med SUM-elevers självförtroende och tilltron till den egna matematiska 
förmågan är av stor vikt. 

 

6.4   Inkludering och delaktighet 
Till en början presenteras skolornas syn på en skola för alla. Därefter redogörs för hur skolorna 
arbetar för att forma en inkluderande undervisning för SUM-elever med koppling till figur 2 i 
avsnitt 4.2.1. 
 

6.4.1   En skola för alla  
Deltagande informanter anser att visionen en skola för alla är fin, samtidigt ifrågasätts visionens 
association med elevers deltagande i klassrumsundervisningen. På skola 1 är informanterna eniga 
om att en skola för alla innebär att alla elever är välkomna till skolan. L1 anser att bakgrund, 
tidigare kunskap eller funktionsvariation inte ska spela någon roll och att alla ska ha samma 
förutsättningar. L1 hävdar att: “även om du har en nyanländ elev i klassen som bara pratar 
franska, så ska du kunna möta alla elever lika oavsett” (L1). SL1 argumenterar för att en skola för 
alla är en fin vision men ifrågasätter den svenska skolans utformning. SL1 menar att: “om alla med 
svårigheter och bekymmer ska ha samma förutsättningar så kostar det ju. [...] det behövs mycket 
resurser och stöd för en del barn att fixa den svenska skolan som den är utformad idag” (SL1).  
 

På skola 2 lyfter R2 vikten av att erbjuda olika lärmiljöer och att det i själva verket är en skola för 
alla. SP2 framställer en skola för alla som en skola där alla elever får lyckas utifrån sina 
förutsättningar och L2 redogör för en liknande beskrivning av visionen: “skolan är till för alla och 
alla är olika och det ska man få vara” (L2).  



 

 28 

 

På skola 3 kopplar informanterna visionen till elevers rätt och möjlighet att nå målen samt att 
undervisningen ska anpassas utifrån alla elevers behov. L3 uttrycker svårigheter gällande att 
anpassa undervisning, och SP3 argumenterar för liknande uppfattning och menar att: “att 
undervisningen anpassas utifrån eleven där de ligger så att säga funkar inte, skolan är inte till för 
alla” (SP3). Slutligen ställer sig R3 frågande till om en skola för alla ryms i inkluderingstanken, 
med orsak att undervisningen ska vara flexibel och pedagoger ska hjälpa elever på olika sätt.  
 

6.4.2   Inkludering 
Inkludering och delaktighet kopplas till en känsla hos eleven och deltagande skolor anser sig 
arbeta mot en inkluderande skola. På skola 1 är informanterna eniga om att skolan har ett 
inkluderingstänk eftersom speciallärare på skolan befinner i klassrummet under skoltid. R1 
redogör för att inkludering inte alltid fungerar och menar att: “eftersom att elever ibland inte 
klarar av att koncentrera sig eller ta hjälp i helklass, finns möjlighet att jobba i mindre grupper 
ibland” (R1). Skolan rör sig mellan inkludering, segregering och integrering (se figur 2) med 
intention att elever ska känna delaktighet. SL1 utgår från elever då hen redogör för ett liknande 
argument och betonar att elevers delaktighet inte kopplas till en fysisk plats: “jag är inte delaktig 
bara för att jag sitter i samma rum utan det gäller att ha tydliga mål [...] och jag måste ha rätt 
förutsättningar för att kunna vara delaktig och inkluderad i klassrummet” (SL1).  
 

Skola 2 har ett inkluderande arbetssätt och belyser likt skola 1 vikten av att inkludering och 
delaktighet inte bör förknippas med var eleven befinner sig, utan till känslan hos eleven. R2 
beskriver att: “känslan av inkludering kan bara den enskilda eleven avgöra, våran uppgift är att 
erbjuda olika typer av lärmiljöer, inom ett klassrum eller i anslutning till klassrum [...]” (R2). På 
skola 2 har alla elever en plats i klassrummet och ska vara en del av gemenskapen, samtidigt finns 
möjlighet att arbeta på en annan plats om eleven vill. SP2 argumenterar för att det förekommer 
elever som inte vill infinna sig i klassrummet: “jag har några elever som jag jobbar med som vi 
faktiskt har bestämt att de ska vara i klass en lektion i veckan och de är skitsur för att de vill inte 
det” (SP2). För att förtydliga accepterar skolan exkludering (se figur 2) till viss del. Känslan av 
gemenskap väger dock högt, vilket resulterar i att pedagoger bestämmer att elever ska infinna sig i 
klassrummet ibland.  
 

Informanterna på skola 3 är eniga om att skolan vill arbeta inkluderande men att exkludering 
krävs. R3:s önskan är att elever ska vara i klassrummet till största del, det anses dock omöjligt för 
läraren att bemöta alla elevers behov och R3 beskriver att: “vid vissa moment så kanske eleven är 
med i klassen och vid vissa moment är de tillsammans med specialpedagog [...] vi försöker även 
arbeta med nivågruppering mellan årskurserna” (R3). Det finns många olika sätt att gruppera 
elever, nivågruppering innebär att eleverna delas in i grupper utifrån var de befinner sig 
kunskapsmässigt. Skolan arbetar både inkluderande, exkluderande och segregerande (se figur 2). 
L3 argumenterar för att elever inte är delaktiga då de exkluderas, samtidigt hävdar hen att: 
“inkludering funkar ju inte för alla elever som har olika diagnoser “(L3). SP3 har en annan syn än 
L3 gällande elevers delaktighet och hävdar att delaktighet inte kopplas till var eleven befinner sig 
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utan hur eleven känner. SP3:s argument är: “jag har elever som kommer till mig två gånger i 
veckan, men jag ser ju ändå att de är inkluderade” (SP3). Informanterna har delade meningar 
angående elevers delaktighet, är det känslan hos eleven eller var eleven befinner sig som avgör 
elevens delaktighet?  
 

Sammanfattningsvis redogör resultatet för att informanterna anser att visionen en skola för alla är 
fin men ifrågasätter om inkludering (se figur 2) verkligen är en skola för alla. Istället synliggör 
resultatet att arbetet mot en kunskapsmässig inkluderande skola sker på olika sätt. Skola 2 och 3 
argumenterar för att exkludering är av värde, skillnaden är dock att skola 3 exkluderar elever i 
större utsträckning. Skola 1 däremot exkluderar aldrig elever ur klassrummet under skoltid och 
tillgodoser elevers kunskapsmässiga inkludering med hjälp av tillgång till resurser. Dessutom tas 
detta i beaktning även utanför skoltid.  
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7.   Diskussion och analys 
I avsnittet presenteras inledningsvis en diskussion och analys av resultatet följt av en 
metoddiskussion. Avslutningsvis redogörs för ett kort avsnitt om fortsatt forskning.  
 

7.1   Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, 
organiserar och genomför undervisningen för att SUM-elever ska nå målen utifrån 
kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. I avsnittet diskuteras resultatet med 
utgångspunkt i forskningsfrågorna 1–3. Forskningsfråga 4, Hur beskriver pedagoger och 
skolledning att de formar en inkluderande undervisning för SUM-elever? har tydlig koppling till 
övriga forskningsfrågor och besvaras därför i samband med dem. En analys av studiens resultat 
har gjorts med hjälp av analysverktyget (se figur 4) och redovisas under rubriken Hur organiseras 
och genomförs specialundervisning på skolorna? En sammanställning av informanternas 
specialpedagogiska perspektiv kopplat till respektive forskningsfråga synliggörs i bilaga 7. 
Avslutningsvis diskuteras utformningen av specialundervisning i andra länder gentemot Sverige.  
 

7.1.1   Vad är specialundervisning?  
Resultatet visar att skola 1 och 2 anser att specialundervisning är en del av 
klassrumsundervisningen. Skola 3 däremot anser att specialundervisning inte är något lärare ska 
genomföra. Deltagande skolors syn på specialundervisning visar på att begreppet 
specialundervisning är diffust, vilket Lundqvist et al. (2015) redogör för. Deltagande informanter 
antyder på olika sätt att innebörden av specialundervisning inte är självklar. Exempelvis är en 
lärare omedveten om att hen bedriver specialundervisning i sitt klassrum, samtidigt visar 
resultatet att specialundervisning är en del av den vanliga klassrumsundervisningen på samtliga 
skolor. Däremot skiljer det sig i vilken utsträckning extra anpassningar genomförs i klassrummet.  
 

Hur påverkar detta elevers delaktighet? Persson (2013) argumenterar för vikten av att inkludera 
elever i klassrummet med följd att de ska känna delaktighet, dessutom motsätter exkludering 
Haugs (1998) beskrivning av en skola för alla där elever ska inkluderas i klassrumsundervisningen. 
Resultatet synliggör svårigheter kring Haugs beskrivning och påvisar å ena sidan att skolan inte 
anses vara utformad för att bemöta alla elever. Det likt Aiscows (1998) och Perssons (2013) 
argument att skolan inte är utformad för att passa en mångfald av elever, vilket resulterar i att 
elever plockas ut ur klassrummet. Å andra sidan visar studiens resultat att 
exkludering/segregering (se figur 2) inte är synonymt med att eleven inte är delaktig. Detta i likhet 
med Nilholm och Göranssons (2013) argument att en elev som plockats ut ändock är inkluderad 
och delaktig på en kunskapsmässig nivå. Emanuelsson et al. (2001) hävdar att när elever plockas 
ut ur klassrummet är det inte av ond avsikt. Utifrån resultatet ifrågasätts hur viktig elevens fysiska 
placering är i relation till dess känsla av delaktighet? Kan det vara så att elevens känsla av 
delaktighet bör avgöras av den enskilda eleven och inte av pedagoger eller skolledning?   
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7.1.2   Hur organiseras och genomförs specialundervisning på 
skolorna? 
Påverkar synen på specialundervisning hur deltagande skolorna organiserar och genomför 
specialundervisning? Svaret på frågan är nej i den utsträckning att organisering av 
specialundervisning är densamma oberoende av synen på specialundervisning (jmf SFS 2010:800; 
Skolverket, 2018b). Svaret är också ja, resultatet synliggör att elever på skola 1 aldrig plockas ut ur 
klassrummet under skoltid, samt att speciallärare eller annan pedagog finns att tillgå under 
matematiklektioner. På skola 2, till skillnad från skola 1, plockas elever ibland ut ur klassrummet 
medan elever på skola 3 till största del får specialundervisning utanför klassrummet med 
specialpedagog/speciallärare. Synen på specialundervisning påverkar alltså hur den genomförs, 
ytterligare synliggör resultatet att skolors tillgång till resurser har en påverkan på genomförandet 
av specialundervisning. 
 

Skola 1 som aldrig exkluderar elever ur klassrummet har tillgång till en speciallärare eller annan 
pedagog under matematiklektioner. Det i sin tur synliggör skolans tillgång till resurser och 
möjlighet att möta alla elevers behov i klassrummet, vilket speglar Perssons (2013) version av en 
inkluderande skola. Även Runström Nilssons (2012) beskrivning av det relationella perspektivet 
kopplas till skolans arbetssätt där miljön anpassas för att förhindra att elevers svårigheter uppstår. 
Dock genomförs specialundervisning i form av en-till-en utanför skoltid. En-till-en-undervisning 
är ett kategoriskt arbetssätt eftersom eleven anses vara bärare av problematiken (Emanuelsson et 
al. 2001; Runström Nilsson, 2012). Sammanfattningsvis speglar skolans specialpedagogiska arbete 
det relationella perspektivets synsätt eftersom miljön anpassas utifrån elevers behov. Värt att 
tillägga är att elever befinner sig i klassrummet under skoltid. Inslag av det kategoriska 
perspektivet förekommer, därför kopplas skolans genomförande av specialundervisning till ett 
relationellt dilemmaperspektiv.  
 

På skola 2 är samarbetet mellan specialpedagog/speciallärare och lärare märkbart. Extra 
anpassningar genomförs i klassrummet med stöd av speciallärare, det kopplas till det relationella 
perspektivet (jmf Runström Nilssons, 2012). Resultatet visar däremot att SUM-elever undervisas 
utanför klassrummet vid vissa tillfällen. Det med anledning av att eleven föredrar att arbeta med 
specialpedagog/speciallärare eller att läraren inte känner att sin kompetens är tillräcklig. 
Lundqvist et al. (2015) argumenterar för att elever plockas ut ur klassrummet av den anledning att 
inkluderas på en kunskapsmässig nivå. Det i sin tur associeras till det kategoriska perspektivet där 
elevens svårigheter enligt Nilholm (2006b) kopplas till individen. Sammanfattningsvis arbetar 
skolan med olika lärmiljöer där elever till största del väljer var de vill arbeta. I och med elevers 
valmöjlighet möter skolan ständiga dilemman då vissa elever inte vill befinna sig i klassrummet. 
Nilholm (2007) argumenterar för att svårigheter uppstår då skolan ska tillmötesgå alla elever och 
samtidigt bidra med samma kunskaper. Skolan kopplas därför till ett tydligt dilemmaperspektiv.  
 
Samarbetet mellan specialpedagog/speciallärare och lärare skiljer sig på skola 3 i jämförelse med 
de andra skolorna. I många avseenden har skolan ett kategoriskt perspektiv med anledning av att 
specialpedagogen och specialläraren ansvarar för skolans specialpedagogiska arbete. Tilläggas kan 
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är att specialundervisning till största del genomförs på deras kontor. Persson (2013) ifrågasätter 
exkludering av elever och menar att det påverkar elevers sociala liv negativt. Däremot 
argumenterar Lundqvist et al (2015) för att exkludering krävs ibland för att elever ska få 
inkluderas på en kunskapsmässig nivå. Resultatet visar ytterligare att SUM-elever inte anses vilja 
sitta i klassrummet med konkret material på grund av att de känner sig sämre. Det synliggör att 
matematiklektioner inte anpassas utifrån elever behov, vilket även det kopplas till ett kategoriskt 
perspektiv (Emanuelsson et al. 2001). Dessutom förknippas elever i större svårigheter ofta med 
diagnos och problematiken kopplas till den enskilda eleven (jmf Nilholm, 2012). Slutligen kan 
specialpedagog/speciallärare dock genomföra specialundervisning i klassrummet med SUM-
elever. Anpassningar inom den ordinarie undervisningen associeras till ett relationellt synsätt 
enligt Runström Nilsson (2012). Sammanfattningsvis tar inte deltagande lärare hjälp av 
specialpedagog eller speciallärare på skola 3. Skolans specialpedagogiska arbete speglar det 
kategoriska perspektivet eftersom eleven anses vara bärare av problematiken och kopplas ofta till 
diagnos. Tilläggas kan är att miljön i den ordinarie undervisningen kan anpassas på så sätt att 
specialpedagog/speciallärare stöttar SUM-eleven. Därav kopplas skolans genomförande av 
specialundervisning till ett kategoriskt dilemmaperspektiv.   
 

För att sammanfatta har skolans syn på specialundervisning och informanternas 
specialpedagogiska perspektiv en väsentlig påverkan på hur specialundervisning genomförs på 
skolorna. Dessutom synliggörs att tillgången till resurser också är bidragande till genomförandet 
av specialundervisning. 
 

7.1.3   Undervisningsmetoder och arbetssätt i mötet med SUM-elever.  
Resultatet synliggör att extra anpassningar genomförs i klassrummet på alla skolor. Skola 3 skiljer 
sig från skola 1 och 2 på så sätt att klassrumsundervisningen inte anpassas utifrån elevers behov. 
Använder skolorna samma arbetssätt och metoder i mötet med SUM-elever trots deras olika syn 
på specialundervisning? Ja, resultatet visar faktiskt att skolorna är överens om att 
intensivundervisning, en-till-en är det mest framgångsrika, vilket även Butterworth och Yeo 
(2004) presenterar i sin lista av framgångsrika arbetssätt för en strukturerad undervisning. 
Däremot skiljer sig skolorna i genomförandet av en-till-en-undervisning. På skola 3 där SUM-
elever exkluderas under matematiklektioner, sker en-till-en-undervisning endast under skoltid. 
Det är något Lundqvist et al. (2015) anser negativt i den mening att elever missar att lära sig 
tillsammans med klasskamrater. Däremot menar författarna att en-till-en-undervisning är bra i 
den mening att specialpedagogens/speciallärarens expertis kommer till användning. Skola 1 som 
aldrig exkluderar SUM-elever bedriver en-till-en-undervisning utanför skoltid, vilket även skolan 2 
gör. Vidare beskriver Lundqvist et al. (2015) genomförandet av intensivundervisning efter skoltid 
som en konsekvens av att skolan inte vill exkludera elever. 
 

Genom studiens resultat synliggörs även vikten av att inte ha för bråttom, anpassa material samt 
användning av konkret material och flera representationsformer i undervisningen. Arbetssätten 
speglar Butterworth och Yeos (2004) exempel på utformning av en strukturerad undervisning. 
Vidare framkom att en speciallärare ansåg att spel är givande i den tidiga matematikinlärningen, 
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vilket även Whyte och Bull (2008) lyfter som en framgångsfaktor. Ytterligare framkom att lärares 
attityd till matematikämnet är betydande för hur elever bemöter matematiken i skolan. Möter 
lärare elever med en positiv attityd och gör matematikundervisning rolig är det sannolikt att elever 
upplever ämnet liknande (Ahlberg, 1995; Youmans, et al. 2018). Studiens resultat visar även att 
elever måste få tilltro till sin egna matematiska förmåga och uppleva känslan av att lyckas. Det likt 
Ahlbergs (1995) beskrivning av en produktintention där elever avgör nivån utifrån problemets 
struktur. Upplever eleven svårigheter vid lösandet av ett matematiskt problem blir konsekvensen 
att dess attityd och känslor kopplas till det tillfället (Ahlberg, 1995; Youmans et al. 2018).  
 

7.1.4   Hur ser utformningen av specialundervisning ut i andra länder? 
Finland och Kanada är två framgångsrika länder gällande skolresultat (OECD, 2018). I Finland är 
många elever i behov av särskilt stöd, som även sätts in, och elever plockas ut ur klassrummet 
(Persson, 2013). Det speglar framför allt skola 3:s genomförande av specialundervisning, men även 
skola 2 till viss del. Kanada å andra sidan satsar på att utbilda pedagoger inom ett inkluderande 
arbetssätt och ställer sig emot exkludering (Grynova & Kalinichenko, 2018). Det speglar 
genomförandet av specialundervisning på skola 1 och påminner om skola 2.  
 

Hur kommer det sig då att Finland och Kanada har framgångsrika skolresultat? Studiens resultat 
visar att specialundervisning inte genomförs på samma sätt på deltagande skolor. Kan det tyda på 
otydliga riktlinjer och att det inte finns något vedertaget sätt att genomföra specialundervisning på 
i svenska skolan? Relaterar det till en ostabil utbildningspolitik? Persson (2013) nämner en stabil 
utbildningspolitik som ett av de viktigaste skälen till Finlands höga skolresultat. Dessutom nämns 
kompetenta lärare, vilket den kanadensiska skolan också satsar på. Är kompetenta lärare inom 
specialpedagogik något Sverige har? På senare år ingår specialpedagogik i grundutbildningen till 
lärare enligt Ahlberg (2015). Det kan tyda på att Sverige efterliknar Kanada och Finlands satsning 
på kompetenta lärare. Ytterligare hävdar Schleicher (2017) att pedagoger inom den finska skolan 
samarbetar för att upptäcka elever i svårigheter i ett tidigt skede. Studiens resultat visar att 
Skolverkets bedömningsstöd görs redan i förskoleklass, med anledning att sätta in tidiga insatser. 
Det görs för att förebygga större svårigheter, och även det kan tyda på att den svenska skolan 
efterliknar den finska.  
 

7.2   Metoddiskussion 
Inledningsvis i avsnittet diskuteras användningen av gatekeepers följt av studiens urval. Därefter 
diskuteras metodvalet innan genomförandet av intervjuerna slutligen diskuteras.  

 

Fördelen med gatekeepers är att processen kring informanter utförs på ett etiskt korrekt sätt 
(Skolverket, 2018b). Samtidigt togs risken att rektorer skulle välja ut informanter som de ansåg 
spegla en fördelaktig bild av hur skolan arbetar med SUM-elever. Figur 3 i avsnitt 5.1.1 visar att 
deltagande rektorer troligtvis valt ut informanter med lång erfarenhet, vilket kan vara en nackdel 
med anledning av att deltagande informanter arbetat under samma period och delger liknande 
erfarenheter. Fördelen är dock att kravet på informanternas erfarenhet i arbetet med SUM-elever 
uppfylldes. Urvalet kan, med det i åtanke, ha påverkat studiens resultat dock anser vi att urvalet 
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alltid gör det. En invändning mot intervjuforskning är att inte tillräckligt många informanter 
intervjuats, vilket påverkar studiens generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Med 
resonemanget i åtanke, att få informanter deltagit, anses ändock studiens urval väl genomtänkt 
och representabelt för studiens syfte. Enligt Patel och Davidson (2011) är det vanligt 
förekommande att samla information från olika aktörer med anledning av att presentera en 
omfattande bild av fallet, och därför intervjuades nio informanter på tre skolor istället för nio 
informanter på nio skolor. Det i sin tur bidrar till en bättre förståelse och en mer trovärdig bild om 
hur skolor, på organisations- och gruppnivå, organiserar och genomför undervisningen för att 
SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3, vilket är 
studiens syfte. 

 

En kvalitativ semistrukturerad intervju ska upplevas som ett samspel mellan två personer 
(Bryman, 2018; Patel & Davidson, 2011; Trost, 2010), vilket kan vara svårt att få till. Erfarenheten 
är att övning ger färdighet och med andra ord är pilotintervjuer av stort värde inte bara för att 
testa intervjufrågor, vilket Patel och Davidson (2011) anser är bra, utan också för att utveckla 
förmågan att intervjua. Dessutom blir intervjuerna bättre och mer avslappnade ju fler intervjuer 
som genomförs. Alla intervjuer genomfördes gemensamt med anledning att den som intervjuar 
kan lägga fokus på själva intervjun och de svar som informanten ger. Samtidigt ges den andra 
personen möjlighet att på ett naturligt sätt ställa oplanerade följdfrågor, det resulterar i att 
följdfrågor av värde inte går förlorade. För studiens material har det varit betydelsefullt att 
genomföra intervjuerna gemensamt, det med anledning av att vi kompletterar varandra. Dessutom 
ges möjlighet att utvecklas som intervjuare både genom att sitta bredvid och föra samtal. Vid 
intervjuerna användes figur 2 för att undersöka hur SUM- elever inkluderas i undervisningen. 
Fördelen med att använda figur 2 var att det underlättade för informanterna att diskutera 
inkludering och skolans arbetssätt. Däremot upplevdes informanterna tro att ett rätt svar var 
eftertraktat, vilket skulle vara att skolan arbetar inkluderande. Om möjlighet gavs att göra om 
intervjuerna skulle begreppen tas bort under respektive illustration med anledning att ta bort 
fokus från begreppen. Faktorn att intervjuerna spelades in var till största del fördelaktigt, det 
underlättade analysen av data och båda kunde fokusera på att besvara studiens 
undersökningsområde. Å andra sidan blev vissa informanter tillbakadragna och återhållsamma 
under inspelningen, vilket kan ha påverkat resultatet. Det som sades efter att inspelningen stängts 
av antecknades fördenskull för hand om det var av vikt för studien.  
 

7.3   Vidare forskning  
För att inkludera SUM-elever på en kunskapsmässig nivå är vidare forskning inom området 
specialpedagogik viktigt och relevant med anledning av att öka kunskapen om hur 
specialundervisning bör genomföras. Förslagsvis skulle metoden observation kunna vara av 
relevans för en liknande studie. Observation av klasslärare/specialpedagog/speciallärare kan vara 
av vikt med anledning av att synliggöra pedagogers arbetssätt samt en eventuell observation av 
SUM-elever för att synliggöra deras delaktighet i olika konstellationer. Syftet med att observera 
SUM-elever är att synliga om det finns ett samband mellan elevers kunskapsmässiga inkludering 
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och deras placering. Sammanfattningsvis skulle en kombination av intervju-och 
observationsstudie kunna synliggöra vad lärare menar samt hur de gör i verkligheten.  
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8.   Slutord 
I inledningen synliggjordes svårigheten för lärare att i klassrumsundervisningen bemöta elever på 
deras individuella nivå för att möjliggöra att elever uppnår de uppsatta målen i slutet av årskurs 3. 
En situation med eleven Eric presenterades där det framkom att Eric inte förstår sig på matematik. 
Vi ställde oss frågande till hur pedagoger och skolledning går vidare med detta. För att synliggöra 
pedagoger och skolledningens syn på specialpedagogik användes tre specialpedagogiska perspektiv 
(Nilholm, 2007; 2012) tillsammans med inkluderingsbegreppet (Svenska Unescorådet, 2006). Det 
visade sig utifrån studiens resultat att vissa informanter inte endast upplevde känslan av 
frustration kring otillräcklighet i mötet med SUM-elever, utan även att läroplanen ställer orimliga 
krav på dessa elever. I resultatet framkom dessutom att skolor genomför specialundervisning på 
skilda sätt och att synen på inkludering och delaktighet skiljer sig mellan skolorna. Utifrån 
studiens resultat synliggörs att olika tillgång till resurser påverkar hur specialundervisning 
genomförs på skolor samt synen på elevers delaktighet. Detta påverkar i sin tur idéen om att den 
svenska skolan ska vara en skola för alla som enligt Haug (1998) innebär att alla elever ska befinna 
sig i gemenskapen. Vår känsla utifrån resultatet är att deltagande skolor ständigt hamnar i 
dilemman. Det med anledning av att lärare varken känner sig eller anses tillräckliga i mötet med 
SUM-elever för att uppnå en kunskapsmässig inkludering, samtidigt finns en önskan och en 
strävan att alla elever ska befinna sig i klassrummet under skoltid.  
 

Sammanfattningsvis bör pedagoger och skolledning göra en kartläggning av Erics situation för att 
utifrån den erbjuda stöd i form av extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd (Skolverket, 
2014; 2019). Hur specialundervisning genomförs skiljer sig dock mellan skolor beroende på 
tillgång till resurser, och det specialpedagogiska perspektiv som råder på skolan. 
Framgångsfaktorer studien redogör för är att upptäcka elever i svårigheter i ett tidigt skede samt 
vikten av kompetenta pedagoger. Avslutningsvis är det mest framgångsrika arbetssättet enligt 
studiens resultat och tidigare forskning en-till-en-undervisning samt att arbeta med elevers attityd 
till ämnet och tilltro till sin matematiska förmåga.  
 

Avslutningsvis har detta examensarbete författats och genomförts i kollaboration mellan Frida 
Thelenius och Hanna Bäckman under höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Studiens 
författare har bidragit i samma utsträckning i utformningen av examensarbetet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
Schematisk modell över arbetsgången med extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket 2014) 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
Introducerande frågor: 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning och erfarenhet? 
Hur länge har du arbetat på skolan? 
 
Forskningsfråga 1: Vad är specialundervisning enligt pedagoger och skolledning? 
 
Intervjufråga 1. Vad är specialundervisning enligt dig?  
intervjufråga 2. På vilket sätt skulle du säga att specialundervisning skiljer sig från vanlig 
klassrumsundervisning?  
 
 
Forskningsfråga 2: Hur beskriver pedagoger och skolledning att de organiserar och 
genomför specialundervisning på skolorna? 
 
Intervjufråga 3. Hur organiseras specialundervisning på skolan?  
Intervjufråga 4. Vem/vilka har ansvaret för att eleven når målet i slutet av årskurs tre?  
Intervjufråga 5. Vad är specialpedagogen/speciallärarens roll i organisationen?  
 

Forskningsfråga 3: Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt beskriver 
pedagogerna att de använder i mötet med SUM-elever?  
 
Intervjufråga 6. Kan du ge exempel på extra anpassningar som görs i mötet med SUM-elever?  
Intervjufråga 7. Vad skulle du säga är framgångsrikt i arbetet med SUM-elever?  
 
 
Forskningsfråga 4. Hur beskriver pedagoger och skolledning att de formar en 
inkludernade undervisning för SUM-elever? 
 
Intervjufråga 8. Vad innebär inkludering för dig och vilken/vilka figur/figurer i bilden 
illustrerar hur ni arbetar med elever i matematiksvårigheter? (Prata utifrån bilden som 
illustrerar inkluderingsbegreppet) 
Intervjufråga 9. Hur ser du på elevers delaktighet? (Prata utifrån bilden som illustrerar 
inkluderingsbegreppet) 
 
Kopplas till alla forskningsfrågor:  
Intervjufråga 10. Sammanfattningsvis om du fick önska hur skulle specialundervisningen 
organiseras och genomföras på skolan?  
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Bilaga 3 
 
Informationsbrev om medverkan i en intervjustudie, med titeln: Hjälp! Jag förstår 
inte. Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisation och gruppnivå.  
 
Vi heter Hanna Bäckman och Frida Thelenius och studerar grundlärarprogrammet med inriktning 
F-3 på Umeå universitet. Vi studerar nu sista terminen och ska genomföras en intervjustudie som 
kommer att presenteras skriftligt i en rapport på avancerad nivå.  
 
Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor på organisations- och gruppnivå 
organiserar och genomför undervisningen för att SUM-elever ska nå målen utifrån 
kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. 
 
Deltagandet i studien innebär att tre individuella intervjuer kommer att genomföras på skolan, en 
med rektor, en med specialpedagog och en med lärare. Intervjun beräknas ta omkring 45-60 
minuter. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och behandlas i enlighet med 
bestämmelser i sekretesslagen. Varken dina personuppgifter, skolans namn eller kommunen 
kommer att framgå i rapporten vilket innebär att dina fortsatta ledaruppdrag inte kommer att 
påverkas om du väljer att medverka i studien. Din medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas.  
 
 

Hälsningar  
 
 

Student:                 Handledare: 
Hanna Bäckman                                                                 Lili-Ann Kling  
Censurerad mail                Censurerad mail 
073-xxx xx xx                                                                      070-xxx xx xx 
 
Student: 
Frida Thelenius 
Censurerad mail 
073-xxx xx xx  
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Bilaga 4 
 

Forskningsfrågor Undersöknings- 
område 

SL1 

Forskningsfråga 1. 
Vad är 
specialundervisning 
enligt pedagoger och 
skolledning? 
  

Vad är 
specialundervisning 
och hur skiljer den 
sig från vanlig 
klassrumsundervisni
ng? 

“all undervisning är specialundervisning, de handlar väl 
mer om hur jag lägger upp min undervisning utifrån 
den grupp jag har (...) vi tar aldrig ut elever ur 
klassrummet under skoltid.” 

 
Bedömning: 
Kategoriskt, 
relationellt eller 
dilemmaperspektiv. 

Bedömning: Relationellt perspektiv.                    
Motivering: Alla elever är i klassrummet och miljön anpassas 
utifrån elevers behov.  

Forskningsfråga 2. 
Hur beskriver 
pedagoger och 
skolledning att de 
organiserar och 
genomför 
specialundervisning 
på skolorna? 
  

2a) Hur går 
processen till från 
det att elevers 
svårigheter 
upptäcks? 

“själva kartläggning testerna gör ju jag (...) klassläraren 
och jag tittar på resultatet och oftast så överensstämmer 
det ju med vad läraren har upptäckt (...) Vi jobbar ganska 
mycket med extra anpassningar, att anpassa vår 
lärmiljö (...) åtgärdsprogram görs, inte lika många 
som förr.   

 
2b) Vem eller vilka 
ansvarar för att 
eleven når målen i 
slutet av årskurs 3?  

“yttersta ansvaret har såklart huvudman, kommun och rektor 
(...) men vi har ju ett gemensamt ansvar” 

 
2c) Hur fördelas 
resurserna och vad 
är speciallärarens 
roll i 
organisationen? 

“jag, rektor och specialpedagog tittar på resultatet av 
bedömningsstödet och pratar om vad vi gör nu, hur tar vi 
gemensamt ansvar för det (...)  
“Jag brukar säga till mina klasslärare att vi har 
gemensamt ansvar, vill du ha hjälp med någonting 
så hjälper jag dig. Jag kan ta en elev, jag kan ta en 
grupp, jag kan ta lektionen”. 
 
“Vad gäller extra träning eller så, så lägger vi det utanför 
skoltid. Vi har ju barn som har intensivträning i matte efter 
skoltid. De är med på sina lektioner och så är 
speciallärare och specialpedagoger hellre där och 
förstärker” 

 
Bedömning: 
Kategoriskt, 
relationellt eller 
dilemmaperspektiv. 

Bedömning: Relationellt perspektiv                 
Motivering: Specialläraren hjälper läraren i klassrummet. 
Lärmiljön anpassas utifrån gruppen. ÅP görs inte så ofta. 
Alla på skolan har ett gemensamt ansvar. 

Forskningsfråga 3. 
Vilka 
undervisningsmetod
er och arbetssätt 
beskriver pedagoger 
att de använder i 
mötet med SUM-
elever? 

3a) Vilka 
undervisningsmetod
er och arbetssätt 
använder pedagoger 
i mötet SUM-
elever?   

“jag ritar mycket och arbetar med tallinjen (...) att jobba 
mycket med självförtroende, bilder, flera 
represenationsformer, spel (...) jag tror absolut inte på det 
här att plocka ut elever och gå till något specrum.” 
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3b) Vilka 
undervisningsmetod
er och arbetssätt är 
framgångsrika i 
mötet SUM-elever?   

 “en del elever som jag har haft intensivträning med i sex 
veckor gör ju fantastiska framsteg på alla plan (...) jag tror 
jättemycket på en-till-en (...) det jag kan göra i en-till 
en-situationer det har jag inte upplevt att jag har 
kunnat gjort i mina klasser, men en till en/intensiv 
undervisning sker inte under skoltid” 

 
Bedömning: 
Kategoriskt, 
relationellt eller 
dilemmaperspektiv. 

Bedömning: Dilemma perspektiv                
Motivering: S1 tror inte på att plocka ut elever ur 
klassrummet, samtidigt anser hon att en-till-en-undervisning 
är mest framgångsrikt.   

Forskningsfråga 4 
Hur beskriver 
pedagoger och 
skolledning att de 
formar en 
inkluderande 
undervisning för 
SUM-elever?  
 
 

4a) Vilken/vilka av 
figurerna (se figur 3) 
illustrerar hur ni 
arbetar med SUM-
elever enligt dig?  
 

”för att eleven ska känna sig inkluderad behövs både 
en socialinkludering och en kunskapsinkludering. 
Det är en helt annan sak att skolan anser att eleven är 
inkluderad och att den känner sig inkluderad. För att 
eleven ska vara inkluderad krävs ibland 
segregering.” 
 
 

 4b) Hur ser du på 
SUM-elevers 
delaktighet? (utifrån 
figur 3).  
 

”på skolan rör vi oss mellan inkludering, integrering och 
segregering för att eleverna ska känna sig delaktiga. Att 
eleven är i klassrummet är inte samma sak som att 
den är inkluderad och delaktig. Eleven kan känna sig 
mer delaktig i en segregerad miljö om den då känner 
att den förstå och får möjlighet att nå målen.” 
 

 Bedömning:  
Kategoriskt, 
relationellt eller 
dilemmaperspektiv. 
 
 

Bedömning: Dilemmaperspektiv  
Motivering: Skolan rör sig mellan inkludering, integrering 
och segregering, vilket betyder att undervisning sker både i 
klassrummet, men kan också ske utanför. SL1 beskriver att 
eleven behöver vara både socialt och kunskapsmässigt 
inkluderad för att vara delaktig. 
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Bilaga 5 
 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; Hjälp! 
Jag förstår inte. Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisation och gruppnivå.  
 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och behandlas. 
Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan om 
jag så vill, utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som 
handlar om hur skolor arbetar med elever i matematiksvårigheter för att de ska nå målen i slutet 
av årskurs 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort/Datum/År  
 

 

Namnunderskrift  
 

 

Namnförtydligande 
 

  
 
 
 

Forskarnas underskrift                                                                                Handledarens underskrift  
 

Namnförtydliganden                                                                                  Namnförtydliganden  
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Bilaga 6 
 
Samtycke till behandling av personuppgifter i form av ljudfil 
  
Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av ljudfil. Nedan 
följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av ljudfil innebär. 
  
Ansvarig för personuppgifter 
Samtycket begärs in av Frida Thelenius och Hanna Bäckman på Grundlärarutbildningen med 
inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 i Umeå. Ansvariga för de ljudfiler som behandlas inom 
ramen för samtycket. 
  
Vilka personuppgifter kommer att behandlas? 
 Ljudfil.  
 
Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter? 
Syftet med dikteringen är att underlätta för oss vid dataanalysen.  
  
Hur kommer personuppgifterna att behandlas? 
Personuppgifterna transkriberas, analyseras och resultatet synliggörs i en rapport på avancerad 
nivå.  
  
Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas? 
Ljudfilen finns kvar under arbetsprocessen, därefter raderas den.   
  
Återkallande av samtycke 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. 
Återkallande av samtycke sker genom att kontakta oss på: frida_thelenius@hotmail.com 
hanna.beckman@hotmail.se  
  
  
Samtycke till behandling av personuppgifter 
  

Undertecknad samtycker till att använda diktafon vid intervju.  
 

Undertecknad samtycker till att använda ljudfil från diktering vid intervjustudie.   
 

  
  
Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och är 
införstådd med hur mina personuppgifter kan komma att behandlas. 
  
Datum: _____________________________________________________ 
  
Underskrift: __________________________________________________ 
  
Namnförtydligande: ____________________________________________ 
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Bilaga 7 
 
 

Skola 1 Skola 2 Skola 3  

Forskningsfråga 1. Vad är 
specialundervisning enligt 
pedagoger och skolledning? 

   

Skillnad mellan 
specialundervisning och 
klassrumsundervisning  

R1 Dilemmaperspektiv  
SL1 Relationellt perspektiv  
L1 Dilemmaperspektiv 

R2 Relationellt perspektiv 
SP2 Dilemma perspektiv 
L2 Relationellt perspektiv 

R3 Dilemmaperspektiv 
SP3 Kategoriskt perspektiv 
L3 Kategoriskt perspektiv 

Forskningsfråga 2. Hur 
beskriver pedagoger och 
skolledning att de 
organiserar och genomför 
specialundervisning på 
skolorna? 
 

   

Arbetsprocessen kring elever i 
matematiksvårigheter   

R1 Relationellt perspektiv  
SL1 Relationellt perspektiv  
L1 Relationellt perspektiv  

R2 Relationellt perspektiv 
SP2 Dilemmaperspektiv 
L2 Dilemmaperspektiv 

R3 Dilemmaperspektiv 
SP3 Dilemmaperspektiv 
L3 Dilemmaperspektiv 

Speciallärare/specialpedagogens 
roll i organisationen  

R1 Dilemmaperspektiv  
SL1 Dilemmaperspektiv  
L1 Dilemmaperspektiv 

R2 Dilemmaperspektiv 
SP2 Relationellt perspektiv 
L2 Dilemmaperspektiv 

R3 Dilemmaperspektiv 
SP3 Kategoriskt perspektiv 
L3 Kategoriskt perspektiv 

Forskningsfråga 3. Vilka 
undervisningsmetoder och 
arbetssätt beskriver 
pedagoger att de använder i 
mötet med SUM-elever? 

   

Framgångsrika och önskvärda 
arbetssätt och metoder i mötet med 
SUM-elever  

R1 Dilemmaperspektiv /kategoriskt 
perspektiv   
SL1 Dilemmaperspektiv   
L1 Relationellt perspektiv/ 
Dilemmaperspektiv 

R2 Relationellt perspektiv 
SP2 Dilemma perspektiv 
L2 Dilemmaperspektiv 

R3Dilemmaperspektiv 
SP3 Kategoriskt perspektiv 
L3 Kategoriskt perspektiv 

Forskningsfråga 4. Hur 
beskriver pedagoger och 
skolledning att de formar en 
inkluderande undervisning 
för SUM-elever? 

   

4a) Hur arbetar skolan med 
inkludering och delaktighet för 
SUM-elever? (utifrån figur 3.) 

R1 Dilemmaperspektiv  
SL1 Dilemmaperspektiv  
L1 Relationellt perspektiv 

R2 Dilemmaperspektiv 
SP2 Dilemmaperspektiv 
L2 Dilemmaperspektiv 

R3 Dilemmaperspektiv 
SP3 Kategoriskt perspektiv 
L3 Kategoriskt perspektiv 

Skolans övergripande 
perspektiv  

Relationellt 
dilemmaperspektiv  

Dilemmaperspektiv Kategoriskt  
dilemmaperspektiv 

 
 
 


