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Abstract 

All students in the Swedish elementary school that do not reach the educational objectives in 

mathematics have a legal right to receive support in order to reach these objectives. An action 

plan shall be created, where it should be visible what supportive measures the student is given 

to reach the objectives. The purpose of our final thesis is to investigate how the action plan 

can contribute to the work with students that experience difficulties within mathematics. 

The study is performed on 7-9
th

 grade schools, and the empirical material is gathered through 

reading of hundreds of action plans, observations, and interviews of students, teachers, 

remedial teachers and headmasters. The theoretical frame used is hermeneutics, 

constructivism and perspective on special education.  

The result of the study is that action plans do play an important role in the work with students 

that experience difficulties within mathematics, but the quality of the programs seems to vary. 

Some action plans are clearly stated, contain tangible actions, both on individual as well as on 

a group level, that help the student in their learning, whereas other programs are unclear and 

aimed only at what the student himself should perform to reach the objectives, i.e. only on an 

individual level. The remedial teaching support is often categorical, they are assuming that the 

student is the owner of the problem, and the support is also given from that perspective. That 

means that the student is given support in the format of individual education by a remedial 

teacher or by education in a smaller group. 

Keywords: mapping, action plan, actions, learning, hermeneutics, constructivism, difficulties 

within mathematics 
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1. Inledning 

Vi har under lång tid intresserat oss för hur man på bästa sätt kan utforma stödet för de elever 

som av olika anledningar inte når kunskapsmålen i matematik. I dagens skola har elever i 

matematiksvårigheter lagstadgad rätt till stöd och om det framkommer att elever kan ha behov 

av stöd ska detta utredas och ett åtgärdsprogram ska upprättas där det klart ska framgå vilka 

åtgärder som bäst tillgodoser elevens behov (SFS, 1994:1194). Vi frågar oss först och främst, 

vilka är eleverna i matematiksvårigheter? Hur framgår det att elever har matematiksvårigheter 

och om stöd ska ges hur det stödet ser ut? Bidrar åtgärdsprogrammet i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter till deras utveckling av sitt lärande i matematik? 

Synen på elever i matematiksvårigheter har förändrats över tid och därmed också de åtgärder 

som vidtagits. Under Lgr 80 benämndes dessa elever som elever med behov av särskilt stöd. 

Efter Lpo 94 ändrades benämningen till elever i behov av särskilt stöd. Denna förändring i 

synsättet på elever i matematikproblem skulle medföra att insatser för att stödja elever skulle 

utgå från inkludering och integrering och inte som tidigare fokusera på att kompensera 

eleverna. Man kan undra hur det blev? 

Lärande och delaktighet är centrala begrepp i nuvarande läroplan (SKOLFS: 1994:1). Vi 

undrar därför om vilken syn på lärande som finns i skolan idag och om eleverna känner 

delaktighet i undervisningen? Ahlberg (2001) menar att elevers möjlighet till att känna 

delaktighet och gemenskap i skolans värld är tätt länkade ihop med de pedagogiska och 

didaktiska insatser som görs för att stötta elevernas lärande i de olika skolämnena. Ahlberg 

menar att delaktighet och lärande samtidigt måste beaktas i lärandesituationen för alla elever 

och är speciellt viktigt för elever i behov av särskilt stöd. 

Skolinspektionen har under 2009 granskat ett antal skolor med avseende på de insatser som 

görs för att öka måluppfyllelsen och förbättra studieresultaten i matematik (Skolinspektionen, 

2009:5). Granskningen visar att mycket behöver förbättras i undervisningen för att den ska bli 

ändamålsenlig. Vår fundering blir då hur arbetssätten i skolan kan utvecklas så att det gynnar 

alla elever och speciellt elever i matematiksvårigheter? 

Dessa funderingar kom att ligga till grund för valet av innehåll i vårt examensarbete. Som 

blivande speciallärare i matematik ställs många krav på oss, bland annat att delta i arbetet med 

att genomföra åtgärdsprogram, att stödja elever i deras lärande och även att vara delaktiga i 

utvecklingen av skolans lärmiljöer (SFS, 1993:100), vilket förstärker vårt val av innehåll i 

examensarbetet.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden inleder vi med att belysa hur matematikundervisningen under 2000-talet 

beskrivs och analyseras i statliga rapporter. Efter detta tar vi utgångspunkt i en historisk 

tillbakablick på skolutvecklingen mer generellt med betoning på de olika läroplanerna och 

den specialpedagogiska utvecklingen med speciellt fokus på matematik. Därefter lyfts några 

aspekter fram om hur man kan se på elever i matematiksvårigheter och hur man kan stödja 

eleven i sitt lärande, som åtgärdsprogram och matematikdidaktiska synpunkter. De elever som 

har svårigheter i matematik har enligt gällande läroplan, Lpo 94, rätt till särskilt stöd och då 

ska ett åtgärdsprogram upprättas (SKOLFS 1994:1).  

Under hösten 2009 gav Skolinspektionen ut en granskningsrapport om undervisningen i 

matematik(Skolinspektionen, 2009:5). Där framgår det bland annat att många elever inte får 

den undervisning som de har rätt till, att många lärare har otillräckliga kunskaper om 

kursplanen, att undervisningen är starkt styrd av läroboken och att flertalet elever inte har 

tillräcklig kunskap om målen i matematik. Detta medför att ett flertal skolor borde fundera 

över vad som kan göras annorlunda för att ett bättre resultat i matematik ska uppnås.  

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU 2003, kan man läsa att Sverige redan vid 

undersökningar gjorda 1964 och 1980 visade på internationellt svaga resultat i matematik 

(Skolverket, 2004a). Resultaten förbättrades därefter för att återigen i mitten av 90-talet 

sjunka igen. NU 2003 tar upp att arbetsformerna blivit mer isolerade och individualiserade 

vilket inneburit att det enskilda arbetet ökat och att diskussioner och lärarledda genomgångar 

minskat. De belyser även att muntliga prestationer i matematik inte är vanligt förekommande. 

Riskerna enligt NU 2003 med dagens undervisning är alltför stort fokus på resultat och facit.  

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 

undersökning som visar trender i kunskapsnivå inom matematik och naturvetenskap. Enligt 

TIMSS 2007 har Sverige försämrat sitt resultat i matematik jämfört med TIMSS- 

undersökningen gjord 1995(Skolverket, 2008:323). I båda dessa undersökningar visar det sig 

att svenska elever har färre undervisningstimmar i matematik internationellt sett. Svenska 

elever känner sig dock trygga i skolan och har bra självförtroende som en grund att lära. 

TIMMS- rapporten tar upp att undervisningen i matematik i Sverige är läroboksstyrd. 

Nationella kvalitetsgranskningar, Lusten att lära - med fokus på matematik (Skolverket, 

2003:221) visar att när man inte förstår eller ser nyttan av att lära sig något försvinner också 

lusten. Granskningen tar även den upp att läroboken har haft en alltför framskjutande roll 

under de senare åren och att arbetssättet kanske inte varit tillräckligt varierande.  Den nämner 

även att diskussioner och lärarledda genomgångar har minskat och att det enskilda arbetet har 

ökat samt att muntliga prestationer inte är vanliga i matematik. Matematikkunskaper är enligt 

eleverna i undersökningen betydelsefulla eftersom det behövs inom många livsområden.  
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Generellt kan man säga att elever i Sverige i allmänhet känner lust att lära och har god tillit 

till sin förmåga att lära i olika sammanhang. De yngre elevernas nyfikenhet och lust att lära 

förändras dock under åren och detta gäller särskilt i matematik. Åsikterna om matematik 

polariseras under grundskolans år 7-9 på så vis att skillnaden mellan de som förstår och tycker 

att innehållet är relevant och meningsfullt och de som inte hittar någon relevans eller 

meningsfullhet har blivit större (Skolverket, 2003:221).  

2.1 Specialpedagogik, läroplaner och matematik  

För att förstå skolan idag anser vi att det är nödvändigt med en historisk tillbakablick på 

tidigare läroplaner, synen på elever i svårigheter och matematiklärandet för dessa elever. 

Skolans utformning beror på beslut fattade av riksdag och regering. Den nuvarande skolan är 

alltså beroende av sin tradition, den historiska och kulturella samhällsutvecklingen. 

Om vi ser till den historiska utvecklingen av skolan sedan 1842 som organisation, kan det 

konstateras att olika politiska beslut som tagits påverkat utformningen i hög grad (Hjörne & 

Säljö, 2008). Under den första delen av 1900-talet var det meningen att skolan skulle inrikta 

sig mot en utbildning i medborgaranda. 1919 introducerade staten en ny läroplan för 

folkskolan som då även blev 6-årig. Det primära var att utbilda eleverna för att det skulle leda 

till utveckling av ett modernt samhälle. Läroplanen hade betoning på att läsa, skriva och räkna 

(Nilsson & Andersson, 2001). 

  

Enligt Magne (2006) startade den tidigaste undersökningen om barns misslyckanden i 

skolmatematiken så sent som 1910. För läraren var det viktigt att eleven diagnostiserades och 

därefter genomgick psykologiska och medicinska undersökningar. När detta var klart kunde 

eleven få en bättre undervisning och på så vis en ny chans. Eleven fick liknande uppgifter som 

den tidigare mött för att ytterligare få möjlighet att träna mera så att de så småningom nötte in 

kunskaperna, alltså mer av samma slag. Unenge (1999) nämner att man i 1919 allmän 

undervisningsplan för rikets folkskolor kan läsa om metodiska anvisningar för elever som 

hade svårigheter i matematik. De åtgärder som beskrevs var t ex: ”gå långsamt fram… många 

uppgifter av samma typ för att vänjas vid dessa exempels gemensamma tankegångar… räkna 

mycket för att nå mekanisk färdighet vid räkneoperationernas utförande… behärska 

räknesättet innan de övergår till nytt” (s.32). Magne (2006) beskriver vidare att under -30- 40-

talen var specialpedagogiken förankrad i det utvecklingspsykologiska perspektivet vilket fick 

konsekvenser för synen på elevernas skolmognad och deras ämnessvårigheter. 15 % av 

eleverna fick uppskov med skolstarten. De medicinska aspekterna var viktigare än de 

pedagogiska. Normalfördelningskurvan gav vägledning hur eleverna skulle placeras: särskola 

– hjälpklass – B-klass – normalklass – realklass. För elever i svårigheter förordades konkret 

material, ett enkelt språk och långsam inlärningstakt. Mycket tid ägnades åt att träna upp 

förmågor där man i olika diagnostiska test funnit svagheter. Unenge (1999) tar upp att man i 

1946- års skolkommission skrev att det var viktigt med en omläggning av 

undervisningsmetoderna för att elevernas personlighetsutveckling skulle främjas. Eleverna 

skulle då ges möjlighet till egna initiativ och samarbete med andra elever för att på så sätt öka 
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lusten för fortsatta studier. Trots detta att utveckla elevens personlighet läggs det stor vikt i 

1955 undervisningsplan från Skolöverstyrelsen vid mekaniska räknefärdigheter ”Rena 

sifferexempel bör därför förekomma i betydande omfattning. Träning i mekanisk 

sifferräkning bör så småningom och i växande utsträckning bedrivas av varje lärjunge för sig 

under tyst räkning” (Unenge, 1999, s.33). 

 

När sedan grundskolan genomfördes 1962 och med det även en ny läroplan Lgr 62 

(Skolöversyrelsen, 1962) infördes särskild och allmän kurs i matematik i åk 7-9. Särskild kurs 

i matematik kom att bestå av realskolans matematik – academic math och folkskolans 

matematik blev allmän kurs – den lättare (Unenge, 1999). Ungefär 30 % av eleverna valde 

allmän kurs och 70 % särskild kurs där det tidigare under 50-talet var 70-75 % som gick i 

folkskola, enhetsskola och 25-30 % realskola. Unenge anser att de problem som detta måste 

ha medfört doldes genom att begreppet underkänd togs bort. Det relativa betygssystemet 

infördes och betygen skulle vara normalfördelade. Magne (2006) har beskrivit ett projekt som 

han genomförde för ca 50 år sedan där han tittade på psykologiska och sociala faktorers 

påverkan på låga matematikprestationer. Projektet visade på ett stort behov av särskild 

undervisning för elever i folkskolan som misslyckades med matematiken. Detta var starten till 

matematik klinik metoden. Eleven i matematiskvårigheter skulle gå i väg till en klinik och där 

mötas av en laborativundervisning som byggts upp utifrån elevens egna vardagserfarenheter. 

Praktiska problem användes alltså för att eleverna skulle resonera sig fram med hjälp av det 

matematiska språket. Eleverna skulle vara aktiva, tänkande och samarbeta socialt. De 

pedagogiska insatserna ansågs viktigare än de medicinska aspekterna på elever i 

matematiksvårigheter. Det specialpedagogiska stödet gavs alltså uteslutande i 

smågrupperingar som var mer eller mindre permanenta.  

 

Sju år senare kom nästa läroplan, Lgr 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969). Enligt Unenge (1999) 

var den största förändringen i den att mängdläran = new math, ” de vises sten”, skulle lösa 

alla elevers matematikproblem. Han menar att detta innebar ännu mera ”matematisering av 

skolämnet matematik” (s.55). Kritiken mot grundskolans utformning växte och det framhölls 

att den inte ledde till att eleverna nådde de uppställda kunskapsmålen. I mitten på 1970-talet 

tillsattes en utredningen om skolans inre arbete, SIA-utredningen, som antogs 1976. 

Inriktningen i denna var att utforma en skola för alla, där elever med svårigheter skulle 

integreras i vanliga klasser och kompenseras i så stor utsträckning som möjligt för sina brister 

(Unenge, 1999). Denna utredning låg till grund för den kommande läroplanen, Lgr 80 

(Skolöverstyrelsen, 1980).  

 

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) breddades kunskapsbegreppet enligt Unenge (1999) till att 

mena att människor är aktiva och kunskapsbyggande i sig själva. Därför skulle skolarbetet 

organiseras så att det gavs möjligheter till aktivt kunskapsbyggande och att eleverna i stor 

utsträckning själva skulle söka sin kunskap. Skolan skulle sätta in särskilda resurser i elevens 

vanliga miljö vilket innebar att eleven inte skulle gå i väg någonstans eftersom det ansågs 

segregerande.  Specialläraren började då fungera som kompanjonlärare eller resurslärare till 

andra lärare för att eleverna skulle förbli i sin vanliga undervisningssituation och den tidigare 
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klinkorganisationen trappades ner. Persson (2007) beskriver att i denna läroplan var det 

viktigaste målet för specialundervisningen att ”motverka att barn får svårigheter i skolan” 

(s.19). Detta innebar att skillnaden specialundervisning/vanlig undervisning nedtonades och 

att i den mån eleverna fick specialpedagogiskt stöd skulle den i största utsträckning ske i den 

vanliga undervisningssituationen. Enligt Unenge (1999) infördes begreppen nödvändiga och 

önskvärda kunskaper. Problemlösningen kom i fokus och eleverna skulle lära sig matematik 

för att kunna lösa vardagsproblem.  

Fjorton år efter Lgr 80 kom nästa läroplan, Lpo 94 (SKOLFS 1994:1). Kunskapsbegreppet har 

från och med Lpo 94 års genomförande utvidgats ifrån att enbart se kunskaper som kognitiva, 

generella och formella till att även beakta att kunskaperna framkommer som en del av 

mänsklig, social och praktisk handling. Det skall vara ett samspel mellan det som ska läras in 

och den sociala och praktiska handlingen människor emellan. Denna utvidgning medförde att 

kunskapsbegreppet ”inlärning” ersattes med ”lärande” (SOU 1992:94, s. 25-26). 

I Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) anges endast målen eleven ska ha uppnått i år 5 och år 9 vilket är 

en väg bort från den regelstyrning från centralt håll som tidigare rått. Skolans ansvar för 

arbete med elever i särskilt behov av stöd ökar och man talar i termer av måste och skall. Här 

sker ett förtydligande av skolans ansvar att ge eleverna grundläggande färdigheter i 

matematik. Det finns en tydlig anvisning om att eleverna ska använda sig av bra hjälpmedel 

för att nå framgång i sin matematik vilket är särskilt viktigt för elever i matematiksvårigheter. 

Fokus i Lpo 94 handlar om att eleverna lär sig matematik genom att lösa matematiska 

problem där det omvända gällt i tidigare läroplaner att eleven skulle lära sig räkna för att 

kunna lösa problem. Fokus flyttade från individ till omgivande miljö, förändring ska ske i 

klassrummet, d.v.s. undervisningssättet ändras (Unenge, 1999).  Ahlberg (2001) menar att det 

ur ett demokratiskt och likvärdighetsperspektiv är viktigt att vi hjälper eleverna till ett 

kunnande och en bra kompetens i matematik för deras framtida leverne. I dagens läroplan, 

Lpo 94 (SKOLFS 1994:1), menar Persson (2007) att det blivit en vanlig specialpedagogisk 

uppgift att se till att eleverna når de uppställda målen, alltså når gränsen för godkänd. Att vi 

har mål att uppnå i år 5 och år 9 definierar i hög grad vilka elever som får specialpedagogiskt 

stöd och vilka som inte får det. Han anser också att detta visar på hur ett politiskt beslut 

avgränsar vilka som ska få hjälp av specialpedagogerna. Persson definierar 

specialpedagogiska insatser som insatser när den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

Inom den specialpedagogiska verksamheten har Sverige som en del i OECD (Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling) enats om att begreppet ”Special Needs Education” 

(s.60) ska användas enligt Persson (2007). OECD har delat in eleverna efter olika behov, de 

som behöver stöd på grund av medicinskt/biologiska orsaker, de som behöver hjälp i sitt 

lärande, de som behöver hjälp med sitt beteende och de som behöver hjälp som kan kopplas 

till socioekonomiska, kulturella eller språkliga faktorer. Enligt Persson (2007) utgår OECD, 

då även Sverige, ifrån att en elevs skolsvårigheter beror av ett flertal faktorer som hänger ihop 

och att svårigheterna uppstår i samspelet med lärandemiljön. Det innebär att det inte räcker 

enbart med åtgärder riktade mot eleven själv utan skolans verksamhet måste också anpassas 



 

6 

 

till elevens behov. Ahlberg (2001) framhåller att det är lärares synsätt på lärande och 

människan som avgör vilka åtgärder eleven i behov av särskilt stöd får.  

2.2 Matematiksvårigheter 

Nedan presenteras några olika sätt att förklara och förstå vad begreppet matematiksvårigheter 

kan innebära. Det är ett komplext område där olika forskares åsikter går isär om de 

bakomliggande orsakerna till matematiksvårigheterna. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

behöver vi förstå detta eftersom det leder till hur vi identifierar elever i svårigheter och då 

även på vilket sätt de specialpedagogiska åtgärderna kan utformas. Det ska dock påpekas att 

detta inte är en fullständig utredning av de olika begreppen utan vår ambition har varit att göra 

nedslag för att visa på detta komplexa område. Vi har begränsat oss till det vi i litteraturen 

funnit vara relevant för detta examensarbete. 

Sjöberg (2006) har i en forskningsgenomgång konstaterat att en koppling mellan läs och 

skrivproblem och svårigheter i matematik diskuteras bland många forskare. Sjöberg refererar 

till Tim R. Miles, Theoretical background, som enligt honom menar att ”de 

matematiksvårigheter som elever med dyslexi upplever oftast kan härledas till deras 

dyslektiska problem” (s.102).  Malmer, med sin långa erfarenhet i skolans 

matematikundervisning, instämmer och detta stämmer väl överens med vad hon sett i sitt 

arbete med barn i matematiksvårigheter (Malmer, 2002). Att lässvårigheter kan ge upphov till 

räknesvårigheter hävdas även av Lundberg och Sterner (2006) . Det verkar dock finnas 

tveksamheter till detta hos neuropsykologi forskaren Brian Butterworth enligt Engström 

(2008). Enligt Engström anser Butterworth att det saknas empiriskt underlag för sambandet 

mellan läs- och skrivsvårigheter och räknesvårigheter.  

Både Lundberg & Sterner (2006) och Sjöberg (2006) menar att man i forskarvärlden är 

relativt samstämmiga i synen på minnesfunktionens betydelse för att klara 

matematikundervisningen i skolan. Om eleven har en nedsatt minnesfunktion kan det vara en 

förklaring till att den får svårigheter i matematik. Sjöberg lyfter fram att dessa elever behöver 

mera tid vid ”svårare” uppgifter eftersom arbetsminnet då belastas mer (s.101). Lundberg & 

Sterner (2006) menar att en allmän svårighet kan vara att ta fram fakta från långtidsminnet. 

De tar även upp att för att en elev ska få ett bra beräkningsflyt är det nödvändigt att eleven 

snabbt och säkert kan plocka fram överinlärda eller automatiserade talfakta, detta är att 

jämföra med flyt i läsningen. 

Allmänna och specifika svårigheter i matematik diskuteras av flertalet forskare, så även 

begreppet dyskalkyli. Ahlberg (2001) definierar begreppet allmänna svårigheter i matematik 

som att eleverna har ett långsammare tempo i inlärningen, både i handling och också i tanke. 

Svårigheterna brukar även visa sig i andra skolämnen. Ahlberg (2001) definierar begreppet 

specifika svårigheter i matematik som att eleven varierar starkt i sin förmåga. Ena dagen 

klarar de en uppgift, nästa dag gör de det inte. De glömmer lätt saker som de nyss lärt och kan 

ha svårt att förstå talbegrepp.  Hon menar att begreppet dyskalkyli handlar om en nedsättning 

i elevens räkneförmågor, om att eleven har problem att skriva siffror i rätt ordning, problem 
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med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck. Eleven har även svårigheter att utföra enkla 

aritmetiska räkneoperationer. 

Engström (2003) anser att det inte finns någon internationell forskning redovisad som påvisar 

att elever med specifika matematiksvårigheter skulle behöva någon särskild 

undervisningsmetod eller särskilda undervisningsmaterial som skiljer sig från dem som elever 

med allmänna svårigheter behöver. Engström tar senare upp i en debatt artikel (2008) att man 

efter intensiva diskussioner under tio års tid nu enats om att dessa definitioner inte håller 

”varken empiriskt eller teoretiskt” (s.43). Han hävdar att de elever som har svaga prestationer 

i matematik faller inom ramen för den normala variationen av elevers prestationer. Vidare 

anser han att det inte finns ”vetenskapligt stöd för att ge dessa elever någon slags diagnos på 

matematikområdet” (s.43). Engström lyfter fram att elever arbetar olika snabbt i matte. En del 

kan ta till sig nya moment utan svårigheter, medan andra får kämpa hårt och länge med 

samma sak. I rapporten från 2003 kan man läsa att Engström anser att detta är en naturlig 

variation av olikheter och att det i sig inte är en grund för specialpedagogiska åtgärder. Det 

finns inte heller några specialmetoder och specialmaterial som elever lär sig bättre med, det 

finns inga särskilda sätt på vilket barn med matematiksvårigheter lär sig. Engström menar att 

man inte ska skilja mellan allmänna och specifika matematiksvårigheter utan man ska 

använda begreppet elev i särskilda utbildningsinsatser i matematik (SUM – elev). Vilket han 

tillsammans med Magne definierar som ”de elever som inte uppnått läroplanens 

utbildningsmål eller att eleverna inte fått betyget godkänd i matematik” (Engström, 2003, 

Magne, 2004, 2006) 

Sjöberg (2006) lyfter i sin avhandling fram att det saknas en samstämmighet runt begreppet 

dyskalkyli i Sverige och i övriga världen. Det saknas accepterade kriterier för detta 

problemområde, vilket enligt Sjöberg leder till att olika forskare definierar ordet dyskalkyli på 

olika sätt. Sjöberg menar vidare att ett flertal forskare sätter likhetstecken mellan dyskalkyli 

och ”Arithemetic learning disabilitets, Mathematical disabilitiy/difficulties, Specific 

arithmetic disabilities, Learning disabilities in mathematics, Mathematics disorder” (Sjöberg, 

2006, s.97). Han skriver även att när man ställer diagnosen dyskalkyli förefaller det vara 

utifrån ett ”2-årigt diskrepanskriterium som baseras på resultaten av IQ-test samt några enkla 

aritmetiktester” (s.106). Sjöberg ifrågasätter relevansen i detta diagnoskriterium då det inte 

väger in andra förklaringar till svårigheterna i matematik, t ex socioekonomiska orsaker, 

föräldrars utbildningsnivå, matematikångest, stora undervisningsgrupper m.m. Han menar att 

diagnosen dyskalkyli bör användas ”med stor försiktighet, eller kanske inte alls” (s.111). 

Engström (2008) tar i sin artikel upp att ”termen dyskalkyli inte längre förekommer i 

diagnosmanualer som används inom sjukvården och hänvisar där till DSM-IV eller ICD-10” 

(s.43).  

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är ett divergerande forskningsfält där olika forskare 

har olika syn på orsakerna till elevers matematiksvårigheter, det är alltså ett svårfångat 

begrepp. I detta examensarbete har vi valt att använda oss av begreppet elever i 

matematiksvårigheter eftersom det i vår skolkontext är vanligt förekommande.  
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2.3 Åtgärdsprogram 

Elever som bedöms vara i matematiksvårigheter eller har andra svårigheter ska ha ett 

åtgärdsprogram (Skolverkets allmänna råd, 2008). Detta program är ett viktigt redskap för 

skolans personal i planeringen av det särskilda stödet för eleven. Begreppet åtgärdsprogram 

lanserades i Sverige i samband med SIA-utredningen i mitten på 70-talet och senare vid 

införandet av Lgr80. ”Diskussionerna inom ett arbetslag eller i elevvårdskonferensen kring en 

elevs problem skall utmynna i ett åtgärdsprogram” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.54). 

Den förändrade styrningen av skolan från 1994 som innebar att skolverksamheten skulle 

riktas mot i förväg uppställda mål ledde fram till att kravet på att åtgärdsprogram skulle 

upprättas för ”elever i behov av särskilt stöd” (Persson, 2007, s.140). Det skrevs in i 

Grundskoleförordningen att:  

”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller 

på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall 

rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, 

skall rektorerna se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå 

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna skall följas upp och 

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när 

åtgärdsprogrammet utarbetas.”(SFS, 1994: 1194). 

Syftet med åtgärdsprogram är alltså att säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får den 

hjälp de behöver. Programmet ska vara ett redskap för personalen i deras planering av den 

pedagogiska verksamheten. Samtidigt är det en skriftlig bekräftelse på vilka stödåtgärder som 

vidtas. Uppföljning och utvärdering är viktiga begrepp i ett åtgärdsprogram. Detta för att hela 

tiden arbeta mot de mål som satts upp. Man kontrollerar vid en uppföljning om de beslutade 

åtgärderna är vidtagna och vid utvärdering görs en bedömning om åtgärderna har varit 

lämpliga (Skolverkets allmänna råd, 2008). 

Groth (2007) refererar i sin avhandling till skrivelserna (SFS 1999:180) och (SOU 1997: 108) 

när han tar upp att skolans övergripande mål är att se till att alla elever klarar godkända betyg. 

Eleverna måste vara godkända i ämnena svenska, engelska och matematik för att kunna antas 

till gymnasieskolan. I Skolverkets allmänna råd (2008) finns beskrivet att det för elever som 

har problem att nå dessa mål ska åtgärdsprogram upprättas. Innehållet i dessa ska klart 

beskriva hur det stöd eleven har rätt till ska utformas. 
 
                                                                 

Enligt Skolverket (2008:1033) har rektor det yttersta ansvaret för att ett åtgärdsprogram 

upprättas, men kan delegera uppgiften till annan personal på skolan, t.ex. undervisande lärare 

eller mentor. Åtgärdsprogrammet ska skrivas i samråd med elev, föräldrar och undervisande 

lärare. Det betonas också att elevernas styrkor ska framhållas och inte bara det som upplevs 

problematiskt som t.ex. inlärningssvårigheter. Groth (2007) menar att elevernas 

självuppfattning påverkas av det bemötande de får av sina lärare och kamrater. När 

åtgärdsprogrammet skrivs för en elev ska man tänka på att beakta elevens hela livssituation, 

inte bara de problem som kommer till uttryck i klassen/gruppen. Man ska alltså inte bara 

fokusera på den enskilde eleven och hans/hennes svårigheter utan även ta hänsyn till ”hur 
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skolans verksamhet påverkar elevens förutsättningar och behov av stöd” (s.25).
 
Ahlberg 

(2001) anser att det inledningsvis är viktigt att göra en problemformulering och sedan 

kartlägga elevens skolsituation, inte bara situationen i klassrummet/gruppen, utan också 

elevens hela livssituation. Vidare ska förslag till åtgärder ges och hur man kan utvärdera och 

senare följa upp åtgärderna. Dessa ska vidare också innehålla en målbeskrivning som är 

realistisk och relativt enkel att utvärdera. I Skolverkets allmänna råd (2008) anges att det är 

viktigt att ”skolan i sin utredning tar hänsyn till omständigheter på skol-, grupp- respektive 

individnivå när man beskriver elevens svårigheter” (s.12).  Det tas även upp att det i svenska 

skolor idag finns en alltför tydlig fokusering på åtgärder som kan relateras till individnivå. 
 

Texten i de skrivna åtgärdsprogrammen är mycket viktiga då dessa dokument ska sparas och 

läsas utav andra än skolpersonal anser Andreasson (2008). Hon finner att planerna ofta 

innehåller ett språk skrivet för pedagoger och annan skolpersonal som ofta kan vara svårt att 

läsa och förstå för eleven och hans/hennes föräldrar. Författarna Persson och Andreasson 

skriver i en studie publicerad av Skolverket (2003:813) att elever omnämnda i 

åtgärdsprogrammen ofta förmedlar en känsla av maktlöshet. Asp-Onsjö (2006) menar att 

eleverna inte alltid verkar ha förstått innebörden i sina åtgärdsprogram och menar att det kan 

vara tveksamt om ”elever och föräldrar ska underteckna ett dokument vars innebörd de inte 

fullt ut varit insatta i” (s.27).  Andreasson (2008) menar att vi definierar vad som är normalt 

och de elever som faller utanför den ramen blir då onormala. De blir speciella och behöver en 

speciell pedagogik, d.v.s. specialpedagogik. Detta skrivs fram tydligt i åtgärdsprogrammen 

och kan få stora konsekvenser för hur barn skapar sin egen identitet. Att ständigt få höra/läsa 

om sig själv som någon som är annorlunda bidrar givetvis till att skapa en självbild som inte 

alltid är positiv. Ofta har inte heller barn och föräldrar varit delaktiga i skrivandet av planen 

utan har bara undertecknat planen som ett måste. I åtgärdsprogrammen finns det ofta enligt 

Andreasson (2008) beskrivet både kunskapsmål och fostransmål. Fostransmålen tenderar att 

anses viktigare att uppnå så snabbt som möjligt vilket gör att man ofta startar med dem. Detta 

kan i sin tur medföra att man startar för sent i skolgången med kunskapsmålen och ”inte når 

kunskapsmålen inom den avsedda tiden ” (s.142-143). 

Även i andra länder förekommer det att liknande dokument skrivs för elever i behov av 

särskilt stöd. Det som dock skiljer är ländernas olika lagstiftningar när det gäller detta 

dokument (Skolverket, 2003:813). I Skolverkets rapport (2003:813) har man gett exempel på 

detta från Norge, USA och Storbritannien för att jämföra med Sveriges sätt att hantera 

åtgärdsprogram.  

I Norge skrivs en individuell opplaeringsplan för elever i behov av särskilt stöd när den 

sakkunniga specialpedagogiska instansen bedömt att så ska ske. Precis som i Sverige regleras 

detta utifrån skollagen. En elev och förälder har alltid rätt att söka särskilt stöd men det är den 

specialpedagogiska instansen som bedömer och beviljar och samtidigt bestämmer storleken 

på stödet. Det görs då undantag från den normala studieplanen samt att ett kontrakt upprättas 

mellan skola och föräldrar. Skillnaden mellan Sverige och Norge består i att skolan i Norge 

ska rapportera, förutom till eleven och föräldrar, även var tredje månad till kommunen vilka 

stödåtgärder eleven haft och hur de bidragit till elevens utveckling. 
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I USA fastslogs under 1990-talet den specialpedagogiska verksamheten i en federal lag, 

Individuals with Disabilites Education Act (IDEA), för att elever med någon slags svårighet i 

sitt skolarbete skulle få sina behov tillgodosedda. Lagen skulle även fungera som påtryckare 

på skolorna att fördela resurser som eleverna hade laglig rätt till. Eleverna har då fått ett 

program nerskrivet som kallas Individual Educational Program (IEP). Lagen har bidragit till 

att åtgärderna inte bara fokuseras på individnivå utan även i stor utsträckning på 

undervisningens utformning. 

 

I den sedan 1994 införda Individual Educational Plans (IEP) i Storbritannien fokuseras det på 

individnivå när det gäller elever som behöver stöd. IEP har skrivits utifrån information av 

”psykologisk och medicinsk karaktär” (s.21). Det finns inget krav på att föräldrar ska 

involveras i skrivandet av åtgärdsprogrammet. Cooper menar enligt Skolverket (2003:813) att 

”den allvarligaste bristen är avsaknad av delaktighet och engagemang från eleven själv och 

föräldrarna. Ofta är dessutom språket sådant att t o m lärarna själva har svårt att förstå 

innehållet” (s.21). 

 

För att understryka vikten av att ha ett inkluderande perspektiv i skrivandet av åtgärdsprogram 

har FN-organet Unesco tagit fram ett servicematerial ”- Open file on Inclusive Education-  i 

syfte att bidra till utvecklandet av inkluderande pedagogiska miljöer i medlemsländerna. Det 

betonas särskilt att åtgärdsprogrammens innehåll skall reflektera situationen i klassrummet 

och skolan lika väl som den enskilde individens aktuella problematik” (Skolverket, 2003:813, 

s. 22).  

2.4 Elevens lärande och matematikundervisning 

Med vår rubrik avser vi att belysa skolans uppdrag med avseende på lärande och 

kunskapsbildning och därefter några olika forskares syn på en undervisning som kan hjälpa 

elever i matematiksvårigheter.  

 

I skolans uppdrag ingår att hjälpa elever och då speciellt elever som har svårigheter att nå de 

uppställda kursplanemålen. Det blir då viktigt att personalen har kunskaper om hur lärande 

kan utformas. I Skollagens andra paragraf, kan man läsa att: ”Utbildningen skall ge eleverna 

kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (SFS, 1985:1100). 

Detta innebär att skolan har två förmedlingsuppdrag det ena är kunskap, det andra är fostran 

och att bidra till individers utvecklande av sin personlighet (SOU 1992:94).  Skolans 

kunskapsuppdrag är enligt SOU 1992:94 att förmedla ”kunskaper som är beständiga”, alltså 

”kärninnehållet i de olika skolämnena” (s.34). Denna kunskap ska leda fram till möjligheter 

att utveckla förståelse för större helheter. Utifrån detta krävs att kunskapen får växa fram i ett 

samspel mellan det man vill förstå, redan vet, vad det är man inte förstår, problemet, och de 

erfarenheter som görs under tiden kunskapen växer fram. Därför blir det sammanhang där 

kunskap får växa fram viktig eftersom den tysta kunskapen då kommer fram och involveras i 

den nya som då blir begriplig. Tyst kunskap är ”oformulerad erfarenhetskunskap”, alltså 
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kunskap man får i olika sammanhang som blir till erfarenheter som man senare kan använda i 

ett annat sammanhang,( SOU 1992:94, s. 25). Tyst kunskap kan alltså inte hittas att läsa i 

böcker. 

Det anges i SOU 1992:94 fyra kunskapsformer som alla hänger ihop och samtidigt är 

varandras förutsättningar samt att dessa inte sinsemellan är rangordnade. ”Fakta är kunskap 

som information. Förståelse är kunskap som meningsskapande. Färdighet är kunskap som 

utförande. Förtroende är kunskap som omdöme” (s.47). De olika delarna utgör olika aspekter 

av att ”ha kunskap inom något område” (s.52).  

Lärande handlar om att ”lära sig förstå, lära sig uppfatta, lära sig erfara världen omkring oss” 

enligt Carlgren & Marton (2007, s.129). Det handlar om att förstå strukturer och innebörder 

och hur detta ömsesidigt påverkar varandra. Ahlberg (2001) definierar erfara som att förstå 

innebörder av olika ting. Carlgren & Marton (2007) tar upp att vi i lärandesituationen bör 

ställa oss frågan; Vad är det för förmågor och förhållningssätt eleverna behöver utveckla? För 

matematikens del innebär det att eleverna, bland annat, ska behärska de fyra räknesätten och 

att det är lärarens uppdrag att bidra till det. Detta innebär att om läraren behärskar 

innebörderna i den grundläggande taluppfattningen och har förstått dess betydelse kan 

undervisningen och angreppssätten varieras på många sätt, som får betydelse för elevens 

lärande. SOU (1992:94) menar att tyngdpunkten i undervisningen måste ligga på en strävan 

mot att eleverna själva utvecklar mönster och teorier som sätter in faktakunskaperna i ett 

sammanhang. Kunskaperna blir beständiga om de införlivas och blir en del av elevernas totala 

lärande. 

 

I Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) står det att läsa att de gemensamma erfarenheter och den sociala 

och kulturella värld som finns i skolan skapar utrymme och förutsättningar för utveckling och 

lärande. Den undervisning som skolan ska ge ska utgå ifrån ”elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” 

(s.4).  I kursplanen i matematik(SKOLFS 2000:135) återfinns vikten av det sociala samspelet 

och hur det kan påverka inlärningen  

 

Utbildningen syftar till att utvecklar elevens intresse för matematikens 

 språk och uttrycksformer……………ge eleven möjlighet att utöva och 

 kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

 aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på  

olika problem (SKOLFS 2000:135, s.26) 

 

Det övergripande målet för elevernas matematik är enligt Malmer (2002) att de ska ”få 

möjlighet att erhålla matematiska begrepp, grundade på förståelse”(s.30). Detta ska ha 

föregått den mera abstrakta symbolframställningen.  Hon menar att elevernas kunskapande 

ska börja i någon konkret situation som eleverna upplever meningsfull . Hon förespråkar att 

detta kan ske genom ett laborativt och undersökande arbetssätt för att på så vis ge eleven i 

matematiksvårigheter ett inre bildarkiv som ger den stöd i sitt logiska tänkande. Det blir ett 

sätt att hjälpa dem finna generaliserbara metoder genom att flera perceptionsvägar utnyttjas, 
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det handen gör minns hjärnan. Malmer (2002) anser att kursplanen i matematik ger stöd för 

detta i sin konstruktivistiska syn på lärandet. I kursplanen i matematik(SKOLFS 2000:135) 

står det att läsa att: 

Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande 

aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Undervisningen 

i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, 

nya insikter och lösningar på olika problem (s.26 – 27). 

 

Utvecklingen av språket och av matematiska begrepp blir enligt Malmer (2002)förutsättningar 

för individens lärande i samspel med andra elever. Detta att formulera sina egna tankar 

skriftligt och muntligt och pröva dem mot andras tankar utvecklar ens eget tänkande, vilket 

ger möjlighet till ett fördjupat lärande. Matematikundervisningen borde enligt mål att sträva 

mot i kursplanen för matematik vara på ett sådant sätt att den leder till att elever ” utvecklar 

sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera 

samt muntligt som skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande”(SKOLFS 2000:135, 

s.26).  Ahlberg (2001) anser att språket är mycket viktigt när det gäller lärande i matematik. 

Hon menar att ”frågan är om inte fler elever misslyckas i matematik på grund av brister i den 

språkliga kommunikationen än på grund av bristande räkneförmåga” (s.122). Ahlberg hävdar 

vidare att elevernas eget språk ska bidra till det matematiska språket så att det matematiska 

språket får en innebörd för eleverna. Detta innebär att lärare kan medvetandegöra eleverna om 

att de problem de möter i vardagslivet kan uttryckas med matematikens symbolspråk. Detta 

får till följd att de uppgifter och problem som ska lösas i matematiken bör länkas till elevernas 

egna erfarenheter och att de får möjligheter att samtala om detta och även samtala med 

varandra. I egenskap av lärare blir det därför viktigt att samtala med eleverna och inte till 

dem, för att de ska få utveckla sin matematiska förmåga. Magne (2004)  menar att 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter bör inriktas mot att ”möta, bearbeta och 

besluta om problem i vardagen” (s.21). Det ska arbetas med den matematik eleverna behöver i 

sitt vardagliga liv. Magne kallar detta för ”livsmatematik som är vanlig matematik, tillämpad 

på vardagens verklighet” (s.21). För att hjälpa eleverna i deras lärande bör därför matematiken 

ofta förknippas med elevernas sociala liv. Ett av skolans mål är att ge eleverna beredskap som 

samhällsmedborgare. Magne menar att arbeta med undervisning i enlighet med 

livsmatematiken lägger en grund för detta.  

  

I arbetet med lärandet kan undervisningen enligt Malmer (2002) följa olika inlärningssteg 

detta för att inlärning ska bli effektiv för eleverna i matematik. Det handlar om att tänka och 

tala, göra och pröva, synliggöra, förstå och formulera, tillämpning samt kommunikation. Hon 

menar att dessa är oumbärliga för elever som har någon form av inlärningssvårigheter, t ex 

elever med matematiksvårigheter eller elever med dyslexi. McIntosh (2009) menar även han 

att undervisningens utformning kan stödja elevens lärande. Han anser att nya begrepp i 

matematiken bör introduceras laborativt. Det ska vara en aktivitet där elever och lärare 

samtalar om vad som händer. Eleverna är de aktiva i att beskriva vad de gör och lärarens roll 

blir att se och lyfta upp viktiga delar som leder förståelsen framåt. Detta arbete ska enligt Mc 



 

13 

 

Intosh hjälpa eleverna att skapa inre föreställningar om de olika begreppen. När detta är gjort 

ska läraren hjälpa eleverna beskriva sina tankar och därefter visa på hur man använder 

symboler. Detta samspel mellan aktiviteter, att använda ord och de skrivna symbolerna ska 

hjälpa eleverna i sitt lärande. Ett ytterligare verktyg är enligt Lundberg & Sterner (2006) att 

använda tallinjen för att hjälpa elever i matematiksvårigheter. De menar att det handlar om en 

grundläggande funktion i hjärnan där taluppfattning och en spatial, rumslig, utspridning av 

typen tallinje har en mycket basal koppling i hjärnan. De hänvisar till Hubbard m fl (2005) när 

de skriver att det i hjässloben ”finns ett område som inrymmer ett nätverk av nervceller med 

funktionen att rikta samordnad uppmärksamhet både mot yttre rumsliga arrangemang och inre 

representationer av tal” (Lundberg & Sterner, 2006, s.73). För arbetet med att utforma en 

effektiv undervisning för elever i matematiksvårigheter menar McIntosh (2009) att det är 

viktigt att lärare har kunskaper om olika kritiska punkter. De kritiska punkterna handlar om 

sådant som eleverna måste förstå för att de ska kunna utveckla sitt kunnande i matematik. Har 

lärare dessa kunskaper kan som sagt elevernas undervisning planeras så att dessa svårigheter 

förebyggs och att missuppfattningar kan lyfts fram och diskuteras. I undervisningen ska det 

alltså ges möjligheter att diskutera, resonera och reda ut. McIntosh menar att en del av 

lärarkompetensen bör vara att ”känna igen och förstå de bakomliggande orsakerna till dess 

svårigheter och missuppfattningar hos enskilda elever”(s.2).  

 

Wiliam (2007) beskriver ett effektivt lärande som påminner om ovanstående tankar. Han 

kallar detta formativt lärande. Man kan säga att det är en metod för lärare att ta reda på om det 

som lärts ut också har lärts in. Vidare ger detta sätt att arbeta information om hur långt eleven 

har hunnit i sitt lärande och vad man kan göra för att eleven ska gå vidare i sitt lärande. 

Wiliam (2007) presenterar fem strategier för effektivt formativt lärande  

a) “Clarifying and sharing learning intentions an criteria for success; 

b) Engineering effective classroom discussions, questions, an learning tasks that elicit 

evidence of learning; 

c) Providing feedback that moves learners forward;  

d) Activating students as instructional resources for one another; and 

e) Activating students as owners of their own learning” (s.1054). 

 

 

Dessa olika synpunkter på hur ett lärande kan utformas för elever i allmänhet och i synnerhet 

för elever i matematiksvårigheter har alla gemensamma nämnare. Genom att använda sig av 

kommunikation, praktiska moment, kamratsamarbete, elevers tidigare erfarenheter i 

undervisningen leder det till en varierad undervisning som hjälper eleven i sitt lärande.  
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3. Syfte och forskningsfrågor 

 

Åtgärdsprogrammets betydelse som dokumentation har ökat i och med att skolan 1994 gick 

från regelstyrning till resultat- och målstyrning.  Enligt Skolverket (2008:1033) ska 

åtgärdsprogrammet vara en garanti för att elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de 

har rätt till. Det finns anledning att ”fundera vidare över vilka faktorer i miljö och mötet 

mellan lärare och elev som fungerar positivt och att kritiskt granska innehåll och utformning 

av det särskilda stödet”( s.78-79). Vidare anser Skolverket (2008:1033) att fortsatt forskning 

rörande stöd är angeläget eftersom åtgärdsprogram ska vara en hjälp för elever i behov av 

särskilt stöd.  

I vårt arbete som undervisande lärare har vi funderat mycket över hur åtgärdsprogrammet kan 

bli ett levande verktyg till hjälp för elever i matematiksvårigheter och deras lärande i 

matematik. Då vi i vårt framtida yrke som speciallärare ska vara med i arbetet med att utforma 

och genomföra åtgärdsprogram blir det viktigt att ha funderat över hur åtgärdsprogrammen 

brukas, vad för slags hjälp som erbjuds eleverna, hur kartläggningen genomförs och hur 

uppföljningen fungerar (SFS, 1993:100).  

Examensarbetets syfte är att: förstå hur det skriftliga åtgärdsprogrammet bidrar i arbetet 

med elever i matematiksvårigheter. 

 

I arbete med att utforma åtgärdsprogram blir det viktigt för den enskilda eleven att det sker i 

samverkan med de parter som behövs för att hjälpa eleven framåt i sitt lärande. För att kunna 

hjälpa eleven i sitt lärande behövs kunskaper om vad som kan vara orsaker till svårigheterna i 

matematik. Det behövs även kunskaper om vad som främjar matematiklärandet hos eleven. 

För att förstå detta bättre är det en ambition att få en fördjupad kunskap om elevers lärande 

och matematikutveckling. Detta blir viktigt att förstå och analysera i speciallärarens 

kommande yrkesuppgift. Specialläraren har även ett uppdrag att vara delaktiga i utvecklandet 

av verksamhetens lärmiljöer (SFS, 1993:100).  Med utgångspunkt i åtgärdsprogram vill vi 

med dessa frågor belysa: 

Vilka är eleverna i matematiksvårigheter? 

Vad innehåller ett åtgärdsprogram?  

Vad görs för att hjälpa elever i matematiksvårigheter? 
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4. Teoretisk ram  

Vi har i denna studie begränsat oss till skolkontexten och med hjälp av olika teoretiska ramar 

kommer vi att betrakta vår empiri.  Hermeneutiken, konstruktivismen och specialpedagogiska 

perspektiv ska hjälpa oss att tolka, förstå innebörder men även ge möjlighet att förklara våra 

empiriska resultat. Sjöberg (2006) menar att teoribildningarna fungerar som verktyg för att 

”en del av verkligheten kan förstås”(s.38).  

Hermeneutiken utgår från att man tolkar och försöker förstå innebörder i det skrivna och det 

sagda. Hela tiden försöker man pendla mellan förförståelse och förståelse och mellan del och 

helhet. Vi kommer här nedan att beskriva hermeneutiken från ett mera teoretiskt perspektiv 

och i metoddelen, kapitel 5, beskriver vi hur vi använde hermeneutikens metodologi.  

I upplägget av studien är synen på lärande en viktig utgångspunkt och därför blir det viktigt 

att både belysa och använd konstruktivismen som teori och analysverktyg eftersom Lpo vilar 

på konstruktivistiska tankar (se; SOU 1992:94, Carlgren & Marton, 2007, Säljö 2000,  

Malmer  2002). Säljö (2000) menar att ”det är viktigt att bli medveten om vilka idéer om 

kunskap och lärande som dominerar en viss tid och som de flesta tar mer eller mindre för 

givna” (s.48). Därför kommer även en kort historik till konstruktivismen att ges. 

 

Som analysverktyg inom området specialpedagogik tar forskare sina utgångspunkter i olika 

teoretiska perspektiv som bottnar i deras syn på normalitet, avvikelse och differentiering. 

Därför är det nödvändigt att beskriva de olika perspektiven på specialpedagogik som är 

aktuella i svensk skolforskning, kategoriska perspektivet, relationella perspektivet och 

dilemmaperspektivet. 

Som framgår av ovanstående använder vi oss av både begreppet teori och begreppet 

perspektiv. Nilholm (2007) menar att teori och perspektiv kan användas synonymt. Den 

litteratur vi tagit del av använder begreppet teori om lärande och perspektiv om olika syn på 

specialpedagogik och därför uttrycks detta i denna studie på liknande sätt. 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kommer ifrån en gud i den grekiska mytologin, Hermes, som betyder gudarnas 

sändebud. Hermes uppgift var att överföra det gudomliga språket till människornas språk d v s 

att tolka. Ordet hermeneutik betyder, ”- att tolka, - att översätta, - att klargöra, - att förklara, - 

att säga” (Starrin & Svensson, s.58). Enligt Ödman (2007) kom hermeneutiken att vara en 

metod för att tolka bibeltexter vilket ledde fram till begreppet ”tolkningslära” (s.35). Ödman 

beskriver att Bibeln skulle tolkas i sin helhet till sina delar och delarna till helheten av 

prästerna . Under historiens gång har hermeneutiken utvecklats och enligt Ödman, som 

refererar till Palmer (1969), kan utvecklingen delas in i sex olika huvudfaser: 

”bibeltolkningsteori, allmän filologisk metodologi, den språkliga förståelsens vetenskap med 

Schleiermacher, humanvetenskapernas metodologiska grundläggnade (Dilthey), teorier om 

existensen och den existentiella förståelsen (Heidegger och Gadamer), teorier om tolkning, 

text och handling (Ricouer)” (Ödman, 2007, s.35). Detta visar på att hermeneutisk tolkning 
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kan uppfattas och användas på olika sätt. Om man använder hermeneutiken i Ricours anda ska 

man enligt Ödman tolka texten för att förstå vad det är den säger för någonting eftersom ”vad 

texten säger blir enligt Ricour något mer än vad författaren avsåg att säga” (Ödman, 2007, 

s.43). 

De frågor som man alltså vill ha svar på i hermeneutiken handlar om innebörder och 

intentioner, att man söker ett budskap. Hermeneutiken handlar om hur dessa erfarenheter kan 

samlas in och bearbetas genom analys och tolkning. Det handlar även om att dessa tolkningar 

måste prövas för att det framkomna ska kunna bidra till kunskap och inte enbart ”godtyckliga 

slutsatser och fördomar” (Starrin & Svensson, 1994, s.74) 

Den hermeneutiska proceduren  

Hermeneutik innebär att undersökarens mål är att söka fördjupad förståelse av ett fenomen 

och utifrån den förståelsen möjliggöra och skapa förändringar. Undersökaren använder sig av 

exempelvis dokument, personliga berättelser, logganteckningar för att hitta det unika hos den 

enskilda människan och hennes livssituation (Starrin & Svensson, 1994). Thurén (2007) 

beskriver hermeneutisk tolkning som viktig eftersom det handlar om att ”förstå människor, 

människors handlingar och resultatet av människors handlande” (s.103). Han tar också upp att 

tolkningen påverkas av tolkarens förförståelse av fenomenet, vilka värderingar som tolkaren 

har och hur kontexten ser ut.  

Starrin & Svensson (1994) beskriver att man från analysen av dessa material kommer fram till 

ett resultat. Denna tolkning som gav upphov till resultatet måste prövas eftersom det ligger i 

innebörden av hermeneutisk metod. Här måste undersökaren hela tiden vara aktiv i att söka 

andra möjliga tolkningar och kritiskt granska gjorda tolkningar likväl söka det som talar emot. 

Under hela tiden måste undersökaren dokumentera och motivera varför just den valda 

tolkningen är det som presenteras och varför andra tolkningar har fått stå tillbaka. 

Undersökaren behöver hitta stöd i sitt material och får det genom att läsa och kritiskt granska 

hela tiden. Gjorda tolkningar behöver även ställas mot kunskap från annan forskning inom 

området. Detta innebär att undersökaren ”prövar tolkningen mot kriterier inom och utom den 

hermeneutiska cirkeln” (s.86). Thurén (2007) framhåller att uttrycket hermeneutisk spiral är 

bättre efterson det handlar om ett att man vandrar mellan ”förförståelse och erfarenhet, mellan 

teori och praktik, mellan del och helhet” (s.61). Ödman (2007) menar att begreppet 

hermeneutisk spiral visar på att tolkningen inte på något sätt är statisk. Tolkningsprocessen är 

en väldigt öppen process när vi tolkar, omtolkar och förändringar uppstår i relation till detta. 

Resultatet av den bildade kunskapen kan enligt Starrin & Svensson (1994) användas för att 

”finna mönster som kan generaliseras” (s.86) till en grupp och att man genom en ”ökad insikt 

får en ökad förmåga att förstå” (s.87). Det handlar om att man som undersökare fått insikt i 

det studerade fenomenet. Likväl måste det dock påpekas att ”tillämpningar av generella 

kunskaper alltid måste underordnas” det unika hos just denna människa (s.87).  Just detta att 

söka det unika hos människan – att förstå henne – genom att tolka det hon/han säger och gör, 

innebär att man ”betraktar människan som intentionell” (s.75). Det handlar om att människan 
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vill något med det hon/han gör och att hon/han väljer sina handlingar utifrån hennes tolkning 

av omgivningen. Det handlar om att jag som forskare söker människans bakomliggande 

intentioner med en viss handling för att jag ska få förståelse av meningen med handlingen, 

min uppgift blir alltså att tolka. Ödman (2007) menar att det blir en helhet i detta samspel 

mellan ”förförståelse, förståelse och intentionalitet” (s.103). 

Ödman (2007) beskriver att Ricoeur vidareutvecklat hermeneutiken och visat på några sätt att 

förklara den dolda innebörden av det man först förstår på ett mer kritiskt och distanserat sätt.  

Vikten av att vara kritiskt granskande när man tolkar betonas, för att även upptäcka eventuella 

motsägelser. Det är viktigt att det som framkommer i undersökningar, alltså den förståelse 

som framträder, ska relateras till teorier och tidigare forskning inte tvärtom. Ödman menar att 

man enligt Ricoeur kan strukturera innehållet från de olika texterna och lägga dem under de 

ursprungliga kategorierna som först framträdde för att innebörderna lättare ska komma fram. 

Detta strukturanalyserande har vi inspirerats av i detta arbete.  

 4.2 Konstruktivism 

För att förstå hur man kan se på lärande ges en bakgrund för att sedan övergå till vår 

utgångspunkt konstruktivismen som en teoretisk ram i denna studie. 

Inlärning som utveckling och utveckling som förutsättning för lärande är två inriktningar i 

inlärningsforskningen som är varandras motsatser. Inlärningsforskningen har under senare 

decennier börjat ändra sin syn från att enbart bygga på individens redan medfödda förmågor 

till att mera betona det sociala sammanhangets betydelse för utvecklande av tänkandet. På så 

sätt har forskning om inlärning närmat sig hur inlärning sker i skolsituationen tillsammans 

med andra individer. Forskningen har bidragit till en utveckling av hur man kan förstå 

människors lärande (SOU 1992:94). Bakom den behavioristiska synen på lärande finns en 

empiristisk idé tradition som hör hemma i positivismen och logisk empirism. Ursprunget till 

detta finns i behavioristens krav på att studera fenomen på ett objektivt sätt (Säljö, 2000). Ett 

flertal forskare bla Pavlo, Watson och Skinner har på olika sätt utvecklat den behavioristiska 

idén. Pavlo observerade hur betingade reflexer uppkom och hur man kunde skapa dem och 

även kontrollera dem. Det handlar då om en förvärvad eller inlärd reaktion. Denna 

betingningsprocess mellan stimuli och respons har uppfattats som en nyckel till hur 

människor lär och till förståelse av ”hur vi förändras som ett resultat av våra erfarenheter” 

(Säljö, 2000, s.51). Enligt Säljö framhävdade Skinner att belöning eller förstärkning på ett 

beteende gör att individen fortsätter med det beteendet. Vill man inte ha ett visst beteende 

nonchalerar man det. I utbildningssammanhang visar sig Skinners behaviorism genom att 

lärandet föregicks av t ex ”Eleven fick läsa ett kort stycke (som tjänade som stimuli) och ge 

ett svar (en respons)” (Säljö, 2000, s.52).  Detta handlar om vad erfarenheter hos en människa 

kan göra med henne. Enligt SOU (1992:94) är behavioristiska inlärningsteorier inriktade på 

yttre beteenden och inte på inre, mentala processer. SOU (1992:94) tar upp att behavioristen 

anser att ju mer en människa lär sig desto mer utvecklas hon och ju mer hon arbetar med 

kunskapen desto bättre blir inlärningen. 
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Enligt Korp (2003) innebär behavioristisk syn på lärandet att man ser eleven som ett tomt kärl 

till vilken läraren ska förmedla kunskap och det gör att eleven förändrar sig utifrån sin nya 

kunskap. Lärandet kan sägas hänga på elevens minne och hur bra eleven är på att återge. 

Enligt SOU (1992:94) ser behavioristen på lärande som att det är skolans kunskapsuppgift att 

”förmedla relativt enkla och avgränsade kunskaper och färdigheter” (s.37).  

 

Som en reaktion mot den behavioristiska vetenskapens ideal började man lyfta fram tänkandet 

som kärnan i lärandet och utvecklingsprocesser. Rationalismen som epistemologi där man 

studerade människans tänkande blev som sagt en annan ingång till förståelse.  Det handlar om 

att förstå och beskriva individens ”kognitiva utrustning och hennes mentala processer” (Säljö, 

2000, s.55). Han menar att det som påverkat synen på lärandet är det som inom kognitivismen 

kallas för konstruktivism. Konstruktivismens utgångspunkt är att människan själv aktivt 

bidrar till att skapa sin förståelse av olika fenomen 

Kognitivismen handlar om att förstå och beskriva individens ”kognitiva utrustning och hennes 

mentala processer” (Säljö, 2000, s.55). Han menar att detta påverkat synen på lärandet. 

Konstruktivismens utgångspunkt är att människan själv aktivt bidrar till att skapa sin 

förståelse av olika fenomen. Enligt Säljö är grundantagandet i konstruktivismen att när 

”barnet är i fysisk kontakt med omvärlden, känner på objekt, kombinerar dem och ser vad 

som händer, som det gör upptäckter om hur världen fungerar” (s.65). Det handlar då om att 

barnet genom att själv vara aktiv skapar sin förståelse. 

Kognitiva och metakognitiva syn på lärandet innebär enligt Korp (2003) att undervisningen 

tar sin utgångspunkt i elevernas tidigare föreställning om aktuella fenomen. Detta innebär att 

lärarens uppgift är att försätta eleverna i situationer där de kan göra erfarenheter som ger 

upphov till utmanande tankekonflikter men också erbjuda tillfällen för eleverna att använda 

det de redan kan och vet för att förstå nytt material. Wiliam (2007) definierar det som 

”Literally, it is beyond thinking or thinking about thinking” (s.1079). Detta kan mera allmänt 

förklaras som tänkandet om det egna tänkandet. Metakognition har stor betydelse för 

elevernas sätt att angripa och förstå sitt eget lärande vilket vi tidigare berört. Skolverket 

(2003:221) beskriver metakognition som att ”bli medveten om sitt eget och andras lärande, att 

styra och värdera sitt lärande och den kunskap som det leder till, förstå vad man har lärt sig 

och varför. Man kan förhålla sig till mål och riktlinjer” (s.9). 

 

I SOU (1992:94) framgår det att hos Piaget var tankeutvecklingen det primära d v s mognaden 

motsvarade förmågan att tänka. Kunskapen bildades alltså utifrån elevens mognad, 

utvecklingsnivå och erfarenhet. Säljö (2000) beskriver att individen går igenom ett visst antal 

utvecklingsnivåer och ju äldre de blir desto mer kan de förhålla sig till sin omvärld. Till slut 

har individen utvecklats så långt det är möjligt i sina möjligheter att tänka. Carlgren & Marton 

(2007) menar att denna syn på lärandet har påverkat svensk skola under de senaste årtionden.  

 

Enligt (SOU 1992:94) är ytterligare en aspekt på lärandet det som kommer ifrån Vygoskij, att 

det som individen lär in påverkar dess utveckling. Detta innebär att de vuxna överför 

kunskaper till eleverna och samtidigt måste eleverna själva få utveckla deras egna kunskaper. 

Det innebär att de två begreppsparen att det elever tänker och det elever pratar, beror av 
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varandra och hänger ihop i parallella processer. Det handlar om att för att en elev ska utveckla 

begrepp behövs det både möjlighet att lära sig begreppet samt att kunna utveckla meningen av 

begreppet och där är språket den viktigaste källan. ”Elevens kunskapsutveckling påverkas av 

det sociala och språkliga sammanhang skolan utgör och de erfarenheter eleverna kan göra 

där”(SOU 1992:94, s.41).  

 

I Sverige har Roger Säljö en framträdande plats där han tolkat Vygotskijs sociokulturella teori 

(Carlgren & Marton, 2007). Säljö (2000) framhåller att människans utveckling kan förstås på 

olika sätt i ett sociokulturellt perspektiv. Den kan dels syfta på hur aktiv människan är i 

förhållande till omvärlden och även i att omvärlden kommer in i våra liv genom gemensamma 

och kollektiva situationer. Han menar på att vi lär oss genom att beskriva verkligheten och 

genom att vi agerar i den på det sätt som omgivningen uppmuntrar oss att göra. Säljö menar 

att det centrala i ett sociokulturellt perspektiv är ”kommunikation och språkanvändningen” 

som utgör förbindelsen mellan eleven och omgivningen, alltså ”människor lever på kunskaper 

och insikter som de lånat från andra ” (s. 67).  

I sociokulturell teori står som sagt samspelet mellan individ och grupp i fokus. Säljö (2000) 

lyfter fram att det är genom språket vi har en unik förmåga att dela erfarenheter med andra 

människor. Kommunikationen blir länken mellan mitt eget tänkande och mitt samspel med 

omgivningen. Genom detta utvecklas hela tiden vårt eget sätt att tänka och så även andras. 

Ursprunget till hur vi beter oss, vårt sätt att tänka, att kommunicera och uppfatta verkligheten 

kommer från våra sociala och kulturella erfarenheter.  

Säljö (2000) lyfter fram att lärande handlar om vad människan och kollektivet tar med sig från 

sociala situationer och hur de använder det i framtiden. Han menar att lärande i stor 

utsträckning handlar om att ha information, ha färdigheter och förståelse, och samtidigt kunna 

avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som är väsentliga i ett visst 

sammanhang. Säljö menar alltså att mänskliga handlingar har sitt ursprung i sociala 

sammanhang. Individen handlar med utgångspunkt i sina egna erfarenheter och kunskaper 

och av vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver.  Han anser att det 

i ett sociokulturellt perspektiv inte finns någon slutpunkt för människans utveckling. Detta 

eftersom de fysiska redskapen människan har till hjälp hela tiden ändras och det gör att även 

de psykologiska och språkliga redskapen förändras. 

 

Ahlberg (2001) kallar det sociokulturella perspektiv för ett kommunikativt relationsinriktat 

perspektiv eftersom hon betonar vikten av att beakta att eleverna måste få känna delaktighet 

och gemenskap i skolans verksamhet samtidigt med de pedagogiska och didaktiska insatserna. 
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4.3 Perspektiv på specialpedagogik 

Med fokus på hur man kan hjälpa elever i behov av särskilt stöd i skolan är det viktigt att 

förstå den specialpedagogiska forskningens framväxt och dess olika riktningar. Enligt 

Ahlberg (2001) kan det som betraktas som normalt och avvikande variera beroende av 

”kultur, tradition och samhällspolitik” (s.13). Beroende på den sociala situationen som finns i 

ett samhälle grundas värderingar om vad som är normalt och inte normalt. Eftersom samhället 

hela tiden förändras så kommer även synen på vad som är normalt/inte normalt att ändras. 

 

Nilholm (2007) beskiver att det historiskt visade sig att den vanliga skolan och dess 

pedagogik inte passade för alla barn och som en följd av detta uppstod specialpedagogiken. 

Exempelvis fick döva och blinda gå i speciella skolor och för barn som på annat sätt inte 

kunde följa undervisningen inrättades särskilda arrangemang, man såg enbart på 

specialpedagogiken med utgångspunkt i psykologisk/medicinska faktorer. Idag ser man 

specialpedagogiken ur ett bredare perspektiv t ex tittar man även på hela barnets situation i 

skolan och tar även hänsyn till elevens hela sociala tillvaro. Dessa två olika sätt att se på barns 

problematik har lett till två ofta motstridiga specialpedagogiska teoribildningar; kategoriska 

perspektivet och relationella perspektivet (Asp-Onsjö, 2006; Nilholm, 2007; Persson, 2007, 

Ahlberg, 2001). Sjöberg (2006) betonar vikten av att förstå vilka följder ens val av perspektiv 

får för eleven i form av vilka specialpedagogiska insatser skolan lyfter fram och även dess 

betydelse för det pedagogiska arbetet i klassrummet. 

 

Kategoriska perspektivet 

 

Det kategoriska perspektivet utgår från att eleven ensam är bärare av problemet, svårigheten 

är individbunden eller medfödd. Hjälpinsatser utgår från den diagnostiserade eleven ofta i 

form av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp, d v s direkt relaterad till 

elevens uppvisade svårighet. Det finns ett kortsiktigt tidperspektiv på åtgärderna, 

speciallärare, specialpedagoger och elevpersonal löser elevens problem. Den pedagogiska 

kompetensen är ämnesspecifik och undervisningscentrerad (Persson, 2007). Nilholm (2007) 

kallar detta perspektiv för det kompensatoriska eftersom synen i perspektivet handlar om att 

kompensera eleven för sina brister och problem. Ahlberg (2001) kallar det individinriktat 

perspektiv. Projekt inom det kategoriska perspektivet menar Sjöberg (2006)  handla om 

metodiska förslag eller andra planer till åtgärder för att kompensera eleven i dess brister. 

Engström (2003) menar att studiet av neurologiska och psykologiska processer lett fram till 

detta. 

Relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet utgår ifrån att elevens svårigheter uppstår i mötet mellan olika 

elevers erfarenheter och utbildningsmiljön. Hjälp som erbjuds relaterar till samspelet mellan 

elev, lärare och lärandemiljö och insatserna utgår från inkludering och integrering och sker 

ofta i klassrummet. Det finns ett långsiktigt tidsperspektiv på åtgärderna som diskuteras av 

lärarna i arbetslaget där rektor är aktiv i detta. Den pedagogiska kompetensen ligger i 
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förmågan att anpassa undervisningen och stoff utifrån elevernas olika förutsättningar 

(Persson, 2007). Hjörne & Säljö (2008) lyfter fram att olikheter mellan individer ska ses som 

en resurs. De menar att begreppet en skola för alla ryms i detta perspektiv. Nilholm (2007) 

benämner detta perspektiv som det kritiska och Ahlberg (2001) kallar det deltagarinriktat. 

Dilemma perspektivet  

Nilholm (2007) menar att inom det kategoriska perspektivet har man en vetenskaplig syn på 

de metoder som används för olika grupper av elever i svårigheter. Inkludering är ett viktigt 

begrepp inom det relationella perspektivet, vilket innebär att skolans verksamhet ska anpassas 

efter elevernas olikheter. Bägge perspektiven handlar om att problem identifieras, en diagnos 

ställs och finner ett sätt att bota elevers svårigheter. I skolan finns dock motsättningar, 

dilemman, som inte kan lösas genom att välja något av ovanstående perspektiv. Han har 

utifrån detta definierat ett ytterligare perspektiv som han benämner dilemma perspektivet. 

Ahlberg(2001) kallar detta för kommunikativt, relationsteoretiskt perspektiv. Nilholm (2007) 

betonar vidare att i ett dilemma perspektiv tar man inte ställning till en ”den rätta modellen” 

(s.85) utan istället undersöker man kritiskt hur olika modeller fungerar i skolans verksamhet. 

”Det är viktigt att skapa kunskap om hur dessa motsättningar tar sig uttryck i konkreta 

verksamheter” (s.23). I skolans värld existerar ett grundläggande dilemma, nämligen att alla 

elever ska erbjudas samma utbildning samtidigt som undervisningen ska anpassas till 

elevernas olikheter. Många forskare bl.a. Nilholm och Ahlberg menar att detta perspektiv är 

att föredra. Det individinriktade (kompensatoriska) perspektivet är vanligast i svenska skolor 

idag, men har inte lett fram till de önskvärda resultaten. 

Det är emellertid väl dokumenterat att det inte är realistiskt att tänka att 

avvikande elever genom att de får separata hjälpinsatser ”kommer ikapp” sina 

klasskamrater. Det är inom den reguljära undervisningen som differentierings- 

och individualiseringsproblematiken måste hanteras. Det är därför skolan som 

helhet behöver specialpedagogiskt stöd i bl.a. arbetslagen för att utveckla den 

sammanhållna verksamheten (SOU 1999:63, s. 192). 

 

Även Sjöberg (2006) menar att man bör sträva efter ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för 

att förstå det specialpedagogiska problemområdet. Han anser att det kategoriska perspektivet 

respektive relationella perspektivet inte ensamma kan förklara det specialpedagogiska 

problemområdet.  
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5. Metod 

Målsättningen vid kvalitativ metod som t ex hermeneutik är att skaffa sig en ökad förståelse 

genom att undersöka ett fenomen på djupet istället för på bredden (Holme & Solvang, 1997). 

Det handlar om att lyfta fram egenskaper och innebörder hos fenomen som inte varit kända 

eller som funnits där, men inte ännu tydliggjorts utifrån variationer, strukturer och processer 

(Starrin & Svensson, 1994).  

Holme & Solvang (1997) påpekar att vid kvalitativ metod ställs frågor som visar på riktlinjer 

och hållpunkter men att dessa kan ändras allt eftersom, vilket innebär att både upplägg och 

planering kan utvecklas ännu mera under undersökningens gång. Starrin & Svensson (1994) 

ger förslag på hur frågorna kan ställas vid kvalitativ metod, ”Vad innebär det? Vad handlar 

det om? Vad kännetecknar denna händelse eller detta fenomen?” (s.23). Hermeneutiken som 

är en kvalitativ metod har nedanstående gemensamma innehåll oavsett vilken inriktning man 

valt i hermeneutiken enligt Starrin & Svensson (1994). Vi ger några exempel på hur det kan 

relateras till vår studie:  

- Att det i ett sammanhang eller i en miljö skapas förståelse och mening.  

För vår del innebär det att t ex förstå innebörden i det som skrivits i åtgärdsprogrammen och 

vilken betydelse det kan få för verksamheten.  

- Att man i sin tolkning och förståelse av ett fenomen relaterar delarna till helheterna 

och helheterna till delarna.  

För oss har det inneburit att vi vandrat mellan det skrivna, sagda, teori och erfarenhet. Vilket 

kallas den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. 

- Att förförståelse är förutsättningen för att kunna förstå. 

Det betyder att den erfarenhet som man får i ett yrke bygger upp en förståelse över hur saker 

och ting fungerar i en verksamhet. Denna förståelse blir en förförståelse när verksamheten 

utvecklas. I läraryrket kan en förförståelse vara att man varit med och utarbetat ett flertal 

åtgärdsprogram. Förförståelsen utgör våra glasögon när vi tolkar något. Kunskapen bakom 

förförståelsen kommer ifrån teorier, egna erfarenheter, insikter och färdigheter.  

- Att våra förväntningar eller våra uppfattningar om saker och ting finns bakom varje 

tolkning. 

Detta innebär att det i tolkningsarbetet är viktigt att komma ihåg att vi är inskolade i 

skolverksamheten vilket påverkar oss i hur vi uppfattar det som framkommer i studien. 

 

För att kunna förstå hur det skriftliga åtgärdsprogrammet bidrar i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter har vi i vår studie utgått från ett hermeneutiskt angreppssätt med 

konstruktivism och specialpedagogiska perspektiv som analysredskap. De 

datainsamlingsmetoder som varit aktuella i vår studie har varit; innehållet i skrivna 

åtgärdsprogram, observationer i klassrummen och intervjuer med elever, lärare, 

specialpedagoger samt skolledare. Ambitionen har varit att samla material på flera olika sätt 

för att ”få ett så rikt material som möjligt för att belysa frågeställningarna” (Starrin & 

Svensson, 1994, s.80). Detta för att kunna besvara våra forskningsfrågor: Vilka är eleverna i 

matematiksvårigheter? Vad innehåller ett åtgärdsprogram? Vad görs för att hjälpa elever i 

matematiksvårigheter?   
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Studiens genomförande beskrivs nedan och därefter diskuteras studiens tillförlitlighet. 

Metoddelen avslutas med att beröra de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet anser 

att man ska beakta vid en studie. 

5.1 Studiens genomförande 

I vår studie ville vi få kunskap om innebörderna och intentionerna i det skrivna i 

åtgärdsprogrammen. Vi ville förstå meningen i åtgärdsprogrammen, d v s tolka innebörden i 

dessa med hjälp av hermeneutikens cirklar. För oss har det inneburit att vi utifrån vår 

förförståelse av att skriva åtgärdsprogram försökte tolka och även förstå vad som låg bakom 

det skrivna. Vi försökte även tolka och förstå hur det skrivna i åtgärdsprogrammen kan 

relateras till elevens helhet i skolan. Det senare ledde till att vi också, för att bättre förstå, 

gjorde observationer i klassrum och intervjuer av elever och annan skolpersonal. Vi har alltså 

försökt relatera delarna till helheter och delarna till helheter genom att vi pendlat mellan det 

skrivna, sagda, teori och erfarenhet (Starrin & Svensson, 1994). 

Första hermeneutiska cirkeln 

För att kunna bilda oss en uppfattning om det skrivna i åtgärdsprogrammen började vi med att 

läsa åtgärdsprogram på en F-6-skola, en F-9-skola och två 7-9-skolor, alla skolor belägna i två 

skolor i norra Norrland. Sammanlagt bestod läsningen av ca 100 åtgärdsprogram. Vid 

genomläsningen skrev vi ner våra iakttagelser och tolkningar. Vi försökte hela tiden beakta att 

vår förförståelse kunde påverka hur vi tolkade det som framkom och för att det djupare 

innehåll som fanns i texterna skulle få möjlighet att framträda.  

Vi har följt rådet i Dimenäs (2007) att man kan sortera, kategorisera, utifrån syfte och 

frågeställningar. Detta medförde att vi klippte ut våra sammanställda anteckningar från 

genomläsningen av åtgärdsprogrammen. Därefter tittade vi på materialet med syftet att skapa 

överblick och att studera i detalj för att kunna se vad som om möjligt kunde struktureras 

tillsammans. Detta är den hermeneutiska strukturanalysen som Ricoeur utvecklat och som 

beskrevs i kapitlet teoretiska ramar.  

De kategorier som framträdde var formen för skrivandet av åtgärdsprogram, kunskapsmål och 

fostransmål, kartläggning, åtgärder och uppföljning. Under rubriken åtgärder framkom 

följande undergrupper självkänsla, koncentration, matematikarbete i skolan, liten grupp eller 

enskilt arbete, läxor och organisationsnivå. I bilaga 1 redovisas alla kategoriserade 

iakttagelser.   

Utifrån den hermeneutiska cirkeln, att relatera delarna till helheten och helheten till delarna, 

genomlästes vårt material många gånger för att förstå innebörden i det framkomna. Det 

framträdde då nya frågeställningar samt att vi även behövde få bekräftat eller förkastat det 

som framkommit vid genomläsningen av åtgärdsprogrammen. Några exempel på de 

frågeställningar som väcktes var; Med vem skrivs åtgärdsprogrammet? Vilka kunskapsmål 

skrivs? Hänger matematiksvårigheter ihop med svårigheter även i andra ämnen? Vilken 

kartläggning finns för elever i matematiksvårigheter?  
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Den nya förståelsen och de frågeställningar som väcktes blev vår utgångspunkt när vi gick ut 

för att på nytt läsa åtgärdsprogram, d.v.s. vi tog på oss det Starrin och Svensson (1994) kallar 

nya glasögon. 

Andra hermeneutiska cirkeln 

Då vi kommer att arbeta som speciallärare i årskurserna 7-9 bestämde vi att vi skulle fokusera 

på åtgärdsprogram skrivna i år 7-9 på respektive skola. Den nya genomläsningen bestod av ca 

50 åtgärdsprogram. Denna fas kan sägas vara den andra cirkeln i den hermeneutiska cirkeln. 

Vi har hela tiden försökt förhålla oss kritiskt granskande till våra åtgärdsprogram för att på så 

vis komma fram till vad som är viktigast för oss i denna studie. Enligt Dimenäs (2007) krävs 

det att man hela tiden går mellan att ha överblick och att vara konkret i sitt analysarbete. I 

bilaga 2 redovisas de framkomna reflektionerna. 

Antalet åtgärdsprogram som lästes bestämdes av om vi fick våra frågor besvarade eller inte. 

Vi läste så många åtgärdsprogram så att vi kunde säga att vi ”kommit fram till en rimlig 

mening, en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelse” (Kvale, 1997, s.50). Som nämnts 

ovan blev det ca 50 stycken. Efter denna genomläsning funderade vi vidare över våra tidigare 

kategoriseringar. Efter att ha analyserat ytterligare, med hjälp av den hermeneutiska 

strukturanalysen, framkom att innehållet kunde kategoriseras enligt följande; kartläggning, 

åtgärder och lärande.  

Vissa frågor besvarades dock inte utifrån enbart läsande av åtgärdsprogrammen varför vi 

valde att göra observationer. Vi hoppades med detta kunna se hur de föreslagna åtgärderna i 

åtgärdsprogrammen implementerades i verksamheten. Om det i åtgärdsprogrammet för en 

elev t.ex. står ”fråga när du inte förstår” blir det intressant att kolla upp att eleven verkligen 

vågar fråga och att läraren själv kommer ihåg att uppmuntra eleven till detta. Samtidigt ville 

vi studera lärandemiljöer, lärandesituationer, innehållet i matematiklektioner och de olika 

samspelen i klassrummen. För att möjliggöra detta fann vi att det var nödvändigt med ett 

tredje steg. 

Tredje hermeneutiska cirkeln 

Utifrån den nya genomläsningen och våra tänkta observationer valde vi att studera en klass på 

varje skola där elevantalet var 22 respektive 27. I båda klasserna fanns det många skrivna 

åtgärdsprogram och många elever befanns vara i matematiksvårigheter. Dessa två klasser 

observerades.   

Vi har enligt Solvang & Holme (1997) använt oss av en öppen observation vilket innebär att 

deltagarna i undersökningen tillåtit att vi fungerat som observatörer. Elever och lärare blev 

informerade om vårt uppdrag i klassrummet, nämligen att vi skulle göra en kartläggning av 

”vissa faktorer som rör gruppens sätt att fungera” under ett antal matematiklektioner (s.111). 

Vi observerade klasserna utifrån deras lärandesituation, arbetsätt, arbetsformer, 

gruppsammansättning etc. För att vi skulle säkerställa att vi gjorde på samma sätt vid 

observationerna på de bägge skolorna gjorde vi en observationsmall (bilaga 3). Vi 
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genomförde strukturerade observationer under fyra matematiklektioner på vardera skolan. Vid 

observationstillfällena har vi försökt att skriva ner det vi sett utan att analysera och tolka 

direkt i observationssituationen (Dimenäs, 2007). Efter observationerna fann vi att fortfarande 

kunde många av våra frågor och funderingar inte besvaras. Vår ambition att skapa oss en 

helhetsbild, en djupare förståelse av lärandesituationen, fick till följd att intervjuer blev 

nödvändiga.  

Fjärde hermeneutiska cirkeln 

Efter samråd med undervisande lärare valde vi ut 3 elever i en klass och 4 elever i den andra 

klassen. Dessa sammanlagt 7 elever bedömdes, vid en intervju, kunna beskriva sin situation i 

matematik för oss. Alla dessa elever hade åtgärdsprogram. De undervisande lärarna i 

matematik i dessa klasser blev också föremål för våra intervjuer, då vi ville höra deras 

synpunkter. För att få ett helhetsperspektiv över elevernas lärandesituation fann vi att även 

specialpedagogers och skolledares uppfattningar om samma frågor var viktiga att beakta i 

denna studie. 

Vid intervjuerna med berörda personer behandlades olika teman som berörde våra kategorier 

och funderingar från genomläsandet av åtgärdsprogrammen. De teman som berördes under 

intervjuerna var lärande, kartläggning, åtgärdsprogram, åtgärder. Kvale (1997) kallar denna 

typ av intervju för explorativ. Vår avsikt med den explorativa intervjun var att vi skulle öka 

vår möjlighet att få förståelse för det skrivna i åtgärdsprogrammen och att våra 

forskningsfrågor skulle belysas ytterligare.  

Utifrån våra forskningsfrågor, iakttagelser från observationer och genomläsning av 

åtgärdsprogram formulerade vi intervjufrågor (bilaga 4). Vi har strävat efter att frågorna ska 

vara lätta att förstå och relativt korta för att det skall vara möjligt att åstadkomma ett 

dynamiskt samspel mellan berörda parter (Kvale, 1997). För att detta samspel skulle fungera 

har olika intervjufrågor konstruerats för eleverna och övriga, dock med forskningsfrågornas 

innehåll i fokus.  

Vi har intervjuat totalt 7 elever, 2 lärare, 2 specialpedagoger och 2 skolledare. Intervjuerna har 

genomförts i en lugn och avslappnad miljö. Vi har bandat och transkriberat intervjuerna. 

Intervjuerna har genomförts under v. 41 – v. 42 och längden på intervjuerna har varierat 

mellan 25 minuter och 70 minuter. 

Vi har valt en utskriftsform där vi skrivit ut intervjupersonernas uttalanden ordagrant för att få 

möjlighet att inte bara tolka det direkt sagda utan även det som inte tydligt framträder i texten 

(Kvale, 1997). Detta innebär att det inte förelåg något behov av att skriva ut intervjuarnas 

uttalanden. 
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5.2 Studiens tillförlitlighet 

I den kvalitativa forskningen har begreppen validitet och reliabilitet inte lika bestämda 

innebörder som i den kvantitativa forskningen (Starrin & Svensson, 1994). Vidare menar 

dessa att ”om validiteten är god är också reliabiliteten det” d.v.s. ”validiteten är överordnad 

reliabiliteten” (s.209). Vi försökte därför säkerställa validiteten så långt som möjligt genom 

att triangulera studien, att undersöka samma sak med flera tekniker och om möjligt av flera 

forskare. För vår del innebar detta att vi, två forskare, försökte besvara vårt syfte och våra 

forskningsfrågor med hjälp av dokumentstudier, observationer och intervjuer.  

Vid dokumentstudierna har vi utifrån vår förförståelse nedtecknat innehållet så ordagrant som 

möjligt och även i vissa fall sammanfattat där vi hittat en gemensam nämnare, ex. vad gäller 

läxor. 

Under observationerna intog vi en passiv roll. Trots detta kan vi ha påverkat observationerna 

enbart genom vår närvaro. Det blir fler vuxna personer i klassrummet och eleverna kan, på 

grund av detta, ha arbetat på annat sätt än i vanliga fall. Enligt samtal med undervisande lärare 

blev det vid första observationen en aning lugnare, men vid de senare observationerna 

märktes ingenting av vår närvaro. 

De tidigare uppkomna kategorierna vid åtgärdsprogramsläsningen låg till grund för 

temafrågorna i vår intervjuguide. Vid intervjuerna har vi varit måna om att få temafrågorna 

besvarade. Vi var noga med att betona för alla intervjuade att vi ville höra deras egna svar 

eftersom vi vet att de intervjuade personerna ibland svarar som de tror att vi önskar att de ska 

svara (Dimenäs, 2007). Vid flera tillfällen har vi omformulerat det sagda för att den 

intervjuade skulle få möjlighet att bekräfta vår omformulering samt ha möjlighet att förtydliga 

där så har behövts (Kvale, 1997). Vi har försökt beakta tillförlitligheten vid utskrifterna 

genom att vi efter intervjuutskrifterna lyssnade igenom banden två gånger med samtidig 

korrekturläsning.  

 

Med stöd av ovanstående gör vi bedömningen att validitet föreligger. På detta följer enligt 

Starrin och Svensson (1994) att även reliabilitet föreligger.  

 

Kvale (1997) definierar naturalistiska generaliseringen som att den vilar på våra egna 

erfarenheter som lärare, framgår som en ”tyst kunskap om hur saker förhåller sig och leder till 

förväntningar snarare än till formella förutsägelser” (s.210). Detta gör att vi anser att det finns 

ett visst mått på generaliserbarhet i studien. 
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5.3 Etiska principer 

Vi har under studien beaktat de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) anger. 

Dessa kravnivåer är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att ” forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s.7). Vi informerade rektor, lärare, 

specialpedagoger, elever och elevers föräldrar om studiens syfte, innehåll och metod.  Vi 

betonade att deltagandet var frivilligt, alla tillfrågade har dock haft möjlighet att avbryta sitt 

deltagande i studien. Åtgärdsprogram är en offentlig handling men i det syfte vi använde oss 

av dem avidentifierade vi eleverna och kunde därför garantera anonymitet.  

Samtyckekravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverka (s.9). Vi har tagit personlig kontakt med alla berörda i vår studie och alla har haft 

möjlighet att tacka ja eller nej. 

Konfidentialitetskravet tar upp att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem (s.12). I vår undersökning har inga personuppgifter 

förekommit och de ingående personerna har behandlats konfidentiellt. Det insamlade 

materialet förvarades så att inte obehöriga kunde ta del av det. 

 

Nyttjandekravet handlar om att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (s.14)”. Alla insamlade uppgifter används endast i vårt 

examensarbete. 
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6. Resultat 

Vid genomläsningen av de ca hundra åtgärdsprogram där innehållet tolkades med hjälp av 

hermeneutikens cirklar, växte ett antal kategorier fram genom användandet av den strukturella 

analysen (se metoddel kap 5). Dessa kategorier var; formen för skrivandet av åtgärdsprogram, 

kunskapsmål och fostransmål, kartläggning, åtgärder och uppföljning. Under rubriken 

åtgärder framkom följande undergrupper; självkänsla, koncentration, matematikarbete i 

skolan, liten grupp eller enskilt arbete, läxor och organisationsnivå. Utifrån fortsatt 

hermeneutisk tolkning, del – helhet, helhet - del, och förförståelse och förståelse, där även 

resultatet från den andra genomläsningen fanns med växte kategorierna kartläggning, åtgärder 

och lärande fram. Vår förförståelse av att skriva åtgärdsprogram har funnits med när vi 

försökt förstå det som skrivit i åtgärdsprogrammen. Vi har som sagt i hermeneutisk anda 

vandrat mellan att förstå enskilda delar i åtgärdsprogramstexterna och relaterat det till 

helheten i skolkontexten även då helheten till delarna. Resultatet presenteras därför under 

kategorierna kartläggning, åtgärder och lärande.  

Under varje kategori, kartläggning, åtgärder och lärande presenteras resultatet från 

åtgärdsprogram, observationer och intervjuer. Vi har haft för avsikt att tolka hermeneutiskt för 

att förstå innebörder i det framkomna resultatet. Ricoeur menar enligt Ödman (2007) att den 

förståelse som framkommer från den hermeneutiska tolkningen ska relateras till teorier och 

tidigare forskning. Resultatet beskrivs, tolkas och analyseras där så är möjligt med hjälp av 

konstruktivism och specialpedagogiska perspektiv och tidigare forskning. Vår ambition är att 

vara tydliga i vår tolkningsprocess, vilket är den hermeneutiska metoden, detta för att 

underlätta förståelsen av det framkomna resultatet.  

Kapitlet inleds med att skolorna och de intervjuade personerna presenteras. Båda skolorna är 

två 7-9 skolor i norra Norrland. Skolorna har ett elevantal på ungefär 250 s t med ungefär 25 

undervisande lärare. Specialpedagog/speciallärare tjänsterna ligger utlagda på ungefär 1,5 till 

2 tjänster. Elevhälsoteam finns på båda skolorna, där ingår skolledare, 

specialpedagog/speciallärare, skolsköterska och kurator. Teamet träffas varje vecka och de 

elever som är i behov av särskilt stöd diskuteras för att stödåtgärder ska kunna sättas in. 

Undervisande lärare har innan anmält vilka elever som den anser vara i behov av stödinsatser. 

Alfa-skolan 

Skolledare Anton har arbetat på skolan i ca 1,5 år och kommer närmast från en tjänst som 

chef inom en helt annan kommunal verksamhet än skolan . 

Specialpedagogen Anna är i grunden utbildad 4-9 lärare i svenska och engelska och har 

arbetat på skolan i tolv år. Hon har arbetat som specialpedagog de senaste tre åren. Anna har 

även mentorsansvar i en klass i årskurs åtta. 
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Annika är utbildad 4 – 9 lärare i matematik och naturorienterande ämnen och har jobbat i 

kommunen i tio år varav de två senaste på skolan. Hon har även under de senaste fyra åren, på 

deltid, varit matematikutvecklare i kommunen. 

Alice, Agnes, Arvid och Axel är elever som haft specialpedagogiskt stöd i matematik på olika 

sätt under sin grundskoletid fram till årskurs nio där de nu befinner sig.  

Beta-skolan 

Skolledare Barbro har arbetat som skolledare i tre år på Beta-skolan. Hon har en skolledare 

erfarenhet på ca 10 år. Barbro är i grunden utbildad SO-lärare. 

Speciallärare Birgitta är i grunden mellanstadielärare. Hon utbildade sig till speciallärare på 

1970-talet och har sedan dess arbetat som speciallärare. Hon är nu nära pensionsåldern.  

Bosse är matematik- och NO-lärare på Beta - skolan sedan tre år tillbaka. Han blev klar med 

sin utbildning under 2000-talet. 

Bea, Belinda och Benny är tre elever som alla går i år 9. Alla har matematiksvårigheter och 

har på olika sätt fått specialpedagogiskt stöd under sin grundskoletid.  

6.1 Kartläggning 

Då ett åtgärdsprogram ska skrivas är det mycket viktigt att en kartläggning av eleven görs. 

Syftet ska vara att utreda vad i skolsituationen som förorsakar att eleven har svårigheter och 

sedan bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att hjälpa eleven (Skolverkets allmänna 

råd, 2008). Vid kartläggningen ska eleven betraktas ur ett helhetsperspektiv. Syftet ska vara 

att ”ge en bild av elevens belägenhet som innefattar en beskrivning av elevens delaktighet i 

skolan och gruppen, förhållningssätt till matematik, tilltro till den egna förmågan samt 

kunskapsutveckling inom olika områden i matematik”(Ahlberg, 2001, s.151). McIntosh 

(2009) menar att alla elever har styrkor och svagheter, de flesta elever bär också på 

missuppfattningar. Många missuppfattningar är små och tillfälliga, men för en del elever blir 

dessa djupt rotade och kanske inte ens försvinner under skoltiden. ”Att känna igen och förstå 

de bakomliggande orsakerna till dessa svårigheter och missuppfattningar hos enskilda elever 

är en del av lärarkompetensen som är viktig men också tar tid att utveckla (s.2). 

Vi kunde i vår studie se att det ofta fanns ordentliga utredningar för elever som hade läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi, men att utredningar i matematik var mindre vanliga. Den 

kartläggning som fanns i matematik var ofta grundad på egna erfarenheter hos läraren och inte 

på särskilt material för kartläggning. Man skrev om hela barnet, inte bara skolsituationen, men 

ett visst mått av försiktighet förekom för att eventuellt inte trampa föräldrarna på tårna. De 

flesta elever med matematiksvårigheter visade sig även ha svårigheter i svenska och engelska. 

Ingen elev som vi studerat hade enbart matematiksvårigheter utan ofta fanns det olika 

kombinationer av dyslexi, koncentrationsproblem och närvaroproblem. 
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Vid genomläsningen av åtgärdsprogrammen fann vi, som nämnts tidigare, att kartläggningen 

av elever i matematik var bristfällig. Ofta grundades den på att eleven inte klarade av 

matteprovet. Matematikläraren Bosse uttryckte det så här ”sen märker man ju som sagt vid 

frågor, hur dom frågor. Om dom är snabba på att snappa upp ens förklaringar eller om man 

försöker hitta olika modeller eller säga samma sak”. Att Bosse använder sig av hur snabba 

eleverna är på att förstå hans förklaringar som ett mått på om eleverna har svårigheter i 

matematiken kan tolkas som att Bosse ser eleven som bärare av problemet. Sett ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv innebär det att problemet ligger hos eleven och det är denne 

som ska kompenseras för sina brister d.v.s. ett kategoriskt perspektiv. Att det användes någon 

kartläggande utredning i matematik kunde vi inte hitta i vår undersökning. Däremot fanns det 

ett flertal kartläggande utredningar när det gällde elever med läs- och skrivsvårigheter, 

dyslexi. Specialpedagogen Anna menade att undervisande matematiklärare borde ha ett 

diagnostiserande arbetssätt för att få ett bättre underlag för sin undervisning. Att ha ett 

diagnostiserande arbetssätt innebär att läraren ändrar undervisningen så att det passar eleverna 

och deras svårigheter vilket både William (2007) och McIntosh (2009) förespråkar. Anna 

menar vidare att när det gällde elever i matematiksvårigheter borde vi ”ta reda på mer exakt 

vad det är för någonting som är svårt istället för att säga allmänt matematiksvårigheter”. Detta 

tolkar vi som att Anna önskar hitta de kritiska punkter i matematiken som gör att eleverna inte 

kommer vidare i sitt lärande. Vår tolkning blir även att Anna anser att det behövs mer än 

kunskapstester för att komma fram till detta. Hon menar att samtal där 

matematiksvårigheterna kommuniceras med eleven leder henne fram till en bättre förståelse 

vari problemet kan ligga. McIntosh (2009) menar att lärares kunskaper om olika kritiska 

punkter i matematikkunnandet är viktigt för att eleverna ska utvecklas. McIntosh syn på 

lärande tolkar vi som konstruktivistisk, eftersom han anser att lärandemiljön för eleverna ska 

innehålla ett varierat genomtänkt arbetssätt, laborationer, samtal i olika former mellan lärare 

och elever och även mellan kamrater. 

När en elev i årskurserna åtta eller nio inte når upp till kursplanemålen i matematik blir 

behovet av specialpedagogiska insatser akut, enligt speciallärare Birgitta. Hon säger att ”vårt 

uppdrag som lärare är att se till att eleven blir godkänd”. Speciallärare Birgitta uttryckte det så 

här: ”Jag ska säga att jag inte har kartlagt mycket utan när man kommer upp i åttan och nian 

så är det mycket akuta grejer dom har även om jag förstått att man ska kartlägga så har det 

akuta behovet gjort att…….”. Detta innebär enligt vår tolkning att problemet läggs helt på 

eleven och att specialläraren ska ”fixa” eleven så att den når upp till kursplanemålen. Här kan 

man tänka att eleven blir som ett ”tomt kärl som ska fyllas” enligt Korp (2003)  och då 

handlar det inte om läroplanens konstruktivistiska syn på lärandet. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att kartläggning i matematik, på de skolor vi undersökt, 

lämnar en del att önska och det väcker frågor och funderingar hos oss. 
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6.2 Åtgärder 

I vår genomläsning av åtgärdsprogram fann vi förslag på åtgärder för elever i 

matematiksvårigheter. De flesta av åtgärderna var inriktade mot den enskilde eleven vilket 

samstämmer med Persson (2007), Skolverket (2008), Andreasson (2008) med flera. Orden 

omotiverad och okoncentrerad hade hög frekvens i åtgärdsprogrammen. Följande citat fanns i 

många åtgärdsprogram, ”koncentrera dig mera”. En undran vi då ställer oss blir varför en del 

elever är okoncentrerade. Vad kan då eleverna behöva för innehåll i undervisningen som höjer 

deras motivation? 

Att eleverna ska ta ansvar för sitt eget arbete i skolan nämndes ofta och eleverna uppmanades 

att fråga när de inte förstår. Detta att ta eget ansvar tolkar vi som en önskan att eleverna ska 

bidra till sitt eget lärande vilket är en utgångspunkt i konstruktivismen (Säljö, 2000).  Att 

läroboken dock var helt dominerande som undervisningsmaterial tolkas som behavioristiska 

tankar på hur ett lärande ska ske. Eleven stimuleras att räkna vidare i boken efter att den löst 

uppgiften och kontrollerat att rätt svar uppnåtts. Detta stämmer enligt vår tolkning inte 

överens med den konstruktivistiska syn på lärande som enligt oss kommer fram i skolans 

styrdokument.  

Några elever hade en enklare variant av samma bok, s.k. Light-bok och ett visst eget material 

förekom som oftast var kopierat från andra läroböcker. Elever i matematiksvårigheter hade 

samma planering som elever i klassen dock med en möjlighet att räkna färre antal uppgifter. 

Detta kan tolkas som att det ges sken av att eleverna läser den ordinarie matematikkursen. Det 

är enligt vår tolkning möjligt att relatera detta tillbaka till folkskolans matematikkurser som 

hade ett annat innehåll än realskolans matematik. 

Om eleverna inte får allt arbete gjort under skoltid uppmanades de att ta hem och räkna och 

det blev en läxa. Detta kan anses vara en enkel specialpedagogiskåtgärd som lägger allt ansvar 

på lärandet i matematik hos eleven själv. Det blir som sagt mera träning som ska lösa elevens 

matematikproblem, vilket enligt vår tolkning inte ger eleverna de verktyg de behöver för att 

utvecklas i matematik. Kursplanen i matematik (SKOLFS 2000:135) uttrycker att eleverna 

ska lära sig matematik i samspel med andra elever, kommunicera, lösa problem vilket handlar 

om den konstruktiva aspekten på lärandet. Åtgärder som innefattar begreppet läxa var mycket 

vanliga och ofta uppmanades föräldrarna att hjälpa sina barn med detta. Carlgren & Marton 

(2007) menar att det ”torde vara synnerligen lätt att inse att mera läxor inte med nödvändighet 

är en fördel” (s.119). De belyser vikten av meningsfulla läxor som stödjer eleverna i sitt 

lärande och inte bara läxor som innebär mera räknande. 

En mycket vanlig åtgärd var att eleven i matematiksvårigheter, under kortare eller längre 

perioder, undervisades i liten grupp eller hade enskild undervisning tillsammans med en 

specialpedagog/speciallärare. Detta tolkas av oss som att det ses som individen är bärare av 

svårigheterna (kategoriska perspektivet) och att svårigheterna inte har uppkommit i lärmiljön 

(relationella perspektivet). Mycket sällan var specialpedagogen/specialläraren ute i 

klassrummet och arbetade med den ordinarie matematikläraren. 
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Som vi tidigare nämnt i metoddelen kapitel fem gjorde vi observationer och intervjuer och 

detta gav oss möjligheter att bättre förstå vilka åtgärder som förekom och ansågs hjälpa elever 

i matematiksvårigheter. Vi kommer att här beskriva dessa åtgärder på olika nivåer individ, 

grupp och organisationsnivå. 

Individnivå: Vid observationer såg vi att elever ofta lär sig lättare genom att de får sätta ord 

på det de inte kan och diskutera detta med kamrater i gruppen eller med läraren. Agnes sa att 

”det går in lättare om jag pratar om det därför var tavlan bra när man fick skriva och säga och 

förklara”. Det Agnes här uttrycker samstämmer med språket och samtalets viktiga roll och då 

i samspel med andra elever för att hon ska förstå. Vår tolkning är att det hon uttrycker är att 

sociokulturella undervisningssättet gynnar henne i lärandet. Observationerna visade även att 

elever som fick snabb feedback av lärare eller kamrater kom vidare i sitt arbete som 

förhoppningsvis kommer att gynna dem i sitt lärande, vilket även Wiliam (2007) belyser. 

Vid observationerna upplevde vi att många elever hade svårt att lösa de uppgifter de hade 

framför sig. Oroligheter, stim och stök blev en konsekvens av detta. Det medförde även att 

eleven inte fick lyckas vilket i sin tur påverkade självkänslan negativt. Arvid uttryckte detta 

som att svårigheterna måste öka i lagom takt, ”…..fått lära sig en hel massa i skolan och 

ribban har ju alltid ökat litegrann. Den har ju inte kanske ökat jättemycket på en gång den 

ökar ju ganska lite typ en två centimeter”.  

Vid observationer och intervjuer av och med de båda matematiklärarna kunde vi se en 

skillnad i hur de arbetade med matematikmålen. Bosse sa att han arbetade med målen men i 

klassrummet såg vi inget som tydde på detta. Bosses elev Bea svarade på frågan ”Det finns 

något som heter mål i matte. Vet du något om det?”. ”Nej, jag tror inte det!”. Annika jobbade 

medvetet med målen både de långsiktiga, för ett helt arbetsområde, och kortsiktiga, för 

lektionen. För Arvid var målen till stor hjälp i hans lärande, ” det hjälper mig om lärarn 

skriver på tavlan vad vi ska göra”. I dagens målstyrda skola ska eleverna veta vad de ska 

arbeta mot. Detta med att använda sig av kunskapsmål kan innebära, enligt vår tolkning, att 

eleverna tränas i att förstå vad det är de ska lära sig. Detta medför att eleverna kan styra sitt 

eget lärande och på så vis öka sin kunskap när de kan ”förhålla sig till mål och riktlinjer” 

(Skolverket, 2003:221, s.9). 

Den absolut vanligaste åtgärden vi sett i studien var att eleven ska träna mera vilket oftast 

innebar att eleven ”gör mer av samma sak”. Denna träning ska ofta ske i hemmet varför en del 

lärare kallar detta läxor. Kvaliteten på läxorna var av olika slag, allt från gemensamma läxor 

för hela klassen, till individuellt anpassade. Annika hade prövat med en annorlunda metod 

med läxor. Hon sa ” så hittade jag steget-före-grejen att träna som läxa……han skulle ha 

plattformen klar……grundlägga med den individuella läxan som gör att han känner sig 

duktig”. Vår tolkning är att Annika strävar efter att eleverna ska ha en god förförståelse vid 

nya moment och att hon inser att undervisningen kan försätta elever i svårigheter.  

Ett av de vanligaste hjälpmedlen i matematik var läromedel med lägre svårighetsgrad än den 

ordinarie t ex träningshäften. Andra hjälpmedel kunde exempelvis vara miniräknare, datorer 

och laborativt material. 
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Gruppnivå: Alla eleverna vi observerade och intervjuade ansåg att de fick den bästa hjälpen i 

sitt lärande när de fick arbeta i mindre grupper i ett annat rum än klassrummet. Eleven Benny 

uttryckte att hos speciallärare Birgitta ”är det mer stilla och lugnt och man får mera hjälp”. Vi 

tar hjälp av Groth (2007) i vår tolkning av detta. Han belyser att det kan handla om att 

eleverna får komma till en lugn miljö där eleverna har närhet till den som förklarar. Våra 

tankar för oss till den klinikverksamhet som förekommit i skolans historia, vilket ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv kan tolkas som om att eleven är bärare av svårigheten. Eleverna 

upplevde det tryggt att snabbt kunna få svar på frågorna de hade. Snabba svar på elevens fråga 

leder vidare till att nästa uppgift kan lösas. Ur det konstruktivistiska perspektivet på lärande 

hade undervisningen kunnat innehålla andra arbetsformer där det inte varit viktigt för eleverna 

att hinna många uppgifter. När det inte var arbetsro i klassen blev det betydligt svårare för 

eleverna i matematiksvårigheter att hålla koncentrationen på arbetsuppgiften.  

Alla elever ansåg att de lärde sig betydligt bättre när de fick prata om matematiken i små 

grupper. Att prata matematik kunde göras med grupperingar inom klassen och även när 

grupper arbetade i ett annat rum med lärare. Specialpedagogen Anna ansåg att 

matematiksamtalen i undervisningen var alltför få, ”det här mattesamtalet, vart har det tagit 

vägen?”. Elever lär sig genom att ”sätta ord på det man gör och höra hur andra tänker”. Detta 

kan tolkas som att både eleverna och specialpedagogen anser att det de lär tillsammans 

påverkar lärandet på ett positiv sätt. Det handlar om att kunskap överförs från en individ till 

en annan, som då får möjlighet att själv utveckla nya kunskaper och göra det till sina egna. 

SOU (1992:94) menar att tänkandet och pratandet är varandras ömsesidiga delar. När elever 

samtalar om matematiska problem kan lärandet ske aktivt och passivt. Aktivt genom att 

eleverna själva är delaktiga i den sociala processen men även passivt på så vis att de kan lära 

sig saker de inte planerade att lära sig bara genom att delta. 

Specialpedagogen Anna menade att en del elever som har matematiksvårigheter aldrig 

kommer att ”komma upp i den nivån som dom andra är i”. Enligt vår tolkning kan en 

eventuell strävan att eleverna ska komma i kapp leda till enbart färdighetsträning. Persson 

(2007) menar att då får eleverna inte möjligheten att ”generalisera sina kunskaper och lära sig 

att diskutera på en metanivå” (s.145). Anna anser vidare att om man placerar dessa elever i en 

speciell grupp är risken stor att ”där får den stanna”. Detta är ett problem att beakta när 

grupperingar ska göras så att grupperna inte blir permanenta. Faran kan annars vara att elever 

exkluderas från sin klass. Enligt Hjörne & Säljö (2008) ska honnörsordet i dagens skola vara 

inkludering och grundskolan ska vara en skola för alla.  

Organisationsnivå: Bägge skolledarna ansåg att specialundervisningen är viktig för att alla 

elever ska få det stöd som de enligt skollagen har rätt till. Anton menade att 

skolorganisationen ska vara flexibel för att underlätta det specialpedagogiska arbetet. Han 

ville att speciallärarna skulle ha ett flexibelt schema, ” så att de kan täcka upp dom behov 

respektive arbetslag har ”. Ansvaret för organisationen av specialundervisningen ville Anton 

delegera till speciallärarna, ”Vem ska ni prioritera först? Det är ni som ska prioritera!”. 

Skolledare Barbro menade att dialogen kring undervisning och den lokala pedagogiska 

planeringen var en av hennes viktigaste uppgifter som skolledare. Vidare ville hon, till 



 

34 

 

skillnad från Anton, vara delaktig i de prioriteringar som måste göras i den 

specialpedagogiska verksamheten.  

Åtgärdsprogram kan utformas på olika sätt beroende på hur man t.ex. tolkar de allmänna råd 

som skolverket gett ut (Skolverket, 2003:813). På båda skolorna skrevs åtgärdsprogrammen 

av mentorer och speciallärarna hjälpte till där behov fanns. Inför skrivandet av 

åtgärdsprogram hade mentorerna förberett sig genom att ha inhämtat kunskaper om elevernas 

lärande från de olika ämneslärarna. När läraren Annika förberedde sig inför ett 

utvecklingssamtal skrev hon ner ” ett mellanblad med saker från kartläggning, prov eller 

andra utredningar eller andra tips om hur vi ska jobba med den här eleven och vad behöver 

den här eleven träna på”. Själva skrivandet skedde alltid tillsammans med elev och förälder 

och vid tillfällen då det krävs var ämnesläraren eller specialläraren med. 

På båda skolorna skrevs åtgärdsprogrammen utifrån organisations-, grupp- och individnivå. 

En ansvarsfördelning mellan elev, föräldrar och lärare skrevs också in i åtgärdsprogrammen. I 

de åtgärdsprogram vi studerat har vi sett att fokus ligger på åtgärder på individnivå, d v s det 

är eleven som skall utföra de flesta åtgärderna. Eleven föreslås göra läxor, träna mera hemma, 

jobba mer koncentrerat på lektionerna mm. Vi fann inga föreslagna åtgärder på 

organisationsnivå och endast ett fåtal på gruppnivå. De förslagna åtgärderna på gruppnivå var 

att arbeta i mindre grupp med speciallärare/resurslärare. Det fanns få åtgärder som riktade sig 

mot att undervisningen i elevens klassrum kunde förändras för att möta elevens behov. Den 

tolkning som vi gör när det gäller uteblivna åtgärder i undervisningssituationen kan bero på 

att man inte vill komma på kant med den undervisande läraren. Persson (2007) menar att det 

krävs ”mycket av mod för att ifrågasätta sina arbetskamraters arbete” (s.141). Han menar 

vidare att det inte finns en vana att ”granska kollegors arbete” (s.141). 

Vid observationerna hos matematiklärarna Annika och Bosse kunde vi se att de strävade efter 

att variera undervisningen på olika sätt. Detta genom att använda sig av laborativ matematik, 

utnyttja utemiljön i undervisningen och använda annat konkret material som komplement till 

läroboken. Vilket enligt vår tolkning stämmer överens med intentionerna i kursplanen i 

matematik (SKOLFS 2000:135).  

Omfattningen av antal skrivna åtgärdsprogram varierade mellan de båda skolorna. På 

Alfaskolan var det inte en självklarhet att lärarna skrev åtgärdsprogram menade Anna, ” Sen 

har vi dom som nog aldrig skriver åtgärdsprogram om inte man blir tillsagd av mig som 

speclärare eller rektor”. Skolledare Barbro på Betaskolan fäste stor vikt vid att 

åtgärdsprogram skrevs så snart behov fanns. Alla lärare måste beakta detta, ”Det jag möter 

ofta när pratar med lärare är ju detta med tid. Hur ska jag hinna? Tiden räcker inte till? Men 

det är ju det uppdrag vi har”. 

Vid genomläsningen av åtgärdsprogrammen kunde vi konstatera att uppföljningen fungerade 

bra på bägge skolorna. Det fanns på åtgärdsprogrammen nedskrivet plats, datum och ibland 

klockslag när uppföljningen skulle ske. Vid det uppföljande mötet skrevs oftast ett nytt 

åtgärdsprogram som i princip innehöll liknande åtgärder igen. 
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6.3 Lärande   

Skolans uppdrag är att stimulera elever att tillägna sig kunskaper och därmed främja lärandet 

(SKOLFS:1994:1). I vår studie fokuserade vi därför på vilken syn på lärande som 

framkommer i åtgärdsprogrammen och vid samtal med personal och elever på skolorna. Som 

tidigare nämnts började vi med att läsa åtgärdsprogram. 

De flesta åtgärdsprogram innehöll både kunskapsmål och fostransmål, vanligare med 

fostransmål i de lägre åldrarna. Det var först när eleven inte befarades nå kunskapsmålen för 

årskurs fem eller i årskurs åtta och nio som åtgärdsprogram skrevs. Vi kunde vidare utläsa att 

i ämnen som svenska, engelska och matematik var åtgärdsprogram vanliga, elever hade 

problem att nå kunskapsmålen i dessa ämnen. Vår tolkning till att svenska, engelska och 

matematik är mest vanliga i åtgärdsprogram handlar om de behörighetskrav som finns vid 

sökning till gymnasieskolan. Eleven är behörig att söka om eleven nått kursplanemålen och 

fått betyget godkänt i svenska, engelska och matematik. 

I åtgärdsprogrammen fanns både lång- och kortsiktiga mål som ibland, enligt vår mening, 

kunde bli svåra att utvärdera. ”Jobba mera” är exempel på detta, eleven kan ha jobbat mera 

men behöver för den skull inte ha lärt sig mera. I vissa åtgärdsprogram fanns det kortsiktiga 

mål som vi tolkar skulle vara lätta att utvärdera ex ” räkna fem till sju tal hemma varje dag”, 

”träna på multiplikationen”. Andreasson (2008) menar att denna typ av mål har sina 

utgångspunkter i behaviorismen. 

Det fanns inga konkreta åtgärder på hur klassrumsundervisningen kunde utformas för att 

hjälpa eleven i matematiksvårigheter. Behöver eventuellt läraren förändra sitt sätt att 

undervisa för att bättre anpassas till alla elevers behov?  

Observationer och intervjuer gav oss mer information om vilken syn på lärande som finns i 

skolan idag. Hos skolledare Barbro med sin långa erfarenhet inom skolans värld framkom en 

tydlig vision med hennes skolledaruppdrag. Hon var mån om att både hon och övriga lärare 

skulle arbeta utifrån målen i Lpo 94 och ämnenas kursplaner. Hon betonade vidare att den 

lokala pedagogiska planeringen i ämnet var mycket viktig och menade att ” en del lärare har 

den och en del måste förändra den”. I sitt ledarskap betonade Barbro vikten av att tydliggöra 

både fostransmålen och kursplanemålen för eleverna, detta för att främja elevernas lärande, 

vilket enligt vår tolkning överensstämmer med intentionerna i den målstyrda skola vi idag har. 

Den tolkning som vi ytterligare gör av Barbros tankar är att de överensstämmer med de tankar 

om formativt arbete som William (2007) beskriver. Barbro sa vidare ” jag tänker på hur 

viktigt det är att gå igenom målen med eleverna så att det blir förståeligt både för elev och 

förälder. Strävansmålen är ju svåra att förstå om du inte är inne i skolan värld. Det måste man 

lägga krut på i början och gå igenom”. Barbro ansåg det vara av största vikt att alla lärare på 

skolan har ett helhetstänk runt barnet det vill säga inte enbart arbetar med uppnåendemål och 

strävansmål. Ett sätt att nå detta helhetstänk var enligt Barbro att man på skolan för ”dialog 

kring undervisning och den pedagogiska planeringen”.  Enligt vår tolkning har Barbro ett 

sociokulturellt förhållningssätt i sin profession. 
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Skolledare Anton har endast arbetat inom skolans värld de senaste tre terminerna och har 

därför betydligt mindre erfarenhet av skolkontexten. Från intervjun kan vi inte uttolka någon 

tydlig vision om elevernas lärande i skolan. Han betonade dock att den sociala tillvaron vid 

sidan av skolan hade stor betydelse för elevens lärandesituation i skolan, ”man kan ju aldrig 

titta på en elev och säga, jag skiter i din fritid, jag skiter i sexton timmar, bara åtta fungerar 

så”. Han menade att tiden utanför skolan var lika viktig som tiden i skolan för att eleven 

skulle kunna tillgodogöra sig lärande, vilket vi tolkar som en ambition att ha ett 

helhetsperspektivstänk runt eleven och dennes lärande vilket samstämmer med t ex Ahlberg 

(2001) & Sjöberg, (2006). 

Precis som skolledare Barbro har specialpedagog Anna ett sociokulturellt förhållningssätt i sin 

undervisning. Hon försökte ordna undervisningen så att eleverna fick använda så många 

sinnen som möjligt i sitt lärande eftersom eleverna har många olika inlärningsstilar. Anna 

ansåg att språket och kommunikation mellan elever var den viktigaste bryggan till att få 

kunskap. Hon pratade väldigt mycket om att vi som undervisar i skolan måste ge eleverna 

verktyg för att kunna utveckla sitt lärande. Ett verktyg som exempelvis lässvaga elever bör få 

är hur man läser en text. Det gäller inte enbart att eleverna läser böcker utan ”man måste ge 

dom tankesättet, man måste kommunicera om Hur bör du läsa dom här texterna ……det 

handlar om att stanna upp, fundera vad har jag egentligen läst……….ta in egna erfarenheter 

för att kunna förstå”. Här visar Anna, enligt vår tolkning, på ett kategoriskt sätt att betrakta 

specialpedagogik. Anna menade att detta med att ge eleverna rätt verktyg för att klara 

undervisningen är bristfällig ” det ges ändå för få tillfällen att ge eleverna verktygen”. Vår 

tolkning av Annas önskan att ge eleverna bättre verktyg för att stärka eleverna i sitt lärande 

handlar om att undervisningen bör förändras. Om undervisningen förändras för att bättre möta 

elevernas svårigheter innebär det att man tänker sig att svårigheterna uppkommer i möte med 

lärsituationen och detta kan påminna om ett relationellt betraktelsesätt på specialpedagogik. 

Anna har alltså, enligt vår mening, ibland en kategorisk syn på specialpedagogik och ibland 

en relationell syn. Annas perspektiv på specialpedagogik liknar det dilemmaperspektiv som 

Nilholm (2007) definierat. 

Speciallärare Birgitta, som närmar sig pensionsåldern, har genom åren arbetat på många olika 

sätt med elever i behov av särskilt stöd.  Hon ansåg att hon hjälper eleverna bäst enskilt eller i 

liten grupp, ” för jag vill träffa eleverna men det är i små grupper…..men i mitt hjärta känner 

jag att det är så jag lyckats bäst”. Vidare tolkar vi att hennes syn på lärandet handlar om att 

det är i eleven som problemet ligger och att hon kompenserar för elevens brister, ” hur var det, 

vad sa vi idag, vad har du lärt dig idag. Sen kan eleven upprepa vad han lärt sig, då tycker jag 

att jag har lyckats” (Birgitta). Enligt Groth (2007) kan detta handla om att lärarens syn på 

kunskap bottnar i att eleven ska minnas och kunna återge något som läraren lärt ut i 

undervisningssituationen.   

Hos matematikläraren Annika såg vi en konstruktivistisk syn på lärandet. Hon arbetade i sin 

undervisning med att eleverna skulle bli medvetna om sitt eget lärande ”Jag jobbar med att 

medvetandegöra hur dom själv lär sig sitt eget lärande”, ett tydligt metakognitivt tänkande. 

Skolverket (2003:221) tar även upp hur viktigt detta arbete är. Annika menar att eleverna ska 
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noga veta och förstå kunskapsmålen. Eleverna ska bli ”väldigt medvetna om målen…..egna 

ord på vad det innebär”. Vår tolkning av detta är att Annika har ett formativt tänkande på 

lärande. Eleverna ska veta varför saker och ting lärs. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

tolkar vi det så att Annika har ett relationellt förhållningssätt när hon arbetar för att eleverna 

ska bli medvetna hur de lär sig på, detta för att Annika ska få möjlighet att hjälpa dem på 

bästa sätt. 

Alla elever i matematiksvårigheter som vi intervjuat nämnde att de ville ha lugn och ro i 

klassrummet och helst jobba i mindre grupp. Agnes tyckte att då hon varit i mindre grupp ”då 

fick man fortare hjälp om man körde fast, gick igenom lite grundligare på tavlan….så man 

kunde förstå”. ”Det är skönt att få sitt någon annanstans för vi är ju en ganska stökig klass om 

man säger så”, tyckte eleven Belinda. De flesta eleverna ville ha omedelbar feedback i sitt 

lärande, ”om det är svårt vill jag ha snabb hjälp på att jag gör rätt så jag inte sitter och gör en 

HEL sida fel” säger Alice. Eleverna upplevde ofta stress under matematiklektioner då de 

skulle hinna ett visst antal uppgifter per lektion, ” jag är alltid rädd när de ska gå så fort som 

möjligt….ingen stress” säger Belinda. Eleverna har betonat att det är viktigt att ha ett varierat 

arbetssätt, ”inte bara sitta i boken och räkna, man kan spela kort för att lära sig det vi höll på 

med. Det var bra” menade Agnes. 

Vid våra observationer i klassrummen kunde vi se att det kunde dröja väldigt länge, ibland 

upp till tjugo minuter, innan eleverna fick hjälp av läraren. Agnes beskrev i intervjun att         

” ibland kan man sitta och räcka upp handen hela lektionen så var den lektionen slut då står 

man kvar där på fläcken”. Vi kunde också vid observationerna se att användandet av 

läroboken är styrande i undervisningen eftersom målet oftast var att räkna ganska många tal 

under lektionen. Skolinspektionen (2009) har i sin granskning funnit att detta får 

konsekvenser för eleverna som då bland annat inte utvecklar sin problemlösningskompetens, 

logiskt resonerande eller sin förmåga att se matematiken i vardagen.  
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7. Diskussion 

Examensarbetes syfte har varit att förstå hur åtgärdsprogram bidrar i arbetet med elever i 

matematiksvårigheter. Vi diskuterar kring kategorierna kartläggning, åtgärder och lärande. 

Därefter granskar vi vår metod och avslutar med några tankar inför det arbete som väntar oss 

som speciallärare.  

Kartläggning  

Vid kartläggning av en elev är det nödvändigt att den bygger på elevens hela skolsituation. 

Kling Sackerud (2009) talar om vikten av att förstå att ungdomar väver samman sitt liv till en 

helhet, livsvärlden. Det blir därför viktigt att kartlägga eleven ur många synpunkter. Elevens 

familjesituation liksom elevens fritid påverkar elevens prestationer i skola. Sjöberg (2006) 

menar att eleven i svårigheter ska utredas från olika håll där man betraktar ”pedagogisk-

didaktisk, psykologisk-, sociologisk-, och medicinsk/neurologiskt perspektiv” (s.112). 

Sjöberg (2006) anser vidare att man vid en kartläggning ska kartlägga hela elevens livsväg 

och inte minst ska eleven få möjlighet att fundera över sin framtid, både vad gäller yrkesval 

och livschanser i övrigt. Skolans organisation ska beaktas liksom undervisningens innehåll 

och organisation samt givetvis elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling (Ahlberg, 

2001). Eleven ska alltså betraktas ur ett helhetsperspektiv. I vår studie fann vi att skolpersonal 

tyckte att detta var viktigt men i åtgärdsprogrammen vi läste kunde vi inte alltid utläsa detta. 

Den kartläggning vi kunde se var mest inriktad på den enskilde elevens brister i matematik, 

inte exakt vilka brister, utan mer allmänt beskrivet som ”problem med matten”. Som tidigare 

nämnts såg vi i vår studie att lärare önskade att bättre kunna diagnostisera sina elever i 

matematik. De hade ett behov av att tydligare förstå vari det matematiska problemet hos 

eleverna låg. De fokuserade på att problemen för elever i matematiksvårigheter låg hos 

eleverna själva och att felen skulle åtgärdas, gärna av speciallärare. Vi tolkar detta som att de 

har en kategorisk syn på specialpedagogik. McIntosh (2009), som enligt vår mening, har ett 

relationellt perspektiv på specialpedagogik anser att ”missuppfattningar grundar sig ofta på 

bristande erfarenhet och otillräcklig undervisning” (s.3). I begreppet ”otillräcklig 

undervisning” ligger exempelvis, enligt vår mening, liten variation i lärarnas undervisning, för 

dåliga kunskaper om målen som får till följd att eleverna endast får undervisning i begränsade 

delar av ämnet. Skolinspektionen har i sin granskningsrapport (2009:5) gjort liknande 

iakttagelser. Vi anser att kompetensen hos lärarna är för dålig vad gäller kunskap och 

medvetenhet om de mål som enligt Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) gäller i nuvarande grundskola. 

Undervisningen ska utgå från läroplanen och kursplanernas strävansmål och det blir en viktig 

uppgift för bland annat politiker och skolledare att möjliggöra att kompetensen hos lärare 

förbättras inom detta område. 
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Åtgärder 

Om ett åtgärdsprogram skall vara till hjälp för eleven i matematiksvårigheter är grundkriteriet 

att det skrivs. Specialpedagogen Anna menade att en del lärare faktiskt väljer bort att skriva 

åtgärdsprogram. Detta får enligt vår mening konsekvenser för den enskilde eleven i form av 

uteblivna stödåtgärder och eleven garanteras inte sina rättigheter. Vi anser att de lärare som 

väljer att bortse från detta inte uppfyller sitt läraruppdrag eftersom det i våra styrdokument 

finns angett att detta ska göras. Detta uppdrag att skriva åtgärdsprogram för elever som är i 

behov av särskilt stöd finns beskrivet i grundskoleförordningens femte kapitel, 

grundskoleförordningen 1994:1194, (SFS 2000:1108). Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

gör vi tolkningen att dessa lärare då ser eleven som bärare av problemet och att eleven med 

andra ord får klara lärandet i matematiken på egen hand utan stöd. Persson (2007) betonar att 

det i åtgärdsprogrammet ska framgå ”hur skolan avser att hjälpa eleven att komma t ill rätta 

med sina problem” (s.41). Då ett skrivet åtgärdsprogram är offentlig handling kan, enligt vår 

tolkning, det uteblivna skrivandet beror på lärares osäkerhet i författandet av 

åtgärdsprogramstexterna. Persson (2007)  menar att det ställs höga krav på de som författar 

åtgärdsprogram så att ” detta slag av dokumentation inte riskerar att bli till men för eleven 

senare i livet” (s.143). Detta kan även vara en förklaring till att uppföljande åtgärdsprogram 

ofta innehöll samma åtgärdsförslag. 

Ytterligare en aspekt på varför lärare undviker att skriva åtgärdsprogram kan vara att det 

vänder blickarna mot den egna undervisningen i matematik. Det handlar då kanske om en 

rädsla att kritiskt granska och förändra sin egen undervisning. Vår tolkning blir då att dessa 

lärare borde få bli tryggare med sin undervisning genom t ex fortbildning om hur man ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv kan arbeta i enlighet med skolans styrdokument. Rektor har 

enligt oss en ytterst viktig roll i sitt ledarskap i att utveckla skolans didaktiska verksamhet i 

matematik då den mest ”betydelsefulla faktorn för det pedagogiska resultatet är lärarens 

kompetens” enligt Skolverket (2008:813). I detta arbete kommer rektor att kunna använda sig 

av specialläraren som i sin profession både har en djupare förståelse för de 

specialpedagogiska frågorna och en fördjupad kunskap i matematik vad det gäller de 

didaktiska frågorna. 

En annan aspekt kan vara att lärare inte anser sig ha tid att skriva åtgärdsprogram. Det blir då 

en viktig fråga för skolledare att uppmärksamma och precis som skolledare Barbro uttrycker 

det ” det är ju vårt uppdrag” och en omprioritering måste då ske för att tiden ska räcka till. 

Här blir det enligt vår tolkning viktigt för skolledarna att utverka en positiv kultur på skolan 

där skrivandet och användandet av åtgärdsprogram får en central plats i arbetet med elever i 

behov av särkskilt stöd. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man här förstå vikten av att 

ha konstruktiva samtal i kollegiet och att de leder till utvecklad kunskap hos lärarna. Det 

handlar då inte enbart om formalia utan om att skapa en förståelse för den kartläggning som 

behövs för att åtgärder på skol -, grupp - respektive individnivå ska kunna föreslås. 

(Skolverket, 2008:1036).   
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Åtgärderna bör inte enbart vara riktade mot den enskilde eleven vilket är den vanligaste 

förekommande åtgärden (se; Persson(2007), Skolverket (2003, 2008), Andreasson (2008) m 

fl). Även denna studie visade på samma resultat. Vår förståelse av detta blir att skolan och 

dess personal ser svårigheten som något som finns i eleven, alltså ur ett kategoriskt 

perspektiv. Att enbart förlägga åtgärderna till individen från skolans håll innebär enligt vår 

tolkning att eleven kan begränsas i sitt lärande och att den utveckling som skulle kunna vara 

möjlig inte ges förutsättningar till. I Sverige, som ett OECD land, har funnits en ambition att 

sträva bort från detta synsätt då man undertecknat ett avtal som handlar om att se på 

skolsvårigheter som något som uppstår i lärmiljön (Persson, 2007). Det handlar om att skolan 

bör anpassa sin verksamhet efter elevens behov. Enligt Skolverket (2003:813) utgår 

skollagens skrivningar om elever i behov av särskilt stöd skolsvårigheterna ska förstås som 

något som uppkommer i mötet med den omgivande lärmiljön alltså ett relationellt perspektiv. 

Skolverket (2008:1033) menar att ”skolans arbete behöver inriktas mot att ge utrymme för 

elevers olika förutsättningar för lärande och utveckling” (s.9). Eleverna i vår empiriska 

undersökning uttryckte att de uppskattade andra undervisningsmetoder än att endast räkna 

vidare i boken. Detta innebär att man på olika sätt borde förändra undervisningsmiljön i 

matematik så att eleverna kan vara delaktiga i att själva producera sin förståelse vilket är 

utgångspunkten i konstruktivismen (Säljö, 2000). Det handlar om att eleverna får utveckla 

bland annat ”sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande och sin 

problemlösningsförmåga” (SKOLFS 2000:135, s.26, 27). Att kommunicera matematik i 

samspel med andra uttrycks av eleverna vara till stor hjälp i deras lärande. Agnes menar 

exempelvis att ”det går lättare in om jag pratar om det”. Att tänka och att prata är två delar 

som är viktiga för att eleven ska utveckla sitt lärande. Detta kan härledas till Säljös tankar om 

att det sociala samspelet i lärande situationen går före det individuella vilket han kallar en 

sociokulturell syn på lärande (Säljö, 2000). Säljö menar att kommunikation och 

språkanvändningen i samspelet med andra gör att eleven får kunskaper från andra som sedan 

kan omvandlas till dess egna. Det handlar om att kommunikationen fungerar som en länk 

mellan elevens eget tänkande och den omgivningen eleven befinner sig i. Att arbeta i en liten 

grupp tyckte eleverna var en bra åtgärd eftersom de tyckte att de fick större möjlighet att prata 

matematik.  

Eleverna nämnde att de ibland kunde sitta väldigt länge i helklass innan de fick hjälp av 

matematikläraren. Det fick till konsekvens att de upplevde sig väldigt stressade eftersom de 

inte hann de antal uppgifter de skulle göra. Eleverna uttryckte att om de fick vara i den mindre 

gruppen fick de lugn och ro och kunde koncentrera sig bättre. De tog även upp att det var bra 

med liten grupp då de upplevde att de fick snabbare hjälp med att förstå. Persson (2007) 

nämner att det i studier visat sig att eleverna i liten grupp ”ägnade sig åt isolerad 

färdighetsträning i högre grad än andra” (s.145). Det kan då handla om det eleven Belinda 

uttryckte att hon ville ha snabb hjälp för att inte göra en hel sida fel i matematikboken. Om 

arbetet i en liten grupp bedrivs enligt detta, tolkar vi att synen på lärandet handlar om 

motsatsen till den konstruktivistiska synen på lärande. Det innebär alltså att den lilla gruppen i 

sig inte är en garanti för möjligheter till ett kommunicerande arbetssätt. 
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Att ge läxa var den mest frekventa åtgärden som förekom i vår studie. Det kunde handla om 

att eleverna skulle göra klart det de inte hann på lektionerna eller så fick de annan läxa som 

skulle göras hemma. Det handlar enligt vår tolkning om att eleven ska träna mera för att få 

mer kunskap och ur ett specialpedagogiskt perspektiv handlar det om att eleven själv är bärare 

av svårigheten. Detta förfarande från skolan innebär att det läggs ett stort ansvar på 

föräldrarna att hjälpa eleverna i deras matematiksvårigheter. Detta medför att föräldrars 

utbildningsnivå får betydelse för möjligheten att hjälpa eleven (Skolverket, 2008:813).  

Sammanfattningsvis har det framkommit att de åtgärder som finns beskrivna i 

åtgärdsprogrammet och ska hjälpa eleven i matematiksvårigheter oftast utgår från att eleven 

är bärare av problemet, alltså på individnivå.  Det handlar om att räkna mera för att lära sig, 

färdighetsträning på olika sätt t e x läxor. Att förändra undervisningen finns sällan beskrivet i 

åtgärdsprogram. Även Skolverket (2003:813) menar att innehållet i åtgärdsprogram i 

huvudsak riktas mot eleverna och i väldigt liten grad om att förändra innehållet i 

undervisningen. Konsekvensen blir då att eleverna inte utvecklar de kompetenser som skrivs 

fram i kursplanen i matematik t ex förmågan att dra slutsatser, generalisera, muntligt 

argumentera för sitt tänkande (SKOLFS 2000:135). Det eleverna utrycker handlar om 

kommunikation, samarbetet, lära av varandra vilket samstämmer med kursplanen i matematik, 

vilket kan härledas till den konstruktivistiska synen på hur man lära sig. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv handlar då åtgärderna om att eleverna får hjälp i den miljö där 

svårigheterna uppstår. I Skolverket s allmänna råd (2008) beskrivs att ”orsakerna tillelevernas 

svårigheter i skolan bör i första hand sökas i deras möte med undervisningens innehåll och 

lärandemiljö” (s.9). Enligt vår tolkning visar detta på det relationella synsättet som uttrycks i 

skollagen när det gäller elever i behov av särskilt stöd.  

Lärande 

Dagens matematikundervisning domineras av elevens enskilda räknande i matematikboken 

(se Skolinspektionen 2009:5, Skolverket 2003:221, Lili-Ann Kling Sackerud 2009). Detta 

framkom även i vår studie och upplevdes av eleverna som stressande eftersom de skulle hinna 

till ett visst ställe under en lektion och som de alla uttryckte ”man blir bara stressad för man 

hinner aldrig med”. Här tar vi oss friheten att koppla synen på lärandet till behaviorismen. Det 

kan motiveras utifrån en fråga, ett svar och sedan kontroll i facit som leder eleven framåt i sitt 

lärande. Det handlar om att förstärka ett beteende, att bli motiverad eftersom rätt svar på en 

uppgift bekräftas i facit och som leder till att eleven vill räkna fler uppgifter som i sin tur 

utvecklar lärandet i matematik. För flertalet elever i behov av särskilt stöd ledde detta till att 

de, för att kunna få rätt svar, ofta väntade på hjälp från läraren en stor del av lektionstiden. Att 

fråga sina klasskamrater kändes inte bekvämt och dessutom tyckte ofta flertalet av eleverna 

att läraren var bättre på att förklara. Enligt vår mening handlar det om elevens rädsla att inte 

förstå tillräckligt snabbt när kompisar ska hjälpa dem. De vill inte heller ta upp tid för sina 

kompisar för det gäller ju att hinna så många uppgifter som möjligt. Alla eleverna vi 

intervjuade uttryckte att de ville ha möjlighet till alternativa sätt att lära sig matematiken. De 

menade att det var viktigt för dem att få uttrycka sig muntligt om vad de kunde och vad de var 

osäkra på för att på så sätt utveckla sitt matematiklärande.  
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En annan aspekt på hur man kan lära matematik uttrycks i Kursplan 2000 i matematik. Det 

handlar om att eleverna i undervisningen ska få möta ”kreativa och problemlösande 

situationer” samt ”att de fått kunskaper om begrepp, metoder och uttrycksformer i 

matematik”(s. 28).  Malmer (2002) anser att kursplanen även framhäver vikten av 

konstruktiva samtal tillsammans med andra som ett medel för att utveckla elevens tänkande 

och som på så vis ger möjlighet till ett fördjupat lärandet. I betänkandet som förelåg Lpo 94 

nämns kunskapens konstruktiva synsätt på följande sätt:  

Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig. 

Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan 

har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör 

(SOU 1992:94, s.59). 

En av de lärare vi intervjuade hade ambitionen att arbeta med formativt lärande. Vi har 

tidigare, s.13, beskrivit vad som avses med formativt lärande. Kortfattat kan man säga att 

elever och lärare bättre ska kommunicera med varandra för att de ska bli medvetna om vad 

som lärs in och vad som behöver läras ut. Detta sätt att arbeta tycker vi är mycket bra för 

elever i behov av särkilt stöd. Elever behöver bli mer medveten om sitt eget lärande och ett 

sätt att uppnå detta är att noga arbeta med både lång- och kortsiktiga mål. Elever måste bli 

delaktiga i målbeskrivningarna och utforma målen efter sina egna förutsättningar. För att 

skapa mer muntligt arbete i klassrummen behövs effektiva klassrumsdiskussioner, andra typer 

av uppgifter som ökar motiveringen att lära. Att få snabb och konkret feedback är ytterligare 

en faktor som för lärandet framåt. Wiliam (2007) menar att feedback inte bara ska ges i form 

av poäng eller i form av beröm. Visserligen är beröm trevligt att få men leder knappast till 

bättre lärande. Bättre är att fokusera på målen och utifrån dessa tala om för elever vilka 

framsteg som han/hon gör i sitt arbete och vad som kan göras ytterligare för att nå uppställda 

mål. 

Reflektioner över utgångspunkter och metoder 

Vi har i detta examensarbete försökt förstå hur det skriftliga åtgärdsprogrammet bidrar i 

arbetet med elever i matematiksvårigheter. Detta har styrt och begränsat oss i vårt sökande 

efter relevant litteratur på området, vilken metod som skulle passa och vilka teoretiska ramar 

som skulle vara utgångspunkt. Även vår handledares tolkningar utifrån våra diskussioner om 

vad vi ville uppnå med detta arbete har varit vägledande. Detta innebär att annat valts bort och 

då kanske med andra resultat som en konsekvens av detta. De val som gjorts har diskuterats 

fram av oss där vi ibland varit överens snabbt och vid andra tillfällen har argumentationen 

mellan oss varit omfattande.  

Då vår ambition har varit att förstå hur det skriftliga åtgärdsprogrammet kan bidra i arbetet 

med elever i matematiksvårigheter ledde detta in oss på en kvalitativ metod. En kvalitativ 

metod ansåg vi skulle ge oss bättre möjligheter att tolka och förstå innebörder i de skrivna 

åtgärdsprogrammen för att kunna besvara syftet och våra forskningsfrågor. Då vi insåg att vi 

ville ha svar på innebörder alltså att söka budskapet i det skrivna och sagda, vilket är grunden 

i hermeneutik, blev det vårt val av metod. Den hermeneutiska metoden med dess cirklar eller 
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spiraler gav oss möjlighet att tolka mellan del och helhet och förförståelse och förståelse. 

Hermeneutiken blev redskapet i att tolka och förstå det skrivna i åtgärdsprogrammen och hur 

det kan relateras till helheten i skolan. Vi inspirerades av Ricours tolkning av hermeneutik då 

han enligt Ödman (2007) menar att man i förståelsen av en text kommer fram till mer än vad 

författaren av texten avsåg att säga. Vi har även använt oss av Ricours strukturella analys 

(Ödman) vid struktureringen av innehållet. Detta ledde fram till de övergripande kategorierna 

kartläggning, åtgärder och lärande. Om våra frågeställningar haft en annan innebörd t ex 

Finns det något samband? Förekommer det ena mer än det andra? hade det lett till ett annat 

metodval. 

Urvalet av undersökningsorter föll på två inlandskommuner i Norrland där vi genom 

personlig kontakt fick klartecken att genomföra studien. Tidigt i studien lästes ett hundratal 

skrivna åtgärdsprogram från årskurs ett till nio för att sedan begränsas till ett femtiotal i 

årskurserna 7-9. Om vi hade undersökt fler åtgärdsprogram på flera skolor kan man ställa sig 

frågan om vad som då hade framkommit.  

Syftet med observationerna i de två utvalda klasserna i årskurs 9 var att nå en djupare 

förståelse. I de båda klasserna fanns det många elever med skrivna åtgärdsprogram och ett 

flertal bedömdes vara i matematiksvårigheter. Som en följd av detta kom även 

elevintervjuerna att göras i dessa båda klasser. Undervisande matematiklärare bedömde vilka 

elever som förväntades kunna delta vid intervjuer utifrån deras möjlighet att kunna besvara 

våra frågor. För att ytterligare fördjupa vår förståelse valde vi som sagt att genomföra 

intervjuer med elever i behov av särskilt stöd i matematik, undervisande matematiklärare till 

eleverna, specialpedagog/speciallärare och skolledares syn på kartläggning, åtgärder och 

lärande. Att intervjuutsagorna ser ut som de gjort beror som sagt på de intervjuades syn på 

kartläggning, åtgärder och lärande. Om vi intervjuat andra personer kanske vi fått andra 

resultat.  

Ambitionen har varit, med hermeneutisk utgångspunkt, att analysera vårt resultat med hjälp 

av en konstruktivistisk lärande teori och specialpedagogiska perspektiven (kategoriskt, 

relationellt och dilemma). Vi har relaterat den framkomna tolkningen och förståelsen till 

teorier och tidigare forskningen vilket Ödman (2007) menar är möjligt inom hermeneutiken. 

Vår strävan har varit att synliggöra tolkningsprocessen under kategorierna kartläggning, 

åtgärder och lärande vilket ger möjlighet för läsaren att göra sin egen tolkning. I vår strävan 

att tolka hermeneutiskt har det fått som konsekvens att det skett en del överlappningar av citat 

från intervjuerna och även att innebörden av resultat förekommit i flera kategorier. Att det 

framkomna resultatet blev som det blev kan härledas till de teoretiska ramar vi valt att belysa 

studien i och vår förförståelse av skolverksamheten. 

Vi har tidigare under metodkapitlet gjort bedömningen att validitet (att studera det man avser 

att studera) föreligger och hänvisat till Starrin & Svensson (1994) som menar att då föreligger 

även reliabilitet (att resultatet är tillförlitligt, att man kan tro på det). I denna studie har vi 

använt oss av flera olika angreppssätt, genomläsning av åtgärdsprogram, observationer och 

intervjuer för att få djupare förståelse. Dimenäs (2007) menar att man ökar den innehållsliga 
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validiteten om man tar hjälp av andra för att granska intervjufrågor, observationsschema och 

gjorda tolkningar av resultat. I vårt fall har vår handledare på så sätt förstärkt den 

innehållsliga validiteten. Vi har även försökt vara tydliga i hur vi gått tillväga i vårt val av 

metod, hur vi genomfört studien, i resultatet och diskussionen för att bidra till 

kommunicerbarheten. Detta för att läsaren ska få en möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

studiens validitet och tillförlitlighet.  

Slutord 

Skolledare har en mycket viktig roll för att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de 

har rätt till. Vi har tidigare, i resultatkapitlet, belyst detta. Alla lärare ska skriva de 

åtgärdsprogram som behövs och även vara insatta i vad som står i dem. Skolledare måste, om 

så behövs, se till att skolpersonal får en adekvat utbildning för detta ändamål. Som skolledare 

Barbro menade är det viktigt att det på skolorna förs diskussioner kring dessa frågor. Vidare 

anser vi att skolledare ska se till att undervisningen är utformad på ett sätt som gynnar elever i 

problem. En adekvat kartläggning ska göras och åtgärder ska sätta in som passar den enskilde 

elevens behov, både i helklass och vid behov i mindre grupp. Skolledare måste också se till att 

lärare har den kompetens som krävs och för detta krävs mod att ifrågasätta lärares 

yrkesskicklighet och våga ta den debatten som eventuellt uppstår. Detta kräver i sin tur att 

skolledare är mer delaktiga i undervisning, kanske genom att göra klassrumsbesök oftare än 

vad som görs idag. Skolinspektionen (2009:5) menar i sin granskning av några skolor i 

Sverige att rektorer måste ges ”förutsättningar att fungera som pedagogiska ledare” och 

därmed ”fungera som ledare för skolans kärnverksamhet, undervisning och lärande” (s.30).  

Studiens resultat har fört oss in på samma tankar som Groth (2007) lyft fram nämligen att 

”man kanske måste utgå ifrån ett helhetligt betraktandesätt, utgå ifrån elevens hela situation 

och utifrån detta betraktelsesätt hitta lösningar utan låsta positioner”(s. 165). Nilholm (2007) 

menar att man i ett dilemma perspektiv inte låser sig vid en specifik bild av vad som är den 

bästa lösningen, utan man försöker mer förutsättningslöst studera vad olika beslut och sociala 

processer får för konsekvenser för eleven. Vi anser därmed att dilemma perspektivet är ett bra 

förhållningssätt i vår yrkesroll som speciallärare. Därför kommer det att krävas att vi är insatta 

i hur undervisningen i klassrummen fungerar. Vi bör som speciallärare i matematik, enligt vår 

mening, delta i klassundervisning och fungera som specialpedagogiskt stöd i klassrummet. 

Det kommer förmodligen även att finnas behov av att arbeta med elever i 

matematiksvårigheter enskilt eller i grupp utanför klassrummet. Den specialpedagogiska 

verksamheten bör därför bedrivas både i klassrummen och enskilt eller i grupp till de elever 

som har behov av detta. Enligt vår mening är lärandet sociokulturellt betingat, det vill säga 

människor lär och utvecklas i samarbete och samspel med andra människor. Om elever alltid 

eller mycket ofta arbetar enskilt är risken stor att detta samspel inte fungerar och därmed inte 

heller ett effektivt lärande. 

För att den specialpedagogiska verksamheten på skolorna ska fungera krävs ett nära 

samarbete mellan elever, föräldrar, lärare och skolledare. Speciellt viktigt är att föräldrar är 

delaktiga i arbetet med åtgärdsprogram och de åtgärder som där föreslås för att stötta eleven. 
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Åtgärdsprogram ska därför skrivas tillsammans med föräldrar och elever och inte, som vi sett 

exempel på i studien, bara underteckna ett färdigt förslag till skrivning. Specialläraren får här 

en viktig roll att vara en sammanhållande länk i detta arbete och skolledaren måste hela tiden 

stötta specialläraren genom att vara tydlig i det uppdrag som ges till skolpersonalen.  

I den utbildning till speciallärare i matematik som vi deltagit i har vi läst mycken litteratur 

som belyst hur man på olika sätt kan hjälpa elever i matematiksvårigheter. Vi har förstått att 

specialpedagogik inte är en särskild pedagogik utan ett förhållningssätt till hur man 

pedagogiskt kan hjälpa elever i matematiksvårigheter. Forskning inom detta område är 

komplext och vi anser att mer forskning behövs för att ytterligare förstå hur elever på bästa 

sätt kan få det stöd de har rätt till. Alla lärare borde egentligen vara utbildade speciallärare då 

resurserna på våra grundskolor är knappa och antal speciallärartjänster för få enligt vår 

mening. Kanske skulle vi, som fått förmånen att delta i denna utbildning, användas som resurs 

i en sådan fortbildning för lärare. Vi menar inte att alla lärare ska gå den avancerade 

utbildning som vi gjort, men ett antal föreläsningar om vad specialpedagogik innebär skulle 

säkert höja kompetensen inom detta område hos lärare.  
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Bilaga 1 

Kategorisering 1 

Formen för skrivandet av åtgärdsprogram 

 Åtgärdsprogrammen var skrivna utifrån individ, grupp- och organisationsnivå. 

Innehållet var mera att beskriva hur det fungerade för eleven på dessa nivåer. 

 Att det finns ett flertal olika blanketter för skivandet av åtgärdsprogram 

 Nuvarande åk 9 har välskrivna åtgärdsprogram.  

 Att det var ordning och reda på åtgärdsprogrammen. Alla elever har en egen mapp där 

allt material samlas. Förvaras i valvet på expeditionen. 

 Hittade väldigt få skrivna åtgärdsprogram där de ska förvaras. 

 Att det finns ett flertal olika blanketter för skrivandet av åtgärdsprogram.  

 Ämneslärare skriver Handlingsplaner i ämnet och lämnar till mentor/specialpedagog 

som sammanställer till ett åtgärdsprogram. 

 Att det är specialpedagoger eller mentorer som skriver åtgärdsprogram. 

 Klasslärarna skriver själva åtgärdsprogrammen, ibland med stöd av specialpedagog. 

 Att en del lärare skriver knapphändigt och att åtgärdsprogrammet inte ger så mycket 

vägledning . 

 Att det i varje skrivet åtgärdsprogram på en F-9 skola definierades vad som menades 

med inkludering. Med inkludering menas att helheten ska anpassas till efter delarnas 

beskaffenhet. Skolan ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika. Ibland 

kan enskild undervisning eller undervisning i liten grupp gynna eleven och då bör den 

erbjudas det.  

Kunskapsmål och fostransmål 

Kunskapsmål 

 Att det skrivs in långsiktiga och kortsiktiga mål som är svåra att utvärdera 

 De flesta åtgärdsprogrammen är skrivna i svenska, engelska och matematik 

 Det är först när eleven inte nått godkänd i år 5 eller inte erhållit betyg i år 7-9 som 

åtgärdsprogram skrivs 

Fostransmål 

 Många åtgärdsprogram fokuserar bara på fostransmål 

 Vanligare med fostransmål i de lägre åldrarna 

De flesta åtgärdsprogrammen innehåller både kunskaps- och fostransmål 

 



 

 

 

Kartläggning 

 Det finns ofta ordentliga utredningar på elever som har läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi. Utredningar ovanligare i matematik.  

 Den kartläggning som finns i matematik är ofta grundad på egna erfarenheter hos 

läraren och inte på särskilt material för kartläggning. Man kan påvisa bristfälliga 

kartläggningar i matematik. 

 Man skriver om hela barnet, inte bara skolsituationen, men ett visst mått av ”tassande” 

förekommer för att inte trampa föräldrarna på tårna 

 De flesta elever med matematiksvårigheter har också svårigheter i svenska och 

engelska. Man kan tala om allmänna inlärnings- och koncentrationssvårigheter 

 Ingen elev hade bara matematiksvårigheter. Ofta fanns en kombination av dyslexi, 

koncentrationsproblem och närvaroproblem 

 

Åtgärder 

Självkänsla 

 Att en pojke hade låg tilltro till sin egen förmåga. Han ville inte förklara hur han löst 

en uppgift. Här fanns det beskrivet inom vilket område matematiksvårigheterna fanns 

och att han skulle arbeta i grupp med laborativt material. 

 Att det jobbas på att eleven ska ta eget ansvar för sitt eget lärande ex genom att få 

eleven att fråga när han inte förstår. ( ansvarsfördelning)¨ 

 Att elever i matematiksvårigheter behöver lugn och ro samt närhet till snabb 

bekräftelse på genomförd uppgift.= snabbt få hjälp. 

 Att det ibland behövs motivationshöjande medel. 

Koncentration 

 Orden omotiverad och okoncentrerad har hög frekvens i åtgärdsprogrammen. 

 Koncentrera sig mera 

Matematikarbete i skolan 

 Göra 5-7 tal på lektionen. 

 Eleven fick anpassat material/uppgifter i skolan. 

 Läroboken dominerande.  

 Special pedagog har visst eget material men det mesta undervisningen sker där med 

”Light-böcker”. 

 Eget material förekommer, oftast ”knyckt” från andra böcker. 

 Att SUM – elev hade samma planering som de andra i klassen men med ett 

träningshäfte som ett komplement till huvudboken. Eleven använder träningshäftet för 

repetition och befästande. 



 

 

 

 

Liten grupp eller enskilt arbete 

 Åtgärder finns på individ-, grupp- men inte på organisationsnivå. 

 De vanligaste åtgärderna var stöd i liten grupp och enskild undervisning. 

 Vanliga åtgärder är liten grupp eller enskild undervisning. Spec. mycket sällan ute i 

klasserna. 

 Arbeta enskilt med någon resurslärare /spec lärare. 

 Arbeta i liten grupp. 

 Elev behövde liten grupp för att få hjälp med att tolka benämnda uppgifter. 

Läxor 

 Att eleven ska göra läxor 

 Föräldrar läser läxor hemma med barnet, barnet fick anpassade läxor. Ett barn fick 

hjälp med läxhjälp under skoltid. 

 Att göra läxor hemma är en åtgärd gärna med stöd av föräldrar. Ibland har föräldrar 

önskat mera läxor att göra hemma för att stödja sitt barn. 

 Läxor vanliga som åtgärd. Dock speciella sådana avpassade för den enskilde eleven.  

 Läxor vanliga men mest av typen ”räkna hemma det du inte hunnit på lektionen”. 

Organisationsnivå 

 Sommarskola för de elever för de elever som inte klarat G (MA,SV,ENG). 

 Hittade inga åtgärder på organisationsnivå vid min korta titt på ÅP. Möjligt att det 

finns om man skulle studera enskilda fall. 

 Det finns inga konkreta åtgärder på hur klassrumsundervisningen kan utformas för att 

hjälpa SUM – eleven. 

Uppföljning 

 Att det finns brister i uppföljning och funderingar finns över hur den genomförs. 

Egna reflektioner: Många elever klarar inte av att arbeta med flera olika lärare. Detta kan 

innebära att en speciallärare undervisar i många ämnen trots att tillräcklig ämneskompetens 

inte finns. 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Kategoriseringar 2 

Vid den andra hermeneutiska cirkeln väcktes reflektioner som här är skrivna med färgad text. 

De fyra olika färgerna har använts i syfte att förenkla datakommunikationen mellan oss två 

författare. 

Formen för skrivandet av åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammen var skrivna utifrån individ, grupp- och organisationsnivå. Innehållet var 

mera att beskriva hur det fungerade för eleven på dessa nivåer. Faktiskt sant. I den blankett vi 

använder finns som överskrifter dessa tre nivåer, låt vara att individnivå dominerar. Stämmer 

Ämneslärare skriver Handlingsplaner i ämnet och lämnar till mentor/specialpedagog som 

sammanställer till ett åtgärdsprogram. OK! Stämmer 

Att det är specialpedagoger eller mentorer som skriver åtgärdsprogram. Men med vem skrivs 

det? Det skrivs oftast på utvecklingssamtalet tillsammans med elev och föräldrar, men är 

förberett av mentor(oftast förslag till åtgärder redan gjorda) ÅP skrevs vid utvecklingssamtal 

men även vid andra tidpunkter på terminen. Närvarande var: elev, föräldrar/förälder/målsman, 

elevassistent 

Att det i varje skrivet åtgärdsprogram på en F-9 skola definierades vad som menades med 

inkludering. Med inkludering menas att helheten ska anpassas till efter delarnas beskaffenhet. 

Skolan ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika. Ibland kan enskild 

undervisning eller undervisning i liten grupp gynna eleven och då bör den erbjudas det. Är 

detta bara retorik eller hur märks detta? Retorik tror jag, som sagts tidigare mest individnivå 

Fråga rektor om detta!!! 

Kunskapsmål och fostransmål 

Kunskapsmål 

Att det skrivs in långsiktiga och kortsiktiga mål som är svåra att utvärdera Rätt. Stämmer. 

 

De flesta åtgärdsprogrammen är skrivna i svenska, engelska och matematik. Vilka 

kunskapsmål? Kolla om det även är flera ämnen med i åp? Att nå målen i ämnena enligt Lpo-

94. Ja det finns fler ämnen, faktiskt är de flesta ämnena representerade i åp. Att nå godkänt i 

ämnet, ämnen. 

 

Det är först när eleven inte nått godkänd i år 5 eller inte erhållit betyg i år 7-9 som 

åtgärdsprogram skrivs. Eller ser vi annat? Nej det skrivs redan i sjuan och kan också bara 

innehålla fostransmål. Nej 

Fostransmål 

Många åtgärdsprogram fokuserar bara på fostransmål. Vilka fostransmål? Komma i tid, ha 

medrätt utrustning, sova på nätterna, äta lunch m.m. Alla dessa inte så vanligt förekommande, 

vanligast ämnesmål. Att ta eget ansvar för sitt skolarbete 

 

Vanligare med fostransmål i de lägre åldrarna. Helt klart Åtgärd:  



 

 

 

Att vissa elever inte ska sitta med varandra.  

Att jobba på att eleven ska trivas i klassen 

Att elev varit trött och orkeslös, kommer sent i säng och dålig på att äta frukost 

 

De flesta åtgärdsprogrammen innehåller både kunskaps- och fostransmål 

Kartläggning 

Det finns ofta ordentliga utredningar på elever som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

Utredningar ovanligare i matematik. Kolla noga!!! Hittar ingen ordentlig kartläggning i 

matematik Stora utredningar på dyslexi som lett till någon form av diagnos. Hittade att man 

gjort kunskaps profil i matematik inför överlämnandet till åk 7. Att nå nationella målen i 

matematik för åk 5. 

 

Den kartläggning som finns i matematik är ofta grundad på egna erfarenheter hos läraren och 

inte på särskilt material för kartläggning. Man kan påvisa bristfälliga kartläggningar i 

matematik. Kolla noga. Yes! Stämmer 

 

Man skriver om hela barnet, inte bara skolsituationen, men ett visst mått av ”tassande” 

förekommer för att inte trampa föräldrarna på tårna. Kolla noga. Ja i fostransmålen, tror att 

det är vanligare med tassande i lägre åldrar. 

 

De flesta elever med matematiksvårigheter har också svårigheter i svenska och engelska. Man 

kan tala om allmänna inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Superviktig koll!! Helt rätt. 

Stämmer 

 

Ingen elev hade bara matematiksvårigheter. Ofta fanns en kombination av dyslexi, 

koncentrationsproblem och närvaroproblem. Superviktig koll!!!! Kolla med Malmers 

erfarenheter även Sterner & Lundberg. Jag tror att jag hittat en sådan elev, hon ska givetvis 

ingå i min intervjugrupp.  

 

Åtgärder 

Självkänsla 

Att en pojke hade låg tilltro till sin egen förmåga. Han ville inte förklara hur han löst en 

uppgift. Här fanns det beskrivet inom vilket område matematiksvårigheterna fanns och att han 

skulle arbeta i grupp med laborativt material. Bara sett detta i detta specifika ÅP  

 

Att det jobbas på att eleven ska ta eget ansvar för sitt eget lärande ex genom att få eleven att 

fråga när han inte förstår. ( ansvarsfördelning)¨. Hur? XXX Att det jobbas på att eleven ska ta 

eget ansvar för sitt eget lärande ex genom att få eleven att fråga när han inte förstår. ( 

ansvarsfördelning)¨. Hur?  

Att läsa med reflekterande lärande- att förstå när man inte förstår och stanna upp i det man 

håller på med. 

Att elev skulle behöva tro mera på sig själv. 



 

 

 

Att elever i matematiksvårigheter behöver lugn och ro samt närhet till snabb bekräftelse på 

genomförd uppgift.= snabbt få hjälp. Mycket normativt! Kolla noga! XXX Såg detta enbart i 

detta ÅP. 

Att det ibland behövs motivationshöjande medel. XXX. Såg detta enbart i detta ÅP 

XXX betyder att det inte går att utläsa i åp, men att vi förmodligen kan få fram detta vid 

intervjuerna. 

Koncentration 

Orden omotiverad och okoncentrerad har hög frekvens i åtgärdsprogrammen. Vad menar 

dom? XXX Beror på vilka elevers ÅP som man läser. 

Koncentrera sig mera. Står väldigt ofta i olika åp, men ingen direkt hjälp ges till detta. 

Stämmer. 

Matematikarbete i skolan 

Göra 5-7 tal på lektionen. Kvantitativt tänkande! Har inte hittat ett enda åp där antalet 

tal/lektion finns nedtecknat. Har bara hittat det hos en och samma lärare. 

Eleven fick anpassat material/uppgifter i skolan. Färre uppgifter eller annat innehåll!! Både 

ock. Stämmer 

Läroboken dominerande. Förvisso!! Ja 

Special pedagog har visst eget material men det mesta undervisningen sker där med ”Light-

böcker”. Vilket mattetänk ligger bakom? Hittade inget tänk i åp. Kanske vid intervjuerna? 

Mindre mängd uppgifter men vilket ma tänk det grundar sig på – INTERVJU. 

Eget material förekommer, oftast ”knyckt” från andra böcker. Helt OK. JA 

Att SUM – elev hade samma planering som de andra i klassen men med ett träningshäfte som 

ett komplement till huvudboken. Eleven använder träningshäftet för repetition och befästande. 

Kolla noga! Såg ej detta i åp, men förmodligen får vi veta vid intervju med spec. Fanns i ett 

fler tal ÅP. Som sagt kolla i INTERVJU 

Att delta i mindre grupp ca två ggr per vecka. 

Att vara tydliga med målet för matematiken för veckan. (Har inte samma mål som de andra) 

Att eleven ska kunna värdera tal i olika storleksordning, decimaltal och bråktal. 

Att spec och lärare hittar material och former som främjar elevens matteutveckling. 

Att eleven får en effektiv lärande situation. 

Att eleven behöver stärka sina strategier i matematik så de avlastar arbetsminnet  

Att använda sig av anpassat material. 

Att kunna räkna multiplikation och division mha algoritmer(räkna lodrätt och kort division). 

Att nå en större läsförståelse när det gäller läsuppgifter. 

Liten grupp eller enskilt arbete 

Åtgärder finns på individ-, grupp- men inte på organisationsnivå. Kolla noga. Kolla 

parallelläggning. Nivågruppering. Möjlighet till resurslärare. Spec tillgång. Klarhet borde ges 

vid intevju med skolledare. INTERVJU 



 

 

 

Att delta i mindre grupp ca två ggr per vecka. 

Att arbeta i liten grupp i matematik med spec vid något tillfälle i veckan. 

 

 

 

Läxor Kolla nog en gång till! 

Att eleven ska göra läxor 

Föräldrar läser läxor hemma med barnet, barnet fick anpassade läxor. Ett barn fick hjälp med 

läxhjälp under skoltid. 

Att göra läxor hemma är en åtgärd gärna med stöd av föräldrar. Ibland har föräldrar önskat 

mera läxor att göra hemma för att stödja sitt barn. 

Läxor vanliga som åtgärd. Dock speciella sådana avpassade för den enskilde eleven.  

Läxor vanliga men mest av typen ”räkna hemma det du inte hunnit på lektionen”. 

Allt ovan om läxor stämmer, men i våra åp står det lika ofta ”träna hemma ” . Finns ingen 

precision på vad som ska tränas med hemma. 

Jag har hittat att viss lärare har försökt att anpassa läxor till att bli repetition på elevens 

svårighet. Det kan vara att eleven fått med sig hem bråkplattor som hjälpmedel eller uppgift 

som handlar om att göra något praktiskt hemma – bakning. 

Att eleven får en matte läxa anpassad för elevens metod. 

Att vid behov tar eleven hem och räknar. 

Organisationsnivå 

Sommarskola för de elever för de elever som inte klarat G (MA,SV,ENG). INTERVJU 

 

Hittade inga åtgärder på organisationsnivå vid min korta titt på ÅP. Möjligt att det finns om 

man skulle studera enskilda fall. Se ovan.  

Den organisation man gjort är att man parallell lagt matematiklektionerna i varje årskurs för 

att resurslärare ska kunna hjälpa. Resurslärare finns vi 2 av 3 tillfällen och ska räcka för 3 

klasser (totalt 78 elever).  

Hur väljer man ut de elever som ska få möjlighet till spec???? INTERVJU! 

 

Det finns inga konkreta åtgärder på hur klassrumsundervisningen kan utformas för att hjälpa 

SUM – eleven. Kolla noga!!!!! Har verkligen lusläst men ej hittat något åp som innehåller 



 

 

 

detta. Hittar inget sådant i åtgärdsprogrammen MEN jag vet att vissa lärare verkligen jobbar 

med det utifrån formativ bedömning! 

Att undervisningen ska ligga på en för eleven utvecklad nivå.  

 

 

 

 

Uppföljning 

Att det finns brister i uppföljning och funderingar finns över hur den genomförs. Superkolla!!! 

Uppföljningen verkar vara helt OK. Vi har en separat blankett som gäller och då kanske det 

blir svårt att undgå uppföljning.  

Detta varierar beroende på vilken lärare som skrivit ÅP.  Spec har varit noga på att följa upp 

både enskilt med eleven och med elev och föräldrar. Vissa lärare har utvärderat flera gånger 

per år och vissa endast vid utvecklingssamtalet eller så har det stått vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Observations mall 

 gruppsammansättning 

 arbetsmaterial (Vilket mattetänk finns?) Vår tolkning 

  klasstorlek 

 klassrumsklimat 

 arbetsmetoder 

 arbetsro 

 diskussioner mellan elever 

 gruppdiskussioner (styrda, spontana)  

 lärargenomgångar 

 tid – elevens arbetstid, hur läraren fördelar sin tid mellan eleverna. 

 Inredning – lärmiljö 

 Motivation, koncentration 

 Ev förekomst av färdighetsträning 

 Övrigt – sen ankomst. 

Synen på lärandet som framkommer under lektionen 

- lärare 

- elever 

- resurslärare (ämneskompetens) 

- spec .Hur kan det specialpedagogiska stödet se ut för elever i matematiksvårigheter? 

- Läxor (innehållet i läxorna, be att få) 

- mål i matematik, uppsatta, presentation inför lektionen,….. 

- Får några elever sin undervisning på annat sätt ( grupprum, spec, ….) 

Detta genom att lyssna på samtal mellan lärare och elev. Annat material som passar dig bättre 

– mer av samma sak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor till lärare/speciallärare 

Lärande 

 Berätta om en lyckosam matematiklektion . Varför var den bra? Att du nådde 

de uppställda målen? Hade du mål för området? Hur genomfördes lektionen? 

 Hur såg du att eleven lärde matematik? 

-gruppsammansättning – arbetsmaterial-klasstorlek-klassrumsklimat-arbetsmetoder-

arbetsro-diskussioner mellan elever - lärargenomgångar 

 Berätta om en elev i din grupp som har matematiksvårigheter. 

Hur förstod du att han har matematiksvårigheter. 

Här vill vi få fram ev kartläggning. Klarar ej prov, ej G i år 5 

(Berätta vad du lägger i begreppet matematiksvårigheter.)  

Uppnåendemål, samband med läs och skrivsvårigheter, enbart matematiksvårigheter, 

 På vilket sätt skiljer sig specialpedagogisk verksamhet från vanlig 

klassundervisning? 

 Elever som har matematiksvårigheter har dom också svårigheter i andra 

ämnen? Utveckla! 

 

Bryggan 

 

 I vilka situationer skrivs det åtgärdsprogram för elever?  

- Vad finns det för rutiner runt åp? När skrivs dom? Vilka är med?  

Åtgärder 

 

 Berätta om vilka åtgärder som vidtas för att hjälpa eleven? 

- Vilka åtgärder tycker du hjälper eleverna bäst? 

- Hur arbetar du med elever i matematiksvårigheter i klassrummet? 

- Motivation, koncentration,  

- Anpassat material, (Vilket mattetänk ligger bakom), begränsat antal uppgifter eller 

annat innehåll 

- Färdighetsträning, annat material, grupparbete, gemensamma diskussioner, 

gemensamma genomgångar, resurslärare, speclärare/specpedagog, läxor 

- Hur kommer föräldrarna in i bilden? Vilket stöd anser ni att de ska ge sina barn? 

 Hur följs åtgärdsprogrammen upp? 

 

 Vad anser du att speciallärarresursen ska användas till? 

 



 

 

 

 

Intervjufrågor till skolledare 

 

Organisation 

 Berätta hur den specialpedagogiska verksamheten organiseras på din 

skola? 

-EVT,LHR, EVK, Specialpedagog/Speciallärare, Resurslärare, Ekonomi,                 

Kompetens hos spec. 

Lärande  

 Berätta vad du lägger i begreppet matematiksvårigheter.  

-Uppnåendemål, samband med läs och skrivsvårigheter, enbart matematiksvårigheter 

 Elever som har matematiksvårigheter har dom också svårigheter i andra 

ämnen? Utveckla! 

 På vilket sätt skiljer sig specialpedagogisk verksamhet från vanlig 

klassundervisning? 

Bryggan 

 

 I vilka situationer skrivs det åtgärdsprogram för elever?  

- Vad finns det för rutiner runt åp? När skrivs dom? Vilka är med?  

 

Åtgärder 

 Vad är det som bestämmer vilka elever som skall få specialpedagogisk 

hjälp? 

 Vilka faktorer avgör de specialpedagogiska insatsernas omfattning? 

 Hur kan det specialpedagogiska stödet se ut för elever i 

matematiksvårigheter? 

 Hur kommer föräldrarna in i bilden? Vilket stöd anser ni att de ska ge sina 

barn? 

 

(Vissa frågor till skolledarna kommer ifrån Perssons bok Elevers olikheter ,2007, s. 64 ur 

SPEKO-projektet där olika befattningshavare intervjuats om sin syn på specialpedagogik). 

 

 

 



 

 

 

 

Intervjufrågor till elever: 

Lärande 

 Berätta vad du tycker om matematik. 

 Vilka är dina styrkor i matematik? Vilka är dina bekymmer i matematik? 

 Berätta om en hur en matematiklektion ska vara för att du ska lära dig. 

 Vad behöver du för att lära dig matte?  

-  När tyckte du att matten blev svår? 

 Hur tror du att din lärare vet vilka svårigheter du har i matte? 

 Har du bekymmer i andra skolämnen? Berätta 

 

Åtgärder 

 Vilken hjälp har du fått i matte? ( kvantitativt, ex 3 ggr per vecka a 25 min. 

kvalitativt – innehåll och vem har du fått hjälp av) 

- Färdighetsträning, annat material, grupparbete, gemensamma diskussioner, 

gemensamma genomgångar, resurslärare, speclärare /specpedagog, läxor 

 

 Vilken hjälp i matematik vill du ha? 

- Önsketänkande, speciallärarhjälp klassrum, grupp eller enskilt 

 Hur kom ni fram till vad som skulle stå i ditt åtgärdsprogram? 

- Vilka var delaktiga. Hur delaktig fick du vara? 

- Fick du vara med och bestämma åtgärderna 

- Vet du vem som har ansvar för vad?  

- Glöm inte att fråga om föräldrarnas delaktighet och ansvarsbit. 

 


