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Sammanfattning 

Elever vid vuxenutbildningen har rätt till stöd i form av extra anpassningar. Däremot 
finns det inga krav på dokumentation i form åtgärdsprogram. Hur arbetar man inom 
vuxenutbildningen med de elever som är i behov av utökat stöd i matematik? Avsikten 
med studien är att undersöka hur man kan fånga upp och dokumentera arbetet med 
elever i behov av utökat stöd i matematik vid vuxenutbildningen.  

För att uppnå studiens syfte valdes aktionsforskning som metod och teori. Intervjuer, 
diskussioner och reflektion tillsammans med de undervisande lärarna har legat till 
grund för den cykliska processen och analysen enligt Kurt Lewins teori. I aktionerna 
utarbetades en strategisk handlingsplan, vilken slutligen bestod av elevenkäter, 
intervjuguide samt användandet av matematisk kartläggning. Utifrån det gjordes en 
strukturerad dokumentation av arbetet med extra anpassningar. Det utarbetade 
arbetssättet möjliggjorde för lärare, men även för rektor, att få en överblick av det 
arbete som görs och det gav förutsättningar att kunna följa upp och utvärdera arbetet 
med extra anpassningar. Därav kan den strategiska handlingsplanen ses som en viktig 
del i det systematiska kvalitetsarbetet vid vuxenutbildningen. 

Nyckelord: Vuxenutbildning, extra anpassningar, åtgärdsprogram, dokumentation 
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1 Inledning 
Om man en gång varit en elev i särskilt undervisningsbehov i matematik (SUM-elev), är 
man då alltid SUM-elev? Matematik skapar identiteter (Palmer, 2010), vilket gör att 
upplevelsen av att inte kunna matematik sitter ganska djupt och påverkar en ända upp i 
vuxen ålder. En övervägande del kvinnor har en dikotom föreställning om matematik 
(Mendick, 2005). Som lärare inom vuxenutbildningen har jag mött många elever som 
är rädda för matematik och identifierar sig som icke matematiska. 

Vuxenutbildningens syfte och mål är att utgå från den enskildes behov och 
förutsättningar vid utformningen av innehållet (SFS 2010:800). De som arbetar i 
verksamheten ska 

”..ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som 

möjligt, uppmärksamma de elever som är i behov av stöd, och samverka för 

att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande.” 

(Läroplan för vuxenutbildningen, avsnitt 2.1, Skolverket 2014d) 

Det förutsätts flexibilitet, vilket ska eftersträvas i undervisningen. Genom att vara 
flexibel möter utbildningen varje elev, som därmed ges möjlighet att kombinera sina 
studier med exempelvis arbete (Skolverket 2014d). Inom Vuxenutbildningen är 
individperspektivet centralt och alla stödinsatser för enskilda elever måste utgå från 
detta (Förordning (SKOLFS 2012:101)). För att undvika att eleven ser sig som bärare av 
problemet är det därför lämpligt att beskriva och analysera både på organisations- och 
gruppnivå. När det gäller organisationsnivå är det rektor som beslutar om fördelning av 
resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov (SFS 2010:800). Enligt 
Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2014d) har rektorn ett särskilt ansvar för 
att lärarna anpassar sin pedagogik efter elevernas skiftande behov (Skolverket 2014d). 
Huvudansvaret ligger däremot främst hos läraren när det gäller planering och 
genomförande av stödinsatser (ibid). Hur gör man då på de olika nivåerna inom 
Vuxenutbildningen när man ska möta elever som är i svårigheter? 

Det finns inga krav på åtgärdsprogram inom Vuxenutbildningen (Skolverket, 2014a; 
Skolverket 2015a) vilket kan medföra en otydlighet om vem som ska göra vad. Syftet 
med ett åtgärdsprogram är att det ska vara ett stöd i arbetet med en elev i behov av 
särskilt stöd (Skolverket, 2014a). Åtgärdsprogrammet ska fungera som ett redskap i 
arbetet att skapa förutsättningar för eleven att nå målen i läroplanen. Särskilt stöd är 
svårt att definiera i skollagen och man menar att det är en professionell bedömning 
som skolan måste göra från fall till fall. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas på grund- och 
gymnasieskolan när de insatser som görs inte räcker inom ramen för den ledning, 
stimulans och personlig utveckling som alla elever ska ges (ibid.). 

Åtgärdsprogram inom den kommunala Vuxenutbildningen kan medföra att arbetet med 
elever blir mer individinriktat med uppföljning och utvärdering som följd. Möjligheten 
blir då ett strukturellt arbete, eftersom man blir tvungen att följa de riktlinjer kring 
åtgärdsprogram som ges av Skolverket (2014a). Vuxenutbildningen är en frivillig och 
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egenfinansierad skolform, där många har ambitionen att läsa under kort tid, vilket kan 
försvåra arbetet kring eleven.   

Jag har i tidigare studier kartlagt hur man arbetar på en kommunal vuxenutbildning på 
organisations-, grupp- och individnivå, gällande elever i behov av särskilt stöd i 
matematik. Dessa studier visade en avsaknad av en tydlig och nyanserad diskussion på 
de olika nivåerna kring lärmiljön med fokus på specialpedagogiska åtgärder. Lärmiljön 
är viktig, då den påverkar den pedagogiska verksamheten och samspelet mellan lärare 
och elev men även mellan eleverna (Kling Sackerud, 2009). I studien framkom även att 
det inte finns, eller att det är ett begränsat samarbete mellan lärare och 
specialpedagog när det gäller matematik. För att inte fokus ska hamna på den enskilda 
elevens brister måste ansvaret för specialpedagogisk verksamhet förläggas på arbetslag 
men även på lärare tillsammans med ett aktivt stöd från rektor (Persson 2013). 

Den kommunala vuxenutbildningen är utsatt för konkurrens av externa kursanordnare. 
Den undersökta kommunen har inte avtal med arbetsförmedlingen, vilket medför att 
studier på denna vuxenutbildning finansieras av CSN eller i kombination med arbete. 
Då många elever har studiestöd som sin enda inkomst påverkar det tid och tempo på 
elevernas kurser. Ett led i arbetet med att möta elevernas förutsättningar och behov 
inom vuxenutbildningen är orienteringskurser. De ska motsvara sådana behov som inte 
ges i vanlig nationell kurs (Skolverket, 2014d; Skolverket 2015a). I tidigare studier har 
jag visat att de elever som behöver utökat stöd i matematik, erbjuds orienteringskurser. 
Organisationen kring dessa kurser är dock godtyckliga och det är upp till läraren att 
avgöra vem som får läsa och vilket innehåll kurserna har. Innehållet i kursen har inget 
dokumenterat mål, mer än att eleven ska uppnå ett betyg i matematikkursen. Eleverna 
läser under begränsad tid och Skolverket (2015a) trycker på att det är av vikt att skolan 
har rutiner att snabbt uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar. Hur kan 
man arbeta för att möta detta krav när det gäller elever i behov av utökat stöd i 
matematik? Kan strukturen likt åtgärdsprogram vara ett sätt att dokumentera men då i 
en anpassad i form för vuxenutbildningen? Kan en strategisk handlingsplan vara ett 
sätt att fånga upp och dokumentera? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur man kan arbeta med att fånga upp 
elever i behov av utökat stöd i matematik, samt om och hur dokumentationen likt 
åtgärdsprogram kan fungera inom Vuxenutbildningen. 

 Hur kan man genom dokumentation ge struktur i verksamheten kring elever 
som har svårigheter i ämnet matematik? 

 Vilka förutsättningar behövs för att dokumentation och uppföljning ska fungera 
inom vuxenutbildning? 
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2 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången är indelad i nio delar och avser att ge en bakgrund till de 
aspekter som har betydelse för min studie. Jag inleder med en tillbakablick över den 
kommunala vuxenutbildningens framväxt samt hur den ser ut idag. Därefter följer en 
beskrivning av individen inom vuxenutbildningen, vilken följs av en genomgång av de 
specialpedagogiska perspektiven samt begrepp som extra anpassningar och 
åtgärdsprogram. Litteraturgenomgången avslutas med en beskrivning av 
aktionsforskning och studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.1 Kommunal vuxenutbildning 

Framväxten av den kommunala vuxenutbildningen var ett led i den allmänna 
folkbildningen under mitten av 1800-talet. 1886 grundades den första folkhögskolan, 
där syftet var att erbjuda utbildning till befolkningen på landsbygden för att bönder 
skulle kunna delta i det kommunala självstyret. År 1938 bildade staten ”statens afton 
skola” där syftet var att vuxna som var studiebegåvade skulle kunna avlägga en 
studentexamen. I mitten av 1900-talet var motivet till vuxnas utbildning att kunna 
tillvarata begåvningsreserven för att möta det snabbt växande behovet av arbetskraft 
(Larsson & Olsson, 2006). 

År 1967 inrättades den kommunala vuxenutbildningen (Komvux), vilken hade en hög 
politisk prioritet och redan fyra år senare anordnades det kommunal vuxenutbildning i 
329 av landets dåvarande 464 kommuner. Vuxenutbildningen expanderade snabbt 
under 70- och 80-talet. Antalet studerande uppgick till 222 000 stycken år 1973, vilket 
kan jämföras med år 1964, då cirka 10 0000 studerade. Under 50- och 60- talet 
reformerades det svenska utbildningsväsendet, vilket bland annat påverkade 
utbildningslängd (obligatorisk skolgång blev nio år) och utbildningsnivå. 
Vuxenutbildningen påverkades av detta och nya mål formulerades under 1970-talet. 

Under 70- och 80-talet blir två huvudmotiv centrala för framväxten av svensk 
vuxenutbildning. Det ena handlar om att stärka och utveckla demokrati och samlevnad, 
och det andra handlar om att främja den materiella utvecklingen av välfärden. Under 
90-talet decentraliseras ansvaret för skolan till kommunerna och en målstyrd skola 
infördes. Statens roll blev att formulera målen, medan kommunerna ansvarade för att 
utforma verksamheten för att kunna uppnå målen. Anslag till kommunerna blev 
allmänna och innefattade hela skolväsendet i kommunerna, vilket ledde till att 
kommunerna själva ansvarade för fördelningen av pengarna. Ett kursutformat system 
infördes även på gymnasieskolan under denna tid, och gymnasieskolan och den 
gymnasiala vuxenutbildningen följer nu samma läroplan. Under denna tid blir 
kommunerna skyldiga att erbjuda grundläggande vuxenutbildning. 
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I mitten av decenniet införs begreppet ”livslångt lärande” i utbildningssystemet och ett 
av den kommunala vuxenutbildningens syfte var, alltjämt, att utjämna 
utbildningsklyftorna (ibid.). Idag är kommunerna skyldiga att tillhandahålla 
vuxenutbildning (SFS 2010:800). Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att 

”vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i 

syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet 

samt att främja sin personliga utveckling.” 

(Skollagen 2010:800, 20 kap, 2§) 

Det står vidare att ”utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov 
och förutsättningar” och de som har fått minst utbildning ska prioriteras (Skollagen 
2010:800, 20 kap, 2§). Den utbildning som ska erbjudas, enligt lag, är grundläggande 
nivå, 
gymnasial nivå och svenska för invandrare (SFI). Utbildning på grundläggande nivå ska 
ge eleverna de kunskaper de behöver för att delta i samhället men även att möjliggöra 
fortsatta studier. Den gymnasiala nivån ska ge vuxna motsvarande kunskaper som 
gymnasieskolan ger. SFI syftar till att ge invandrare grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter i det svenska språket (SFS 2010:800). 

Vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå bedrivs idag i form av kurser 
med tillhörande kursplaner eller ämnesplaner. Den målgrupp som gymnasial nivå 
vänder sig till är vuxna, som antingen vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper 
validerade eller som vill ändra yrkesbana. För att vara behörig till att delta i kurser ska 
eleven sakna motsvarande kunskaper som kursen syftar till att ge, samt ha 
förutsättningar att tillgodogöra sig kursen (Skolverket, 2012). 

2.2 Individen inom Vuxenutbildningen 

Vilka är då de vuxna som läser på vuxenutbildningen? Svaret kan inte ges enkelt, utan 
kan mer beskrivas som en heterogen grupp. De studerande har till exempel olika ålder, 
förkunskaper, familjeförhållande, mål och syfte med sina studier, inställning och 
motivation till studier (Gustafsson, L. & Mouwitz, L, 2002). Den vuxne beskrivs oftast 
utifrån ett psykologiskt perspektiv. Begreppet vuxen är kopplat till en fas i livet som 
uppkommer efter barndom och ungdom och innan ålderdom (L. Borgström, P. 
Gougoulakis, 2006). Vuxenheten och motiv för utbildning kan delas in i två faser. 

Den första vuxenheten är bildande av familj samt yrkeskarriär centralt. I denna 
vuxenhet blir utbildning ett sätt att utveckla och få ett mer välbetalt arbete.  I den 
andra vuxenheten är det sociala centralt och motivationen är mer personligt baserad 
på lusten att lära centralt. Motivationen i denna andra vuxenhet kan baseras på att vilja 
visa andra och sig själv att man klarar av det man tidigare misslyckats med. 
Utbildningen blir därmed mer ett led i en personlig utveckling. Livsförloppet påverkas 
idag i detalj av samhället och vi måste lära oss att leva efter det (Gustavsson, L & 
Mouwitz, 2002). 
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Motiven för lärandet är även nära sammankopplat med hur samhället ser ut och 
utvecklas vilket skapar ramar, som sedan bestämmer villkoren för lärandet. De olika 
livsåldrarna skapar även ramar som påverkar lärandet (Gustavsson, L & Mouwitz, 
2002). De som hamnar utanför utbildningssystemet är bland annat män som har låg 
utbildning, personer med kognitiva svårigheter, äldre vuxna, arbetslösa och en del 
vuxna med utländsk bakgrund (ibid.). 

Det finns olika förklaringar till att en del väljer att avstå från studier. En del anser att de 
uppnått en ålder som inte är förenligt med att sitta i skolbänken utan att de ska vara 
ute på arbetsmarknaden och tjäna pengar. Andra uttryck är att de inte kan inta en roll 
som är underordnad läraren (Larsson & Olsson, 2006). Orsaker kan även vara att de inte 
tror sig klara av studier, då synen är att de inte har den begåvning som krävs eller att 
studier tar för lång tid (ibid.). De negativa erfarenheterna av skolan, och bland annat 
ämnet matematik, är oftast starkt hämmande för att vissa ska kunna fullfölja sina 
studier (Mouwitz, 2002; Skolverket, 2015a). Samhället kräver en utbildning, vilket gör 
att om man avstår, hamnar man utanför samhället (Larsson, Olsson). Därmed blir även 
orsaker till att välja att studera olika. Det kan vara att man ser värdet av utbildning eller 
att man känner sig tvungen att studera för att klara sig i samhället (Mouwitz, 2002). 

För att eleverna inom vuxenutbildningen skall kunna upprätthålla sin motivation kan de 
behöva stöd (Skolverket, 2015a). Hur ska man då kunna motivera och stimulera 
eleverna till att fullfölja sin utbildning? Orsakerna till att eleverna tappar motivationen 
kan ha många orsaker men de bör bemötas med respekt (Skolverket, 2015a) och 
läraren har då en central roll gällande detta. 

2.3 Lärarens roll 

Lärarens roll inom vuxenutbildningen skiljer sig från den lärare som undervisar barn. 
Det är bland annat av vikt att läraren skaffar sig kunskap om vuxna elevers motivation 
och förutsättningar, vilket sedan ska ligga som grund i undervisningen. Det som 
kännetecknar vuxnas lärande kan sammanfattas med att den vuxne har ett behov av 
att påverka sitt lärande samt få ta med sina erfarenheter in i lärprocessen (Borgström, 
Gougoulakis, 2006). Det är av vikt att tillvarata erfarenheter som eleverna har då det 
bidrar till att det nya görs begripligt. Ett reflekterat arbetssätt är centralt för lärare i 
vuxenutbildningen (ibid.) 

I alla mänskliga relationer finns makt inbyggt (Elmroth, 2012).   

”i skolans värld har läraren en institutionell makt över sina elever, vilket 

kommer till uttryck exempelvis i organisation av undervisning, bedömningar 

av skilda slag, i skapandet av strukturer i klassrummet etc.”   

(Elmroth, 2012, s 19) 

En professionell lärare är medveten om detta maktförhållande till sina elever och det är 
av vikt att läraren har ett genomtänkt förhållningssätt när det gäller denna relation. 
Vardagen i skolan är komplex och genom vårt sätt att prata, konstrueras och 
rekonstrueras den sociala ordningen. Ofta är man inte medveten om sättet att prata 
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inom lärarkollegiet kring elevgrupper och vilka värden som kan finnas bakom sättet vi 
uttrycker oss.  Att inte vara normal är att bryta mot normen, men om man befinner sig i 
normens öga kan det vara svårt att se vad normen är då man själv är den (ibid.). Enligt 
Nationalencyklopedin (2014) beskrivs norm som 

”det normala eller godtagbara beteendet i olika sociala sammanhang”. 

Skolan är en social arena som bärs upp av normer av alla som befinner sig där. I 
förlängningen kan detta skapa hierarkier och orättvisor som kan bestå om vi inte 
förhåller oss normkritiskt (Elmroth, 2012). Ålder hänger samman med livsförlopp som 
omfattas av normer som definierar rättigheter, skyldigheter och förväntade beteenden 
vid exempelvis en viss ålder (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005). Dessa är kopplade 
till förväntningar på individer i olika sociala sammanhang. Detta kan leda till 
maktstrukturer och därmed fördelning av resurser och möjligheter. Det gäller att man 
förstår de strukturella ojämlikheter som råder mellan grupper av människor och hur 
samhället är organiserat samt hur dessa strukturella förhållanden genomsyrar 
samhället och människors vardag (Schmauch, 2006; Frisén & Hwang, 2014). För att 
kunna möta och förstå elevens situation måste pedagogen ha en uppriktig önskan att 
förstå och en strävan att i den mån det går att försöka se världen ur den andres ögon 
(Jenner, 2004). 

Normerna är länkade till föreställningar om normalitet och avvikelse (Skolverket, 2009). 
När man kategoriserar händelser, uppförande och utseende som normalt eller inte 
skapas gränser och hierarkier i verksamheterna. Sekulär kristen samt att vara vit och 
heterosexuell betraktas som normerande (ibid.). Diskriminering, trakasserier och 
kränkningar sker i skärningspunkten mellan maktrelationer som är baserade bland 
annat på kön, etnicitet, religion och ålder. Det spelar roll för elevernas självbild och de 
möjligheter som de känner att de har i skolan och i livet, om de får känna tillhörighet 
(ibid.). 

2.4 Specialpedagogiska perspektiv 

När det gäller elever i svårigheter blir det ofta en fråga om någon form av 
specialpedagogik krävs. Enligt forskning anser majoriteten av lärare att 
specialpedagoger ska arbeta enskilt med elever (Lindqvist, 2008). Specialpedagogik 
kopplas ofta till skolans verksamhet med specialundervisning och med elever som är i 
behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2001). Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 
1999:63) skriver att specialpedagogik ska bidra till att bemöta den naturliga variationen 
av elevers olikheter i skolan. Enligt Skolverket (2014a) handlar specialpedagogik om att 
stöd sätts in när inte den vanliga undervisningen räcker till. Stödet kan vara i den 
ordinarie undervisningen eller enskilt. Det kan även innebära att man förändrar 
lärarens undervisning (ibid.). Forskning inom det specialpedagogiska fältet domineras 
främst av två perspektiv. I det traditionella (kompensatoriska) perspektivet ligger 
medicin och psykologi som grund och i det kritiska perspektivet har sociala faktorer 
stor betydelse för problemen i skolan (Engström, 2003; Nilholm, 2005). 
Dilemmaperspektiv är ytterligare ett sätt att se på specialpedagogik. Där hamnar man 
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ofta i dilemman för att lösa situationer exempelvis som Dyson och Millward (2000) 
framhåller, när man å ena sidan ska ge alla en likvärdig utbildning samtidigt som man 
ska se till elevernas olikheter. Det uppstår dilemman av politisk men även etisk karaktär 
på olika nivåer (Nilholm 2005; Nilholm 2012). Inom skolan ser vi på individer utifrån 
kategorier exempelvis genus, utländsk bakgrund, behov av extra anpassningar eller i 
behov av särskilt stöd. När man ser på individer som är i behov av särskilt stöd finns 
redan där ett dilemma. Det blir en diskriminering men på ett positivt sätt samtidigt 
som skolan strävar efter att möta elever där den befinner sig (Nilholm 2012). Exempel 
på dilemma är att antingen kompensera en individ med anpassade uppgifter eller om 
den ska vara med i den ”vanliga” undervisningen. 

För att inte individen ska bli i fokus kring de anpassningar som görs är det av vikt att 
studera hur personal resonerar och ser på elever i svårigheter. Den diagnostiska 
praktiken kännetecknas av att sammansättningen av personal påverkar sättet att 
resonera (Asp- Onsjö, 2008). Praktiken är även beroende av hur den lokala skolkulturen 
ser ut och man sätter stor vikt vid diagnoser. Dessa blir utgångspunkten för de 
pedagogiska åtgärderna, vilket medför att risken blir att pedagogiken glöms bort. 

En andra praktik är en dialogisk praktik (ibid.). Det som karaktäriserar denna praktik är 
att den finns en öppen dialog i arbetslaget. Via den öppna dialogen kommer elevens 
och föräldrarnas röster fram. Personalen försöker utifrån elevens agerande utläsa 
behovet. Författaren beskriver hur man i denna praktik låter alla röster väga lika tungt 
för att beskriva problembilden för att sedan utforma de pedagogiska åtgärderna. När 
det gäller utformning av åtgärdsprogram bidrar den dialogiska praktiken till att mål och 
åtgärder formuleras på ett sätt som, är möjligt att uppnå och är förankrade i de 
personer som är berörda. Kompetenserna hos personalen samverkar på ett sätt där de 
stärker varandra. 

En tredje praktik är en delegationspraktik och kännetecknet för denna är att ansvaret 
för åtgärder delegeras hierarkiskt (ibid.). Rektor står för delegering av ansvar neråt i 
organisationen. Risken med denna förskjutning av ansvar blir att åtgärdsprogrammet 
inte kommer till användning i det pedagogiska arbetet och mycket av ansvaret hamnar 
hos mentorn eller hos eleven själv. 

En sista praktik är en formalistisk praktik. Det formella är det centrala i denna praktik, 
vilket medför att elevens behov inte blir lika väsentligt. Praktiken medför en strikt 
arbetsfördelning mellan lärare och dokumentation om eleven är omfattande. Elevens 
lärande ligger främst hos specialpedagogen och eventuella svårigheter skjuts till 
speciallärare/ specialpedagog och inte hos undervisande lärare vilket återspeglar sig i 
åtgärdsprogrammen (ibid.).   

2.5 Extra anpassningar inom vuxenutbildningen 

Elever i vuxenutbildningen har rätt till stöd i form av extra anpassningar och 
huvudmannen är skyldig att ge sådant stöd. Däremot är regleringen mer begränsad än 
övriga skolformer, där särskilt stöd är en skyldighet (SFS 2010:800; Skolverket, 2014ab; 
Skolverket 2015a). 
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Individperspektivet är det centrala inom vuxenutbildningen och de stödinsatser som 
görs för enskilda elever ska utgå från detta (Skolverket, 2015a). Ansvaret är fördelat 
mellan rektorn och lärarna. 

Rektorn har huvudansvaret och styr genom att skapa förutsättningar för lärarna att 
kunna bedriva en undervisning, som leder till att eleverna kan nå så långt som möjligt 
inom ramen för läroplan och kursplanerna. Detta kan ske genom att rektorn planerar 
fördelning av personalen eller resurser men även genom att erbjuda 
kompetensutveckling (ibid.). 

Huvudansvaret för planering och genomförande av stödinsatser ligger främst hos 
läraren. Läraren är skyldig att bedriva undervisning, som leder till att eleverna ges 
ledning och stimulans som de behöver (Skolverket, 2015a, s9). Flexibilitet ska alltid 
eftersträvas, det må gälla tid och plats för utbildningens genomförande, studietakt, 
studieform och sätt att lära (Skolverket, 2014d). 

Ett led i att möta dessa krav är att läraren främjar god lärmiljö för att förebygga 
svårigheter, vilket dels kan göras genom att läraren skaffar sig kunskap om elevers 
behov (ibid.). Formen på hur man ringar in detta kan se olika ut beroende på kurslängd 
eller exempelvis antalet lärare som är berörda. 

”Exempelvis är det vid en kort kurs viktigt att skolan har rutiner för att 

snabbt uppmärksamma om en elev är i behov av extra anpassningar, då 

kursen kanske avslutas redan efter några veckor” 

(s 22, Skolverket, 2015a) 

Inom vuxenutbildningen har studie- och yrkesvägledare en väldigt central roll. Deras 
arbete kan vara ett led i arbetet med extra anpassningar, på både grupp- och 
individnivå. För att få en bra bild av eventuella behov hos individen är det av vikt att 
det inledande samtalet mellan studie- och yrkesvägledaren och eleven är bra. De behov 
som framkommer kan sedan föras vidare till undervisande lärare (ibid.). 

Extra anpassningar, inom ramen för den ordinarie undervisningen, är att läraren får en 
bild av vilka elevens behov är, samt finner anpassningar som är lämpliga. I arbetet med 
extra anpassningar är det av vikt att lärare följer upp och utvärderar hur den egna 
undervisningen fungerat för att anpassas efter elevens behov. Samverkan mellan lärare 
och elev samt att läraren ger kontinuerlig återkoppling, och samverkar med övrig 
skolpersonal, blir betydelsefullt för elevens skolgång (ibid.). 

”Läraren och övrig skolpersonal bör uppmärksamma tecken på att en elev 

kan vara i behov av extra anpassningar, identifiera elevens behov samt 

skyndsamt påbörja arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom 

verksamheten.” 

(SKOLFS 2014:40) 
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Det är av vikt att skolan motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser och att de 
anpassningar som görs kan ha olika karaktär, då de studerande har olika mål, bakgrund 
och förkunskaper (Skolverket, 2015a). 

Konkretisering av kunskapskraven kan bidra till att eleven förstår innebörden av målen 
för kursen. Det kan även användas vid feedback och bedömning (Skolverket, 2015a; 
Skolverket 2014e). När det gäller information om studieresultat och utvecklingsbehov 
skall lärare kontinuerligt ge eleven detta och använda den dokumentationen för att 
synliggöra elevens kunskaper. 

Andra former av extra anpassningar, som är aktuella för vuxenutbildningen, kan vara 

- att hjälpa eleven att utforma ett särskilt schema, 
- att ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet, 
-  att ge stöd att förstå texter, 
- att få visuellt stöd eller konkreta begrepp kopplade till elevens erfarenheter 
- att inrätta läs- eller matematikgrupper för att få extra färdighetsträning 
- att få tillgång till enstaka specialpedagogiska insatser, anpassat läromedel och 

lämpligt tekniskt hjälpmedel 
(Skolverket, 2015a) 

För att möta elevernas behov ytterligare, finns möjlighet att inrätta orienteringskurser. 
Kurserna kan ha olika syften nämligen att:    

- medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval 
- ge ökade studietekniska färdigheter, 
- utgöra en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden eller 
- ge tillfälle till validering 

 
(Skollagen 2010:800, kap 2, 6§). 

När det gäller orienteringskurser ges inga betyg men däremot får eleven ett intyg efter 
avslutad kurs. Det finns inte heller några kursplaner att tillgå men utgångspunkten är 
utifrån elevens behov och önskemål och/eller förutsättningar (Skolverket, 2015a). 
Maximalt kan 200 poäng ges för en orienteringskurs. Om syftet är att ge tillfälle för 
validering ska kunskaper som eleven har bedömas, värderas och dokumenteras (ibid.). 
Formen för detta är inte specificerat i styrdokumenten. 

2.6 Åtgärdsprogram 

Inom grundskolan och gymnasieskolan finns det krav på åtgärdsprogram, som ska 
fungera som ett stöd vid planering, genomförande och utveckling av den pedagogiska 
verksamheten (Skolverket, 2014a). Ett åtgärdsprogram ska upprättas om det i en 
utredning visat att en elev är i behov av särskilt stöd. Dokumentationen av stödet i 
åtgärdsprogrammet ska vara av karaktären att det kan följas upp och utvärderas och 
kartläggningen skall göras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Definitionen av 
särskilt stöd innebär att det är insatser som är ”av mer ingripande karaktär som 
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normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie 
undervisningen” (s48, Skolverket 2014a). Omfattning och varaktighet är av betydelse. 
Exempel på särskilt stöd är: 

- regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel 
undervisning av en speciallärare utöver ordinarie undervisning i det aktuella 
ämnet eller i stället för den ordinarie undervisningen under en längre tid 

- placering i en särskild undervisningsgrupp 

- enskild undervisning 

- anpassad studiegång inom de obligatoriska skolformerna, vilket innebär att 
avvikelser görs från timplanen samt de ämnen och mål som gäller för 
utbildningen, exempelvis då ett eller delar av ett ämne eller flera ämnen tas bort 

- reducerat program i gymnasieskolan – här gäller samma förutsättningar som för 
anpassad studiegång men kopplat till kurser 

- reducering av det nationella programmet i gymnasiesärskolan. 

- Även studiehandledning på modersmålet och tillgång till elevassistent definieras 
som särskilt stöd. För att studiehandledning på modersmålet eller stöd av 
elevassistent ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av sådan 
ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. 

(s 50, Skolverket 2014a) 

När svårigheter och problem ska synliggöras är det av vikt att det är en konstruktiv 
åtgärdsplanering, där man försöker ringa in vad som är problemet i en problematisk 
situation (Jenner, 2004). Utredningen bör ge en helhet av elevens situation. 
Kartläggningen består därmed av elevens svårigheter och skolsituation på individ-, 
grupp- och organisationsnivå (Skolverket, 2014a).  Kartläggning på individnivå kan 
bland annat innebära att tidigare resultat, lärares eller övrig personals observationer av 
dennes skolsituation. När det gäller gruppnivå kartläggs de pedagogiska metoder som 
används, hur gruppen fungerar samt hur lärmiljön är organiserad. 

Kartläggning på organisationsnivå belyser hur skolan är organiserad och hur skolan 
fördelar resurser (ibid). Utifrån kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av 
elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är av vikt att inblandad personal av 
kartläggningen, tillsammans ger ett pedagogiskt fokus på elevens samlade behov. Vid 
upprättandet av åtgärdsprogram syftar det även till att eleverna skall utvecklas i 
riktning mot kunskapsmålen i läroplanen. En dokumentation av en utredning kan delas 
in i två delar. Första delen beskriver elevens skolsituation utifrån den kartläggning som 
man gjort. Den andra delen följer förslagsvis den samlade pedagogiska bedömningen 
av elevens behov av särskilt stöd (ibid.). Dokumentationen kring elevens hela situation 
bör vara kortfattad och kärnfull. Det centrala bör vara vad som påverkar elevens totala 
situation och hur åtgärderna ska läggas upp på bästa sätt (Jenner, 2004). I 
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utformningen av ett åtgärdsprogram är det av vikt att det framgår skolans roll i hur de 
skall arbeta (Skolverket, 2014a). 

2.7 Matematiksvårigheter 

Hur hamnar elever i svårigheter i matematik? Matematik är vår äldsta vetenskap och 
skulle kunna beskrivas som 

”vetenskapen om mönster i vid mening, och de nya problem man ständigt 

formulerar i sökandet efter dessa mönster i naturen, i medvetandet och i 

livet i övrigt” 

(s 27, Mouwitz 2004). 

Matematik kan även beskrivas som ett nätverk av begrepp och idéer, fakta och 
processer (Mcintosh, 2008). Medborgare behöver ett visst mått av kunskaper för att 
kunna verka och påverka sin samhällssituation. Kunskaperna kan exempelvis vara att 
kunna hantera sin privatekonomi, vilket medför att kunskap av matematisk karaktär är 
en del (Mouwitz, 2004). 

”Matematik är inte bara konsten att kunna manipulera tal och symboler, det 

är också konsten att kunna fälla goda omdömen och hantera sitt liv” 

(s 28, Mouwitz 2004). 

Det finns alltså argument till att läsa matematik, men studier visar att generellt sjunker 
intresset och självförtroendet för matematik med stigande ålder både i Sverige och 
internationellt (Skolverket, 2008). Prestationen i skolämnen beror på en mängd olika 
faktorer (Wallby, Carlsson, Nyström, 2001). Dessa kan dels vara faktorer som ligger nära 
eleven, som exempelvis intresse, motivation och social bakgrund. Andra faktorer kan 
vara läraren och dennes kompetens vid undervisning och utformandet av innehållet. 
Organisationen och skolans miljö är även det en faktor som påverkar elevens resultat 
och prestation (ibid.). Sammanfattningsvis är svaret på varför en studerande hamnar i 
matematiksvårigheter komplext (Lunde, 2011). För att få en helhetssyn krävs flera 
dimensioner. Lunde (2011) beskriver det som en tredimensionell modell (fig.1). 
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Fig 1, Tredimensionell illustration av samspelet mellan de faktorer som påverkar 
matematiksvårigheter. (s 110, Lunde 2011) 

Stimulusdimensionen påverkas av hemmet, skolan och läroplan. Responsdimensionen 
är beroende av den studerandes individuella särdrag, förmågor, erfarenheter etc. Den 
sociala dimensionen påverkas av den sociala interaktionen, de rådande normer, 
förväntningar etc. Det är en dynamisk förståelse av matematiksvårigheter och lärande 
ses som en process (Engström 2003; Lunde 2011).  

2.8 Aktionsforskning 

“Two truths, come closer to each other. 

One from the outside, one from the inside, 

and where they meet, one is able to see a glimpse of oneself.” 

Tomas Tranströmer ( s1, i Rönnerman & Salo, 2012) 

Aktionsforskning är ett begrepp som används när man talar om att utveckla en 
verksamhet och är inte i sig en metod utan kräver olika metoder beroende på syftet 
(Christofferssen, Johannessen, 2015). Den tar ansats i praktiken och verkar till en 
forskning som leder till förändring av verksamheten i önskvärd riktning (Rönnerman, 
2004). Kemmis och  McTaggart (1988) definierar aktionsforskningen som 

“...a form of collective selfreflective enquiry undertaken by participants in 

social situations in order to improve the rationality and justice of their own 

social or educational practices, as well as their understanding of these 

practices and the situations in which these practices are carried out”.  (s 5) 

En inriktning på aktionsforskning som tillkommit under senare tid är ”self-study” där 
man fokuserar främst på den egna organisationen och dess innehåll. Det innebär att 
det är lärare som forskar i den egna praktiken och utgår inte från att det är akademiker 
som har monopol på forskningen (Dimenäs, 2007). 

När man som pedagog använder sig av aktionsforskning syftar den till att öka den 
professionella medvetenheten (Rönnerman, 2004). Det ska inte bara ge bättre 
förståelse för vad som sker i praktiken utan även, som en del i forskningsprocessen, 



17 

 

angripa och förändra. Förändring ses som något positivt inom aktionsforskning och det 
handlar om att skaffa sig kunskap om hur förändring går till och vad som sker under 
arbetets gång (Rönnerman 2004, Denscombe 2009). 

”Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, 

iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som sker 

där.”    

(Rönnerman 2004, s13) 

Aktionsforskning kan definieras med fyra drag. Den första är praktiskt inriktning som 
syftar till att angripa verkliga problem och frågor. Det andra är förändring, som är en 
integrerad del av forskningen, både som ett sätt att ta itu med problem men också för 
att få större kunskap om fenomen och företeelser. Det tredje är att aktionsforskning 
definieras som en cyklisk process, som innebär att forskningen består av återkoppling. 
Det sista draget är att de centrala personerna i forskningsprocessen är de deltagande 
och deras aktiva deltagande (ibid.). 

Processen kan beskrivas i olika faser, där delarna är planera, agera, observera och 
reflektera. Dessa faser har ingen inbördes ordning utan projekt kan baseras på en 
observation, som leder till en reflektion och vidare till att planera en handling. På så 
sätt sker en utveckling av praktiken, där handlingen och reflektionen leder till nya 
frågor. Den cykliska processen och syftet med forskningen är ett led i ett större projekt, 
vars mål är att förbättra praktiken med hjälp av ett rullande forskningsprogram 
(Denscombe, 2010; Dimenäs, 2007). 

Kemmis och McTaggart (1988) har tagit fram en enkel modell (fig. 2) som beskriver 
aktionsforskningen. Modellen beskriver forskningen som cykler som bildar en spiral. 
 

 

Figur 2 Aktionsforskningsspiral (s 130 Altrichter. H., Kemmis S., McTaggart R., & Zuber-
Skerritt, 2002) 
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Aktionsforskning kan pågå under en längre tid och cykler kan gås igenom flera gånger, 
eftersom syftet med aktionsforskningen är en del i ett större projekt, där det centrala 
är att förbättra praktiken (Denscombe, 2009). Aktionsforskning är lämpligt när den 
mänskliga faktorn påverkar förändringen (Kemmis & McTaggart, 1988). 
Utvecklingsarbete kopplat till aktionsforskning handlar om att forskningen är direkt 
kopplad till praktiken och att processen är kontinuerlig (Denscombe, 2009). 

2.9 Teoretisk utgångspunkt 

Socialpsykologen Kurt Lewin 1946 introducerade en förändringsteori och hans 
bakomliggande motiv var samhällsförbättring (Christofferssen & Johannessen, 2015). 
Syftet med Lewins arbete var att förstå problem genom att vara i praktiken och påverka 
forskningsområdet (McNiff, 1988). 

”The social basis of action research is involvement; the educational basis is 

improvement. Its operations demand changes.” 

(s 3, McNiff, 1988). 

Lewin menade att forskning, som syftar till att lösa svårigheter, är beroende av 
forskare, som är öppna och välvilliga inför andras behov (McNiff, 1988). Det har visat 
sig i studier att engagemanget hos deltagarna ökar i aktionsforskningsprojektet om 
deltagarna kontinuerligt blir informerade om forskningsresultaten under arbetets gång 
(ibid.). 

Enligt Lewin finns individen i ett sammanhang, där många krafter verkar, och där 
lärandet sker som ett resultat av förändring i de kognitiva strukturerna. Kurt Lewin 
tänkte en modell för förändring, som har blivit känd som "tina upp - ändra - befäst" 
(unfreeze-change-refreeze-revise) modellen, som kräver att tidigare inlärningar 
förkastas och byts ut mot nya (fig 3, Stensmo, 2002). Första fasen, upptiningsfasen, 
syftar till att skapa en inställning hos de berörda att ta sig an en förändring. Denna fas 
kan kopplas till planeringsfasen i aktionsforskning. Andra fasen, förändring, 
sammanfaller med aktionsfasen. Det är under denna fas som själva förändringen ska 
genomföras. Återfrysningsfasen kan koppas till observationsfasen i aktionsforskning. 
Under denna fas ska förändringen övergå till rutin. Den sista av Lewin´s faser kallas för 
revision, där syftet är att kritiskt granska sitt arbete och eventuellt gå in en ny 
planeringsfas. Denna fas sammanfaller med aktionsforskningens reflektionsfas (ibid.). 
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Figur 3. Aktionsforskningens fyra faser (s 53, Stensmo, 2002) 

 

Detta kan sedan fortsätta vidare in i en ny cykel där nya frågor föds och leder till en ny 
aktion (McNiff, 1988). Schemat kan beskrivas enligt figur 4 nedan. 

  

Figur 4 Beskrivning av cykeln (sid 23, McNiff , 1988) 

 

Denna modell liknar den spiral (fig. 2), som Kemmis och McTaggart beskriver 
aktionsforskning.  

Syftet med denna studie är att tillsammans med de ansvariga lärarna, vid den valda 
vuxenutbildningen, förbättra dokumentationen kring elever i svårigheter i matematik. 
Därmed är aktionsforskning som utgångspunkt lämplig för detta arbete.  
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3 Metod 
För att studera hur man på den valda vuxenutbildningen arbetar med elever i behov av 
särskilt stöd i matematik har jag valt en kvalitativ metod som grund för att få ett 
helhetsperspektiv. Mitt syfte har även varit att studera hur man genom dokumentation 
kan ge struktur i verksamheten till elever med svårigheter i matematik. De centrala 
mätinstrumenten i denna forskning har varit jag som forskare och den ansvariga läraren 
som undervisar i matematik på gymnasienivå inom vuxenutbildningen. Eftersom 
studien är speciellt inriktad på förändringsfrågor och vardagliga problem på 
organisationsnivå, blev aktionsforskning ytterligare en metod. Forskningen har en 
cyklisk forskningsprocess, där resultat och forskning har integrerats och genomförts i 
praktiken (Denscombe, 2009). 

Forskare som en del av empirin bör man vara försiktig med då det finns risk att man 
inte kan ha distans till forskningen, samt att forskaren har tolkningsföreträde framför 
praktikens deltagare i fråga om problemformulering och förståelse för 
förändringsprocessen (Bogdan & Biklen, 1998). Ytterligare en risk är att forskaren och 
deltagarna inte är jämlika, vilket kan medföra att deltagarna inte blir aktiva i 
forskningsprocessen (ibid.). Därmed är det av vikt att samarbetet mellan forskare och 
praktikens deltagare, från definition av problemet till analys, tillämpning och spridning 
är central och att forskarens roll är stödjande och inte styrande. 

3.1 Urval 

Eftersom jag i min undersökning ville ta reda på hur man kan ge struktur i arbetet med 
elever i behov av utökat stöd i matematik inom vuxenutbildningen valde jag en skola 
som bedriver vuxenutbildning. Under arbetets gång intervjuades samtliga lärare som 
undervisar i matematik på gymnasial nivå. De tre lärarna kallas i texten för, Lärare 1, 2 
och 3. I studien gjordes även intervju med ansvarig rektor vid den valda 
Vuxenutbildningen. 

De undervisande lärarna uttryckte att det var flest elever i behov av utökat stöd i 
matematikkurs 1. Det medförde att den ansvariga lärare för dessa kurser blev den som 
deltog i aktionerna. Under tiden för studien har jag haft möjlighet att följa denna lärare 
helt eller delvis under tre dagar per vecka. 

De elever som ingick i aktionerna valdes utifrån resultat av den matematiska 
kartläggningen samt svaren på enkäterna. De elever som deltog återfinns i bilaga 8 och 
har fiktiva namn. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Denna studie har använt sig av triangulering för att kunna analysera och utvärdera data 

ur flera perspektiv (Bogdan & Biklen, 2006). De metoder jag har använt mig av var 

inledande intervjuer med de undervisande lärarna, samt avslutande intervjuer med 

ansvarig lärare för kurs 1 och rektorn. För att ytterligare analysera resultatet har jag fört 
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reflektionsprotokoll. Det möjliggjorde en ökad förståelse för forskningsområdet 

(Denscombe, 2009). 

3.2.1 Intervjuer 

I studien har jag har använt mig av kvalitativ forskningsintervju, där syftet är att förstå 
världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur dennes erfarenheter, och 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (s17, Kvale & Brinkmann 
2009). Genom att använda sig av ett kvalitativt perspektiv är utgångspunkten kvalitet 
och inte kvantitet (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann 2009). 
 
Inledningsvis genomfördes intervjuer med de undervisande lärarna på gymnasial nivå. 
Intervjuerna hade formen av semistrukturerad karaktär (Bryman, 2008). De 
huvudområden som de inledande intervjuerna med lärarna berörde var 
uppmärksamma och identifiera behov, olika former av extra anpassningar samt 
uppföljning och utvärdering av extra anpassningar (bilaga 1). Frågeområdena är 
hämtade från Skolverkets stödmaterial riktat mot vuxenutbildningen (Skolverket, 
2015a). 
 
I aktionerna genomfördes elevintervjuer i syfte att få elevens beskrivning av sin 
skolsituation. Dessa intervjuer hade en halvstrukturerad karaktär och utgick från 
intervjuguide 1 och 2. 
  
I samtliga intervjuer har jag använt mig av en intervjuguide, vilket gett struktur och 
trygghet för mig som intervjuar. Det ger även möjlighet till att ställa följdfrågor och vara 
följsam under intervjun (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Jag använde mig 
inte av fasta svarsalternativ utan anpassade följdfrågor efter det som sades under 
respektive intervju. Intervjuerna har spelats in för att försäkra mig om att inte missa 
någon viktig information. I samtliga intervjuer inledde jag med att informera om syftet 
samt att presentera de etiska principerna. Under intervjuerna antecknade jag för att 
kunna ställa följdfrågor men även för att kunna gå tillbaka efter intervjun och få snabba 
svar på vem som sade vad. Genom att jag förde anteckningar under intervjuerna var jag 
en aktiv lyssnare. Jag upplevde intervjusituationerna som öppna och avspända. 
 
Forskningen avslutades med halvstrukturerade intervjuer med ansvarig lärare för kurs 1 
och rektor, där syftet var att reflektera och diskutera det vi arbetat fram kring 
dokumentation av SUM-elever. Dessa intervjuer hade en halvstrukturerad karaktär 
(Bryman, 2008), där jag utgick från fasta frågor med anpassade följdfrågor till vad 
informanterna svarade (bilaga 2 och 3). Alla intervjuer gjordes enskilt med varje 
informant, vilket gav dem möjlighet att kunna uttrycka sin åsikt och inte bli påverkad av 
gruppen (Kvale & Brinkmann, 2009; Johansson & Svedner, 2006). 
 
En nackdel med intervjuer är att forskaren med sitt tonfall och kroppsspråk påverkar 
informantens svar, vilket kallas intervjueffekt (Bryman, 2008). För att motverka detta 
har jag försökt inta en neutral och lugn roll, samt invänta svar utan att avbryta. 
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3.2.2 Reflektionsprotokoll 

Dokumentation av erfarenheter är en viktig del i aktionsforskning, då både enskilt och i 
grupp (Dimenäs, 2007). Diskussioner tillsammans med ansvarig lärare, mina tankar, 
upplevelser och reflektioner utifrån arbetet har antecknats i en forskardagbok i form av 
ett skrivhäfte. Anteckningar utgick från ett reflektionsprotokoll (bilaga 4). Protokollet 
skrevs ut på en A4 och låg löst i skrivhäftet i syfte att kunna flyttas till den sida, där det 
gjordes anteckningar. Anteckningarna skrevs delvis på jobbet och delvis i min hemmiljö. 
Genom att anteckna tankar, observationer och diskussioner med lärare och elever gav 
det möjlighet till ett reflekterande förhållningssätt till studien (Taylor, Wilkie, Baser, 
2006). Reflektionsprotokollet användes även som underlag efter aktionerna vid 
diskussioner med ansvarig lärare för matematikkurs 1. Eftersom jag följt denna lärare 
kontinuerligt har även diskussioner och reflektioner gjorts vid olika tidpunkter. En 
stående tid för träff bestämdes dock på tisdagseftermiddagar. De tiderna kunde variera 
i tid, men vi stämde alltid av om det var något som var aktuellt att diskutera. 

Utöver reflektionsprotokollet fördes även kontinuerligt anteckningar i häftet, där det 
gjordes reflektioner kring val av metod. Syftet var att dessa skulle användas vid 
metoddiskussionen. Det medförde att dessa anteckningar utgick från huvudområdena 
forskningsetiska principer, tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet.   

3.3 Genomförande 

I tidigare studier har det framkommit att det finns ett behov av någon form av 
dokumentation kring SUM-elever. Under hösten 2015 introducerade jag mitt syfte med 
mitt examensarbete för de undervisande lärarna i matematik på gymnasienivå samt för 
den ansvariga rektorn.   

För att få en aktuell bild gjorde jag inledningsvis intervjuer med de undervisande 
lärarna i matematik på gymnasienivå på vuxenutbildningen. Den intervjun fokuserade 
på hur de arbetar med extra anpassningar idag, samt vilken syn de har på elever i 
svårigheter (bilaga 1). Intervjuerna gjordes då de undervisande lärarna hade möjlighet. 

Vid de inledande intervjuerna informerade jag de övriga i arbetsrummet att jag skulle 
genomföra en intervju och inte ville bli störd. Det respekterades och medförde att jag 
och informanten fick sitta i lugn och ro under intervjuerna. Arbetsrummet var möblerat 
med fyra arbetsplatser och jag valde att sätta mig bredvid min informant och inte mitt 
emot. Före intervjun informerade jag om syftet och att jag önskade att få spela in. I 
dessa intervjuer gjorde jag även inledningsvis en sammanfattning av Skolverkets 
definition av extra anpassningar samt de krav som fanns för orienteringskurserna 
(Skolverket, 2014d). 

Vid samtliga intervjuer försäkrade jag mig om informanternas samtycke innan jag 
genomförde intervjuerna. Jag använde mig av applikationen ”Voice recorder”, vilken 
jag hämtade gratis från app-store. Under intervjuerna fördes anteckningar vid 
avlyssningen i syfte att kunna ställa följdfrågor. Efter intervjuerna lyssnade jag först 
igenom hela intervjun för att få en allmän bild över vad som sades, för att sedan 
transkribera och analysera svaren. Efter analysen lät jag informanterna ta del av 
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sammanfattningen av intervjun. 

För att arbeta fram rutiner utgick jag från det som framkom i de inledande intervjuerna 
och inledde aktionerna. Förbättringsprocessen har haft en cyklisk form och de aktioner, 
diskussioner och reflektioner, som jag haft tillsammans med ansvarig lärare för kurs 1 
dokumenterades för att sedan användas som underlag i analysen likt Kurt Lewins teori. 

Cykel 1 

Vid det första intaget av elever användes inledningsvis (materialet) test 9 i McIntosch 
(2008) för matematisk kartläggning. Vid elevintervjuer användes intervjuguide 1 (bilaga 
5), vilken jag även använt mig av i tidigare studier. 

Elevintervjuerna var individuella och gjorda i ett rum med stängd dörr och varade i 
cirka nittio minuter. Närvarande vid samtliga intervjuer var den som blev intervjuad, 
samt jag som undersökningsansvarig. Elevintervjuerna sammanfattades utifrån de 
anteckningar som gjordes av mig under intervjun. Tillsammans med eleven gick vi 
igenom det jag skrivit för att sedan dokumentera delar i OneNote1, efter godkännande 
av eleven. 

Cykel 2 

Under cykel 2 utarbetades, tillsammans med ansvarig lärare för kurs 1, en enkät (bilaga 
6) samt en ny intervjuguide 2 (bilaga 7). I intervjuguide 2 togs det fram centrala 
områden som är av intresse för att få en bild över elevens skolsituation. De områden 
som valdes att lyfta fram var tidigare erfarenheter av matematik, mål med studier samt 
studieteknik. 

Elevenkäterna med uppföljande intervju utifrån intervjuguide 2, genomfördes sedan 
vid intag två och tre av nya elever. I samband med det andra elevintaget var det jag 
som testade att följa upp svaren. Det gjordes genom att jag skickade ett mail, där jag 
bekräftade att jag tagit del av enkätsvaren och frågade eleven om de var i behov av ett 
samtal om dennes studieupplägg i matematik. Vid andra intaget var det två elever som 
tackade ja till samtalen. Samtalen genomfördes i intervjuform och varade i cirka trettio 
minuter. Uppföljningen vid det tredje elevintaget ansvarade den undervisande läraren 
för, och det skedde enligt samma struktur som jag använde mig av vid andra 
elevintaget. Dessa intervjuer valde den ansvariga läraren att inte spela in utan förde 
endast anteckningar. Svaren på enkäten scannades in och stödord från intervjun 
gjordes i punktform och fördes in i OneNote under respektive elev. 

Till sist genomfördes en avslutande intervju med ansvarig lärare och rektor för att få 
deras reflektioner kring resultatet. Inför intervjun med ansvarig lärare fick hen 
intervjufrågorna i förväg för att själv kunna reflektera över arbetet. Denna intervju 

                                                           
1 OneNote är en digital anteckningsbok som ingår i Microsoft Officepaketet. 

https://support.office.com/sv-se/article/Grundl%C3%A4ggande-uppgifter-i-OneNote-2010-29a50122-

eb92-4eaf-8a39-ae5f01094ddc 

 

https://support.office.com/sv-se/article/Grundläggande-uppgifter-i-OneNote-2010-29a50122-eb92-4eaf-8a39-ae5f01094ddc
https://support.office.com/sv-se/article/Grundläggande-uppgifter-i-OneNote-2010-29a50122-eb92-4eaf-8a39-ae5f01094ddc
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genomfördes i samma arbetsrum som de inledande intervjuerna. De övriga i 
arbetsrummet blev informerade att vi inte ville bli störda, vilket respekterades och 
intervjun kunde genomföras ostört. 

Inför intervjun med ansvarig rektor skickade jag ett mail för att boka tid samt informera 
om intervjuns syfte och vad den skulle beröra. Intervjun genomfördes på rektorns 
arbetsrum och varade i cirka sextio minuter. 

Jag lät sedan den ansvariga läraren och rektorn som intervjuats ta del av resultatet för 
att ge sitt godkännande av att innehållet var korrekt. Detta tillsammans med mina 
anteckningar från studiens gång ligger som grund i reflektionsfasen i cykel 2. 

3.4 Databearbetning 

Jag har använt mig av semistrukturerade och halvstrukturerade intervjuer (Bryman, 
2008), där jag utgått från fasta frågeområden och fasta frågor. Efter att intervjuerna var 
genomförda lyssnade jag först igenom dem för att få en bild av vad som sagts. Delar av 
intervjuerna transkriberades då vi delvis pratade om saker som inte var relevanta för 
studien. Intervjuerna transformerades från talspråk till skriftspråk, från en berättarform 
till en skriftlig diskurs. 

Därefter analyserades materialet för att få en tydligare bild av hur organisationen och 
elevens situation ser ut. Intervjuerna har analyserats utifrån Kvale & Brinkmann´s 
(2009) modell. De svar från intervjuerna som lyfts fram koncentrerades till det som har 
betydelse för min studie. Analysen innebär en kategorisering där teman 
sammanfogades till en kategori. Vid de inledande intervjuerna valdes kategorierna 
utifrån intervjufrågornas huvudteman, uppmärksamma och identifiera behov, olika 
former av anpassningar samt utvärdering av extra anpassningar. De avslutande 
intervjuerna hade syftet att ligga som grund till att besvara forskningsfråga 1 och 2, 
vilket gjorde att de blev kategoriseringen vid analysen av de avslutande intervjuerna. 

Jag har analyserat aktionerna utifrån Kurt Lewins förändringsteori, som sammanfaller 
med aktionsforskningens cykliska modell (Stensmo, 2002). Aktioner, reflektioner, 
diskussioner samt mina egna anteckningar har förts in i analysen enligt den cykliska 
modellen (fig 2). Reflektionsprotokollet har därmed varit en viktig del i 
reflektionsfasen. Anteckningar har även varit underlag för diskussioner och del i det 
fortsatta förändringsarbetet. I studien redovisas reflektionsprotokollet inte enskilt, 
utan ligger som en del i förbättringsprocessen för aktionerna under resultatdelen. De 
anteckningar som gjorts i protokollet har delvis legat som grund till att besvara 
forskningsfrågorna för studien, vilket gjorde att de blev kategorisering vid analysen av 
anteckningarna. 
Eftersom det även kontinuerligt fördes anteckningar kring val av metod, vilka utgick 
från de forskningsetiska principerna, tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet, 
kunde dessa områden användas som kategorisering vid analys av metoden.   
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3.5 Forskningsetiska aspekter 

I min forskning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002), där forskningskravet och individskyddskravet legat som grund. Forskningskravet 
innebär att ”…tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras” (s5, 

Vetenskapsrådet, 2002), vilket är syftet med denna studie. Det grundläggande 
individskyddskravet har även det legat som grund där jag tagit hänsyn till de fyra 
huvudkraven informationsskyldighet, samtycke, anonymitet och nyttjandekrav. 
 

Informationskravet 

När det gäller informationskravet skall forskaren informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte (s7 Vetenskapsrådet, 2002). För forskaren skall man 

betona studiens betydelse för verksamheten och de eventuella förbättringar som 

studien kan bidra till.  Detta för att motivera till deltagande. Det är dock av vikt att 

redovisa eventuella risker med att delta i studien samt att betona att den information 

som ges inte kommer att användas i något annat sammanhang än i denna studie.  

Information om vad studien skall användas till bör ges och muntligt eller skriftligt 

senast i samband med exempelvis intervju. Syftet med denna studie är en 

förbättringsprocess och har använts som grund till att motivera deltagandet. 

Information om forskningen har getts kontinuerligt till lärarna, ansvarig rektor och 

elever men även vid intervjuerna. 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (s 9, 

Vetenskapsrådet, 2002). När det gäller undersökningar med aktivt deltagande skall alltid 

samtycke inhämtas samt att de som medverkar har rätt till att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Det skall alltid ges möjlighet att 

deltagarna ska kunna avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

För att möta detta krav har jag informerat om syftet och hur denna studie skall 

användas. Jag har fått muntligt samtycke av lärarna själva, ansvarig rektor och elever. 

Det har getts information om att deltagandet är frivilligt samt att de hade möjlighet att 

avbryta sin medverkan i studien när som helst. Detta gjordes vid flera tillfällen och vid 

intervjuer samt dokumentation. 
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Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådets huvudregel 4 definieras som: 

”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.” 

(s12, Vetenskapsrådet, 2002) 

Vid behandling av intervjuerna har jag ett etiskt ansvar att inte avslöja personers 
identitet samt att inte förvränga intervjuresultatet. För att få så uttömmande svar som 
möjligt försäkrades informanterna om att jag inte skulle använda mig av materialet vid 
något annat tillfälle än vid detta arbete. I presentationen av intervjuer har jag använt 
mig av Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 för att skydda deltagarnas identitet. All insamlad 
data kommer endast att användas i denna studie. 

Efter samtliga intervjuer med lärare, rektor och elever laddade jag över inspelningarna 
från min privata mobiltelefon till min dator, vilken skyddas av ett lösenord. Därefter 
raderades filerna med intervjuerna på min mobil. Ljudfilerna sparades på min dator 
med respektive namn jag använt mig av i denna studie. Dessa filer är det endast jag 
som har arbetat med. Transkriberingen som jag gjort har sparats på samma dator. 
Endast jag och informanten själv har fått ta del av den.  Efter godkännande av 
informanten har dessa sedan raderats. 

När det gäller min dokumentation, som eventuellt kan utsätta informanterna för någon 
risk, har jag inte berättat eller visat det för någon. Information fanns dokumenterad i 
min dator, vilken är skyddad med ett lösenord. Efter studien raderades detta. 

När en skola väljs ut till en studie finns risken att den och deltagarna går att identifiera. 
Jag anser att risken för individernas identitet går att identifierar inte bör få negativa 
konsekvenser med tanke på den kunskap studien bidrar till. Detta eftersom 
informanterna har varit en aktiv del av förändringsarbetet och därmed en del av 
resultatet av studien. 

Nyttjandekravet: 

Detta krav innebär att all insamlad data om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002), vilket gäller för insamlat material i denna 
studie. 

3.6 Tillförlitlighet 

Genom att föra en kontinuerlig dialog och låta de undervisande lärarna ta del av 
sammanställning av intervjuer, samt vara del i utformandet av dokumentationen ökar 
tillförlitligheten i arbetet (Bryman, 2008; Stensmo, 2002). I och med att jag även lät den 
ansvariga rektorn ta del av resultatet och ge sin syn på arbetet, skedde en form av 
triangulering, det vill säga att flera personer studerade samma fråga, vilket medför att 
tillförlitligheten ökar (Bryman, 2008; Stensmo, 2002). 
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För att ge undersökningen en rättvis bild är det av vikt att man tar del av de olika 
åsikterna och uppfattningarna i den grupp av människor man studerar (Bryman, 2008). 
I denna undersökning har jag dels intervjuat samtliga undervisande lärare i matematik 
på gymnasienivå, samt ansvarig rektor. För att öka tillförlitligheten avslutade jag 
undersökningen med en intervju med den ansvariga läraren. I den avslutande intervjun 
fick läraren ta del av frågorna i förväg och själv utvärdera vårt arbete. Detta följdes 
sedan upp med en intervju. Den ansvariga lärarens upplevelser kan då jämföras med 
mina egna tolkningar i analysen. 

3.7 Trovärdighet 

För att öka trovärdigheten har jag vid varje intervjutillfälle använt mig av de i förväg 
skrivna frågorna. Skillnaden mellan intervjuerna är följdfrågorna, eftersom de har varit 
baserade på de svar som den intervjuade gett. Genom att jag spelade in intervjuerna 
bidrog även det till att trovärdigheten ökade, eftersom jag har haft möjlighet att gå 
tillbaka och lyssna igenom inspelningarna flera gånger. Jag har även låtit alla 
informanter ta del av sammanställningen av intervjuerna för att minska risken för 
eventuella missförstånd.   

3.8 Generaliserbarhet 

Aktionsforskning är småskalig och utgår från frågor i praktiken, vilket medför att 
resultatet sällan går att generalisera (Denscombe, 2009). För att undersökningen skall 
kunna generaliseras krävs att kontexten är tydligt redovisad. Denna studie belyser 
behovet av ett strukturerat arbete med elever i behov av stöd i matematik. Genom 
aktionsforskningen lyfter jag fram den kultur som råder på skolan men även lärarnas 
tankar kring arbetet med extra anpassningar, dokumentation samt utvärdering och 
uppföljning av arbetet. Det bidrar till att se likheter och skillnader i den egna praktiken, 
för att avgöra om de nya kunskaperna är meningsfulla för den egna verksamheten 
(Bryman, 2008; Denscombe, 2009). Vid aktionerna har de andra undervisande lärarna i 
matematik varit delaktiga i några delar, för att arbetssättet även skulle bli applicerbart i 
alla matematikkurser på den valda vuxenutbildningen. 
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4 Resultat och analys 
Nedan ges inledningsvis en miljöbeskrivning utifrån den valda vuxenutbildningen. 

Därefter följer resultaten från de inledande intervjuerna, vilka presenteras utifrån de 

huvudteman som intervjun innehöll. Aktionerna presenteras i form av cykel 1 och 2 

utifrån Kurt Lewins teori om förändring (Stensmo, 2002). Detta avsnitt avslutas med 

den ansvariga läraren och rektorns tankar kring resultatet av aktionerna. 

4.1 Miljöbeskrivning 

Vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året (SFS 2010:800). Utifrån 
detta har den valda vuxenutbildningen valt att dela in året i tre perioder som vardera 
omfattas av ca 20 veckor. Denna vuxenutbildning innefattar ca 700 elever och bedriver 
SFI, grundläggande- och gymnasialutbildning. Det är kontinuerligt intag av elever 
beroende på vilka ämnen de läser. På gymnasial nivå har matematikkurserna intag var 
tredje vecka.  CSN är en faktor som har stor inverkan på denna verksamhet, då många 
elever har studiestöd som sin enda inkomst, vilket i sin tur påverkar tid och tempo på 
elevernas kurser. Eftersom eleverna läser olika kurser gör de även egna scheman 
utifrån de lektionspass som erbjuds. I den mån som det är möjligt, och om eleverna 
frågar, får de hjälp av en lärare, specialpedagog eller studievägledare med att göra 
schemat. 

När det gäller matematikrummet finns en kateder längst fram där läraren kan lägga 
ifrån sig sina saker. Lektionerna påminner om ”räknestugor” där eleverna räknar själva i 
böckerna. Dessa pass varar under nittio minuter och är fördelade på tolv pass i veckan 
där det finns en till tre lärare att tillgå. Varje matematikkurs har ett gemensamt pass 
per vecka med möjlighet till gemensamma genomgångar. 

Det finns tre undervisande lärare i matematik. Lärare 1 har arbetat i cirka tjugo år som 
lärare. Hen har arbetat på grundskolans stadier samt gymnasiet och vuxenutbildningen. 
Av dessa år har hen arbetat tre år på denna vuxenutbildning. Lärare 2 har arbetat som 
lärare i fyra år varav sammanlagt två år på denna vuxenutbildning. Hen har även 
undervisat på gymnasieskolan under ett år. Lärare 3 tog ut sin examen 1994 och var 
fram till 2011 verksam lärare på högstadiet i sitt hemland. Hösten 2011 flyttade hen 
med sin familj till Sverige och har även arbetat på högstadieskolor i kommunen. Från 
och med denna höst arbetar hen på den valda vuxenutbildningen. 

4.2 Intervju Lärare 

Här presenteras en sammanfattning av vad lärarna tog upp under de inledande 
intervjuerna, utifrån intervjuguide 1. Kategorisering av intervjuerna står som rubriker. 

4.2.1 Uppmärksamma och identifiera behov 

Vid arbetet med att uppmärksamma elever som inte når kunskapskraven i respektive 
kurs svarar lärarna sammanfattningsvis, att de främst utgår från det första 
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kapitelprovet. De uttrycker även att de uppmärksammar elevernas behov genom dialog 
med eleverna eller att lärarna ser att de ligger efter i planeringen. 

En av lärarna säger att hen brukar ge eleverna ett formulär i början av kursen med 
frågor om deras erfarenheter kring matematik, vilket hen brukar följa upp med ett 
samtal. Vid frågan om hen alltid arbetar på det viset svarar hen att det inte är det, utan 
att hen arbetar främst med dialog med eleverna. 

Några gemensamma rutiner kring hur lärare och övrig personal fångar upp risksignaler 
att elever inte uppnår kunskapskraven fanns inte enligt lärarna. 

Lärarna uttrycker i intervjuerna att de arbetar aktivt med att få eleverna medvetna om 
förmågorna i utformningen av undervisningen och då främst på de gemensamma 
passen. Däremot uttrycker de att det inte är alla elever som går på dem. Troliga orsaker 
till detta, anser lärarna, att de kanske krockar med andra ämnen, eller att eleverna 
tycker det är jobbigt att prata inför grupp samt visa att de inte kan. 

När det gäller elevernas inflytande på undervisningen framkommer det att inflytandet 
ökar när man som lärare får en relation till eleverna, vilket lärarna uttrycker att de 
främst får med de elever som är på de gemensamma lektionerna. Lärare 2 menade att 
det är svårt att få eleverna delaktiga i utformningen av undervisningen då hen upplever 
att många elever inte ”säger så mycket”. Hen säger även att hen upplever att många 
gör mest som de blir tillsagda och att det kanske kan bero på att läraren inte ställer 
frågor. Lärare 2 säger att hen har ändrat en hel del i upplägget på de gemensamma 
passen och menar att det gjort att hen fokuserar mest på innehållet och har haft svårt 
att plocka in elevernas erfarenheter och intressen. 

4.2.2 Olika former av extra anpassningar 

Vid frågan om vilka olika former av extra anpassningar som lärarna utvecklat för att 
eleverna ska klara av undervisningen, svarar alla orienteringskurs. Däremot menar de 
att erbjudandet av orienteringskurs ges till eleverna om lärarna känner att de har tid, 
då dessa kurser läggs i deras befintliga tjänster. 

Lärarna menar att ibland är de bra på att möta de kognitiva svårigheterna, bara de vet 
om att det finns svårigheter. Lärare 2 säger: 

”…om de inte berättar kan det vara ganska svårt att förstå var problemet 

ligger…liksom förstå vad man ska göra för eleven.”   

I intervjuerna framkommer även att lärarna anser att erbjudandet till elever av 
gemensamma pass och dess utformning är en form av extra anpassning. 

När det gäller hur lärarna arbetar för att uppmuntra elever, som tror att de inte kan, 
svarar de att ett positivt förhållningssätt hos läraren är av vikt. Däremot uttrycker 
Lärare 2 att det finns en svårighet med att motivera elever och anser sig ha svårt att 
veta hur och vad hen ska säga för att få dem att tro på sig själva.   
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Lärarna ser ett behov av kompetensutveckling inom området motivation, men även att 
få ta del av erfarenheter från en erfaren speciallärare i matematik. Lärare 1 säger: 

”Det är samma här som med eleverna... vi är alla olika individer som är i 

behov av olika kompetensutvecklingar vilket gör det svårt att säga att det 

här behöver vi allihopa..” 

4.2.3 Uppföljning och utvärdering av extra anpassningar 

I intervjuerna framkommer att det inte finns någon dokumentation på hur de arbetar 
med uppföljning och utvärdering av extra anpassningar. Däremot säger de att det är en 
god relation med ansvarig rektor, där kommunikationen fungerar väl kring de behov 
eleverna och lärarna har. När det gäller uppföljning och utvärdering som lärarna gör är 
det upp till varje lärare. Lärarna nämner, att det är svårt att göra någon uppföljning och 
utvärdering när inte de anpassningar som görs finns dokumenterade. Lärare 1 säger 

”Jag gör ju det jag kan för att eleverna ska klara av kurserna. När det inte 

funkar går man vidare…” 

Vid frågan om när det inte fungerar svarar hen att det är svårt att säga. Hen säger att 
kanske dessa elever, som är i behov av stöd, inte kommit till känna utan det har blivit 
avbrott på studierna istället. Lärarna upplever sammanfattningsvis att det kanske vore 
bra om deras arbete synliggjordes på ett bättre sätt. 

4.2.4 Sammanfattning av de inledande intervjuerna 

Det framkommer i de inledande intervjuerna att det inte finns några gemensamma 
rutiner av att fånga upp elever i svårigheter gällande matematik. Eventuellt skulle 
någon form av dokumentation vara ett sätt att synliggöra det arbete som lärarna gör 
för att sedan kunna följa upp och utvärdera arbetet kring extra anpassningar. 

4.3 Aktion 

Utifrån det svar som framkom i intervjuerna planerade jag och ansvarig lärare i kurs 1, 
en tänkbar form för dokumentation. Här följer en beskrivning av det arbete vi gjort 
utifrån Kurt Lewins förändringsteori (fig.3). Cykel 1 och 2 är därmed indelade i fyra 
faser vilka är 

Fas 1 upptining som sammanfaller med planeringsfasen, 

Fas 2 förändring sammanfaller med aktionsfasen, 

Fas 3 återfrysning sammanfaller med observationsfasen 

Fas 4 revision vilken sammanfaller med reflektionsfasen 
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Cykel 1 

Fas 1 Upptining som sammanfaller med planeringsfasen, syftar till att skapa en 
inställning hos de berörda att ta sig an en förändring. 

Redan inledningsvis när jag introducerade min tanke på strukturen kring elever som är i 
behov av särskilt stöd i matematik ifrågasattes ordet åtgärdsprogram. Det ansågs 
relatera till elever i grundskola och lärarna menade att de elever vi arbetar med är 
vuxna. Vi inledde en diskussion kring alternativt ordval. De förslag som gavs var bland 
annat: 

Handlingsplan 

Strategisk handlingsplan 

Matteplanering 

Orienteringskurs planering 

Individuell matematikplan 

Vi diskuterade begreppen tillsammans och kom fram till att strategisk handlingsplan är 
ett begrepp som sammanfattar dokumentationen av extra anpassningar. Ordet 
strategisk är synonym till välplanerad och metodisk, vilket vi vill att arbetet ska vara 
gällande dokumentation och elever. 

Den ansvariga läraren för kurs 1 i matematik blev den som jag arbetade närmast, 
eftersom det enligt lärarna, är flest elever i svårigheter som läser denna kurs. 

Den ansvariga läraren och jag började inledningsvis utforma en modell för hur vi skulle 
arbeta för att fånga upp och dokumentera elever som har svårigheter i matematik. Vi 
planerade att vid det första intaget under hösten göra en kartläggning på gruppnivå 
med de elever som läser matematik kurs 1. Vi bestämde oss för att använda materialet 
McIntosh (2008), test 9. Anledningen till att detta material valdes, var att vi ville få en 
bild av gruppens kunskaper i grundläggande taluppfattning, samt att ansvarig lärare var 
bekant med detta material sedan tidigare. 

Utifrån resultatet av den matematiska kartläggningen, planerades att följa upp med 
elevintervjuer för att få en bild över elevens tidigare erfarenheter av matematik och ett 
eventuellt behov av stöd (orienteringskurs). Dokumentationen av intervjuer och 
matematisk kartläggning skulle göras i OneNote, vilket är ett program där jag och 
ansvarig lärare delar dokumentationen. Dokumentationen skulle innefatta kartläggning 
på organisations-, grupp- och individnivå. Vi bestämde även att det som 
dokumenterades alltid skulle godkännas av eleven innan det fördes in i OneNote. 
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Fas 2 Förändring sammanfaller med aktionsfasen. Det är under denna fas som själva 
förändringen ska genomföras 

Den ansvariga läraren gjorde kartläggningen av de elever som börjat kurs 1 i 
matematik. Hen använde sig av McIntosh (2008) test 9, del 1 och 3, vilket gjordes 
veckan efter intaget, under nittio minuter vid ett av de gemensamma passen. Veckan 
därefter diskuterade vi hur testet hade fallit ut och utifrån resultatet planerades 
undervisningen för det kommande gemensamma passet. 

Utifrån resultatet kunde vi se att två elever hade många utvecklingsområden. Dessa två 
elever tog jag kontakt med för att göra djupare intervjuer utifrån intervjuguide 1. 
Intervjuerna var individuella och gjordes i ett rum med stängd dörr och varade i cirka 
nittio minuter. 

När de var klara kunde jag och ansvarig lärare urskilja styrkor och utvecklingsområden, 
som vi arbetade vidare med i en orienteringskurs. 

Tillsammans med eleven utformade jag en plan med åtgärder som var 
utvärderingsbara. Intervjuerna och resultatet från den matematiska kartläggningen 
sammanställdes i OneNote och delades med ansvarig lärare, efter godkännande av 
eleven (bilaga 8). 

 

Fas 3 Återfrysning sammanfaller med observationsfasen. Under denna fas ska 
förändringen övergå till rutin 

Den ansvariga läraren kände att den ovan nämnda planen inte var möjlig att genomföra 
i praktiken, då det var svårt att organisera vid nästa intag av nya elever, samt att tiden 
var begränsad. Vi bestämde oss för att omarbeta strukturen. 

 

Fas 4 Revision sammanfaller med reflektionsfasen. Här granskar läraren kritiskt det nya 
i relation till sitt arbete och den kontext där det ska tillämpas. 

När vi reflekterade över arbetssättet kunde vi se en del fördelar. Kartläggning på 
gruppnivå gjorde det möjligt för läraren att anpassa sin undervisning redan 
inledningsvis efter gruppens utvecklingsområden i grundläggande taluppfattning. 
Läraren upplevde dock att tiden inte riktigt räckt till för att genomföra alla delarna av 
test 9 (McIntosh, 2008). Formen av dokumentation i OneNote var ett bra arbetssätt 
(bilaga 10). 

Däremot kunde vi se svagheter med detta arbetssätt då nästa intag av elever i kurs 1, 
började redan efter tre veckor, vilket skulle försvåra arbetet med att samla den nya 
gruppen för en kartläggning. Intervjuerna som jag genomförde tog ca nittio minuter, 
vilket vi ansåg var för länge om varje enskild lärare ska genomföra det. Därmed gick vi 
in i en ny cykel och planeringsfas. 
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Cykel 2 

Fas 1 Upptining som sammanfaller med planeringsfasen, syftar till att skapa en 
inställning hos de berörda att ta sig an en förändring. 

Utifrån det som framkom i reflektionsfasen i cykel 1 utarbetade vi en enkät istället för 
att inleda med den matematiska kartläggningen på gruppnivå. Den enkäten innehöll 
bland annat elevernas upplevelse av matematik under tidigare skolgång (bilaga 6). 
Utifrån svaren på enkäten planerade vi att genomföra intervjuer med de elever som 
angav problem med matematik.  För att intervjuerna inte skulle ta nittio minuter 
utformade jag tillsammans med ansvarig lärare en intervjuguide 2 (bilaga 7) som var 
ämnad att ta upp det centrala för oss som lärare att veta för elevens fortsatta studier. 
Detta skulle genomföras med nya elever vid nästa intag. 

 

Fas 2 Förändringen sammanfaller med aktionsfasen. Det är under denna fas själva 
förändringen ska genomföras 

Vid intag av nya elever bad vi dem fylla i enkäten. Efter att de nya eleverna fyllt i 
nämnda enkäter granskade vi elevsvaren. Vi kunde urskilja två elever som upplevde att 
matematiken var jobbig och som skrivit att de alltid haft stöd i matematik under sina år 
i skolan (bilaga 9). Dessa elever tog jag kontakt med via mail och bokade en träff för att 
följa upp svaren. Vid intervjuerna som jag sedan genomförde använde jag mig av 
intervjuguide 2 (bilaga 7) vilka tog cirka 40 minuter. Svaren i enkäten och intervjuerna 
dokumenterades i OneNote, efter godkännande av eleven. Där dokumenterades även 
hur vi fortsättningsvis skulle arbeta tillsammans med eleven (bilaga 11). 

 

Fas 3 Återfrysning sammanfaller med observationsfasen. Under denna fas ska 
förändringen övergå till rutin 

Vid nästa intag av elever användes enkäten och intervjuer utfördes med elever. Denna 
gång gjorde den ansvariga läraren detta. 

4.4 Avslutande intervju med ansvarig lärare 

Här presenterar jag en sammanfattning från den avslutande intervjun med ansvarig 
lärare. Fokus låg på hens tankar och reflektioner kring formen av dokumentation som vi 
arbetat fram. 

När det gäller den matematiska kartläggningen upplever hen att det är ett sätt att 
synliggöra problem för både eleven och läraren, vilket gör att man kan hjälpa eleven på 
rätt sätt i tid. Eventuellt skulle ett bredare material vid kartläggning kunna användas. 
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Arbetet med enkät och sedan en uppföljande intervju anser hen är ett sätt som medför 
att hen får ett helhetsperspektiv över eventuella svårigheter. Hen menar att då det är 
elever som känner en rädsla för matematik och känslan för misslyckande, är det av vikt 
att skapa en relation tidigt, vilket intervjun ger möjlighet till. 
 
Formen att dokumentera i OneNote upplever hen som ett bra system då hen kan 
använda det både hemma och i skolan och allt sparas automatiskt. Genom att det 
ständigt uppdateras och dokumenteras i OneNote, synliggörs arbetet med eleverna på 
ett tydligt sätt. När arbetet med eleverna förs in, medför det att hen som lärare lätt kan 
göra en uppföljning. Det den ansvariga läraren tar med sig utifrån de aktioner vi gjort 
under tiden för detta arbete, är i sin helhet användbart men hen menar tidsbristen kan 
påverka arbetet negativt. 
 
Hen anser att vårt arbete lett till nya sätt att tänka, vilket öppnar bättre vägar att hjälpa 
eleverna. Det är många som har olika problem inom ämnet, men det har inte funnits 
något lämpligt system. Den ansvariga läraren säger: 
 

”Hur ska man tänka om det kommer till exempel en elev med Asperger. Hur 

gör man vid provtillfällen med elever som har problem? Vilket hjälpmaterial 

är möjligt eller får användas och så vidare. Här har man också funderingar 

över dokumentationen. Vad är det som man får/kan dokumentera. Vad är 

det som vi behöver veta” 

4.5 Intervju med rektor 

Nedan presenterar jag intervjun med den ansvariga rektorn. Fokus ligger på 
dokumentation, extra anpassningar samt dennes syn på den strategiska 
handlingsplanen. 

Denna rektor har arbetat inom vuxenutbildning i cirka fem år. Rektorn berättar 
inledningsvis att vuxenutbildningen i allmänhet är dålig på att dokumentera, men 
däremot bra på att föra en dialog med en snabb uppföljning. 

Under intervjun visar jag rektorn hur jag och den ansvariga läraren arbetat fram en 
modell för de som läser matematik kurs 1, och att vi valt att kalla denna modell för 
strategisk handlingsplan. Jag berättar hur vi inledningsvis gjorde en kartläggning på 
gruppnivå med efterföljande intervju, och hur sedan denna metod omarbetats till att 
införa enkäter och intervjuguide. Jag visar även den dokumentation vi för och hur viktig 
kommunikationen är mellan lärare-lärare men även lärare-elev. 

Rektorn säger att det är ett intressant sätt att arbeta och kan se ett behov av det men 
poängterar att dokumentationen inte får ta över arbetet med eleverna. Hen uttrycker 
en viss tvekan till formen på dokumentation och poängterar att det är av vikt att veta 
vad som ska sekretessbeläggas. 
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De styrkor rektorn ser med den strategiska handlingsplanen, är att synliggöra det 
arbete som lärarna gör på ett tydligt sätt och vara ett bidrag till det långsiktiga arbetet 
med elever. Genom dokumentation finns möjlighet att eventuellt se ett mönster över 
elevernas tidigare upplevelser av matematik men även de förkunskaper som eleverna 
har. De uppföljningar som görs idag är oftast i form av muntliga redogörelser, utan 
något direkt formalia. Rektorn ser detta som ett förbättringsområde och skulle kunna 
se den strategiska handlingsplanen som en del i detta. 



36 

 

5 Diskussion/ Analys 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur man kan arbeta med att fånga upp 
elever i behov av utökat stöd i matematik. Syftet har även varit att undersöka om och 
hur dokumentationen av extra anpassningar likt åtgärdsprogram kan fungera inom 
Vuxenutbildningen. Inledningsvis kommer jag att besvara mina frågeställningar och 
därmed ta vid fas 4 under aktion 2. Denna fas är revision vilken sammanfaller med 
reflektionsfasen. Här granskar läraren kritiskt det nya i relation till sitt arbete och den 
kontext där det ska tillämpas. 

Vidare i detta avsnitt kommer jag att diskutera och analysera metoden samt ge förslag 
på framtida forskning. 

Hur kan man genom dokumentation ge struktur i verksamheten kring elever i 
svårigheter i matematik? 

Utifrån de inledande intervjuerna kunde jag se ett behov av en lämplig struktur för att 
tidigt fånga upp och dokumentera arbetet med elever i behov av utökat stöd i 
matematik. Inledningsvis började jag och lärarna på vuxenutbildningen diskutera ordet 
åtgärdsprogram. Lärarna ansåg att ordet var kopplat till grundskolan och gymnasiet. 
De elever som läser vid vuxenutbildningen är vuxna. För att inte elevernas negativa 
erfarenheter av matematik ska bekräfta identiteten av att vara icke-matematiska 
(Palmer 2010; Mendick 2005), var ordbytet från åtgärdsprogram till strategisk 
handlingsplan en viktig del i det fortsatta arbetet. 

Processen för att arbeta fram rutiner för den strategiska handlingsplanen inleddes 
med att använda matematisk kartläggning. Den gjordes vid det första intaget av den 
grupp elever som skulle läsa matematik kurs 1, där test 9 i McIntosh (2008) användes. 
För de elever som vid den kartläggningen visade många utvecklingsområden gjordes 
en uppföljande intervju utifrån intervjuguide 1. 

Ansvarig lärare uttryckte att resultatet av kartläggning samt efterföljande intervju 
synliggjorde elevens behov bättre i det fortsatta arbetet med eleverna och 
arbetssättet gav därmed lärare en möjlighet att hitta lämpliga anpassningar 
(Skolverket, 2015a). Det uppstod dock en svårighet att använda sig av matematisk 
kartläggning vid intag av nya elever då den valda vuxenutbildningen använder sig av 
intag var tredje vecka. Detta för att kunna bedriva vuxenutbildningen året om (SFS 
2010:800). Då elevernas kurser varar i vissa fall varar under väldigt kort tid påverkas 
lärarnas arbete med eleverna. Det gjorde att det inte var helt enkelt att samla de nya 
grupperna då det var svårt att hitta tid i lärarens men även elevernas olika scheman. 
Den ansvarige läraren uttryckte detta i den avslutande intervjun och påpekade att 
tidsbristen påverkar arbetet. 
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Det fanns också en risk att den matematiska kartläggningen kunde peka ut elevers 
svårigheter i ett alltför tidigt skede. De elever vi ville fånga upp kan ha negativa 
erfarenheter av sin skolgång, vilket kan vara djupt rotat (Mouwitz, 2002; Palmer, 
2010). Risken finns att elevens upplevelse av skolmatematiken införlivas och att den 
dikotoma föreställningen av att vara icke matematiska bekräftas (Palmer, 2010). 

De intervjuer som först gjordes med eleverna utifrån intervjuguide 1 tog dessutom för 
lång tid och rymdes inte inom lärarnas arbetstid. På så sätt blev det inte en extra 
anpassning (Skolverket, 2015a). För att tidsmässigt passa in i verksamheten 
utformades en enkät med uppföljande intervju där intervjuguide 2 användes. 

Enkäten är utformad så att eleven själv fick ange sitt eventuella behov och kan därmed 
bestämma hur och om den ville gå vidare med det stöd som erbjöds (Borgström & 
Gougoulakis, 2006). Då många elever har kurser som varar under kort tid gav enkäten 
möjlighet att snabbare fånga upp elever med svårigheter i matematik (Skolverket, 
2015a). Intervjuguide 2 medförde att varje enskild lärare hade möjlighet att använda 
sig av den inom sin arbetstid. Den blev därmed en del i lärarens ordinarie arbete med 
eleverna, där extra anpassningar ingår (Skolverket 2015a). Enkäten med efterföljande 
intervju gjorde även att man på ett enkelt sätt kunde möta elevens behov och 
förutsättningar (SFS 2010:800), då elever är en heterogen grupp med olika 
erfarenheter av studier (Gustavsson, L & Mouwitz, L, 2002; Larsson & Olsson, 2006). 

Vid dokumentationen av det som kom fram i enkäten och den uppföljande intervjun 
användes OneNote.  Svaren på enkäten scannades och stödord från intervjun gjordes i 
punktform och fördes in under respektive elev. Genom att först använda enkäten och 
sedan intervjun, möjliggjordes genomförandet av matematisk kartläggning nu istället i 
samråd med eleven. För de elever som visade många utvecklingsområden kunde sedan 
erbjudas orienteringskurs och tillsammans med eleven utforma dess innehåll. Vid 
upprättande av orienteringskurser och dess innehåll upplevdes, att målet för kursen 
och anpassningar som skulle göras för att nå målen, måste innehålla elevens ansvar för 
sina studier. De elever som läser på vuxenutbildningen är vuxna och vill bli behandlade 
som vuxna (Mouwitz, 2002). 

Resultatet av processen visar att den strategiska handlingsplanen först bör använda 
enkäten, uppföljande intervjuer med intervjuguide 2 och därefter göra en 
matematisk kartläggning. Dessa delar utgör sedan en bra grund för rutiner kring 
dokumentation av extra anpassningar med elever i behov av utökat stöd i matematik 
för den valda vuxenutbildningen. Genom att sedan komplettera med kartläggning på 
organisations- och gruppnivå synliggörs hela elevens studiesituation. Även de 
anpassningar som beslutas dokumenterar läraren, vilka sedan ligger som grund i 
orienteringskursen, där elevens önskemål och förutsättningar ingår, vilket även 
Skolverket (2015a) påpekar. Orienteringskurser är ett sätt som ger lärarna möjlighet 
att möta elevens behov ytterligare, det vill säga för de elever som är i behov av utökat 
stöd i matematik. En vanlig önskan från eleven är enskild undervisning. Samtidigt vill 
man som lärare att eleven ska ingå i den ordinarie undervisningen, vilket visar på ett 
dilemmaperspektiv (Nilholm, 2005). Målen för orienteringskursen som dokumenteras 
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tillsammans med eleverna gör det möjligt att bedöma, värdera och dokumentera de 
kunskaper eleven har (Skolverket, 2015a). Det är en bra grund för vidare arbete med 
eleverna och att undervisningen på ett bättre sätt utgår från elevens förkunskaper och 
behov (SFS 2010:800). Tidigare var formen för dokumentation av orienteringskurser på 
denna vuxenutbildning godtycklig och upp till varje lärare att utforma. Genom att nu 
dokumentera tydliga mål finns möjlighet att synliggöra alla delar av lärprocessen. Inte 
bara provresultat dokumenteras, utan även processen i individens utveckling 
synliggörs. Den dokumentation som görs kan sedan vara en del i det intyg som ska 
utfärdas efter avslutad orienteringskurs (SFS 2010:800). 

Vilka förutsättningar behövs för att dokumentation och uppföljning ska fungera 
inom vuxenutbildning? 

Då vuxenutbildningen inte är skyldig att utforma åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) var 
det intressant att undersöka hur en dokumentation likt den skulle kunna se ut. För att 
följa Skollagens krav på flexibilitet och individualisering i vuxenutbildning (SFS 
2010:800) är det av vikt att lärare följer upp och utvärderar hur den egna 
undervisningen fungerat i syfte att passa elevens behov (Skolverket 2015a). Lärarna 
uttryckte att det inte görs någon utvärdering och uppföljning och att det därför blir 
svårt att utvärdera arbetet. Den strategiska handlingsplanen kan därmed vara en del i 
detta och rektorn ansåg att den även kunde ligga som grund för det långsiktiga arbetet 
med vuxenutbildningen. Vid intervjun med den ansvariga rektorn uttrycktes att 
dokumentation inte ska vara en belastning i lärarnas arbete med eleverna. Samtidigt 
uttryckte lärarna, i den inledande intervjun, att dokumentation var ett sätt att 
synliggöra det arbete som lärarna gör. För att arbetet med eleverna ska kunna följas 
upp och utvärderas blir därmed dokumentation central. 

Vid utformningen av den strategiska handlingsplanen synliggjordes vikten av 
samarbetet mellan elev och lärare, där ett tydligt gemensamt mål utarbetas och som 
man tillsammans strävar efter att uppnå. Utvärdering och uppföljning får en central 
betydelse för att kunna nå målen för alla. Det är av vikt att det inte blir en diagnostisk 
praktik. Rektorn uttrycker i intervjun att dokumentationen inte får bli det centrala, 
vilket skulle medföra risken att den formalistiska praktiken eller delegationspraktik 
(Asp-Onsjö, 2008) får dominera. 

Då det är vuxna elever, finns ett stort behov av att kunna påverka sina egna studier och 
få ta med sina erfarenheter in i lärprocessen (Borgström, Gougoulakis, 2006). Det blir 
därmed av vikt att de är delaktiga i den dokumentation och de åtgärder som görs, vilket 
även är ett sätt att bemöta den vuxna med respekt och förhoppningsvis öka dennes 
motivation (Skolverket, 2015a). 

Genom att fortsätta utveckla den strategiska handlingsplanen och som lärare vara 
medveten om vem den vuxna eleven är och hur denne lär sig (Gustavsson L & Mouwitz 
L, 2002; Borgström, Gougoulakis, 2006) samt uppmärksamma den norm som råder 
(Elmroth, 2012) blir det ett bättre arbete med eleverna. De som finns utanför normen 
blir objektiverade och stereotypiserade och det som är mest vanligt står för det 
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normala (Elmroth, 2012). Det gäller att man för denna diskussion kring normer i 
arbetslagen och att man medvetet bygger kulturen utifrån tydliga värderingar som 
sedan skapar önskade attityder och beteenden (Frisén&Hwang, 2014). Ett strategiskt 
arbete och en medvetenhet hos lärare och personal kan leda till att en dialogisk praktik 
(Asp-Onsjö, 2008) främjas. Studier har visat att skolor med ett medvetet och reflekterat 
sätt att se på skolans uppdrag, samt ett tydligt ledarskap, gett mindre beroende av stöd 
av experter. De specialpedagogiska kompetenserna har istället använts i det 
förebyggande arbetet som en integrerad del av verksamheten (Skolverket, 2003). 
 
Om det ovan nämnda görs tillsammans med elevenkäten, intervjun och den 
matematiska kartläggningen ger det möjligheten att få en helhetsbild av 
matematiksvårigheterna och man synliggör stimulusdimensionen, responsdimensionen 
samt den sociala dimensionen (Lunde, 2011). Det ger då en dynamisk förståelse av 
elevens svårigheter och lärandet ses som en process (Engström, 2003; Lunde 2011). 
Det möjliggör även att det kritiska perspektivet (Engström, 2003, Nilholm, 2005) blir 
utgångspunkten i diskussionerna kring arbetet med elever i behov av utökat stöd. 
 
Idag genomför lärarna enkäten med samtliga elever vid intag och följer upp med ett 
samtal. Lärarna använder sig, helt eller delvis, av intervjuguiden och dokumenterar 
svaren i gemensamma OneNote. Jag upplever att nyanserade diskussioner nu förs 
aktivt i arbetsrummet kring bland annat lärmiljön och hur den kan anpassas för 
eleverna. En dialogisk praktik har främjats (Asp-Onsjö, 2008), där det kollektiva 
ansvaret betonas istället för speciella elevstödjande insatser (Skolverket, 2003). 
Lärarnas arbete blir därmed välplanerat och metodiskt och den strategiska 
handlingsplanen gör därmed skäl för sitt namn. 

5.1 Metoddiskussion 

Forskningsetiska principer 

Valet av metod var aktionsforskning, vilken valdes utifrån syftet och de frågeställningar 
studien hade. Det var en form av aktionsforskning, där förändring och utveckling av en 
praktik är central (Christofferssen, Johannessen, 2015; Kemmis & Mctaggart, 1988). En 
styrka som metoden har är att den utgår från praktikens frågor (Rönnerman, 2004), 
vilket lärarna i min studie ansåg var positivt. Jag upplever att aktionsforskning främjar 
en dialogisk praktik (Asp-Onsjö, 2008) då metoden synliggjorde vikten av samarbete 
mellan lärare i arbetet med elever i svårigheter. Med hänsyn till de forskningsetiska 
principerna kan det bli ett dilemma när det gäller huvudregel 4, konfidentialitetskravet. 
Eftersom metoden är praktiknära medför det en större risk att informanterna i studien 
går att identifiera. Jag upplever att denna regel är av vikt att reflektera kring innan man 
väljer aktionsforskning som metod. 
 
Tillförlitlighet 
Aktionsforskning är inte knuten till någon direkt metod utan kan behandla flera olika 
metoder (Denscombe, 2009). Jag har använt mig av reflektionsprotokoll, där 
diskussioner och reflektioner antecknats under arbetets gång. Ytterligare en metod var 
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kvalitativ forskningsintervju, där informanterna var de undervisande lärarna och 
ansvarig rektor vid den valda vuxenutbildningen. Detta gav en möjlighet till 
triangulering. 

Trovärdighet 

Vid de inledande intervjuerna med lärarna och intervjun med ansvarig rektor, 
informerades de om vad intervjun skulle behandla och de fick frågorna först vid 
intervjutillfället. Det kan ha påverkat resultatet när det gäller till exempel trygghet i 
intervjusituationen. Intervjuer var en lämplig metod, då det visade sig att de var viktiga 
för resultatet och de aktioner som genomfördes. Inför den avslutande intervjun fick 
ansvarig lärare ta del av frågorna i förväg, vilket jag upplevde positivt. Hen fick därmed 
tid för reflektion. Vid samtliga intervjuer har jag låtit informanterna ta del av 
sammanställningen av intervjuerna vilket ökar studiens trovärdighet. 
 
Genom att använda sig av aktionsforskning blir man som forskare en del av 
verksamheten och det ger möjlighet till större inblick i den. Det kan även vara en 
svaghet, eftersom det är svårt att som forskare vara en del av den studerande 
verksamheten, då det kan bli ett hinder att beskriva kontexten på ett tydligt sätt 
(Bogdan & Biklen, 1998). Exempelvis när jag förde mina anteckningar efter diskussioner 
och gjorde reflektioner med ansvarig lärare kunde jag se att jag tagit saker för givet 
utan att ifrågasätta. Det är av vikt att vara medveten om vad som uppfattas som 
normalt eller inte för att få förståelse för de gränser som skapas i verksamheten 
(Elmroth, 2012).   

Generaliserbarhet 

Aktionsforskning är praktiknära, vilket kan göra det svårt att generalisera resultatet 
(Denscombe, 2009). För att öka generaliserbarheten för denna studie hade det varit 
intressant att ta del av arbetet med SUM-elever vid fler vuxenutbildningar. 
 
Denna studie genomfördes under cirka femton veckor, vilket påverkar resultatet då 
tiden är begränsad och man måste göra avgränsningar på studiens innehåll. Delvis är 
det bra med tidsramar som är avgränsade då det medför ett tydligt fokus på studien. 
Däremot hade mer tid gett möjligheten att utöka studien med aktioner, där man 
involverat lärare som undervisar i andra ämnen för att undersöka om arbetssättet går 
att applicera i övriga ämnen. Det hade även medfört att studien ökat sin 
generaliserbarhet vid den valda vuxenutbildningen. 

5.2 Framtida forskning 

Aktionsforskningen kan ses som en del i det livslånga lärandet, då problem sällan är 
lösta efter en enskild studie utan det är en ständig process (Johnson & Christensen, 
2004). För fortsatt forskning vore det intressant att studera om, och i så fall hur, den 
strategiska handlingsplanen ger någon effekt, gällande utvärdering och uppföljning av 
extra anpassningar men även kvalitetsarbetet, vid den valda vuxenutbildningen. 
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För vidare forskning vore det även intressant att studera speciallärarrollen inom 
vuxenutbildningen och om och i så fall hur, den skiljer sig från grundskolan och 
gymnasiet. 

Det har visat sig att drygt sju av tio elever slutförde sina studier under 2014 vid 
vuxenutbildningen i Sverige. Denna siffra har varit densamma under de senaste tio 
åren (Skolverket, 2015b). Varför fullföljer eleverna inte sina studier? Kan det kopplas till 
lärarnas medvetenhet om hur vuxna lär sig? Numera ska lärarutbildningen även 
behandla vuxenutbildningen (SFS 2010:541). Hur tar man upp vuxnas lärande i 
lärarutbildningen? 

TIMSS och PISA används flitigt i skoldebatten idag, då de bland annat pekar på att 
elevernas kunskaper i matematik har försämrats (Skolverket, 2014f). Hur påverkar det 
vuxenutbildningen? 

Fortsatt forskning inom vuxenutbildningen skulle kunna innebära att, om man en gång 
varit en SUM-elev behöver man inte nödvändigtvis fortsätta vara det. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Inledande intervju, lärare 

Inleda med att information om extra anpassningar. 

Uppmärksamma och identifiera behov 

 Hur uppmärksammar vi elever som inte når kunskapskraven i respektive 
kurs? 

 Vilka rutiner har vi som säkerställer att lärare och övrig personal fångar upp 
sådana risksignaler? 

 Var, när och hur upptäcker man svårigheterna? 

 Hur har undervisningen utformats och anpassats för att ge bra 
förutsättningar för eleven att utveckla förmågorna och kunna visa de 
aktuella kunskaperna? 

 På vilket sätt har elevens intressen och erfarenheter haft inflytande på 
undervisningen? 

Olika former av extra anpassningar 

 Vilka olika former av extra anpassningar har vi utvecklat för att elever ska 
klara undervisningen? 

 Hur arbetar vi för att uppmuntra elever som inte tror att de kan? 

 Ge exempel på hur i på skolan kan stödja en elev som funktionsnedsättning. 

 Vilken kompetensutveckling har lärare och övrig personal på skolan behov 
av när det gäller extra anpassningar och funktionsnedsättningar? 

Uppföljning och utvärdering av extra anpassningar 

Hur arbetar lärare för att rektorn ska få en sådan överblick över de extra anpassningar 
att rektorn kan: 

- Följa upp och se till att arbetet med de extra anpassningarna är effektiva 

- Utvärdera arbetet med de extra anpassningarna i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

- Uppmärksamma behov av kompetensutveckling för personalen inom området 
extra anpassningar? 



 

7.2 Bilaga 2 

Intervju med ansvarig rektor 

- Hur följer du upp och utvärderar arbetet med extra anpassningar? Styrkor och 
svagheter med det arbetssättet? 

- Vad är bra och mindre bra med nuvarande dokumentation? 

- Vad behöver förbättras och hur enligt dig? 



 

7.3 Bilaga 3 

Reflekterande intervju med ansvarig lärare efter forskningens slut 
 
Kan du sammanfatta de tankar och reflektioner du har kring formen av dokumentation 
som vi arbetat fram. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du? 
 

- Kartläggning gruppnivå 
- Intervju 
- Enkät med uppföljande intervju 
- Dokumentation i OneNote 
- Innehållet i dokumentationen 

 
Vad tar du med dig utifrån de aktioner vi gjort under denna termin?  
(kartläggning, intervju, enkät, lektionsupplägg) 
 
Vad i din syn på elever i behov av stöd i matematik har förändrats? På vilket sätt?  
 
Vad i ditt sätt att se på lärande i matematik har förändrats under och i samband med 
förändringsarbetet? På vilket sätt? Förklara hur du tänker/agerar idag. 
 
Vad har planeringen av undervisningen gett dig för nya sätt att förstå/tänka om 
matematikundervisningen? Förklara! 
 
Hur skulle du vilja fortsätta arbeta med formen av dokumentation i fortsättningen? 
Beskriv! 



 

7.4 Bilaga 4 

Reflektionsprotokoll 
 
Datum Gjort Vad fungerade? Vad fungerade 

inte? 
Det här tar jag med 
mig till nästa gång… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

7.5 Bilaga 5 

 

Intervjuguide 1 elev 

 Kön?  

 Ålder?  
 
Boende  

 Hur bodde du när du gick i skolan? 

 Hur bor du nu?  

 Hur länge har du bott där?  

 Skulle du vilja flytta? Vart?  

 Vilka bor du med?  
 
Familj  

 Har du någon familj? 

 Vad arbetar dom med? 

 Hur har synen hemma varit kring studier? 
 
Fritid  

 Vad gör du på din fritid?  
 

Skola  

 Vad tycker/ tyckte du om att gå i skolan? Favoritämnen?  

 Vad tyckte dina föräldrar om hur det gick för dig i skolan? Var det viktigt att det 
gick bra? Hur vet du det? 

 Yrkesdrömmar? 
 
Motivation   

 Vad gör dig motiverad? 

 När känner du dig misslyckad? Lyckad? 
 
Matematik 

 Vad tyckte du om matematiken i skolan?  

 Har din syn på matematik förändrats efter din skoltid? Om så, på vilket sätt?  

 Vad tycker du att du är bra på i matematik? Kan det ha något att göra med 
utformningen av den undervisning du har fått?  

 Finns de något område i matematiken som du tycker är extra besvärligt eller 
som du upplever att du har svårt att se nyttan av? Kan det ha något att göra 
med utformningen av den undervisning du har fått? 

 Vilken roll skall läraren ha för att du bäst skall kunna lära dig matematik?  



 

 Hur ser en typisk matematiklektion ut? Hur ser fördelningen av tid ut som läggs 
på lärargenomgång, enskilt arbete med räkning av arbetsuppgifter i boken, 
gemensamma diskussioner, laborativa inslag, etc.?  

 På vilket sätt får du vägledning och återkoppling på ditt arbete? Skulle du vilja 
ha det på något annat sätt?  

 Hur tycker du att en bra matematiklektion ser ut?  

 Ge exempel på hur du bäst lär dig matematik? Hur skall undervisningen 
utformas för att detta skall ske?  

 Ge exempel på utformning av undervisning som du tyckte att du inte lär dig så 
mycket av.  

 Kan du beskriva vilka egenskaper en bra matematiklärare har? 
 



 

7.6 Bilaga 6 

 

Elevenkät 

Frågor till studerande i matematik 

 

Namn:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon:………………………………………………………Mobil:…………………………………………………… 

 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vilka kurser i matematik har du läst tidigare? 

 

 Vilka matematikkurser har du betyg i? 

 

 Vilka andra kurser läser du denna termin? 

 

 Varför läser du matematik? 

 

 Vilka är dina tidigare erfarenheter av matematik? 

 

 Något övrigt som vi lärare bör känna till om dig (läs- och skrivsvårigheter, 
hörselnedsättning…)? 



 

7.7 Bilaga 7 

Intervjuguide 2 Elev 

 

Tidigare erfarenheter av matematik.  

Syftet är att få elevens berättelse och upplevelse av sin skolgång. 

 Vilka är dina tidigare erfarenheter av studier i matematik?  

 

Mål men studier. 

Syftet är att använda sig av elevens mål i arbetet med eleven för att kunna skapa 
kortsiktiga och långsiktiga mål. 

 Vad har du för mål med dina studier? 

 

Studieteknik 

Syftet är att få en bild över eleven totala livssituation för att möta elevens behov samt 
ge verktyg till god studieteknik.  

 Hur ser din livssituation ut? Familj? CSN? Arbetar? 

 Vad gör dig motiverad? 

 När känner du dig lyckad? Misslyckad? 

 Eventuellt använda sig av ”studieteknik-papper” 

Boka nästa tid för att ses och följa upp studierna. 



 

7.8 Bilaga 8  

Struktur och OneNote 

Struktur i OneNote 
 

 
 
Struktur efter cykel 1 
 

 
 
 



 

Struktur efter cykel 2 
 

 



 

7.9 Bilaga 9 

Enkät elevssvar 
 

 



 

7.10 Bilaga 10 

Exempel på dokumentation som fördes 

 
Matematisk kartläggning (McIntosh): 
  
Styrkor: 

 Uppåträkning stora tal. Använda positionssystemet för att lägga till 10, med 
hundratalövergångar. 

 Begreppet täljaren 
 Relativ storlek på tal i decimalform, positionssystemet i decimalformen och att det 

mellan två decimaltal alltid finns många tal.  
 Relativ storlek på tal i decimalform. Förutsätter förståelse för hur tal skrivs i 

decimalform.  
 Procentbegreppet 
 Uppskattning och bedömning av svarets rimlighet.  
 Proportionalitet i praktiskt sammanhang 

  
Utvecklingsområden: 

 Relativ storlek på tal i bråkform och decimalform 
 Uppskattning av storleken på bråk med olika nämnare och rimlighetsbedömning av 

svaret *** 
 Enkel procenträkning 
 Innebörden av multiplikation med ett tal mellan 0 och 1. 
 Sambandet multiplikation och division. 
 Innebörden av division med ett tal mellan 0 och 1 
 Förståelse för multiplikation med tal mellan 0 och 1. 

  
Intervju: 
  
Mål med studier: 
 Elevens långsiktiga mål med studierna är att söka in på polisutbildningen. 
 Eleven uttrycker själv en vilja att lära sig 
 Eleven har en relativt god studieteknik 

  
Utvecklingsområden: 

 Behöver hjälp att avgränsa matematiken och skapa delmål 
 Våga be om hjälp 
 Påminna om yttre påverkbara faktorer som påverkar när det går bra och när det går 

dåligt, arbeta med SRL 



 

 

Sammanfattning:   

Elevens matematiska styrkor är positionssystemet för att lägga till 10, med 
hundratalövergångar, begreppet täljaren samt relativ storlek på tal i decimalform. Hon visar 
även styrkor i förståelsen för begreppet procent samt att kunna uppskatta och bedöma 
svarets rimlighet.  

Utvecklingsområden gällande matematik är bråkräkning, procenträkning samt innebörden 
av sambandet mellan multiplikation och division. 

Hennes långsiktiga mål med studierna är att hon vill läsa komma in på polisutbildningen. 
Hon har en vilja att lära sig och har en relativt god studieteknik. Det hon bör utveckla är att 
våga fråga om hjälp samt avgränsa matematiken och skapa delmål. Det är av vikt att 
påminna om yttre påverkbara faktorer som påverkar när det går bra och när det går dåligt, 
arbeta med SRL 

  

Eleven är i behov av stöd och extra anpassning i form av att: 
  
  

Lärare hjälper eleven med planeringar som innehåller prioriterade, konkreta och 
överblickbara kortsiktiga uppgifter och mål. 

   

Lärare försäkrar sig om att eleven förstått instruktionerna och kommer igång med arbetet.    

Samtliga undervisande lärare ska ha vetskap om och förståelse för elevens förutsättningar 
och behov, samt de extra anpassningarna som ska göras.  

   

Samtliga lärare har en tydlig struktur på lektioner och genomgångar, tydliggör när, var, hur 
och konkretiserar uppgifterna med visuellt stöd.  

   

Hjälpa eleven att schemalägga matematikpassen till de positioner då det är färre elever.    

 

Orienteringskurs 

Eleven är i behov av stöd och extra anpassning i form av att: 
  

Lärare försäkrar sig om att eleven förstått instruktionerna och kommer igång med 
arbetet. 

  

Lärare hjälper eleven med planeringar som innehåller prioriterade, konkreta och 
överblickbara kortsiktiga uppgifter och mål. 

  

Samtliga undervisande lärare ska ha vetskap om och förståelse för elevens förutsättningar 
och behov, samt de extra anpassningarna som ska göras. Elevens visuella arbetsminne 
och praktiska förmåga ska tillvarata. 

  

att samtliga lärare har en tydlig struktur på lektioner och genomgångar, tydliggör när, var, 
hur och konkretiserar uppgifterna med visuellt stöd.  

  

Hjälpa eleven att schemalägga matematikpassen till de positioner då det är färre elever.   

  

Behov av orienteringskurs 
Beskriv vilket behov som eleven har i olika lärmiljöer inom verksamheten (denna del kan hämtas från den 



 

pedagogiska bedömningen i den aktuella utredningen): 

Elevens samlade behov av stöd och anpassningar är omfattande och behövs under en längre tid, vilket 
medför att det räknas som behov av orienteringkurs. Det handlar om: 
  

a) Att läsa matematik i mindre grupp och lugnare studiemiljö med specialpedagogiskt stöd utöver 
ordinarie undervisning (underlätta vid genomgångar för att komma igång med och genomföra 
arbetsuppgifterna). Behandla de utvecklingsområden som framkom i den matematiska 
kartläggningen (se pedagogiska bedömning). 

 
b) Att ha täta samtal och få motivationsstöd så att skolarbetet känns hanterbart och att närvaron 

blir hög, exempelvis att man går igenom att schemat och innehållet på kurserna fungerar för 
eleven. Samtalen ska även belysa hur lärarna genomför de extra anpassningarna och hjälper 
henne att hitta fungerande strategier/ strukturstöd. 

 

c) Att säkerhetsställa att lärarna kontinuerligt får information om hur eleven upplever kurserna 
och den totala skolsituationen för att vid behov anpassa stödet ytterligare.  

  

Åtgärder 
Beskriv vilka åtgärder som skolenheten bedömer är nödvändiga för att tillgodose elevens behov av stöd i 
olika lärmiljöer inom verksamheten.  
  
Åtgärd: 
  

Åtgärd Omfattning i tid Ansvarig för 
åtgärden, samt 
befattning 

a) Att läsa matematik i mindre och lugnare 
studiemiljö med specialpedagogiskt stöd 
(underlätta vid genomgångar för att komma 
igång med och genomföra arbetsuppgifterna). 
Behandla de utvecklingsområden som framkom i 
den matematiska kartläggningen (se 
pedagogiska bedömning). 

  
  

Ett till två 
matematikpass 
utanför elevens 
ordinarie schemalagda 
tid för matematik 

 Åtgärden utförs 
av Kristina 
Wiberg, 
speciallärare 

b) Täta samtal och motivationsstöd (innehåll se 
behovsrutan). 

  

20- 30 minuter 
schemaläggs vid två 
tillfällen under veckan 

Åtgärden utförs 
av Kristina 
Wiberg, 
speciallärare 

c) Samtal med/ information till lärarna En gång per vecka till 
en början, därefter vid 
behov. 

Åtgärden utförs 
av Kristina 
Wiberg, 
speciallärare 

Detta följs upp och utvärderas om 3 veckor.     
 

 

onenote:Ma1b.one#Pedagogisk%20bedömning&section-id={29FC02A7-214F-478F-A783-EF3820A639B6}&page-id={DACC603F-B1FF-4B34-8E11-7BE0B9005102}&base-path=//G:/Natur/Matte/Ma1/Matte 1


 

7.11 Bilaga 11 
Exempel på dokumentation i OneNote 

Långsiktigt mål:  

Elevens mål med studierna är att kunna söka till polisutbildningen. 

Kursens mål: 

Målet med kursen är att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och 

resultat. 
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en 

modells egenskaper och begränsningar. 
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, 

samhälleligt och historiskt sammanhang. 
 

Anteckningar   

Planera matematiken utifrån hur eleven arbetar vilket bör göras på måndagar.    

Lärare hjälper eleven med planeringar som innehåller prioriterade, konkreta och 
överblickbara kortsiktiga uppgifter och mål. 

   

  
  

Vecka Innehåll Kommentarer 

V38 Tisdag:  
Diskuterat innehållet och målet med kursen och hur 
vi ska lägga upp studierna. 

 
 

V 39 Tisdag: 
Arbetat med aktivitet 3 

 

V 40 Tisdag:  
Förberett inför provet 

 

v41 Tisdag:  
Genomgång av prov statistik och sannolikhet provet 
  
  

V41 kommer Maria att arbeta onsdag 
samt vara borta fredag. 
Avbröt då Maria inte mådde bra. 
  
Hon fick i uppgift att göra diagnosen på 
kapitel 3 till torsdag. 

  Torsdag:  
Vi bestämde att hon skulle gå vidare med kapitel 4. 
Hon har fått en detaljplanering om vad hon ska göra 
varje dag. 

Hon hade inte gjort diagnosen. 

      

v42 Måndag:  
Kollade om hon skulle jobba denna vecka, ingen 

  



 

hade ringt än så hon räkna efter planering. 

  Tisdag: Hon jobbar enligt planering   

  Onsdag: Hon jobbar enligt planering   

V43 Tisdag: Hon jobbar enligt planering Hon ligger efter planeringen 

  Onsdag: Hon jobbar enligt planering Frågar om hjälp under lektionerna. 
Skulle behöva boka en tid med henne 
för att följa upp och göra aktiviteter 

V 44 Egna studier   

V 45 Gick igenom algebra tillsammans med en annan elev Hon var aktiv under denna lektion.  

V46 Suttit i samtal kring hur hon upplever studierna Hon jobbar på och ska göra prov på 
måndag. Vi pratar en lång stund om hur 
motivationen ska öka. Eleven uttrycker 
en frustration kring varför hon ska 
kunna detta då hon ska bli polis.  

V 47 Gjorde provet del 1   

V 48 Gjorde provet del 2   

 
 

 


