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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att bidra med en bild av hur enskilda lärare och 

lärararbetslag förstår extra anpassningar i matematik. Lärararbetslags förståelse av 

matematiksvårigheter är avgörande för vilka elever som får extra anpassningar och hur 

dessa utformas.   

 

I studien undersöks och skapas en bild av den förståelse som vuxit fram under de tre år 

som gått sedan lagändringen/genomförandet 2014. Studien har en hermeneutisk ansats 

och bygger på en enkät, studier av elevers skriftliga individuella utvecklingsplaner och 

två fokusgruppsdiskussioner med lärararbetslag för elever i årskurs 3. Empirin är tolkad 

utifrån det matematikdidaktiska och specialpedagogiska fältet med extra anpassningar 

som forskningsområde. Resultatet analyseras utifrån Goffmans teori om det främre 

rummet och med inspiration av analysmetoden Grounded Theory.   

 

I resultatet framgår att lärarna inte uppfattar någon tydlig gräns mellan ledning och 

stimulans, och extra anpassningar. Lärarna uttrycker att de möter eleven där den är, 

anpassar och individualiserar och att det sker inom ramen för ordinarie undervisning. 

Lärarna ser inte extra anpassningar som något nytt efter lagändringen, utan något som 

har funnits med i undervisningen långt tidigare. Samtidigt beskriver lärarna att 

undervisning och material anpassas mer idag. I matematik är de extra anpassningarna 

tydligt målrelaterade, framförallt färdighetsbaserade, samtidigt som arbetssätten och 

arbetsformerna för anpassningarna inte tydliggörs.  

 

I elevernas individuella skriftliga utvecklingsplaner är det ibland svårt att utläsa, om 

insatserna är en framåtsyftande planering eller en extra anpassning. Extra anpassningar 

dokumenteras och hanteras på olika sätt i de olika lärararbetslagen. Lärararbetslagen 

upplever dokumentationen som problematisk och tidskrävande.  

 

I studien synliggörs styrkan av arbetslagsarbete. Lärarna i arbetslagen visar på en 

ambition att vilja förstå och följa skolans styrdokument.   

 

Nyckelord 
Ledning och stimulans, matematiksvårigheter, individuella utvecklingsplaner, lärares 

förståelse. 
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Abstract 
The purpose of the study is to investigate and create a vision of how individual teachers 

and teams of teachers understand the concept of special adjustments in Mathematics. 

Teachers' understanding of mathematical difficulties is important for which pupils get 

special adjustments and how they are designed. 

 

The study examines and creates a view of understanding that has been developed since 

the amendment of the Swedish School Law in 2014. The approach of the study is 

hermeneutic and is based on a survey, studies of individual development plans and two 

focus group discussions with teams of teachers for students in the 3
rd

 grade. The 

empiricism is interpreted from the mathematic didactics and the special pedagogical 

area, with special adjustments as the research area. The result is analyzed based on 

Goffman's theory front stage and inspired by the Grounded Theory analysis method. 

 
The result shows that the teachers do not perceive a clear line between management and 

stimulus, and special adjustments. The teachers express they support the student in its 

starting-point. The teachers’ education is adjusted and individualized through the frame 

of ordinary education. The teachers do not see special adjustments as something new 

after the amendment of the law, rather as something that has been present in the 

education for a long time. At the same time the teachers need to modify their teaching 

and material more today. The special adjustments in Mathematics are explicitly target 

related, especially mathematic skills.  Working methods for the adjustments are not 

clarified.  

 
In the individual development plans it is sometimes hard to determine if the input is a 

forward looking plan or a special adjustment. Special adjustments are documented and 

handled in different ways. The teachers’ experience the documentation as problematic 

and time consuming.  

 

In the study it is possible to determine the power of working in teams. The teachers 

show an ambition of understanding and following the regulatory documents of the 

school. 

 

Keywords 
Management and stimulus, mathematical difficulties, individual development plans, 

teachers’ understanding. 

 

 

  



  
 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 5 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 5 

3 Teoretiskt perspektiv __________________________________________________ 6 
3.1 Hermeneutisk vetenskapsteori _______________________________________ 6 

3.2 Goffmans teori om det främre rummet _________________________________ 7 

4 Litteraturgenomgång _________________________________________________ 8 
4.1 Styrdokument ____________________________________________________ 8 

4.1.1 Ledning och stimulans __________________________________________ 9 

4.1.2 Extra anpassningar ____________________________________________ 9 

4.1.3 Intensifiering av extra anpassningar _______________________________ 9 

4.1.4 Särskilt stöd __________________________________________________ 9 

4.1.5 Individuella utvecklingsplaner ___________________________________ 9 

4.2 Specialpedagogiskt perspektiv på extra anpassningar ____________________ 10 
4.2.1 Hur man kan förstå stödåtgärder och anpassningar __________________ 10 

4.2.2 Lärararbetslags kollektiva förståelse _____________________________ 11 

4.2.3 Dokumentationsarbete med fokus på extra anpassningar ______________ 12 

4.3 Matematik- elevers svårigheter och behov _____________________________ 13 

4.3.1 Hur man kan förstå matematiksvårigheter _________________________ 13 

4.3.2 Hur man kan förstå tidiga insatser _______________________________ 15 

4.3.3 Hur arbetssätt och arbetsformer kan stödja arbetet med extra anpassningar

 _______________________________________________________________ 15 

4.3.4 Hur man kan förstå inkludering utifrån elevers svårigheter och behov ___ 17 

5 Metod _____________________________________________________________ 19 
5.1 Urval __________________________________________________________ 19 

5.1.1 Urvalsgrupperna _____________________________________________ 19 

5.2 Metodval _______________________________________________________ 19 

5.3 Genomförande __________________________________________________ 20 
5.4 Analysmetod ____________________________________________________ 22 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet _____________________________________ 23 
5.6 Forskningsetiska principer _________________________________________ 24 

6 Resultat ____________________________________________________________ 25 
6.1 Resultat: enkätsvar och fokusgruppsdiskussioner _______________________ 25 

6.1.1 Lärarnas förståelse av extra anpassningar _________________________ 25 

6.1.2 Lärarnas beskrivning av extra anpassningar i matematik _____________ 26 

6.1.3 Lärarnas identifiering av elevers behov av stöd _____________________ 27 

6.1.4 Lärarnas beskrivning av en förändrad undervisning _________________ 28 

6.1.5 Lärarnas beskrivning av undervisningen utifrån extra anpassningar ____ 28 

6.1.6 Lärarnas förståelse för samverkan gällande extra anpassningar ________ 29 



  
 

iv 

6.1.7 Lärarnas beskrivning av dokumentation av extra anpassningar i IUP ____ 29 

6.2 Resultat: elevernas IUP ___________________________________________ 30 
6.2.1 Extra anpassningar ___________________________________________ 31 

6.2.2 Utvecklingsbehov _____________________________________________ 32 

7 Analys och resultatdiskussion__________________________________________ 33 
7.1 Specialpedagogiskt perspektiv på extra anpassningar ____________________ 33 
 _________________________________________________________________ 33 

7.2 Matematik- elevers svårigheter och behov _____________________________ 39 

8 Avslutande diskussion ________________________________________________ 44 
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 45 
8.2 Fortsatt forskning ________________________________________________ 46 

Referenser ___________________________________________________________ 47 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A: Enkätfrågor __________________________________________________ I 
Bilaga B: Frågor till fokusgruppsdiskussionerna ____________________________ II 

 



  
 

5 
 

1 Inledning  
Den statliga styrningen av skolan har, efter kommunaliseringen 1991, successivt ökat, 

vilket innebär ökade krav på uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse och kvalitet 

(Asp-Onsjö, 2011, 2012; Lindgren, 2014). Kraven på dokumentation av enskilda 

elevers lärande har därför ökat, till exempel genom upprättande av skriftliga 

individuella utvecklingsplaner, samt utredningar av enskilda elever och elevers särskilda 

behov (SFS 2010:800). Detta arbete har upptagit allt större del av lärares arbetsuppgifter 

och arbetstid (Krantz & Linnér, 2017). Från politiskt håll har man under de senaste åren 

poängterat undervisning som skolans huvuduppgift och i propositionen ”Tid för 

undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram” föreslogs 

förändringar för att förtydliga och underlätta lärares arbete med särskilt stöd (Prop. 

2013/14:160). Hösten 2014 genomfördes därför en förändring av skolans stödinsatser 

utifrån en lagändring i skollagen, vilket innebar att extra anpassningar, intensifierade 

extra anpassningar och särskilt stöd ska tillämpas (SFS 2010:800). Samma höst var det 

skolstart för de elever som våren 2017 gick i årskurs 3. Under de tre läsår dessa elever 

har gått i skolan, har lärararbetslag försökt förstå och utveckla de olika formerna av 

stödinsatser, samt lösa dokumentationsfrågan. Det finns ett flertal studier som lyfter 

fram svårigheter gällande tolkning och genomförande av de nya stödinsatserna, bland 

annat Tanner & Pérez Prieto (2016). Mot denna bakgrund är vi intresserade av att 

studera och bidra med kunskap om lärararbetslags förståelse för extra anpassningar i 

matematik samt utformandet av dessa anpassningar. För oss, i egenskap av speciallärare 

i matematik, är det dessutom viktigt att få kunskap om lärares förståelse för 

matematiksvårigheter och hur de utformar anpassningar som svarar mot elevernas 

behov. Det matematikdidaktiska området är stort men avgränsas utifrån kunskapskraven 

för matematik i årskurs 3 (Skolverket, 2011a). De elever som riskerar att inte nå dessa 

kunskapskrav har rätt till extra anpassningar (Skolverket, 2014). De allmänna råden 

gällande arbete med extra anpassningar avgränsar inte ämnesinnehållet i de extra 

anpassningarna, genom att prioritera vissa förmågor och färdigheter (ibid.). Det är 

anledningen till den aktuella studiens breda matematikdidaktisk utgångspunkt. Den 

aktuella studien omfattar två fokusgruppsdiskussioner, en enkät och elevers skriftliga 

individuella utvecklingsplaner.       

 

2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här studien är att bidra med en bild av hur lärararbetslag förstår extra 

anpassningar i matematik. Lärararbetslags förståelse av matematiksvårigheter är 

avgörande för vilka elever som får extra anpassningar och hur dessa utformas.  

 

 Vilken förståelse gällande extra anpassningar framträder hos enskilda lärare och 

i lärararbetslag?  

 Hur förstår lärare vilka elever i årskurs 1-3 som är i behov av extra anpassningar 

i matematik och hur utformas dessa?    
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3 Teoretiskt perspektiv  
I denna studie kommer det hermeneutiska perspektivet att användas, eftersom studien 

handlar om hur lärare förstår extra anpassningar, samt förståelsen av vilka elever som 

har behov av extra anpassningar i matematik och hur dessa utformas. Även Goffmans 

teori om samtalet och språket i det främre rummet (Persson, 2012) utgör ett perspektiv 

för studien.   

 

3.1 Hermeneutisk vetenskapsteori 
I studien kommer vi att närma oss empirin utifrån den hermeneutiska vetenskapsteorin.  

Genom analysen skapas en bild av lärares förståelse av fenomenet extra anpassningar 

samt lärares förståelse av vilka elever som har behov av extra anpassningar i matematik 

och hur dessa utformas. Genom lärares förståelse för vilka elever som är i behov av 

extra anpassningar i matematik synliggörs deras förståelse av matematiksvårigheter. 

Förståelse är av stor vikt i dagens moderna hermeneutik då det innebär att få insikt om 

ett fenomen (Ödman, 2016).  

En utgångspunkt för forskaren är att sätta sig in i den undersöktes situation och se 

världen utifrån hans eller hennes perspektiv (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). Patel och Davidson (2011) menar att det går att förstå andra människor genom 

deras uttryck i det talade och skrivna språket. Människor har intentioner och avsikter, 

som yttrar sig i språk och handling och som går att tolka och förstå innebörden av. I den 

sociokulturella traditionen är det språket som har störst betydelse i mötet mellan 

människor. Orden ger mening och möjligheter i olika sociala situationer, i interaktion 

med andra människor (Säljö, 2000; Eriksson Gustavsson, 2011). I den aktuella studien 

tar vi del av lärararbetslagens kunskap genom att tolka det som sägs i 

fokusgruppsdiskussionerna och det som skrivs i IUP. Enligt hermeneutiken är kontexten 

helt avgörande för tolkning och förståelse, med växling från del till helhet och helhet till 

del i studien av empirin. Detta innebär växelverkan mellan att å ena sidan studera 

enskilda uppgifter, med tolkning utifrån kontexten, och å andra sidan studera 

helhetsbilden som de skilda uppgifterna skapar (Ödman, 2016).  

Horisontsammansmältning, inom hermeneutiken, handlar om hur forskarens förståelse 

smälter samman med annan kunskap om det fenomen som studeras. En ny förståelse 

skapas (ibid). Dessutom baseras studien på lärarnas horisontsammansmältning, grundad 

på deras individuella förståelse utifrån skolans styrdokument samt den gemensamma 

förståelsen i lärararbetslagen. I analysarbetet innebär det att denna förståelse ställs mot 

tidigare forskning och skolans styrdokument för att upptäcka mönster/strukturer och få 

en djupare förståelse för fenomenet extra anpassningar.  

Den hermeneutiska cirkeln är den tolknings- och förståelseprocess av helheten och 

delarna, som sker genom dialektiskt samspel mellan förförståelse, förståelse och 

intentionalitet. Intentionalitet är inte bara den medvetna avsikten när man studerar och 

tolkar ett fenomen, utan även det omedvetna handlandet och väljandet som sker i 

samband med tolkningen. Det finns inom hermeneutiken företrädare som beskriver den 

hermeneutiska cirkeln som en spiral. För att inte omedvetet endast bekräfta tidigare 

teorier får tolkningsarbetet inte styras av förutfattade meningar och intentioner. 

Forskaren ska vara öppen i sitt förhållningssätt till empirin. Genom att vara öppen för 

nya perspektiv sker en förskjutning av förståelsehorisonten. Cirkeln blir en spiral där 

den nya förståelsen om fenomenet blir utgångspunkten för fortsatt tolkning, ett 

dialektiskt samspel (Ödman, 2016). I den här studien innebär det att den bild av extra 

anpassningar som blir synlig endast utgör en ögonblicksbild av verkligheten. 
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Hermeneutiken omfattar en tolkningsprocess som saknar egentlig början och slut, utan 

fortlöper i en oändlig cirkelrörelse.  

 
Vår förståelse för en viss företeelse avspeglar alltså endast ett moment i vår 

utveckling. Den tolkning vi så gärna betraktar som slutgiltig kommer att 
omformuleras åtskilliga gånger under vårt liv. Vi »fryser« ett ögonblick av vår 

förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt (Ödman, 2016, s. 107). 

 

3.2 Goffmans teori om det främre rummet 

Goffman delar in den värld, där vi samspelar med varandra, i ett främre respektive ett 

bakre rum som han benämner frontstage och backstage. I arbetslivet uppträder personer 

oftast så kallat frontstage, vilket innebär att de är måna om att uppträda och uttala sig på 

ett korrekt och professionellt sätt utifrån gällande normer och förväntningar (Persson, 

2012). I det främre rummet karaktäriseras språket mer av det Svensson och Starrin 

(1996) benämner som disciplinära koder. Backstage det vill säga i det bakre rummet 

uppträder personer mer avspänt utan krav på korrekthet och med ett mer vardagligt 

språk (Persson, 2012), vilket Svensson och Starrin (1996) benämner som vardagliga 

koder. En och samma människa kan gestalta sig själv på många olika sätt beroende på 

sammanhang. Grupper som samarbetar utvecklar dessutom oskrivna gemensamma 

överenskommelser och tolkningar för att upprätthålla samförstånd och dölja oenigheter 

(Persson, 2012). Han använder konstruktivistiska begrepp; assimilation och 

ackommodation, i sin tolkning av Goffmans teorier. I en ackommodation införlivas ny 

information till befintlig erfarenhet och kunskap, men genom assimilation överges egna 

ståndpunkter för en anpassning till rådande norm/åsikt. Språket påverkas  när vi 

samspelar med varandra. Människor tenderar att låna begrepp av varandra vilket är 

uttryck för assimilation och/eller ackomodation, antingen för att dölja oenigheter 

(assimilation) eller för att skapa samförstånd och gemensamma tolkningar 

(ackomodation) (Persson, 2012). Asp-Onsjö (2008, s.135) beskriver denna språkliga 

process när hon förklarar hur kategoriseringen av elever i behov av särskilt stöd går till; 

Man skulle kunna påstå att de professionella pratar fram en bild av elevens identitet.  

 

Goffmans teori (Persson, 2012) om agerande och språk i det främre rummet passar väl 

tillsammans med den hermeneutiska vetenskapsteorin, eftersom det genom dialektiskt 

samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet växer fram en bild av ett 

fenomen (Ödman, 2016). Inom hermeneutiken menar man att människor har intentioner 

och avsikter, som yttrar sig i språk och handling och som går att tolka och förstå 

innebörden av (Patel & Davidson, 2011). Även detta överensstämmer med Goffmans 

teori om agerande och språk i det främre rummet (Persson, 2012).  
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4 Litteraturgenomgång  
Litteraturgenomgången är uppdelad i tre delar; styrdokument för skolan, 

specialpedagogiskt perspektiv på extra anpassningar, samt elevers svårigheter och 

behov i matematik.    

 

4.1 Styrdokument 
Den aktuella studien handlar om hur lärare, i arbetslag och enskilt, förstår extra 

anpassningar. Utgångspunkten för lärares förståelse är bland annat tidigare 

yrkesverksamma år och den tidigare läroplanen, Lpo 94. I Lpo 94 lyfts 

individualiseringsbegreppet fram, med den enskilde elevens utveckling i fokus 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Lärare skulle utgå från varje individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tankar. Utifrån detta skulle lärare stimulera, handleda 

och ge särskilt stöd (ibid.). I den nuvarande läroplanen, Lgr11, används inte 

individualiseringsbegreppet utan alla elevers rätt till ledning och stimulans i 

undervisningen (Skolverket, 2011a). Samhället har genom åren blivit allt mer 

individualistiskt och skolpolitiken lyfter fram varje elevs rätt, framför kollektivets 

(Persson, 2009). Samtidigt visar forskningen att ett inkluderande förhållningssätt är 

avgörande för SUM-elever det vill säga elever med Särskilt Utbildningsbehov i 

Matematik (Almqvist et.al, 2015. Kilpatrick et.al, 2001. Anghilera, 2008). Skolpolitiken 

och läroplanerna påverkar hur elever ska bedömas och hur matematikämnet definieras 

(Scherer et.al, 2016). I nedanstående text redogörs för de begrepp som används i lagen 

gällande skolans stödinsatser och som lärare ska förstå för att utforma extra 

anpassningar.   

 

I Skollagen står det: 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till 
följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling (SFS 2010:800, 3 kap 3§).  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Bildtext: Triangeln illustrerar 

tillgänglig lärmiljö och förhållandet 

mellan ledning och stimulans, extra 

anpassningar och särskilt stöd. Desto 

större fokus på ledning, stimulans 

och extra anpassningar, desto mindre 

blir behovet av särskilt stöd 
(Rosqvist, 2017-06-29) Bilden är 

publicerad med tillstånd av Rosqvist. 
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4.1.1 Ledning och stimulans 

Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, 
där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Detta 

innebär att organisera verksamheten på individ, grupp och skolnivå så att eleverna 

får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(Skolverket, 2014, sid.10). 

 

Innan extra anpassningar sätts in ska organisationen runt eleven ses över, eftersom 

förändringar på den här nivån ibland kan vara tillräckliga. Behov av mer 

individinriktade stödinsatser ges i form av extra anpassningar (ibid.).   

 

4.1.2 Extra anpassningar 

Extra anpassningar är stödinsatser av mindre genomgripande karaktär (Skolverket, 

2014, s.11). Ledning och stimulans till alla elever är ibland inte tillräckligt för vissa 

elever och de behöver mer individinriktade stödinsatser. Begreppet extra anpassningar 

innebär stödinsatser och anpassningar som ryms inom ramen för den ordinarie 

undervisningen och som utförs av läraren och/eller annan personal i skolan. Även 

enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid, till exempel två månader (ibid, 

s.22), kan ingå. Extra anpassningar ska skyndsamt genomföras och följas upp. De kan 

utföras på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå och det krävs inget formellt 

beslut för insatsen. Exempel på extra anpassningar ges av Skolverket (2014);  

 strukturerat schema över skoldagen,  

 extra tydliga instruktioner,  

 stöd att komma igång med arbetet,  

 hjälp att förstå texter,  

 förklaringar inom ämnesområdet,  

 färdighetsträning,  

 särskilda läromedel,  

 särskild utrustning,  

 digital teknik med anpassade programvaror.  

Dokumentationen av de extra anpassningarna sker i elevers skriftliga individuella 

utvecklingsplaner/IUP (ibid.).  

 

4.1.3 Intensifiering av extra anpassningar 

Intensifierade extra anpassningar innebär att de redan befintliga extra anpassningarna 

ökas och anpassas ytterligare för att ännu bättre svara mot en elevs behov och 

förutsättningar. Det krävs inget formellt beslut utan genomförs, om man vid uppföljning 

och utvärdering av extra anpassningar upptäcker att en elev inte utvecklas mot 

kunskapskraven (Skolverket, 2014). 

 
4.1.4 Särskilt stöd 

Särskilt stöd sätts in och formuleras i ett åtgärdsprogram, då en elevs behov av mer 

genomgripande och varaktiga stödinsatser utretts och tydliggjorts. Rektor fattar beslut 

om utredning där elevens behov och förutsättningar kartläggs på individ-, grupp- och 

skolnivå. Denna utredning ligger sedan till grund för rektors eventuella beslut om 

särskilt stöd (Skolverket, 2014). 

 

4.1.5 Individuella utvecklingsplaner  

Individuella utvecklingsplaner (IUP) ska skriftligt, sedan hösten 2013, upprättas en 

gång per läsår för elever i årskurs 1-5. IUP ska innehålla en bedömning av elevens 
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kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven, en framåtsyftande planering och 

en dokumentation av överenskommelser som görs mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare (Skolverket, 2013). Sedan hösten 2014 ska dessutom de extra 

anpassningarna dokumenteras i IUP. Skolans insatser för varje enskild elev ska 

formuleras och konkretiseras så att skolans ansvar för eleven tydligt framgår 

(Skolverket, 2014). 

 

4.2 Specialpedagogiskt perspektiv på extra anpassningar  
I följande kapitel har vi valt att först beskriva hur man kan se på stödåtgärder och 

anpassningar, eftersom det påverkar lärares förståelse av extra anpassningar.  Av samma 

skäl beskrivs sedan lärararbetslags kollektiva förståelse. Slutligen beskrivs hur 

dokumentationsarbetet i skolan kan se ut. 

 

4.2.1 Hur man kan förstå stödåtgärder och anpassningar 

Schmidt (2016) presenterar två inriktningar som existerar sida vid sida inom dagens 

specialundervisning. Den första innebär korta intensiva insatser, helst dagligen och 

oftast i form av en-till-en-undervisning. Den andra, mindre framträdande, innebär att 

specialundervisningens kunskaper och erfarenheter används som förebyggande insatser 

i klassrummen. Denna inkluderande lösning i skolan, till skillnad från segregerande 

lösningar, har nu blivit politiskt korrekt (ibid; Scherer et.al, 2016).  

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016), Skolans arbete med extra 

anpassningar, beskrivs exempel på skolor som lyckats i sitt arbete med identifiering och 

utformande av anpassningar. Skolorna har lyckats genom arbete med 

klassrumsobservationer, handledning, kompetensutveckling, kartläggningsarbete och 

implementering av nya modeller och rutiner. Samtidigt menar man att en 

grundförutsättning för att lyckas med extra anpassningar är en snabb identifiering av 

elevers behov, men det fungerar bara i ett elevfall av tre. Arbetet med extra 

anpassningar är i ett uppbyggnadsskede och det är fortfarande oklart, vad extra 

anpassningar kan omfatta och hur de kan genomföras på ett fördelaktigt sätt (ibid). Det 

råder en begreppsförvirring gällande särskilt stöd, specialpedagogiska åtgärder och 

stödåtgärder (Persson, 2009). Många skolor följer inte systematiskt upp att de extra 

anpassningarna ger avsedd effekt på elevers kunskapsutveckling. Dessutom saknar 

många skolor fungerande rutiner kring arbetet med extra anpassningar. Få anpassningar 

bygger på en analys av elevens behov och lärmiljöns utformning. Dessutom är 

anpassningarna ofta kortsiktiga och för få för att svara mot elevens behov 

(Skolinspektionen, 2016). 

 

Stödinsatser i skolan har en tendens att se likadana ut oberoende av en elevs behov och 

förutsättningar, det vill säga skolan använder stereotypa lösningar (Asp-Onsjö, 2008). 

Lundberg och Sterner (2009) betonar vikten av evidensbaserade stödinsatser det vill 

säga utformade utifrån vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. I skolan 

förekommer en attityd som kan uttryckas med orden ”vänta och se” (Skolinspektionen, 

2016). I forskningsöversikten för projektet SKOLFORSK (Almqvist et.al, 2015), lyfts 

framgångsfaktorer som kamratlärande, strukturerad undervisning och träning i 

metakognitiva strategier. Det är exempel på generella pedagogiska stödinsatser som ger 

god effekt, särskilt för elever i svårigheter. Elevers eget inflytande över insatserna 

visade på förstärkt långtidseffekt (Wahlström & Alvunger, 2015).  

 

Det finns dessutom konventionella sätt att försöka öka kvaliteten i skolan genom att 

tillföra resurser. Minskad klasstorlek är ett sätt, höjd lärarkompetens ett annat. Effekten 
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av att minska klasstorleken har varit omtvistad. Kanske för att det är en tämligen dyr 

åtgärd har tidigare forskningsrön som visat att klasstorlek inte är viktig för elevers 

skolresultat vunnit viss popularitet. (Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012).  Det är också 

genuint svårt att mäta klasstorlekens påverkan på elevers studieresultat och antalet 

elever per lärare har inte visat sig ha någon avgörande betydelse för elevers 

studieresultat (Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012).  

Ändå understryks att yngre elever och elever som har marginaliserats presterar bättre i 

mindre klasser. Detta eftersom mindre klasser underlättar skapandet av kommunikativa 

lärandemiljöer, förståelsen av elevers kunskaper och att lärare på så sätt får mer tid för 

att uppmärksamma enskilda elever och deras behov. Med mindre klasser blir det också 

möjligt med en mer flexibel och intresseväckande undervisning. Men även om lärandet 

påverkas av klasstorlek är denna effekt mycket mindre än de flesta tror (Håkansson & 

Sundberg, 2012).  

 

Nilholm (2008) och Persson (2009) menar att speciallärare och specialpedagogers 

yrkesroll inte har använts i tillräckligt stor utsträckning, direkt till de mest behövande 

eleverna. Specialpedagogisk kompetens är en brist inom skolan, vilket försvårar lärares 

förståelse för hur undervisningen kan anpassas till elever i behov av särskilt stöd 

(Skolinspektionen, 2016). Schmidt (2016) beskriver ett perspektiv av särskilt stöd, där 

kontinuerliga pedagogiska processer ersätter tanken på ett mål som kan uppnås ”en gång 

för alla”. Detta perspektiv uppmuntrar till en relationell pedagogik mellan lärare, 

klasskamrater och vårdnadshavare. Samtidigt beskriver Asp-Onsjö (2011, s.52) vad 

kontinuerliga stödåtgärder kan leda till; Att i tidiga skolår bli definierad, etiketterad och 

dokumenterad som behäftad med vissa egenskaper har en tendens att ringa in, begränsa 

och forma individens självuppfattning.   

 

Lärares syn på inkludering påverkar utformandet av undervisning och anpassningar för 

elever i behov av stödåtgärder (Asp-Onsjö, 2008). Enligt Nilholm (2008) används 

specialpedagogernas tid i stor utsträckning till organisatoriskt och handledande arbete 

gällande inkludering. Specialpedagogiken tar sig bredvilligt an frågor som rör just 

inkludering, trots att ambitionen att skapa inkluderande pedagogiska verksamheter 

borde vara en allmänpedagogisk angelägenhet. Detta fenomen har resulterat i en 

innehållsförskjutning av begreppet inkludering. Idag är det vanligt att detta ges en snäv 

definition som handlar om att individer med olika slag av skolrelaterade svårigheter 

skall inkluderas i den vanliga pedagogiska verksamheten. Konsekvensen blir att 

inkluderingsfrågan begränsas till att handla om elever i behov av särskilt stöd.  

 

4.2.2 Lärararbetslags kollektiva förståelse     

Skolledningens roll är avgörande för om och hur dialog, uppföljning och reflektion 

genomförs, samt hur gemensamma visioner formas. Allt för en gynnsam skolutveckling 

(Berg & Scherp, 2003). Den reform som här uppmärksammas, framförallt extra 

anpassningar, är ett exempel på en förändring som involverar aktörer på alla nivåer i 

skolan som samtliga kommer att delta i tolkningsarbetet som sker (Tanner & Pérez 

Prieto, 2016). Skolutvecklingens drivkraft uppstår vid obalans mellan 

uppifrånperspektivet till exempel styrdokument och nedifrånperspektivet till exempel 

lärares erfarenheter. De faktorer som lärare ser som värdefulla är inte de som man från 

central nivå förväntar sig, det vill säga mål och planer. Skolutveckling är, för lärare, 

istället problembaserad och genom dialog och gemensamma visioner kan lärares 

förståelse och fördjupade kunskaper om skolans uppdrag formas (Berg & Scherp, 

2003).  
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Rektor har ansvar för att följa upp och utvärdera skolans stödinsatser, vilket medför att 

nya rutiner behöver utarbetas, inte minst för att kunna avgöra när extra anpassningar 

inte längre räcker och en utredning om särskilt stöd behöver göras (Tanner & Pérez 

Prieto, 2016). En viktig förutsättning för att det arbetet ska fungera behövs arbetslag, 

som arbetar tillsammans för att lösa svårigheter i lärandet, samt kollektivt diskuterar och 

utvärderar elevers lärandemål (Hattie, 2014). I mötet med elever och kollegor utvecklas 

lärares så kallade erfarenhetslärande. En fallgrop i erfarenhetslärandet är människans 

tendens att se och uppmärksamma det som överensstämmer med tidigare uppfattning 

(Berg & Scherp, 2003). Asp-Onsjö (2008), Berg och Scherp (2003) beskriver 

människans strävan i att förstå sin omvärld, vilket bland annat resulterar i att människan 

klassificerar företeelser för att kunna hantera dem. I strukturerat utformat kollegialt 

lärande arbetar man genomtänkt med att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt 

granska eget och andras arbete. Här tränas systematiskt återkoppling av egen profession 

(Minten, 2013). Inte sällan dras slutsatsen att skillnaden mellan en reforms intention och 

dess utfall beror på att ansvarig ledare antingen inte har förstått reformens intention eller 

inte har lyckats skapa rätt förutsättningar för den. Gränsdragningarna mellan de olika 

stödnivåerna extra anpassningar och särskilt stöd har visat sig vara i fokus för 

förhandling och tolkning inom skolan (Tanner & Pérez Prieto, 2016).  

  

Forskning visar att enskilda lärare har stor betydelse för elevers skolresultat. När lärare 

har god kunskap om elever och sätter upp realistiska mål för att överbrygga hinder 

genererar det positiva förväntningseffekter på elever, särskilt de svagpresterande. En 

bred undervisningsrepertoar och en flexibilitet i arbetet lyckas bäst stödja och motivera 

elever (Jenner, 2004; Skolverket, 2008; Håkansson & Sundberg, 2012). Håkansson och 

Sundberg (2012) lyfter fram vikten av lärares engagemang och samarbetsvilja och 

vikten av undervisning som planeras utifrån evidensbaserad forskning. Reformen som 

ligger till grund för de allmänna råden om särskilt stöd och extra anpassningar 2014, har 

inneburit att lärare nu får ta ett större ansvar än tidigare när det gäller stödinsatser. För 

att lyckas med extra anpassningar bör skolan identifiera icke fungerande stödinsatser 

och lärares och elevers låga förväntningar (Skolverket, 2008). När det till exempel 

gäller att identifiera vilka elever som klassificeras som elever i behov av särskilt stöd 

ger skolans styrdokument riktlinjerna. I praktiken kan det innebära att elevens komplexa 

situation förenklas till något mer entydigt som kan hanteras på ett rutinmässigt sätt. Om 

en elev till exempel placeras i en kategori kommer vissa beskrivningar av eleven i 

samtal och dokumentation, samt vissa åtgärder att framstå som naturliga (Asp-Onsjö, 

2008).  

 

4.2.3 Dokumentationsarbete med fokus på extra anpassningar 

Under en knappt tre decennier lång period har det skett en omfattande utvidgning av 

skolans ansvar för att dokumentera individuella anpassningar och särskilt stöd. Skolor 

har behövt utforma nya rutiner för utarbetande, beslutsgång och arkivering av den 

ökande mängden dokumentation, vilket tagit allt mer tid i anspråk för både lärare och 

skolledare (Tanner & Pérez Prieto, 2016). Enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) ska 

lärare dokumentera varje elevs kunskapsutveckling och utifrån de allmänna råden 

gällande planering och genomförande av undervisning (Skolverket, 2011b) ska det ske 

utan att den innehåller integritetskänsliga uppgifter. Dokumentationen görs bland annat 

för att skolan ska ha ryggen fri vid eventuella anmälningar om bristande stöd till 

enskilda elever (Asp-Onsjö, 2011). I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport, 

Skolans arbete med extra anpassningar, (2016) beskrivs att lärare i nästan alla 

undersökta elevfall testar vilka anpassningar som fungerar och skriver in 
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anpassningarna när de väl bedöms fungera. Från och med hösten 2014 ska extra 

anpassningar skrivas in i elevernas IUP (Skolverket, 2014). 

 

Fokus gällande dokumentationen ligger idag till stor del på detaljfrågor så som mallar 

och blanketters utformning eller hur dokumentationen ska skrivas för att följa nya lagar 

och föreskrifter. Mycket tid går, för alla lärare, också till denna dokumentation, vilket 

kan ses som ett hot mot den pedagogiska kvalitén (Asp-Onsjö, 2012). Dokumentation, 

både i pappersform och digitalt, framstår som en av de stora frågorna när det gäller 

reformens genomförande (Tanner & Pérez Prieto, 2016). En slutsats man kan dra utifrån 

specialpedagogers berättelser är att reformens intention om minskad 

dokumentationsbörda inte är en självklar konsekvens, utan något som specialpedagoger 

och övriga lärare på olika sätt arbetar aktivt för att lösa. I vilken utsträckning detta 

arbete handlar om att reformens genomförande fortfarande befinner sig i ett tidigt skede 

är svårt att uttala sig om. Frågan kan sättas i relation till den ökande betydelse som 

dokumentation fått i skolan generellt, där kravet på att kunna redovisa vad man gjort är 

en stark diskurs i dagens skola och därför inte enkelt kan tas bort. (Asp-Onsjö, 2012; 

Tanner & Pérez Prieto, 2016). 

 

Dokumentationen, som lyder under offentlighetsprincipen, ska vara utformad så att 

andra personer kan förstå den. Den ska också fungera vid överföring av information 

inom och mellan skolor och därför betonas vikten av ett gemensamt språk (Asp-Onsjö, 

2012). Asp- Onsjö (2011) skriver att beskrivningarna i dokumenten ger läsaren 

utrymme för olika tolkningar beroende på hur de har formulerats samt läsarens 

erfarenheter. Dokumentation är i hög grad styrande i skolans verksamhet och att den 

som ansvarar för dokumentationen producerar den sanning som blir gällande.  

 

Ur ett policyperspektiv kan reformen placeras i brytpunkten mellan två strävanden, 

tilltron till dokumentation som styrningsinstrument och tilltagande politiskt fokus på 

undervisning som skolans kärnuppdrag. Det framstår dock som något av ett dilemma 

hur man ska kombinera intentionen om minskad och förenklad dokumentation med 

andra krav på uppföljning av gjorda insatser (Tanner & Pérez Prieto, 2016). 

 

4.3 Matematik- elevers svårigheter och behov 
I följande kapitel beskrivs hur man kan förstå elevers svårigheter i matematik och deras 

behov, samt hur undervisningen kan utformas. Dessutom beskrivs hur man kan se på 

lärmiljö och inkludering utifrån arbetet med extra anpassningar. Både identifiering av 

och synen på SUM-elever (elever med Särskilt Utbildningsbehov i Matematik), samt 

lärarnas matematikdidaktiska kunskaper är avgörande för hur de förstår och formulerar 

extra anpassningar i matematik. Det matematikdidaktiska området är stort men 

avgränsas utifrån kunskapskraven för matematik i årskurs 3 (Skolverket, 2011a). De 

elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2011a) har rätt 

till extra anpassningar (Skolverket, 2014). De allmänna råden gällande arbete med extra 

anpassningar (ibid.) avgränsar inte ämnesinnehållet i de extra anpassningarna, genom att 

prioritera vissa förmågor och färdigheter.   

 
4.3.1 Hur man kan förstå matematiksvårigheter  

Matematiksvårigheter kan beskrivas utifrån två perspektiv, elever med 

matematiksvårigheter (kategoriskt perspektiv) eller elever i matematiksvårigheter 

(relationellt perspektiv) (Sjöberg, 2006; Lundberg & Sterner, 2009; Bagger & Roos, 

2015). Elever i behov av särskilt stöd, så kallade SUM-elever, skrivs fram på flera olika 

sätt av olika forskare inom olika fält (Bagger & Roos, 2015). Eftersom det inte finns 
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någon entydig definition så finns det inte några generella kriterier för 

matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006). Dessutom kan svårigheter inom andra områden 

till exempel språk-, läs- och skrivsvårigheter påverka matematikkompetensen 

(Wadlington, 2008; Scherer et.al, 2016). Andra forskare menar att just de språkliga 

delarna är en del av matematikens område (Löwing & Kilborn, 2008; Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). När det gäller dyskalkyli är de flesta forskare överens om att 

eleven har en bristfällig taluppfattning, problem med elementära numeriska färdigheter 

samt svårigheter att utveckla den mentala tallinjen. Dessa elever fastnar i primitiva 

räknestrategier till exempel fingerräkning. (McIntosh, 2008; Lundberg & Sterner, 2009; 

Butterworth & Yeo, 2010).  

 

Kritiska punkter i elevers matematikutveckling beskrivs på lite olika sätt av olika 

forskare, men alla menar att god taluppfattning är grunden för god matematikutveckling 

(McIntosh, 2008; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010). McIntosh 

(2008) kategoriserar de kritiska punkterna inom taluppfattningen på följande sätt; att 

förstå tal, att kunna använda tal och att kunna göra beräkningar. För att utveckla dessa 

förmågor krävs dessutom flera andra färdigheter till exempel abstraktionsförmåga, 

begreppsförståelse, arbetsminne, spatial förmåga, generaliseringsförmåga (McIntosh, 

2008; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010). 

 

Johnsen Høines (2006) å sin sida menar att det är i mötet med den formella 

matematiken som elever hamnar i svårigheter eftersom lärare inte möter elever där de 

är. Elever kan också hamna i svårigheter om undervisningen styrs av matematikboken 

och individualiseringen blir en form av hastighetsindividualisering. Är elever, i en 

grupp på olika sidor i matematikboken försvinner många tillfällen till gemensamma 

matematiksamtal (Löwing, 2006). 

 

Tidigare var kategoriska förklaringsmodeller för matematiksvårigheter dominerande, till 

exempel avgränsade störningar i arbetsminnet (Sjöberg, 2006; Lundberg & Sterner, 

2009; Butterworth & Yeo, 2010; Vennberg, 2015). Många forskare är idag överens om 

att skolmiljön och det relationella perspektivet bör få mer utrymme (Sjöberg, 2006; 

Lundberg & Sterner, 2009; Vennberg, 2015). Bristande och/eller otillräcklig träning kan 

dessutom bidra till att elever hamnar i svårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Även 

situationen och genomförandet av de nationella proven i årskurs 3 skapar SUM-elever 

(Bagger, 2015). Ytterligare orsaker är sociala och emotionella problem, ängslan, ångest, 

depression, aggressivitet, svag självbild eller bristfällig uppgiftsorientering (Lundberg 

& Sterner, 2009). För att ytterligare visa på komplexiteten ser forskare att 

kunskapsutvecklingen inte är statisk utan att den växlar (Vennberg, 2015). Löwing 

(2016) å sin sida menar att ytkunskaper inom de olika räknesätten gör att elever till en 

början klarar sig men sedan, när uppgifterna blir mer krävande, hamnar de i svårigheter.  

 

Eftersom det är många faktorer som påverkar om en elev kommer att hamna i 

matematiksvårigheter behöver insatserna vara individuellt utformade. Detta kräver tidig 

identifiering av den enskilde elevens styrkor, svagheter, missuppfattningar och bristande 

strategier (McIntosh, 2008; Wadlington, 2008; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth 

& Yeo, 2010). Avgörande för om elevers svårigheter och missuppfattningar identifieras 

och om undervisningen möter elevers behov, är lärares kompetens gällande ämnesteori 

och didaktik (Lundberg & Sterner, 2009; Skolinspektionen, 2009).  Tidig identifiering 

förordas av Skolverket som tagit fram ett bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1-

3 (Skolverket, 2016). Detta bedömningsstöd är sedan juli 2016 obligatoriskt för årskurs 

1 (SFS, 2011:185, kap.9 19a§). Syftet är bland annat att stödja lärare i undervisning mot 
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kunskapskraven (Skolverket, 2017). Samhällets och skolans krav och syn på 

matematikämnet skapar normen och avviker elever från normen bedöms de som elever 

med svårigheter (Bagger & Roos, 2015).  

 

Många forskare anger fem principer som grundläggande för god utveckling av 

räkneförmågan; abstraktionsprincipen, ett-till-ett-principen, principen om godtycklig 

ordning, principen om talens stabila ordning och antalsprincipen. Abstraktionsprincipen 

innebär förståelsen för att ett antal föremål kan ersättas med ett tal. Ett-till-ett-principen 

innebär att elever kan räkna antal föremål, genom att koppla varje föremål till ett 

räkneord. Principen av godtycklig ordning innebär att antalet föremål är desamma 

oavsett i vilken ordning de räknas. Principen om talens stabila ordning innebär att elever 

kan ramsräkna, använda räkneorden i rätt ordning. Antalsprincipen innebär att elever 

förstår att sista räkneordet anger det totala antalet föremål, samtidigt som storlek eller 

placering av föremålen inte påverkar antalet.  Genom att identifiera vilka elever som 

inte har utvecklat dessa principer, kan tidiga insatser förhindra att de senare hamnar i 

matematiksvårigheter (McIntosh, 2008; Butterworth & Yeo, 2010; Vennberg, 2015). 

Det är bland annat dessa principer som Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning 

mäter (Skolverket, 2016).  

 

4.3.2 Hur man kan förstå tidiga insatser 

Sambandet mellan tidiga kunskaper och senare förmåga är större när det gäller 

matematik än när det gäller läsning (Lundberg & Sterner, 2009, s.15). Flera andra 

forskare menar att just förebyggande insatser i förskola och tidiga skolår ger bestående 

effekt (Wallby et.al. 2014; Sterner, 2017).  Ändå är lågstadiets vanligaste anledning till 

stödinsatser läs- och skrivsvårigheter (Skolverket, 2008; Skolinspektionen, 2016). Å 

andra sidan skriver Greiff, Sjögren och Wieselgren (2012) att det inte är säkert att de 

metoder som finns i matematik, både är välbeprövade och effektiva. Därför är det 

viktigt att ta hänsyn till oönskade effekter av individinriktade stödinsatser, till exempel 

känslan av stigmatisering. Alternativet kan vara att vänta och se, för att sätta in åtgärder 

när svårigheterna blir synliga (ibid.). Lundberg och Sterner (2009) menar å sin sida att 

tidig upptäckt och tidiga insatser i matematik kan vara just det som krävs, för att elever 

inte ska få så allvarliga svårigheter senare i skolan, att det innebär en psykisk belastning 

i form av en knäckt självkänsla.  

 

Många forskare är dock överens om att insatserna ser olika ut beroende på om de sätts 

in tidigt eller sent. Tidiga insatser försöker angripa orsaken och förebygga framtida 

svårigheter, medan senare insatser handlar om att kompensera och avhjälpa 

konsekvenserna (Sjöberg, 2006; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010; 

Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012).  

 

Lärares kompetens gällande ämnesteori och didaktik är den viktigaste faktorn för om 

elever möter en god matematikundervisning i skolan (Lundberg & Sterner, 2009; 

Skolinspektionen, 2009; Löwing, 2016).  

 
4.3.3 Hur arbetssätt och arbetsformer kan stödja arbetet med extra anpassningar 

Elevers förståelse är viktig och återkommer som en röd tråd genom den lästa litteraturen 

(Kilptarick et.al, 2001; Chinn, 2004; Johnsen Høines, 2006; Angileri, 2008; McIntosh, 

2008; Butterworth & Yeo, 2010; Boaler, 2011). För att komma åt elevers förståelse är 

det viktigt hur lärare talar med och lyssnar på elever, för att sedan knyta nya begrepp 

och kunskaper till befintlig förståelse (Roos, 2015). Samtidigt får lärare inte överskatta 

elevers talförståelse, bara för att de använder sig av höga tal till exempel min jacka 
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kostade 639 kronor (Johnsen Høines, 2006). Arbetet med taluppfattning och förståelse 

för räknesätten, redan gällande ensiffriga tal, är en viktig bas i god 

matematikundervisning (Kilpatrick et.al, 2001). För detta krävs en säkerhet i förståelsen 

av likhetstecknets betydelse och den associativa och kommutativa lagen (Kilpatrick 

et.al, 2001; Anghileri, 2008).   

 

Om matematiken och undervisningen tenderar att fokusera på rätt och fel svar, kan det 

leda till låsningar hos elever. Har lärare en syn på elever som problembärare kan det 

vara svårt för elever att få det stöd den behöver (Kilpatrick et.al, 2001; Sjöberg, 2006; 

Anghileri, 2008). Undervisningen bör därför utgå från ett relationellt perspektiv, där 

elever lär av varandra och öppna frågor används, samt där processen och elevers insats 

premieras (Kilpatrick et.al, 2001; Chinn, 2004; Sjöberg, 2006; Anghileri, 2008; Boaler, 

2011).  

 

I vår nuvarande läroplan, Lgr-11 (Skolverket, 2011a) ingår inte den så kallade 

produktiva synen på matematik. Produktiv kompetens beskrivs som förståelse för hur 

viktig den egna arbetsinsatsen är och förmågan att se matematikämnet som meningsfullt 

och användbart (Kilpatrick et.al, 2001; Niss, 2011). I en god lärmiljö kan den 

produktiva kompetensen ingå som en sociomatematisk norm (Pettersson, 2010). Denna 

sociomatematiska norm bör dessutom omfatta Chinns (2004) fyra principer för SUM-

elever, vilka kan ses som förebyggande och gynnsamma för alla elever;  

 empatiskt klassrumsklimat,  

 flexibel och varierad undervisning som svarar mot elevers behov,  

 undervisningsmetoder med återkoppling och korrigering under inlärning av nya 

matematiska begrepp och färdigheter,  

 en effektiv kommunikation utifrån kunskap om elevers tänkande, inlärningsstilar och 

begränsningar.  

En god lärmiljö utgör en god grund för inkluderande specialundervisning (Pettersson, 

2010). 

 

Logiskt tänkande beskrivs i vår nuvarande läroplan, Lgr-11, (Skolverket, 2017) i 

samband med resonemangsförmågan. Genom att utveckla och använda sin 

kommunikativa förmåga försöker elever beskriva och förklara sitt resonemang för 

kamraterna (ibid). Den språkliga uttrycksförmågan behöver utvecklas som ett redskap 

för tänkande, kommunikation och resonemang (Wallby et.al, 2014). Om en elev 

använder logik som inte fungerar i sammanhanget, är det oftast inte en tillfällighet, utan 

beror på bristande erfarenhet och/eller otillräcklig undervisning (McIntosh, 2008). 

Genom den relationella undervisning som tidigare beskrivits kan elever arbeta 

tillsammans med problem för att utveckla sin förmåga att logiskt argumentera och 

resonera. (Kilpatrick et.al, 2001; Chinn, 2004; Sjöberg, 2006; Anghileri, 2008; Boaler, 

2011). 

 

RTI (Responsiveness to intervention/mottaglighet för undervisning) är en metod som 

bygger på att tidigt identifiera elever i riskzonen för matematiksvårigheter, för att arbeta 

förebyggande med välbeprövade metoder, i hela klassen. Om elever trots detta 

arbetssätt inte gör tillräckliga framsteg, kan de ges stöd i mindre grupp. Det ska göras 

noggrann utredning och utarbetas ett individuellt program, som sedan genomförs 

intensivt för att eleven ska återgå till grupp och klassundervisning (Lundberg & Sterner, 

2009). Vid en jämförelse mellan RTI och de riktlinjer Skolverket (2014) upprättat, för 

skolans arbete med stödinsatser, blir stora likheter synliga; insatser på organisations- 

och gruppnivå föregår insatser på individnivå.  
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Time-on-task (TOT) innebär att ju mer tid och övning elever lägger ner för att utveckla 

färdigheter, desto större chans att de lyckas, under förutsättning att till exempel 

räknestrategierna är flexibla och effektiva (Lundberg & Sterner, 2009). En elevs egen 

arbetsinsats och tiden denne lägger på matematik är, tillsammans med lärarledd, 

strukturerad och tydlig undervisning, avgörande för god matematikutveckling (Wallby 

et.al. 2014).  Kilpatrick (et.al. 2001) och Niss (2011) beskriver hur den produktiva 

kompetensen (se ovan) påverkar effekten av TOT.  Många elever ägnar för lite tid till 

matematikarbetet (Sjöberg, 2006). Stökiga klassrumssituationer och/eller bristande 

koncentrationsförmåga, samt bristande uppgiftsorientering, kan vara en annan orsak till 

att elever inte lägger tillräckligt med tid på matematikarbetet. SUM-elever bör inte 

fastna i färdighetsträning utan ges möjlighet att utveckla alla kompetenser i 

matematiken (Sjöberg, 2006; Lundberg & Sterner, 2009; Skolinspektionen, 2009). 

McIntosh (2008) å sin sida, poängterar vikten av att automatisera färdigheter, till 

exempel tabellkunskaper, men att detta ska ske på en god grund i taluppfattning och 

förståelse för räknesätten.  

 

Flera forskare lyfter vikten av tydligt brobygge mellan  olika representationsformer för 

att förstå, se samband och utveckla formell abstrakt matematik (Johnsen Høines, 2006; 

McIntosh, 2008). Vägen till den abstrakta nivån (det matematiska symbolspråket) går 

från den laborativa fasen (med konkret material) via den representativa fasen (ritade 

lösningar). Den representativa fasen är en strategi som elever kan gå tillbaka till, om de 

behöver stöd för att strukturera och komma vidare i sina tankar på den abstrakta nivån. 

Det är på den abstrakta nivån elever löser och utför operationer i huvudet. Lärare ska 

hjälpa elever att se och förstå sambanden mellan de olika nivåerna (Johnsen Høines, 

2006; McIntosh, 2008; Lundberg & Sterner, 2009; Wallby et.al. 2014). En annan viktig 

bro från det konkreta till det abstrakta är att utgå från elevers vardag. Det kan dessutom 

öka delaktighet, motivation och förståelse hos dem (Myndigheten för skolutveckling, 

2008). 

 

Många gånger går matematikundervisningen för fort fram och snabbt blir den alltför 

abstrakt. Vi lär elever siffror och tal så snabbt vi kan, utan tanke på den 

abstraktionsprocess som krävs det vill säga att både symbolerna i sig är en abstraktion 

samt talens uppbyggnad av sifferkombinationer (Kilpatrick et.al, 2001; Johnsen Høines, 

2006; Lundberg & Sterner, 2009). Det är viktigt att inte forcera fram räknestrategier 

som inte en elev förstår. Därför ska inte eleven hindras från att använda fingrarna, men 

lärarens och undervisningens uppgift är att leda eleven till mer flexibla och effektiva 

räknestrategier (Lundberg & Sterner, 2009).  

 

4.3.4 Hur man kan förstå inkludering utifrån elevers svårigheter och behov   

Under rubriken ”Stödåtgärder och anpassningar” (4.2.1) beskrivs hur 

inkluderingsfrågan begränsats till att handla om elever i svårigheter, och inte utifrån det 

ursprungliga mer allmänpedagogiska perspektivet (Nilholm, 2008). Hur lärare förstår 

inkluderingsbegreppet är avgörande för hur de bemöter SUM-elever (Asp-Onsjö, 2008).  

 

Asp-Onsjö (2008) beskriver inkludering utifrån tre olika perspektiv; rumslig, social och 

didaktisk inkludering. 

 

Rumslig inkludering innebär att elever, oavsett behov och förutsättningar, arbetar i 

samma klassrum som övriga klasskamrater (ibid). Samtidigt är elever med svagt 

arbetsminne extra känsliga för störningar, vilka utgör en del av klassrumsmiljön. Det är 
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ytterst krävande att i denna miljö mobilisera den koncentration som krävs vid 

matematiskt arbete (Wallby et.al, 2014). Intensivundervisning det vill säga att elever 

under ett antal veckor får daglig explicit enskild undervisning utöver den ordinarie 

undervisningen i matematik har genom forskning visat sig vara framgångsrik (Sjöberg, 

2006;  Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010; Sterner et.al. 2011).  

Denna en-till-en-undervisning utanför klassrummet är en framgångsrik insats för SUM-

elever, bättre än både datorstöd och kamratstöd i undervisningen (Scherer et.al, 2016). 

 

Social inkludering innebär att elever känner tillhörighet och delaktighet med sin klass 

och didaktisk inkludering innebär att lärare planerar och anpassar undervisningen så att 

alla elever kan vara delaktiga och utvecklas (Asp-Onsjö, 2008). Den lärmiljö som krävs 

för att en elev ska känna tillhörighet sammanfaller bland annat med Chinns (2004) fyra 

principer för SUM-elever (se 4.3.3). Dessutom är det, för den didaktiska inkluderingen, 

viktigt att lärare har förmåga att se skillnader i matematikinlärning som en variation av 

erfarenheter och inte som brister (Scherer et.al, 2016). 

 

Det är viktigt att finna balans mellan samspel/gemenskap och individuella uppgifter 

(Haug et.al, 2006). Har lärare vant elever vid att arbeta med olika saker, blir det lättare 

att sätta in de individanpassade uppgifter som SUM-elever behöver (Johnsen Høines, 

2006). Haug med flera (2006) skriver att individuella uppgifter är en förutsättning för 

inkludering men om uppgifterna får för stort utrymme är de samtidigt ett hot mot 

inkludering.  

 

Roos (2015) lyfter fram ett antal framgångsfaktorer i arbetet med inkludering i 

matematikundervisning. Skolan bör anpassa hela verksamheten med förebyggande 

åtgärder i undervisningen, vilket bland annat kräver att läraren lyssnar in vilka 

kunskaper eleven har. Då krävs en organisation som uppmuntrar samarbete och 

diskussion mellan lärare.   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det som rör lärares förståelse av extra 

anpassningar dels består av kunskaper om och erfarenheter av specialpedagogiska 

stödåtgärder och anpassningar samt processen med dokumentationsarbetet inom skolan. 

För utformandet av extra anpassningar i matematik samverkar lärares förståelse av 

matematikämnets innehåll och hur det har betydelse för om elever hamnar i 

matematiksvårigheter. Elevers behov i matematik kan mötas genom olika arbetssätt och 

arbetsformer till exempel inkludering, en-till-en-undervisning, TOT, RTI, brobygge 

mellan olika representationsformer, vikten av att inte gå för fort fram. Även lärares 

förståelse av hur andra förmågor, till exempel språklig och logisk, påverkar en elevs 

förutsättningar och behov i matematikämnet är avgörande för hur de utformar extra 

anpassningar. Dessutom är lärares förståelse för inkludering  avgörande för hur de 

bemöter SUM-elever.   
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5 Metod 
Eftersom det empiriska materialet skulle tolkas utan förutbestämda kategorier och så få 

förutfattade meningar som möjligt, valdes en induktiv analysmetod, inspirerad av 

analysmetoden Grounded Theory. I analysen användes även Goffmans teorier, för att 

förstå samtalen och språket (fokusgruppsdiskussionerna) som äger rum i det främre 

rummet (Persson, 2012).  

 

I följande kapitel beskrivs urvalsstrategi, metodval och genomförande, trovärdighet och 

tillförlitlighet, samt forskningsetiska ställningstaganden och överväganden. 

 

5.1 Urval 
Två skolor/skolområden, Alfaskolan och Beta skolområde, valdes ut. Frågan om 

deltagande gick ut via mejl till olika närliggande rektorsområden och de två första 

positiva svaren som erhölls, var från ovan nämnda skolor/skolområden. Lärararbetslag 

för elever i årskurs 3 var målgruppen, eftersom deras elever började årskurs 1 samtidigt 

som lagändringen gällande extra anpassningar trädde i kraft. Utifrån lärarnas 

bedömning av vilka elever som riskerade att inte nå kunskapskraven i matematik för 

årskurs 3, delgavs åtta elevers IUP. Dessa elever har alltså haft rätt till extra 

anpassningar under hela sin skolgång. Den aktuella studien omfattar inte hur ett 

andraspråksperspektiv kan påverka de extra anpassningarna i matematik så endast 

elever med svenska som modersmål, både pojkar och flickor, utgjorde urvalskriteriet för 

lärarna.  

 

5.1.1 Urvalsgrupperna 

Lärararbetslag på Alfaskolan: Skolan, förskoleklass - årskurs 9, omfattar drygt 900 

elever och är treparallellig. Lärararbetslagen är på lågstadiet organiserade årskursvis. 

Årskurs 3:s arbetslag har en speciallärare på 50 % och en svenska som 

andraspråkslärare på 50 %. Arbetslaget har gemensam planering 60 minuter per vecka. 

Lärarna, som arbetar i årskurs 3, är alla behöriga, har arbetat mellan 10 och 20 år på 

skolan, och varit yrkesverksamma mellan 20 och 35 år.   

 

Lärararbetslag på skolområde Beta: Skolområdet, förskoleklass – årskurs 6, omfattar två 

enparallelliga landsbygdsskolor. Lärarna träffas 90 minuter varje vecka för gemensam 

planering på respektive skola. Lärarna för årskurs 3, från de båda skolorna, samverkar 

och träffas i kollegialt lärande och samplanering sex tillfällen per termin. På båda 

skolorna finns tillgång till speciallärare. Lärarna, två klasslärare och en resurslärare, alla 

behöriga lärare, har arbetat mellan 2 och 10 år i skolområdet och varit yrkesverksamma 

mellan 5 och 15 år.   

 

5.2 Metodval   
Den aktuella studien är kvalitativ. Den valda analysmetoden är induktiv vilket innebär 

att empirin är utgångspunkten för tolkningsarbetet (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Metoderna för insamlandet av empiriskt material omfattar flera 

olika metoder, en så kallad triangulering (Dahmström, 2011): en enkät, två 

fokusgruppsdiskussioner samt en studie av åtta elevers skriftliga individuella 

utvecklingsplaner (IUP). Lärarnas utgångspunkt för att identifiera vilka elever som är i 

behov av extra anpassningar i matematik, är skolans styrdokument (Skolverket, 2014). 

Enligt dessa ska extra anpassningar utformas till de elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2011a). Det är dessa elevers IUP som ingår i 

studien.  
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Enkäten (se bilaga A) utformades som ett webbaserat frågeformulär (Dahmström, 2011) 

med fem öppna frågor, som lärarna i de två arbetslagen fick svara enskilt på, totalt sex 

lärare. Frågorna utgick från begreppet extra anpassningar. Enkäten var tänkt att fylla 

fyra funktioner. Den var en förstudie, för att se hur formuleringarna av frågor kunde 

tolkas. Den låg även till grund för utformandet av fokusgruppsdiskussionens frågor, 

eftersom lärarnas svar visade delar av deras förståelse för extra anpassningar. Utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv är det viktigt att det är lärarnas förståelse, och inte forskarnas 

förståelse, som synliggörs. Detta var anledningen till att det formulerades öppna frågor i 

det webbaserade frågeformuläret. Svaren på enkäten användes också som empirisk data. 

Enkätens fjärde funktion var att förbereda lärarna på ämnet för 

fokusgruppsdiskussionen. Enkätsvaren har sammanförts med fokusgruppsdiskussionens 

empiri i resultatsammanställningen.  

 

Fokusgruppsdiskussionerna genomfördes med utgångspunkt från i förväg formulerade 

frågor, med utgångspunkt från enkätsvaren (se bilaga B). Fokusgruppsdiskussionen som 

metod svarar väl mot den aktuella studiens syfte och den hermeneutiska 

vetenskapsteorin (Wibeck, 2011, s.13): 

 
Fokusgrupper är en metod som ofta väljs då man vill undersöka ämnen som 

är nya eller komplexa eller svåra att begripa sig på. Metoden är också 

lämplig när man vill studera människors erfarenheter, motiv, argument och 

värderingar. 
 

Eftersom den här studien är hermeneutisk och analysmetoden induktiv, krävdes en 

öppenhet så att så få förutfattade meningar som möjligt styrde diskussionen. Det var då 

viktigt med öppna forskningsfrågor (Svensson & Starrin, 1996; Ödman, 2016). 

Samtidigt skulle diskussionen begränsas till det som var relevant för området extra 

anpassningar samt området elevers svårigheter och behov i matematik. Närliggande 

områden och begrepp var samtidigt viktiga, då de kunde bidra till att tydliggöra lärarnas 

förståelse, till exempel ledning och stimulans. Alla i förväg formulerade frågor ställdes 

inte. Följdfrågorna styrdes av den framväxande bilden av fenomenet extra anpassningar, 

grundad på lärarnas svar (ibid). Lärarna ”pratade fram” extra anpassningar, förklarade 

vilka elever som var i behov av extra anpassningar i matematik, samt elevernas behov 

och matematiksvårigheter.  

 

I de aktuella elevernas IUP, ska de extra anpassningarna vara dokumenterade. Att ta del 

av elevernas IUP svarade väl mot syftet att studera hur lärare förstår extra anpassningar, 

vilka extra anpassningar som dokumenteras, samt vilket matematiskt innehåll, vilka 

arbetssätt och arbetsformer som förekommer. 

 

5.3 Genomförande 
Skolledningen och lärararbetslagen på de två skolorna/skolområdena kontaktades via 

mejl. I mejlet informerades de om studien och vad det skulle innebära för lärarnas del 

(enkät, fokusgruppsdiskussion, samt studie av IUP). De tillfrågades om de var 

intresserade av att delta. Enkäten/webbformuläret (se bilaga A) utformades i Google 

formulär och lärarna inbjöds att enskilt via mejl svara på den/det. I mejlet informerades 

lärarna om de fyra forskningsetiska huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; Hermerén, 2011). 

Lärarna ombads höra av sig om de hade några frågor och/eller om något var oklart. I 

mejlet ombads dessutom lärarna identifiera vilka elever vars skriftliga IUP svarade mot 

våra urvalskriterier (se 5.1.1). Det poängterades att ämnet för identifiering av elever i 
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behov av särskilt stöd var matematik. Lärarna uppmanades att avidentifiera elevernas 

IUP. När samtliga lärares enkätsvar inkommit, sammanställdes svaren på respektive 

fråga i Google formulär. Resultatet skrevs ut.  

 

De båda allmänna råden; Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen (Skolverket, 2013) samt Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) lästes. En sökning och läsning av litteratur och 

tidigare forskning utifrån relevanta sökord till exempel extra anpassningar, 

matematiksvårigheter, elever i behov av särskilt stöd låg till grund för det fortsatta 

arbetet. Litteraturläsningen behövdes för att formulera frågor till 

fokusgruppsdiskussionerna och påbörja skrivandet på en litteraturgenomgång. 

 

Med utgångspunkt från enkätsvaren och utifrån läst litteratur, formulerades ett underlag 

för fokusgruppsdiskussionen (se bilaga B). Lärararbetslagen kontaktades och fick 

bestämma plats och tid för diskussionerna. En ungefärlig tidsgräns för dem, cirka 60 

minuter, sattes vilket delgavs lärarna. I samband med fokusgruppsdiskussionerna 

påmindes lärarna återigen att de hade rätt att avbryta sitt deltagande om de ville, att det 

som sades inte skulle kunna härledas till dem, samt att empirin endast skulle användas 

till den aktuella studien. Lärarna erbjöds ta del av studien när den var färdig. Båda 

fokusgruppsdiskussionerna genomfördes i ett klassrum på respektive skola. De spelades 

in på Ipad/mobiltelefon, men vissa stödanteckningar gjordes dessutom, både för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor och/eller be om förtydligande. 

Fokusgruppsdiskussionerna transkriberades direkt efter diskussionerna och skrevs ut. 

 

Efter avslutad diskussion tillfrågades lärarna hur de ville delge de skriftliga IUP som  

skulle studeras. Alfaskolans digitala IUP hade lärarna skrivit ut och de överlämnades i 

ett kuvert. På utskrifterna hade lärarna, med svart penna, strukit över namn, 

födelsenummer och eventuell annan information som direkt skulle kunna identifiera 

eleven. En lärare på skolområde Beta skickade avidentifierade, skriftliga IUP via mail 

till diskussionsledaren. De andra digitala IUP överlämnades avidentifierade i 

pappersform. 

 

Vid sammanställandet av empirin från fokusgruppsdiskussionerna och enkäten klipptes 

utskrifterna isär. Lapparna kodades och sorterades utifrån de kategorier som växte fram. 

Kategorier som blev synliga var förståelsen av extra anpassningar, ledning och 

stimulans, beskrivning av extra anpassningar, identifiering av elevers behov av stöd, en 

förändrad undervisning som följd av extra anpassningar, beskrivning av 

matematikundervisning, elevhälsans delaktighet samt dokumentationsarbetet (elevers 

skriftliga IUP). Lapparna tejpades samman på större papper för att innehållet sedan 

skulle kunna sammanställas utifrån likheter och skillnader. Eftersom den aktuella 

studien är en hermeneutisk kvalitativ studie var variationen i svaren viktig att 

synliggöra. I resultatet framträdde beskrivningar av begrepp som egentligen inte var 

tänkta att ingå i studien till exempel ledning och stimulans. Dessa fick ingå i 

resultatsammanställningen, eftersom de kunde bidra till att förtydliga extra 

anpassningar. Den induktiva analysmetoden innebär att empirin och inte några i förväg 

bestämda kriterier ska utgöra underlaget för tolkningsarbetet. För att göra 

tolkningsarbetet så transparent som möjligt, användes lärarnas ord och begrepp i 

resultatsammanställningen (kursiverad text) i stor utsträckning som möjligt.  

 

Utifrån lärarnas svar och beskrivningar i resultatet, till exempel individualisering, lästes 

ytterligare litteratur till exempel Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Dessutom 
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söktes litteratur som svarade mot de vardagliga koder (ord/begrepp) lärarna använde. Ett 

exempel som kan visa hur detta gick till är hur den vardagliga koden bryta ner 

matematikens abstraktion ersattes med de mer disciplinära uttrycken ”olika 

representationsformer i matematik” samt ”abstraktion i matematik”. 

Litteraturgenomgången till den aktuella studien skrevs om och utökades. 

 

Vid sammanställning av empirin från elevernas skriftliga IUP, färgkodades innehållet i 

de extra anpassningarna utifrån två perspektiv; allmänna och ämnesspecifika 

(matematik). Till det perspektiv som benämns som allmänna extra anpassningar 

räknades anpassningar som utformades för att stödja till exempel elevers 

koncentrationsförmåga. Utifrån dessa två perspektiv utformades sedan två tabeller, där 

varje årskurs fick var sin kolumn. Först gjordes tabellerna på papper. Resultatet 

kodades, kategoriserades och rubriksattes. Återigen användes lärarnas egna 

formuleringar, vilket gjorde att det i tabellen blev olika formuleringar med fokus inom 

ungefär samma område, till exempel addition och subtraktion 0-10, addition och 

subtraktion 0-20, addition och subtraktion (utan att ange talområde), tiokamraterna. 

Därefter gjordes tabellerna på datorn. Av estetiska skäl och med tanke på läsbarhet 

kursiverades inte texten i tabellen, även om det är lärarnas egna ord och begrepp som 

används.   

 

Resultatsammanställningen av IUP ledde till sökande och läsande av ytterligare 

litteratur och forskning, som överensstämde med det empiriska materialet. 

Litteraturgenomgången skrevs om och färdigställdes. 

 

Under det induktiva analysarbetet, med inspiration av analysmetoden Grounded Theory, 

studerades ömsom delar, enskilda svar, och helheter samt lärararbetslagens 

gemensamma inställning. Arbetet utgick från två centrala begrepp ”extra anpassningar” 

och ”matematikdidaktik”, vilka svarade mot studiens båda frågeställningar. Det 

empiriska materialet ställdes mot tidigare forskning och relevanta styrdokument.  

Processen åskådliggörs i två bilder (se 7.1 extra anpassningar, 7.2 matematikdidaktik). 

Eftersom studien är hermeneutisk och kvalitativ analyseras och diskuteras såväl stort 

som smått.  

 

Efter analysarbetet ströks viss text i litteraturgenomgången, eftersom den inte var 

relevant för studien som helhet.  Slutligen skrevs en avslutande diskussion där  det mest 

centrala av lärararbetslagens och de enskilda lärarnas förståelse formulerades och 

sammanfattades.  

  

5.4 Analysmetod  
Den valda analysmetoden är induktiv, eftersom empirin är utgångspunkten för 

tolkningsarbetet. En alternativ analysmetod hade varit en deduktiv metod. Vid 

användande av deduktiv metod formulerar forskaren i förväg hypoteser, i detta fall 

kriterier, och söker sedan svar i empirin. Empirin kan antingen bekräfta eller förkasta 

hypoteserna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 
 

Analysarbetet inspirerades av analysmetoden Grounded Theory, eftersom studiens bild 

av fenomenet grundas i empirin, vilket innebär att det är genom kodning av det 

empiriska materialet som kategorier växer fram. I denna studie är det bilden av 

lärararbetslagens och de enskilda lärarnas förståelse av fenomenet extra anpassningar, 

deras förståelse för vilka elever som är i behov av extra anpassningar i matematik samt 

hur dessa utformas. För detta ändamål krävs öppna forskningsfrågor, så att så få 
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förutfattade meningar som möjligt styr kodningen (Svensson & Starrin, 1996). 

Kodningen i den aktuella studien byggde på sökande efter vardagliga och disciplinära 

koder. Disciplinära koder är de ämnesspecifika begrepp som används inom en disciplin, 

till exempel inom pedagogik. Vardagliga koder är de begrepp som dagligen används 

och förstås, i det här fallet, av lärare (ibid). Vid sammanställningen av resultatet i den 

här studien, styrde empirin kategoriseringen. Resultatet tolkades och analyserades sedan 

utifrån två huvudrubriker, med utgångspunkt från syftet; extra anpassningar samt 

elevers svårigheter och behov i matematik. Inspirerade av Grounded Theory lästes, för 

att inte styras av förutfattade meningar, litteratur parallellt med kodningen av det 

empiriska materialet (ibid). Eftersom det empiriska materialet i den aktuella studien inte 

är stort, blir det svårt att upptäcka tillförlitliga tydliga mönster. Samtidigt är studien 

kvalitativ, vilket innebär att det inte är viktigt hur ofta något sägs, utan att variationen av 

lärarnas förståelse synliggörs.  

 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Fokusgruppsdiskussionernas tillförlitlighet påverkas av olika faktorer, som tidpunkt, 

frågeställningar, plats, relationer till lärarna och bristande erfarenhet av att genomföra 

fokusgruppsdiskussioner på ett objektivt sätt (Fangen & Sellerberg, 2011). Valet att 

spela in fokusgruppsdiskussionerna kan ha påverkat lärarnas öppenhet. Det faktum att 

vissa av lärarna är före detta kollegor kan ha påverkat förmågan till objektivitet (Ahrne 

& Svensson, 2015). Strävan har hela tiden varit att göra rättvisa åt och ge en trovärdig 

analys av den verksamhet och de lärare som deltagit i vår undersökning. Samtidigt är vi 

medvetna om att egna föreställningarna kan ha begränsat och förenklat tolkningen 

(Svensson & Starrin, 1996).  

 

I en verksamhet som skolan, som gestaltas genom ord och begrepp, är risken stor att allt 

som sägs, inte tolkas som det är avsett att tolkas, vilket påverkar tillförlitligheten 

(Molander, 2003). Under arbetet med aktuell studie uppstod frågan om lärarna skulle få 

ta del av och möjlighet att redigera det de sagt i fokusgruppsdiskussionerna. Eftersom 

samtal som förs i det främre rummet (Persson, 2012) innebär att vi lånar och använder 

uttryck av varandra, så kallad ackommodation, framstod en redigering av det sagda som 

olämpligt, med tanke på tillförlitlighet och trovärdighet. Valet av koder/ord kan påverka 

trovärdigheten, men utgör en del av själva analysarbetet.    

 

Trovärdigheten påverkas av hur tydligt läsaren kan följa tolkningsprocessen från 

resultat, genom analys till diskussion samt om läsarna fått tillräckligt underlag för att 

följa och förstå tolkningarna (Ödman, 2016). I fokusgruppsdiskussionerna återges inte 

de samtal som kort fördes gällande svenska som andraspråk, studiehandledning och 

modersmålsundervisning.   

 

Vårt val av två frågeställningar kan ha påverkat tolkningsarbetet; lärares förståelse av 

extra anpassningar, deras förståelse för vilka elever som är i behov av extra 

anpassningar i matematik, samt hur dessa utformas. Inom hermeneutiken kan tolkningar 

ur olika perspektiv leda till att de riskerar att konkurrera med varandra. Samtidigt kan 

tolkningar samverka och nyansera bilden av fenomenet (Ödman, 2016). I den aktuella 

studien eftersträvas trovärdig och tillförlitlig, genom att det empiriska materialet 

analyserats växelvis mellan delar och helhet.   

 

Även om trovärdighet och tillförlitlighet är låg kan förhoppningsvis den aktuella studien 

bidra till diskussion, och på så sätt till skolutveckling,  
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5.6 Forskningsetiska principer  

I den aktuella studien har de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och de fyra huvudkraven följts; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; 

Hermerén, 2011). Information gavs gällande de fyra huvudkraven både inför enkäten 

och fokusgruppsdiskussionerna. Lärarna var positiva till att delta och var införstådda 

med de forskningsetiska principerna. Det var inte första gången de deltog i 

forskningsstudier. Vid resultatsammanställning och i analysarbetet har avidentifiering 

av empirin noggrant genomförts. Det empiriska materialet kommer inte att användas i 

något annat sammanhang, förutom vid muntliga redovisningar av aktuell studie.  

Frågan var också om studien var forskningsetiskt försvarbar. Empirin behövdes som 

underlag för en problematisering gällande extra anpassningar i matematik. Det kan 

ofrånkomligen bli så att studiens problematisering kan upplevas som ifrågasättande. 

Molander (2003) beskriver vikten av att formulera sig på ett respektfullt sätt, vilket 

eftersträvats under hela arbetet med den aktuella studien.  
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6 Resultat 
Resultatet av enkät och fokusgruppsdiskussioner redovisas under en rubrik (6.1) och 

resultatet av IUP under en annan rubrik (6.2).   

 

6.1 Resultat: enkätsvar och fokusgruppsdiskussioner 
Eftersom den aktuella studien är kvalitativ kan inga statistiska värden anges. Det är 

intressant, utifrån det teoretiska perspektivet, att något sägs och att variationen i det som 

sägs synliggörs. Lärarnas egna ordval har använts i så stor utsträckning som möjligt och 

kursiverats. Detta för att göra tolkningsarbetet mer transparent.   

 
6.1.1 Lärarnas förståelse av extra anpassningar 

Lärarna beskriver extra anpassningar som något individuellt utformat stöd. En lärare 

menar att det är insatser som hjälper eleven att lyckas i klassrummet och att det går 

utöver det här med ledning och stimulans. Även andra lärare nämner att insatserna sker 

inom klassens ram/inne i klassen. De anser att extra anpassningar kan omfatta både 

miljö och arbetsuppgifter. Men det här att det ska vara lugn och ro och tyst… det har 

blivit mera nu.  

 

Samtliga lärare menar att de extra anpassningarna både kan vara generella och 

ämnesspecifika. Exempel på deras generella insatser är;  

 dator,  

 Ipad, 

 hörselkåpor,  

 skärm,  

 lässtöd,  

 egna arbetsbord,  

 sitta i liten grupp,  

 träna mer,  

 träna på ett annat vis och  

 extra resurs. Behöver inte vara tillsammans med specialläraren. Kan vara en 

annan vuxen när man får sitta i en liten grupp och nöta detta specifikt.  

Flera lärare säger att många elever behöver extra anpassningar som stöder 

koncentrationen.  I detta sammanhang beskriver de extra anpassningar som;  

 struktur,  

 extra push kring uppstart,  

 pauser,  

 visuellt schema och  

 individuellt schema.  

 

Vid en fråga om extra anpassningar i årskurs 1, svarar flera lärare att de försöker möta 

eleven där den är och anpassa. En lärare frågar sig då … men jag vet inte om jag ser det 

som extra anpassningar.   

 

När lärare beskriver hur de arbetar med elever i behov av extra anpassningar inom 

klassens ram säger flera lärare att de arbetar med eleven i mindre grupp, under 

förutsättning att det finns extra resurs i klassen till exempel fritidspedagog. På 

följdfrågan om det är en extra anpassning att arbeta så här, eller om det kan bedömas 

som ledning och stimulans, blir lärarna osäkra; Ja, den frågan tycker jag att du ska 
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ställa till Skolverket. En annan lärare svarar; Det är ju bara individualisering … 

egentligen. 

 

När lärarna samtalar om de extra anpassningarna poängterar en lärare vikten av att man 

inte får ge upp, man får hålla på ett tag innan man utvärderar och modifierar insatsen. 

Men sen om man känner att det inte är det här den här behöver, kanske man har 

kommit fram till vad det är, så får man prova och ändra. I samband med detta 

tillfrågades de om intensifiering av anpassningar. Flera lärare ger samma svar men inget 

svar ges av samtliga;  

 utökad tid,  

 se över vilka extra svårigheter eleven har,  

 anpassa material och  

 söka nya anpassningar.  

 i perioder,  

 vi har olika teman,  

 går tillbaka och kör igen. Det gör vi ju lite i och med specialläraren tänker 

jag… brukar ju köra i sjok.   

 

Som svar på frågan om de upplever att det finns några hinder för att genomföra extra 

anpassningar svarar de flesta lärarna att resurserna inte räcker till. Ytterligare hinder är 

tillgång till speciallärare, svårt att hitta material och tid till anpassningarna. Bättre 

planering ger bättre lektioner. En lärare ger exempel på positiva effekter av extra 

anpassningar; Det finns möjligheter att få eleverna att känna mer lust och ge dem 

känslan av att lyckas.   

 

6.1.2 Lärarnas beskrivning av extra anpassningar i matematik 

Flera av insatserna nämns av samtliga lärare;  

 tydlighet/tydliga instruktioner,  

 kryssa för utvalda uppgifter i matteboken,  

 struktur,  

 smartboard/lady bug,  

 fritidspedagog eller annan vuxen,  

 tillgång till och kommunikation med speciallärare,  

 anpassat material/individuella läromedel,  

 laborativt material i större utsträckning,  

 plockisar,  

 arbete i liten grupp,  

 dator (olika spel och it-läromedel) och Ipad (olika appar).  

Dessutom presenterar lärarna lite olika förslag på insatser;  

 försök till en-till-en-undervisning,  

 extra enskilda instruktioner,  

 pararbete,  

 särskilda uppgifter i färdighetsträning,  

 anpassade provsituationer,  

 pauser så att jobbtiden blir mer effektiv,  

 enskilda platser till barn med koncentrationssvårigheter och  

 bryta ner matematikens abstraktion med till exempel tallinjer, klossar, pengar, 

tärningar, stavar.  
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Samtliga lärare nämner tydlighet och anpassat material och ger beskrivningar av detta; 

I matte tänker jag att om man skriver talen och sätter upp pengar och cuisenairestavar 

på tavlan. Då blir det en form av ledning och stimulans… för det blir extra tydligt. En 

annan beskrivning; Anpassat material kan finnas i boken, men det kan vara annat 

material man plockar från... böcker, på nätet, sånt man har… Gör eget gör man ju 

ibland, kanske. 

 

Två andra utförliga beskrivningar av hur extra anpassningar kan organiseras i 

klassrummet ges av några lärare; De elever som behöver extra anpassningar sitter ofta 

vid ett ”dialogbord” med mig som lärare. Jag kan då läsa texter, frågor och uppgifter 

för de elever som behöver. Och beskrivningen; Jag låter barnen som arbetar 

självständigt och inte har så stort behov av mig sitta i grupprummet, så får jag 

möjlighet att göra ytterligare genomgångar med de elever som är i behov av det. En 

lärare svarar på enkätfrågan om extra anpassningar i matematik på ett övergripande sätt; 

Det finns mycket om du som lärare själv vill. Det finns ju egentligen inga begränsningar 

i appar, plockisar och individens önskemål/behov. Samarbete med speciallärare samt 

specialpedagog ger mycket. Kommunikation är viktigt. 

 

I samtalet berättar lärarna att den digitala klockan ofta är ett moment som många elever 

har svårt för, multiplikationstabellerna behöver många träna mycket på, men också att 

själv kunna läsa talen i matematikboken. När de talar om vad som fungerar bra nämner 

flertalet lärare att plockmaterial och att kryssa för ett begränsat antal uppgifter i 

matematikboken samt att kombinera detta med pauser är bra.   

 

I samtalet om hur man följer upp insatserna för att veta om de ger det resultat man 

förväntat sig svarar lärarna att de märker det på hur eleven arbetar och i samtal med 

dem. När det gäller intensifiering av de extra anpassningarna svarar de flesta lärarna;  

 mer stöd i det han eller hon behöver,  

 kommunikation med specialläraren/specialpedagogen och  

 utökad tid hos specialläraren. 

 

6.1.3 Lärarnas identifiering av elevers behov av stöd  

Lärarna beskriver att elevers svårigheter identifieras tidigt; Man ser ganska tidigt om de 

har stora svårigheter, såklart. En lärare säger; Jag kan också se… känna att man 

upptäcker det ganska tidigt, men när de får hjälp och de kommer igång, klickar det bara 

till. En lärare beskriver att man tidigt identifierar svårigheter i logiskt tänkande, eller 

med tal och talraden. Ja, likaså problemlösning. När de börjar läsa tal och inte förstår 

vad de läser. Även om de är ganska duktiga läsare. 

 

En lärare beskriver att nästan alla elever tycker att matematik är roligt i början, det är 

roligt att räkna, plocka med saker, dela och lösa matematiska gåtor och frågor. Sen … 

ju längre de kommer så blir det för en del mer komplicerat och då blir det inte lika 

roligt längre. Men vad det beror på kan jag inte riktigt svara på. 

 

Två lärare tycker att elever som fungerat bra i årskurs 1, kan hamna i svårigheter senare 

inom vissa områden men att det även kan vara svackor; Det behöver inte bara gå åt ena 

eller andra hållet, det kan svänga lite. Lärarna menar att elever i årskurs 1 ofta har 

räknat mycket hemma och har lärt sig den första talraden men när det blir mer 

komplicerat, så backar de lite. En lärare menar; När det blir mer abstrakt, så 

småningom, då kan det bli svårt.  Det abstrakta tänkandet kommer så olika hos olika 

elever, tycker jag. 
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Under fokusgruppsdiskussionen gör lärarna själva en jämförelse mellan matematik och 

läs- och skrivinlärning. Flera lärare är överens om att det är lättare att upptäcka en 

svacka i matematik, där det är så många olika områden att arbeta med. En lärare menar 

att eleverna talar om när det blir svårt i matematiken; Åh, jag kan inte, det är svårt det 

här och det blir fel osv. En lärare beskriver att i läs- och skrivinlärning är det samma sak 

man arbetar med hela tiden. Matematiken är så bred, det är så många olika områden. 

Bara för att man har koll på taluppfattning, så har man kanske inte koll på geometri. 

 
6.1.4 Lärarnas beskrivning av en förändrad undervisning 

På frågan om hur de extra anpassningarna har påverkat undervisningen skiljer sig svaren 

åt;  

 det har blivit lugnare, fokus,  

 större måluppfyllelse,  

 gäller att ha många bollar i luften,  

 mindre grupper eftersom det finns fler vuxna att tillgå.  

 

Flera lärare säger att de behöver anpassa både undervisning, material och klassrummet 

mer idag än förr. En lärare förklarar att det är en träningssak; Jobbar man med extra 

anpassningar så blir det till en början mer jobb, men målet blir ju mindre jobb. En 

annan lärare skriver i enkäten; Eftersom extra anpassningar innebär individualisering 

och vi arbetar individualiserat i dagens klassrum, så är förändringen inte så stor. 

 

Ett enkätsvar beskriver den förändrade undervisningen på följande sätt; 

 
Det främjar elevernas förståelse för varandra, att vi är olika. Det märks att 
eleverna mer och mer förstår att de också kan lära av varandra. Arbete i 

mindre grupp där dialogen får ta stor plats, bidrar till gemenskap och lust. 

Undervisningen med extra anpassningar gynnar alla elever, eftersom både 
genomgångar, planering och instruktioner blir mer tydliga.  

 

6.1.5 Lärarnas beskrivning av undervisningen utifrån extra anpassningar 

I samtal om vad som är viktigt för matematikundervisningen talar en grupp om vikten 

av struktur och rutiner. Hur man ramar in lektionen och att pedagogen är strukturen 

och att alla elever mår jättebra av det/alla vinner på det, även om det egentligen är 

avsett för vissa elever. Lärarna talar även om tydlighet, för om läraren är tydlig så visar 

det sig också på gruppen. Ett exempel på tydlighet är tydliga instruktioner där läraren 

konkret visar hur man gör och dessutom skriver det på tavlan. I detta samtal säger även 

en lärare att relationen mellan lärare och elev och anpassning av klassrumsmiljön är 

viktiga aspekter för arbetet. Hon beskriver hur en god relation gör det lättare att 

motivera elever att arbeta och att hon då kan lirka lite, fixa och trixa.   

 

Den andra gruppen nämner i början av samtalet begreppet individualisering. Och på en 

fråga om hur de ser på skillnaden mellan extra anpassningar och individualisering svarar 

de, efter viss tvekan, att det går hand i hand. De säger att när de använder digitala 

hjälpmedel för att nöta vissa färdigheter, så är det lättare att individualisera och alla 

elever arbetar med dessa digitala hjälpmedel. För det är ju inte sämre på något vis. I 

det fortsatta samtalet säger alla lärare i den ena gruppen att det inte går att dra en linje 

mellan ledning och stimulans och extra anpassningar; Därför att vi har som uppdrag att 

se till att alla elevernas behov i grund och botten. En lärare säger i detta sammanhang 

att hon inte lägger vikt vid tolkningen eftersom det är sak samma vad man kallar det… 

uppdraget är detsamma. 
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I båda grupperna talar man om att det inte finns någon gräns och nämner visuellt stöd 

som kanske är en extra anpassning för en elev, men som används för hela klassen. En 

lärare menar att; Använder man inte plockmaterial i klassen blir det ju en extra 

anpassning. Använder man det blir det ledning och stimulans. Allra helst i de lägre 

åldrarna… ja ettan och tvåan är plockmaterial till för alla elever i klassrummet. De 

kommer så småningom fram till att det är helt individuellt utifrån pedagogens 

arbetssätt och syn och att det kan bli svårt om lärare som arbetar i samma klass inte är 

överens om hur de ser på anpassningen av undervisningen. Det blir en krock. En lärare 

säger att det är viktigt att arbetssättet blir väl inarbetat och att det då krävs att man är 

överens. En annan lärare säger att om en elev är förtrogen med en anpassning så säger 

den till att den behöver det. Bara den är trygg med den och då spelar lärarbyte ingen 

roll. 

 

Under samtalens gång framkommer ytterligare två exempel på hur undervisningen kan 

fungera;  

 Då kan jag ha vissa lektioner då alla får träna på det dom behöver.  

 Specialläraren deltar i klassundervisningen och hjälper de elever som behöver 

det lite extra. 

 
6.1.6 Lärarnas förståelse för samverkan gällande extra anpassningar 

På Alfaskolan är specialläraren med när treans lärararbetslag samplanerar, 60 minuter 

per vecka. På skolområde Beta tar respektive lärare kontakt med specialläraren vid 

behov. Båda skolorna beskriver samarbetet med specialläraren med ord som diskussion, 

bollplank, handledning. Samtidigt säger många att; faran blir att dialogen blir mest 

mellan specialläraren och dem som vill, eller vad man ska säga, dialogen stannar där. 

Det framkommer också att alla pratar ju inte på samma sätt om det (extra 

anpassningar). En annan lärare beskriver det som att alla inte är där ännu. Lärarna 

menar att de söker upp de som tycker likadant och en lärare beskriver hur klyftan 

mellan lärargrupper ökar. Läraren menar att de som har lite rädsla för det här, blir kvar 

och strävar lite bakåt. 

 

På Alfaskolan säger man att man har ett nära samarbete med elevhälsan. Specialläraren 

träffar elevhälsan varje vecka och är länken till lärararbetslaget (årskurs 3). På 

skolområde Beta träffar hela lärararbetslaget (förskoleklass – årskurs 3) elevhälsan 

varannan vecka och där diskuteras bland annat extra anpassningar. Övriga professioner 

som nämns av lärarna är kurator och skolsköterska; Kuratorn är väldigt nära oss… men 

hon har ju inget med extra anpassningar att göra. En annan lärare: Skolsköterskan är 

med i dem diskussionerna här, hon kan se och vet vad som menas med extra 

anpassningar. En annan åsikt gällande elevhälsans delaktighet är att de borde vara 

hårdare; Har du gjort det här? Har du testat det här? 

 
6.1.7 Lärarnas beskrivning av dokumentation av extra anpassningar i IUP 

Alla lärare berättar att extra anpassningar skrivs in i IUP, i digitala program. En lärares 

beskrivning av IUP är; Där skriver vi vad vi gör extra, om det är något speciellt som 

behövs. En annan lärare inflikar; Det följs upp när vi har våra utvecklingssamtal. 

 

En lärare menar att det är ett levande dokument som hela tiden korrigeras, där man kan 

ändra och ta bort. På frågan om det är praxis och överensstämmer med skolans rutiner 

svarar två lärare; Ja, det ska vi göra.   
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Det råder delade meningar bland lärarna om det går att följa elevers extra anpassningar 

bakåt i tiden. På skolområde Beta sägs; Ja, det ska man kunna. Man ska söka i arkiv och 

då kommer IUP upp. På Alfaskolan beskriver en lärare så här; Det försvinner väl… 

eller, ja jag vet inte hur det arkiveras. En annan lärare säger; Eller om det sparas i 

systemet på något sätt. Förr skrev man allt på papper och då hade man arkiverat. Eller 

så byter de system, så där. Så det är svårt för oss att svara på hur långt tillbaka man 

kan titta. Den läraren funderar också över; Hur bra är det?... När man inte kan följa 

bakåt i tiden. Dokumentationsbördan diskuteras i båda lärararbetslagen och en lärare 

menar att dokumentation är något som bara ökar; Skulle inte det minska, förresten...? 

Det har det i alla fall inte gjort för oss. En lärare; Vet inte, men det är inte så att jag 

dokumenterar så mycket i IUP… alltså extra anpassningar. 

 

6.2 Resultat: elevernas IUP 

Samtliga dokument som redovisas är digitala IUP, från årskurs 1 till årskurs 3. I dessa 

IUP är det ibland svårt att utläsa om insatserna är en framåtsyftande planering eller en 

extra anpassning. På Alfaskolan har eleverna, under årskurs 2 och årskurs 3, haft en 

särskild rubrik i sin IUP för extra anpassningarna. Under årskurs 1 fanns inte denna 

rubrik och då dokumenterades endast undantagsvis extra anpassningar. På skolområde 

Beta skrivs de extra anpassningarna in under rubriken ”skolans insatser” i IUP. Denna 

rubrik har funnits under samtliga tre läsår, från årskurs 1 till årskurs 3. Det finns ett 

antal elever som inte har några extra anpassningar dokumenterade i sina IUP, trots att de 

riskerar att inte nå kunskapskraven för årskurs 3. Totalt omfattar den aktuella studien 

åtta elevers IUP, vilka samtliga har dokumenterade extra anpassningar från minst två av 

de tre läsår de gått i skolan.  

 

Resultatet redovisas i två tabeller: en med extra anpassningar och en där vi sammanställt 

vilka utvecklingsbehov i matematik, som anges för SUM-eleverna. Begreppet 

”utvecklingsbehov” valdes, eftersom det matematikdidaktiska innehållet formulerats i 

form av en framåtsyftande planering och inte som extra anpassningar för flera av de här 

eleverna.  För att göra resultatet mer överskådligt har varje anpassning (del) förts 

samman till kategorier (helheter) till exempel IKT, miljö och material. IKT står för 

Informations- och KommunikationsTeknik. I tabellerna används uteslutande samma 

ord/formuleringar som anges i respektive IUP. Av estetiska skäl och för att öka 

läsbarheten har lärarnas ord och formuleringar inte kursiverats i tabellen. 
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6.2.1 Extra anpassningar   

Tabellen visar antal tillfällen extra anpassning förekommer i elevernas IUP (vilket kan 

vara vid flera tillfällen för samma elev, men i olika årskurser). Anpassningar med fetstil 

förekommer mer frekvent, fem eller fler tillfällen.  

 

Extra anpassningar Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

IKT: 

Olika datorprogram i matematik 

Egen personlig dator 

Egen personlig Ipad 

Olika matematikappar 

 

Miljö och material: 

Hörselkåpor 

Enskild plats 

Tillgång till grupprum 

Häftmassa/stressboll 

Schemabok 

Skriftliga arbetsscheman 

Timglas 

Plastad tallinje 

Extra laborativt material 

Bildstöd 

 

Anpassning i undervisningssituationen: 

Val av plats i samling 

Stöttning i klassrummet 

Starthjälp vid eget arbete  

Hjälp att fullfölja sitt arbete 

Inlagda pauser i arbetspass 

Arbete i liten grupp vid behov 

Anpassning av nationella proven 

 

Lärarresurs: 

Speciallärare flera gånger/vecka 

Speciallärarhjälp vid behov 

Specialundervisning 6-veckors 

perioder 

Enskild genomgång  

Reflektera enskilt tillsammans med 

lärare 

 

Övrigt: 

Skicka hem ma-boken för att göra klart 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

2 

1 

1 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

2 

2 

3 

 

 

2 

1 

 

1 

3 

1 

1 

 

 

1 

1 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

4 

 

1 

 

 

3 

2 

2 

2 

 

1 

 

2 

2 

3 

 

 

2 

3 

2 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

Sammanlagt antal extra anpassningar:  årskurs 1: 14,    årskurs 2: 36,    årskurs 3: 37 
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6.2.2 Utvecklingsbehov   

Antal tillfällen utvecklingsbehovet förekommer i elevernas IUP (vilket kan vara vid 

flera tillfällen för samma elev, men i olika årskurser). Utvecklingsbehov med fetstil 

förekommer mer frekvent, fyra eller fler tillfällen.  

 

Utvecklingsbehov  Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Taluppfattning 

Dela upp talen 0-10 

Talraden 0-10/0-20 

Talraden 100- 

Olika tallinjer 

Positionssystemet 

Stora tal 

 

Aritmetik 

Likhetstecknets betydelse (sub. och 

multipl.) 

Add. & sub. 0-10  

Add. & sub. 0-20 

Add. & sub.   

Tio-kamraterna 

Räknestrategier 

Multiplikationstabeller 

Koppling multiplikation-division 

Algoritmer (add. & sub) 

Kort division 

Överslagsberäkning 

 

Klockan 

 

Problemlösningsförmåga 

Göra egna räknehändelser 

Problemlösning 

Välja räknesätt vid problemlösning 

 

Övrigt  

Koncentrationsförmåga 

Uthållighet  

Självständighet vid datorn 

ansvarstagande 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

  

 

 

1 

1 

2 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

3 

1 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

3 

1 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

4 

1 

4 

1 

2 

 

3 

 

 

1 

5 

4 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Sammanlagt antal utvecklingsbehov    årskurs 1:10,    årskurs 2:24     årskurs 3:41  
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7 Analys och resultatdiskussion 
I detta kapitel följs varje analysdel av en diskussion, så att studiens kvalitativa 

perspektiv synliggörs. Utifrån det hermeneutiska perspektivet är det viktigt att bredden 

av och nyanserna för fenomenet blir synliga. 

 

7.1 Specialpedagogiskt perspektiv på extra anpassningar  
Under denna rubrik analyseras och diskuteras studiens resultat gällande 

lärararbetslagens och de enskilda lärarnas förståelse av extra anpassningar - hur det 

tolkas och fungerar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilden illustrerar analysarbetet;  Lärarnas förståelse av det centrala begreppet blir 

synlig genom de olika metodvalen. Detta empiriska material har styrt 

litteraturgenomgången från det specialpedagogiska fältet. Skolans styrdokument 

utgör en annan del av litteraturgenomgången.   

 

Förståelse av styrdokumentens begrepp 

Analys - Extra anpassningar: När lärarna inledningsvis beskriver extra anpassningar 

använder de formuleringar som direkt kan härledas till Skolverkets allmänna råd (2014); 

individuellt utformade, går utöver ledning och stimulans, inom klassens ram. Frågan är 

om lärarna har förståelse för vad dessa uttryck står för eller om de, utifrån Goffmans 

teorier om det främre rummet (Persson, 2012), uttrycker sig på ett korrekt och 

professionellt sätt utifrån gällande normer och styrdokument. Uttrycken kan också 

användas för att upprätthålla samförstånd och dölja det man inte förstår (ibid). Senare i 

diskussionen använder en lärare ordet individualisering, som sedan används av andra 

lärare under den fortsatta diskussionen. Detta kan tolkas som en följd av lärarnas 

agerande i det främre rummet (Persson, 2012) och hur språket anpassas genom 

ackommodation. Lärarna lånar uttryck, tolkar dem utifrån sin förförståelse och 

återanvänder dem, men då som en representation för deras egen förståelse av 

fenomenet. Lärarna anser att extra anpassningar och individualisering går hand i hand. 

Detta kan också vara ett uttryck för det Berg och Scherp (2003) beskriver gällande 

erfarenhetslärande, där människor till exempel har en tendens att se och uppmärksamma 

det som överensstämmer med deras tidigare uppfattning. Det visar även på den obalans 

som kan uppstå mellan uppifrånperspektiv till exempel styrdokument och 

nedifrånperspektiv till exempel lärares erfarenheter (ibid.).   

 

empiriskt material 

elevdokumentation/  

IUP 

fokusgruppsdiskussion 

och enkät 

litteraturgenomgång 

Skolans            

styrdokument 

Tidigare             

forskning 

Extra anpassningar 
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Diskussion: I samtalen kommer vid flera tillfällen synen på och jämförelsen mellan 

ledning-stimulans och extra anpassningar upp. Lärarna använder uttryck som till 

exempel möta eleven där den är, anpassa, individualisera. De menar att de i alla tider 

fått anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. När de erfarna lärarna anser att 

extra anpassningar och individualisering går hand i hand tolkar vi det som att lärarna 

fortsatt arbeta med den individualisering som skrevs fram i Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Frågan är då om detta är fel, eller om alla elevers 

rätt till ledning och stimulans i den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011a) motsvarar 

individualiseringsbegreppet. Ett lärararbetslag tolkar det som extra anpassningar; 

Eftersom extra anpassningar innebär individualisering och vi arbetar individualiserat i 

dagens klassrum, så är förändringen inte så stor. I diskussionen kring gränsdragningen, 

om det finns en sådan, mellan ledning - stimulans och extra anpassningar, blir det 

tydligt att definitionen av begreppen inte tolkas entydigt. Vi lämnar frågan öppen, i vårt 

sökande efter fler perspektiv på extra anpassningar. Arbetet med stödinsatser verkar inte 

blivit tydligare och enklare, vilket var en av anledningarna till lagändringen.  

 

Analys - Ledning och stimulans: Lärarna nämner begreppet ledning och stimulans 

exakt återgivet från Skolverkets allmänna råd (2014), men endast en lärare använder det 

frekvent. Allmänna rådens begrepp ”individinriktade stödinsatser” och ”inom ramen för 

den ordinarie undervisningen” ersätter lärarna med närliggande begrepp individuellt och 

inom klassens ram. Det sistnämnda kan ses som ett uttryck för så kallad 

ackommodation, bland annat som en följd av agerande i det främre rummet (Persson, 

2012). Lärare kopplar nya begrepp till redan välkända (Berg och Scherp, 2003) 

samtidigt som de lånar uttryck av varandra, vilka sedan tenderar att återkomma 

(Persson, 2012).  

 

Diskussion: Vi tolkar det som att majoriteten av lärarna förstår de båda sistnämnda 

begreppen bättre, till skillnad från ledning och stimulans. Lärarna kan ha diskuterat 

dessa begrepp mer och pratat fram en bild av fenomenen. Samtidigt kan ledning och 

stimulans vara ett uttryck man plockat upp från de allmänna råden, vilket sedan 

återkommer i samtalen lärare emellan, utan djupare förståelse för vad det innebär. Vi 

menar att skolans verksamhet idag fokuserar mer på extra anpassningar än på ledning 

och stimulans. Det kan också vara en av anledningarna till att begreppet ledning och 

stimulans inte används i så stor utsträckning. Att arbeta med och utveckla ledning och 

stimulans ser vi som en viktig del i skolutvecklingsarbetet.     

 

Exempel på extra anpassningar    

Analys: Vid en jämförelse av de exempel lärarna ger som svar på extra anpassningar i 

enkäten och i diskussionen, med det som finns skrivet i elevernas IUP ser vi både 

likheter och skillnader. Egen dator, hörselkåpor, egna arbetsbord/enskild plats och 

pauser förekommer frekvent både i IUP samt i enkätsvar och fokusgruppsdiskussion. 

Asp Onsjö (2008) skriver om hur elevers komplexa situation förenklas och hanteras 

rutinmässigt. I IUP är bildstöd vanligt förekommande, men nämns inte i vare sig 

enkätsvar eller fokusgruppsdiskussioner. Enligt Skolinspektionen (2016) är lärare ofta 

snabba med att skriva in de extra anpassningarna i elevernas IUP. Variationen av 

anpassningar i studien är stor och flera är konkreta, till exempel hörselkåpor, egna 

arbetsbord/enskild plats. Flera av anpassningarna överensstämmer med allmänna råden 

(Skolverket, 2014, s.22) till exempel strukturerade scheman, extra tydliga instruktioner, 

stöd för att sätta igång arbetet, digital teknik, samt enstaka specialpedagogiska 

insatser. Följande anpassningar återfinns inte i IUP utan framkommer endast i enkätsvar 

och fokusgruppsdiskussioner: skärm, lässtöd, anpassat material, kryssa för utvalda 
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uppgifter i matematikboken, smartboard, en-till-en-undervisning, pararbete, anpassade 

provsituationer.  

 

Diskussion: När vi jämför den forskning vi tagit del av med den aktuella studiens 

empiri, kan vi tolka att det vi först bedömer som konkret, egentligen är en följd av 

snabb och förenklad dokumentation. Frågan är om en del anpassningar till exempel 

smartboard och pararbete bör bedömas som ledning och stimulans, vilket skulle kunna 

förklara varför dessa anpassningar inte finns i elevernas IUP. Det kan också vara ett 

tecken på att lärarna inte är förtrogna med begreppet ledning och stimulans. Även om 

anpassningarna är konkret angivna i IUP till exempel arbete i liten grupp, ger det ingen 

information om vad som sker i gruppen. Speciallärarens arbete med de enskilda 

eleverna anges i IUP, men vad och hur de arbetar framgår inte. Att specialläraren 

och/eller specialpedagogen både är en resurs i klassen och en resurs för lärarna ingår i 

deras uppdrag (SFS 2008:132), vilket tydligt framkommer i denna studie. Å ena sidan 

visar studien att den specialpedagogiska kompetensen finns och efterfrågas på skolorna, 

vilket inte överensstämmer med Skolinspektionens (2016) granskning. Där riktades 

kritik mot bristen av specialpedagogisk kompetens. Å andra sidan önskar lärarna i 

denna studie mer planeringstid med specialläraren, samt mer specialundervisning i 

klassen, vilket tyder på ett bristperspektiv.    

 

Arbete med extra anpassningar  

Analys - Fokusgruppsdiskussion och enkät: När lärarna beskriver hur de arbetar med 

extra anpassningar; Då kan jag ha vissa lektioner då alla får träna på det dom behöver 

och; Specialläraren deltar i klassundervisningen och hjälper de elever som behöver det 

lite extra. synliggörs en tydlig strävan mot inkludering. Just vikten av att eleverna är 

vana att arbeta med olika saker, utgör en förutsättning för att sätta in individuellt 

utformade uppgifter i matematik (Johnsen Høines, 2006). Samtidigt som individuella 

uppgifter är en förutsättning för inkludering är de också ett hot mot inkludering, om 

uppgifterna får för stort utrymme (Haug et.al. 2006). Extra anpassningar ska vara mer 

individinriktade stödinsatser (Skolverket, 2014) och i det empiriska materialet utgörs 

anpassningarna av individuella uppgifter, inga uppgifter som ska ske genom samarbete 

med andra elever. Eventuellt sker det ett samarbete när den extra anpassningen är arbete 

i liten grupp, men det framkommer inte i den aktuella empirin. 

  

Diskussion: Lärarna i den aktuella studien menar att de arbetar med enskilt utformade 

anpassningar samtidigt som de menar att alla elever mår jättebra av det/alla vinner på 

det, även om det egentligen är avsett för vissa elever. Vi tolkar då anpassningarna som 

ledning och stimulans. Tyvärr framträder i denna studie inte den balansen mellan 

samspel/gemenskap och individuella uppgifter Haug med flera (2006) beskriver som 

viktiga för SUM-elever. Resonemangs- och kommunikationsförmågorna där eleverna 

har förutsättningar att utveckla sitt logiska tänkande i relationella situationer saknas. I 

litteratur och forskning  (Kilpatrick et.al, 2001; Chinn, 2004; Sjöberg, 2006; Anghileri, 

2008; Boaler, 2011) poängteras vikten av relationell undervisning för att utveckla sin 

logiska förmåga. Vi är frågande till om inte någon av de elever vars IUP vi läst, har 

behov av extra anpassningar för att utveckla dessa förmågor. Det går inte att finna något 

svar på denna fråga i den aktuella empirin. 

 

Analys - IUP: Tolkningen av den empiri som sammanställts från elevernas IUP, kan 

göras på flera sätt.  Vad blir synligt vid en jämförelse mellan det sammanlagda antalet 

extra anpassningar för varje årskurs, med det sammanlagda antalet utvecklingsbehov för 

varje årskurs?  Antal extra anpassningar ökar avsevärt mellan årskurs 1 och årskurs 2, 
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från 14 stycken till 36 stycken, men är i stort sett oförändrade i antal under årskurs 3. 

Antalet utvecklingsbehov fördubblas nästan mellan varje årskurs, från 10 stycken till 24 

och slutligen 41stycken. Är det så att genomförandet av nationella proven i årskurs 3 

gör att kraven på hög måluppfyllelse ökar lärarnas krav på eleverna? Bagger (2015) 

beskriver just hur nationella proven skapar SUM-elever. Samtidigt kan det låga antalet 

extra anpassningar i årskurs 1 vara ett följd av de brister i dokumentationsarbetet, som 

framkommit i den aktuella studien. Det faktum att kunskapsutveckling i matematik inte 

är statisk utan växlar (Vennberg, 2015) och att ytkunskaper inom oika räknesätt gör att 

elever inte hamnar i svårigheter först senare (Löwing, 2016), kan bidra till studiens 

resultat. Den aktuella studiens resultat är oroväckande med tanke på att tidiga insatser 

förordas av många forskare (Lundberg & Sterner, 2009; Wallby et.al. 2014; Sterner, 

2017), eftersom de ger tydligt bestående effekt. I den aktuella studien är antalet extra 

anpassningar i årskurs 2 och 3 desamma, men antalet utvecklingsbehov har ökat 

avsevärt, från 24 till 41 stycken. Det stärker det  Skolinspektionen (2016) skriver; 

skolans anpassningar är för få för att svara mot elevernas behov.  

 

Diskussion: Anledningen till siffrorna i den aktuella studien kan naturligtvis tolkas 

negativt utifrån matematikdidaktiska grunder. Samtidigt är det tydligt att just 

dokumentationsarbetet brustit av flera skäl, såväl tid som rutiner och digitala dokument. 

Vad som är viktigt är lärarnas engagemang och vilja att följa skolans styrdokument. 

Efter de första tre åren med extra anpassningar bör antalet extra anpassningar och 

elevers utvecklingsbehov harmoniera bättre. Dessutom kommer bedömningsstödet i 

matematik (Skolverket, 2016), som är obligatoriskt för årskurs 1 sedan juli 2016, stödja 

lärarna med tidiga insatser.    

 

Arbete med ledning och stimulans  

Analys: När en av lärarna beskriver hur hon arbetar med laborativt material på tavlan, 

för att det ska bli tydligt, säger hon själv att det blir en form av ledning och stimulans. 

En annan lärare menar att det visuella stödet hon ger egentligen är en extra anpassning 

för en elev, men att det används till hela klassen. Tolkning kan återigen bli att det 

handlar om ledning och stimulans, även om anpassningen ursprungligen är 

individinriktad. Persson (2009) menar att det råder en begreppsförvirring gällande de 

olika insatserna i skolan. Det innebär att det är en flytande gräns mellan de olika 

begreppen och att det som avgör hur insatsen ska tolkas är de faktorer forskningen 

poängterar bland annat lärarens kompetens, undervisningsrepertoar och flexibilitet 

(Skolverket, 2008; Håkansson & Sundberg, 2012).  Använder man inte plockmaterial i 

klassen blir det ju en extra anpassning. Använder man det blir det ledning och 

stimulans. Detta överensstämmer väl med den bild Rosqvist (2017) ger av stödnivåerna 

inom skolan (se 4.1), men även vikten av att inkluderande pedagogisk verksamhet borde 

vara en allmänpedagogisk angelägenhet (Persson, 2009). Även Roos (2015) poängterar 

vikten av att anpassa hela verksamheten med förebyggande åtgärder i 

matematikundervisningen, för att lyckas med inkludering.  

 

Diskussion: Vid en granskning av de exempel lärarna ger som extra anpassningar, 

borde merparten vara så vanligt förekommande och väletablerade att de utgör ledning 

och stimulans inom ordinarie undervisning. Frågan vi då återkommer till är; Vad 

innebär extra anpassningar? Bör fokus flyttas mot ledning och stimulans för att i första 

hand prioritera och utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå?  

 

Förståelse för inkludering utifrån extra anpassningar 

Analys: Ett enkätsvar gällande extra anpassningar i den ordinarie undervisningen;  
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Det främjar elevernas förståelse för varandra, att vi är olika. Det märks 

att eleverna mer och mer förstår att de också kan lära av varandra. 

Arbete i mindre grupp där dialogen får ta stor plats, bidrar till 

gemenskap och lust.  

 

Detta svar speglar en förståelse för en lärmiljö, där elever lär av varandra och processen 

premieras, vilket beskrivs av ett flertal forskare (Kilpatrick et.al. 2001; Chinn, 2004; 

Sjöberg, 2006; Anghileri, 2007; Boaler, 2011). En annan lärare skriver i ett enkätsvar; 

Undervisningen med extra anpassningar gynnar alla elever, eftersom både 

genomgångar, planering och instruktioner blir mer tydliga. Det innebär att läraren utgår 

från didaktisk inkludering (Asp-Onsjö, 2008) i sitt arbete, utan att använda denna 

disciplinära kod, eftersom läraren beskriver hur man kan utforma undervisningen så att 

alla kan delta.  

 

Diskussion: Det finns förståelse hos vissa lärare som inte kommer fram vid 

diskussionen och i elevernas IUP. Anledningen till att det inte kommer upp i 

diskussionen tolkar vi som assimilation (Persson, 2012), eftersom frågan kan upplevas 

som känslig, då den handlar om lärarens kompetens. Vid ett annat tillfälle förklarar en 

lärare att alla pratar ju inte på samma sätt om det och att alla inte är där ännu. Vi 

konstaterar att lärares kunskap om den goda sociomatematiska normen Pettersson 

(2010) beskriver för klassrummet, i kombination med de fyra principer Chinn (2004) 

anger för SUM-elever (se 4.3.3), ännu inte har tagit plats i klassrummen. Vad händer 

om specialläraren får tid att delta i klassrummet och bidra till att utveckla 

undervisningen så att ledning och stimulans ökar och de extra anpassningarna svarar 

mot de aktuella elevernas behov och förutsättningar? 

 

Förståelse för specialpedagogiska insatser som extra anpassningar  

Analys: I den aktuella studien, både i IUP och diskussioner, lyfter lärarna fram behovet 

av och vikten av speciallärares kompetens och delaktighet. De båda specialpedagogiska 

inriktningarna som Schmidt (2016) beskriver (se 4.2.1), efterfrågas och förekommer i 

aktuell empiri. Även Sterner (2011) beskriver Schmidts (2016) första perspektiv som 

intensivundervisning, vilket återfinns bland de extra anpassningarna. Denna tolkning 

bygger på lärarnas formuleringar; i perioder och vi har olika teman. En lärare beskriver 

undervisningen; Går tillbaka och kör igen. Det gör vi ju lite i och med specialläraren 

tänker jag… brukar ju köra i sjok. Schmidts (2016) andra perspektiv beskrivs av Roos 

(2015) som en framgångsfaktor för inkludering, det vill säga hur skolan bör anpassa 

hela verksamheten med förebyggande åtgärder i undervisningen.   

 

Diskussion: Detta innebär att speciallärarna idag lättare borde kunna ta plats i 

klassrummen, utan att lärarna upplever sig som kritiserade och/eller otillräckliga. Det är 

dags att specialläraren, synliggör ett annat perspektiv där ledning och stimulans får ta 

större utrymme än extra anpassningar. För att det arbetet ska fungera krävs en aktiv 

skolledning. Skolledningens roll är, enligt Berg och Scherp (2003), avgörande för 

gemensamma visioner och gynnsam skolutveckling.  

 

Dokumentation av extra anpassningar      

Analys: Dokumentationen, på skolorna i vår studie, sker uteslutande i digitala program 

med färdiga mallar upprättade på förvaltningsnivå. Lärarnas svar gällande 

dokumentation visar på en osäkerhet när det gäller hanteringen av de digitala 
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programmen och mallarna. Lärarna upplever inte att dokumentationsarbetet har 

minskat, vilket var en av anledningarna till lagändringen (Prop. 2013/14:160). 

 

Diskussion: På Alfaskolan formulerades under läsåret 2014-2015 inga extra 

anpassningar i elevernas IUP. Orsaken anser vi bero på rubrikerna i IUP-mallarna, där 

extra anpassningar inte fanns. Inom skolområde Beta skrevs extra anpassningar in i 

underrubriken ”skolans insatser” i IUP. Förvaltningens framförhållning och utformande 

av mallar bör fungera utifrån gällande lagar, både för att stötta och leda lärarna vid 

förändringar, samt underlätta dokumentationsarbetet. När dokumentationen inte 

fungerar, kan inte arbetsbelastningen minska. Om många av de anpassningar lärarna 

berättar om i framtiden ingår i planeringen av undervisningen, som ledning och 

stimulans, då kan det individuellt utformade dokumentionsarbetet i IUP minska. 

 

IUP – dokumentation och uppföljning   

Analys: På Alfaskolan vet lärarna inte om man kan följa dokumentationen bakåt i tiden. 

På skolområde Beta svarar de; Ja, det ska man kunna, vilket kan tolkas som att de vet 

hur man gör men inte använder sig av funktionen. Extra anpassningar ska följas upp och 

intensifieras vid behov (Skolverket, 2014). Kritik har både riktats mot att skolor inte 

följer upp om de extra anpassningarna har gett avsedd effekt (Skolinspektionen, 2016), 

samt att stödinsatserna förenklas och hanteras rutinmässigt (Asp-Onsjö, 2008). 

 

Diskussion: Lärarna på Alfaskolan använder IUP som levande dokument, där de 

fortlöpande och vid behov justerar genom att ta bort, formulera om och lägga till extra 

anpassningar. Vi ställer oss frågande till detta sätt att arbeta med IUP och hur skolan 

tänkt sig kunna följa och utvärdera de anpassningar som gjorts. Särskilt då lärarna vid 

ett annat tillfälle poängterar vikten av att man inte får ge upp, man får hålla på ett tag. 

Är denna iver att anpassa och justera ett uttryck för lärarnas engagemang och vilja att ge 

adekvat stöd till elever i svårigheter. 

 

Otydlighet gällande förståelsen av extra anpassningar 

Analys: Lärarna upplever inte att arbetet med de olika stödåtgärderna har blivit 

tydligare, vilket var en av anledningarna till lagändringen (Prop. 2013/14:160). Genom 

samtalen växer en bild av stödåtgärder med flytande gränser fram; ledning och 

stimulans – extra anpassningar – intensifiering av extra anpassningar. I denna del av  

fokusgruppsdiskussionen synliggörs Bergs och Scherps (2003) beskrivning av 

skolutvecklingens drivkraft, som uppstår vid obalans mellan uppifrånperspektivet till 

exempel styrdokument och nedifrånperspektivet till exempel lärares erfarenheter. När 

det gäller förståelsen av extra anpassningar framförs kritik. Extra anpassningar svarar 

inte i tillräckligt stor utsträckning mot elevens behov och lärmiljöns utformning (Asp-

Onsjö, 2008). I denna studie framkommer att lärarna strävar efter att följa de råd och 

riktlinjer som gäller. De säger att de tidigt identifierar elever med behov av stöd, snabbt 

sätter in stöd och justerar det om de upplever att det behövs. Oftast dokumenterar 

lärarna stödet samt ökar/intensifierar insatserna på olika sätt, främst genom att öka 

speciallärarens delaktighet i anpassningarna.  

 

Diskussion: Eftersom lärarna upplever arbetet med stödinsatser, i det här fallet främst 

extra anpassningar, som otydligt formulerat av Skolverket, kan inte heller utformandet 

och genomförandet i praktiken bli tydligare än det är. Det står att extra anpassningar ska 

vara av mindre genomgripande karaktär (Skolverket, 2014, s.11). Dessutom ska extra 

anpassningarna skyndsamt kunna utformas. Det borde innebära att de extra 

anpassningarna utgår från lärarnas erfarenheter, deras samarbete med specialläraren, 
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samt utifrån bedömningsstöd. För att anpassningarna bättre ska svara mot elevens 

individuella behov och förutsättningar krävs en kartläggning. Lärarna i vår studie 

nämner inte Skolverkets bedömningsstöd (Skolverket, 2016). Kartläggning av elev och 

lärmiljö ligger i stödprocessen ett steg efter extra anpassningar, som ett underlag för 

rektors beslut om särskilt stöd, samt upprättande av åtgärdsprogram. Vi menar att det 

därför inte är underligt att de extra anpassningarna blir mer generella. 

 

7.2 Matematik- elevers svårigheter och behov 
Under denna rubrik analyseras och diskuteras studiens resultat gällande 

lärararbetslagens och de enskilda lärarnas förståelse  av vilka elever i årskurs 1-3 som är 

i behov av extra anpassningar i matematik. Lärararbetslags förståelse av 

matematiksvårigheter är avgörande för vilka elever som får extra anpassningar och hur 

dessa utformas. Dessutom analyseras och diskuteras följande arbetssätt och 

arbetsformer:  representationsformer i matematik, laborativt material, färdighetsträning, 

en-till-en-undervisning, samt arbete i liten grupp .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilden illustrerar analysarbetet;  Lärarnas förståelse av det centrala begreppet blir 

synlig genom de olika metodvalen. Detta empiriska material har styrt 

litteraturgenomgången från det matematikdidaktiska fältet. Skolans styrdokument 

utgör en annan del av litteraturgenomgången.   

 

Identifiering av svårigheter   

Analys: Extra anpassningar ska skyndsamt ges (Skolverket, 2014, s.13) om en elev inte 

utvecklas mot kunskapskraven. Detta borde inte utgöra något problem eftersom lärarna, 

i den aktuella studien är överens om att det är lätt att identifiera elevernas svårigheter 

tidigt, redan i årskurs 1. Detta är överraskande eftersom forskningen säger att 

kunskapsutvecklingen inte är statisk utan växlar (Vennberg, 2015), vilket borde försvåra 

identifieringen. Dessutom har tidigare forskning visat att snabb identifiering av elevers 

behov endast fungerar i ett elevfall av tre (Skolinspektionen, 2016). Lärarna i den här 

studien menar att svårigheter är mer synliga i matematik än i svenska och att eleverna 

själva påkallar uppmärksamhet när de inte förstår. Dessutom menar de att det ibland är 

lätt att åtgärda, efter lite starthjälp så klickar det bara till. Frågan är om de ser skillnader 

i matematikinlärning som en variation eller en brist. Just vikten av att se det som en 

variation, för att stärka elevernas tilltro till sin förmåga beskrivs i litteraturen (Scherer 

et.al. 2016). Trots att lärarna lätt identifierar elever i svårigheter har flera av eleverna 
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inte några extra anpassningar inskrivna i sina IUP från årskurs 1. Det kan bero på att 

lärarna upplever det som självklart att möta eleven där den är och anpassa och att det 

alltid har ingått i deras uppdrag. Det kan också vara så att läsinlärningen prioriteras, 

vilket skulle förklara varför den vanligaste anledningen till stödinsatser på lågstadiet är 

läs- och skrivsvårigheter (Skolverket, 2008; Skolinspektionen, 2016). Det kan 

dessutom, vilket vi tidigare har beskrivit, bero på bristande rutiner, vilket även 

Skolinspektionen (2016) konstaterade i sin granskning. Vid samtal med lärarna i aktuell 

studie framträder brister i deras dokumentationsmallar.    

 

Diskussion: Det förvånar oss att ingen av lärarna nämner bedömningsstödet i 

matematik (Skolverket, 2016), eller andra bedömningsstöd, som stöd för tidig 

identifiering av SUM-elever. De grundar sin bedömning på vad som blir synligt i den 

dagliga matematikundervisningen, vilket innebär att det är utifrån detta arbete lärarna 

bedömer elevens färdigheter. Alltså är, inte bara lektionsinnehållet, utan även lärarnas 

arbetssätt och arbetsformer avgörande för hur eleverna kommer att bedömas. Vi tolkar 

vidare lärarnas svar som att stödet i årskurs 1 ofta handlar om att hjälpa eleven vidare i 

de uppgifter den har framför sig, så att den kan fortsätta arbeta. Undervisningen styrs ju 

mycket av matematikboken och det självständiga arbetet i den (Löwing, 2006). När 

elever arbetar handlar det ofta om att ”göra rätt”, ”få rätt svar” och bli klar med 

uppgifterna. Frågan är då vad det är för svårigheter lärarna identifierar. En tolkning 

skulle kunna vara att när eleven inte förstår uppgiften i matematikboken, är det denna 

bristande förståelse som identifieras, inte eventuella bakomliggande svagheter. 

Matematikboken styr undervisningen och därmed synen på matematikämnet. Det 

överensstämmer med det Bagger och Roos (2015) skriver; samhällets och skolans krav 

och syn på matematikämnet skapar normer och dessa skapar i sin tur SUM-elever. Det 

är även oroväckande att eleverna i så tidig ålder fokuserar på ”rätt och fel”, eftersom det 

enligt forskning och litteratur (Kilpatrick et.al, 2001; Sjöberg, 2006; Anghileri, 2008) 

kan leda till låsningar hos elever.  

 

Förståelse för matematiksvårigheter 
Analys: Lärarna i studien är överens om att många får svårigheter när matematiken blir 

mer komplicerad, vilket enligt forskning och litteratur kan tolkas som att 

undervisningen går för fort fram och att abstraktionen ökar för snabbt (Kilpatrick et.al, 

2001; Johnsen Høines, 2006; Lundberg & Sterner, 2009). Enligt Löwing (2016) 

utvecklar eleverna inte tillräckligt djup förståelse för de olika räknesätten och hamnar 

därför i svårigheter när uppgifterna blir mer krävande. Åh, jag kan inte, det är svårt det 

här och det blir fel. Lärarna nämner, vid ett annat tillfälle, svag begreppsförståelse, som 

en av två färdigheter som påverkar matematikutvecklingen. Bland utvecklingsbehoven i 

årskurs 3, anges ofta (i elevernas IUP) just problemlösning och val av räknesätt vid 

problemlösning. Forskning har visat att just de språkliga delarna är avgörande för en 

god kunskapsutveckling, även inom matematikämnet (Löwing & Kilborn, 2008; 

Myndigheten för skolutveckling, 2008). Den andra färdigheten lärarna nämner är 

abstraktionsförmågan; Det abstrakta tänkandet kommer så olika hos olika elever, tycker 

jag. Är lärarna medvetna om att både symbolerna i sig samt talens uppbyggnad av 

sifferkombinationer är en abstraktion (Kilpatrick et.al, 2001; Johnsen Høines, 2006; 

Lundberg & Sterner, 2009)? Även andra färdigheter; spatial förmåga och arbetsminne, 

påverkar utvecklingen av taluppfattningen (McIntosh, 2008; Lundberg & Sterner, 2009; 

Butterworth & Yeo, 2010), men ingen av lärarna berör dem. Lärarnas förståelse av 

matematiksvårigheter utgör en viktig utgångspunkt, för att kunna utforma extra 

anpassningar som svarar mot elevens behov och förutsättningar. Skolinspektionen 
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(2016) kritiserar utformandet av de extra anpassningarna eftersom de inte i tillräckligt 

stor utsträckning svarar mot elevernas behov och förutsättningar. 

 

Diskussion: Förståelse är ett återkommande ämne inom matematikdidaktik (Kilptarick 

et.al. 2001; Chinn, 2004; Johnsen Høines, 2006; Angileri, 2007; McIntosh, 2008; 

Butterworth & Yeo, 2010; Boaler, 2011). Frågan är om lärarna förstår vilka kunskaper 

eleverna har och vilka förmågor som krävs, samt hur de sedan på ett framgångsrikt sätt 

ska bygga vidare på dessa kunskaper, så att matematiken inte blir alltför abstrakt. 

Elevernas svårigheter kan bero på att lärarna överskattar elevernas talförståelse (Johnsen 

Høines, 2006), bara för att de i vardagen använder taluttryck på ett naturligt sätt. 

Lärarnas kompetens är den viktigaste faktorn för om eleven möter en god 

matematikundervisning (Lundberg & Sterner, 2009; Skolinspektionen, 2009; Löwing, 

2016). I vår studie ser vi ett samband mellan god matematikundervisning och ett mindre 

behov av extra anpassningar; Använder man inte plockmaterial i klassen blir det ju en 

extra anpassning. Använder man det blir det ledning och stimulans. Detta skapar en 

förskjutning av det didaktiska perspektivet; från extra anpassningar till ledning och 

stimulans.  

 

Förståelse gällande olika representationsformer 

Analys: När lärarna talar om att bryta ner matematikens abstraktion med till exempel 

tallinjer, klossar, pengar mm kan detta tillsammans med uttryck som tydlighet och 

struktur å ena sidan tolkas som kunskap om det brobygge mellan olika representationer 

som förordas i matematikundervisningen (Johnsen Høines, 2006; McIntosh, 2008). Å 

andra sidan blir bristande djup i denna kunskap om brobygge synlig, när lärarna sedan 

säger att plockmaterial främst används i helklass för de yngre eleverna i årskurs 1 och 2.  

 

Diskussion: Vi tänker att fortbildning i matematik med fortlöpande analys av de 

matematiska innehållet genom didaktiska diskussioner, kan utveckla och framförallt 

fördjupa lärarnas kompetens. Det krävs för att utforma adekvata extra anpassningar till 

elever som riskerar att hamna i svårigheter. Lärarna har, som en följd av lagändringen 

gällande stödinsatser, fått ett större ansvar för detta arbete (Tanner & Pérez Prieto, 

2016). Roos (2015) poängterar både vikten av lärarens kunskaper, men även vikten av 

att verkligen lyssna på eleverna för att förstå vilka kunskaper och föreställningar de har. 

Forskning har visat att just lärare med bred undervisningsrepertoar och flexibelt 

arbetssätt bäst lyckas stödja lärandet  och samtidigt skapa goda förutsättningar för att 

motivera elever (Jenner, 2004; Skolverket, 2008; Håkansson & Sundberg, 2012). En ny 

struktur blir synlig med en förskjutning från extra anpassningar till en matematisk 

lärmiljö med ledning och stimulans för alla elever, vilket kräver ämnesdidaktisk 

kompetens och samverkan mellan speciallärare och lärare.  

 

Förståelse gällande laborativt material 

Analys: När lärarna talar om laborativt material som extra anpassning ger de följande 

exempel; pengar, cuisenairstavar, klossar, tärningar, tallinjer, plockmaterial, plockisar 

och stavar. De nämner inte ovanstående material vid något annat tillfälle. Frågan är hur 

och om lärarna skiljer på användningen av materialen och om de har den kunskap som 

krävs för att välja det material som bäst åskådliggör och hjälper eleverna vidare från den 

konkreta till den abstrakta matematiken. Eftersom ord som plockmaterial, plockisar 

samt uttrycket plocka med saker sammantaget används mer frekvent än begreppet 

laborativt material, kan det tolkas som att eleverna oftast använder laborativt material 

vid additions- och subtraktionsberäkning. Forskningen säger att det är viktigt att tidiga 
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insatser angriper orsakerna, medan senare insatser är mer kompensatoriska (Sjöberg, 

2006; Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010).  

 

Diskussion: Om det laborativa materialet används som en form av ersättning av 

fingerräkning, leder det inte mot det Lundberg och Sterner (2009) beskriver som 

flexibla och effektiva räknestrategier. Samtidigt ser vi hur detta plockmaterial knyter an 

till några av de grundläggande principerna för räkning; ett-till-ett-principen, talens 

stabila ordning och antalsprincipen, vilka många forskare anger som avgörande för god 

utveckling av räkneförmågan (McIntosh, 2008; Butterworth & Yeo, 2010; Vennberg, 

2015). Men av erfarenhet vet vi att elever som inte utvecklat ovan nämnda grunder ofta 

fastnar i dessa outvecklade och enkla räknestrategier. Därför borde extra anpassningar 

innebära att användning av ett laborativt material och/eller andra strategier ska hjälpa 

dem utveckla mer fungerande räknestrategier. Plockisar, så som vi tolkar lärarnas 

beskrivningar, fungerar mer som en kompensatorisk anpassning, så att eleven kan 

fortsätta det självständiga arbetet i matematikboken. Vår erfarenhet säger att lärare idag 

inte ”förbjuder” fingerräkning. Det är viktigt att inte forcera fram räknestrategier som 

inte eleven förstår (Lundberg & Sterner, 2009). Därför ska inte barnet hindras från att 

använda fingrarna men lärarens och undervisningens uppgift är att leda eleverna till mer 

flexibla och effektiva räknestrategier (ibid).  

 

Förståelse gällande färdighetsträning   

Analys: Vid en kodning och kategorisering av de utvecklingsbehov som återfinns i 

elevernas IUP framträder färdighetsträning inom aritmetik, främst addition, subtraktion 

och multiplikation. Inom forskning talas det om TOT (time-on-task) det vill säga 

träning ger färdighet (Wallby et.al. 2014), samtidigt som det är en fara i att fastna i 

färdighetsträning på bekostnad av andra förmågors utveckling (Sjöberg, 2006; 

Lundberg & Sterner, 2009; Skolinspektionen, 2009). McIntosh (2008) betonar vikten av 

automatiserade tabellkunskaper, men på en god grund i taluppfattning och förståelse för 

räknesätten. I samband med TOT blir den produktiva kompetens som beskrivs i 

forskningen (Kilpatrick, 2001; Niss, 2011) viktig. Den omfattar bland annat elevens 

förståelse för hur viktig den egna arbetsinsatsen är. 

 

Diskussion: Just problemet att identifiera de bakomliggande orsakerna till svårigheter 

inom aritmetik och taluppfattning leder till ”mer av samma” och inte aktiviteter och 

undervisning på annat sätt. Bristen på bred undervisningsrepertoar och flexibilitet kan 

även det vara orsaken till ”mer av samma”. Vår tolkning, av vad som blir synligt vid 

kodningen av elevernas utvecklingsbehov, är erfarenhetslärandets fallgrop (Berg & 

Scherp, 2003), det vill säga människans tendens att se och uppmärksamma det som 

överensstämmer med tidigare uppfattning. Det resulterar i att gamla traditionella 

metoder med träning, träning och åter träning i aritmetik tillämpas. Detta ställer stora 

krav på elevernas arbetsminne. Lärarna granskar inte sin egen undervisning utan lägger 

problemet på eleverna. En annan tolkning skulle kunna vara att det är lätt att identifiera 

svårigheter i aritmetik och att försöka åtgärda symptomen/det synliga, utan att kartlägga 

vilka missförstånd och brister som är orsaken till svårigheterna. Lärare bör ställa sig 

frågor som; Vilken är orsaken till att eleven behöver plockmaterial för att lösa enkla 

additions- och subtraktionsuppgifter, till exempel 3+2 eller 4-3? När det gäller den 

produktiva kompetensen, som Kilpatrick (et.al, 2001) och Niss (2011) beskriver, är det 

svårt att se hur eleverna ska kunna känna motivation och utveckla denna om de inte får 

rätt stöd.  
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Förståelse gällande en-till-en-undervisning  

Analys: Eftersom en-till-en-undervisning visat sig framgångsrikt för SUM-elever 

(Sjöberg, 2006; Lundberg & Sterner, 2009; Persson, 2009; Butterworth & Yeo, 2010) är 

det förvånade att det inte nämns av samtliga lärare som extra anpassning. I empirin 

anger lärarna brist på resurser och bristande tillgång till speciallärare som två hinder vid 

genomförande av extra anpassningar. Att en-till-en-undervisning inte skrivs in i 

elevernas IUP kan vara ett sätt att hålla ryggen fri, om skolan inte kan leva upp till detta 

löfte. Stöd för detta återfinns i Asp-Onsjös artikel (2011) rörande dokumentation och 

kontroll av skolan. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport; ”Skolans 

arbete med extra anpassningar” (2016), skulle det råda osäkerhet kring vad extra 

anpassningar kan omfatta till exempel speciallärarinsatser. Ingen av lärarna uttrycker 

någon osäkerhet då det gäller att avgöra om och i vilken utsträckning 

specialundervisning bedöms som en extra anpassning.  

 

Diskussion: En tolkning av detta resultat skulle kunna vara att det på skolorna, i den 

aktuella studien, har utformats en allmän regel anpassad utifrån skolans förutsättningar. 

Med de sparbeting som råder inom kommunala verksamheter är det inte underligt att 

just en-till-en-undervisning inte förekommer som insats. Att det sedan kan skilja mellan 

skolor är inte heller det konstigt, framförallt med tanke på att den vaga tidsmässiga 

gräns som angetts för specialundervisning inom ramen för extra anpassningar; till 

exempel två månader (Skolverket, 2014, s.22).  Detta visar på behovet av att utveckla 

den inriktningen Schmidt (2016) beskriver som mindre framträdande inom 

specialundervisningen; specialundervisningens kunskaper och erfarenheter används som 

förebyggande insatser i klassrummen. 

 

Förståelse gällande arbete i liten grupp  

Analys: Lärarna anger arbete i liten grupp före en-till-en-undervisning, vilket å ena 

sidan kan tolkas som ett försök att följa de allmänna råden som förordar anpassningar 

på organisations- och på gruppnivå, före anpassningar på individnivå (Skolverket, 

2014). Dessutom överensstämmer det väl med arbetsgången för RTI (Lundberg & 

Sterner, 2009) (se 4.3.3). Å andra sidan kan arbete i grupp tolkas som mindre 

exkluderande och mer inkluderande, i synnerhet om det sker vid ett dialogbord inne i 

klassrummet. Just inkludering har ju alltmer kommit att handla om elever i behov av 

särskilt stöd (Persson, 2009). Samtidigt skulle orsaken kunna kopplas till den resursbrist 

vi lyfte i föregående analys och diskussion.   

 

Diskussion: För en betraktare kan lösningen förefalla som en god matematikdidaktisk 

lösning, eftersom tolkningen av den lilla gruppen vid dialogbordet kan vara ett försök 

att skapa kommunikativa lärmiljöer i större klasser. Vissa forskare förordar mindre 

klasstorlekar, framförallt bland yngre elever (Håkansson & Sundberg, 2012). Till största 

delen tyder lärarnas beskrivningar inte på en strävan efter kommunikativa lärmiljöer. Så 

en annan mer trolig tolkning är att det av praktiska skäl är bättre att samla elever med 

behov av tät feedback vid samma bord. Är man kvar i klassrummet kan man samtidigt 

övervaka vad som sker där. Är inte lärarresurser och speciallärarkompetens tillräckliga, 

kan den lilla gruppen vara lösningen. 
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8 Avslutande diskussion 
Syftet med den här studien är att bidra till en djupare förståelse för hur enskilda lärare 

och lärararbetslag förstår extra anpassningar. Genom att studera lärarnas förståelse för 

vilka elever som är i behov av extra anpassningar i matematik, synliggörs även deras 

syn på matematiksvårigheter. I studien beskrivs hur extra anpassningar fungerar och 

utformas utifrån elevernas behov i matematik. 

 

Styrdokumenten gällande extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014) 

upplevs som otydliga utifrån den förståelse lärarna visar i empirin.  Å ena sidan ska alla 

elever få ledning och stimulans utifrån sina behov och förutsättningar, å andra sidan ska 

vissa elever få extra anpassningar utifrån sina behov. Å ena sidan genomfördes 

lagändringen gällande stödinsatser för att förenkla och minska dokumentationsarbetet, å 

andra sidan krävs dokumentation för uppföljning, utvärdering och fortsatt arbete. 

 

Den nya lagen om stödinsatser skulle bidra till en minskning av dokumentationsarbete, 

vilket lärarna i den här studien inte upplever. De brottas fortfarande med vilka 

anpassningar de ska dokumentera, hur mycket de ska skriva och hur detaljerat de ska 

formulera sig. Samtidigt har de digitala programmen inte varit anpassade utifrån de nya 

stödåtgärderna och därmed vare sig kunnat leda eller stödja lärarna i deras 

dokumentationsarbete. Genom denna studie förstår vi att dokumentationsrutinerna för 

upprättande, uppföljning, justering, intensifiering och utvärdering av extra anpassningar 

fungerar på olika sätt på olika skolor. Dessutom är det i elevernas IUP ibland svårt att 

utläsa vad som är extra anpassningar, intensifierade extra anpassningar och vad som är 

en framåtsyftande planering.  

 

I de IUP vi tagit del av blir inte utformningen av det matematiska innehållet och 

specialundervisningens arbetssätt synlig. Det finns inte mycket av ämnesdidaktisk 

karaktär i de extra anpassningarna och inga konkreta beskrivningar, vilket vi finner 

bekymmersamt. En tydlig implikation i studien blir därmed att matematiklärare med 

handledning av speciallärare, mer preciserat formulerar det matematikdidaktiska 

innehållet i de extra anpassningarna, när det skrivs fram i elevers IUP. Ett förslag skulle 

till exempel kunna vara; Eleven behöver stöd i att utveckla sin förståelse för 

positionssystemet i talområdet 0-1000. Vi kommer att använda både multibasmaterial, 

pengar, tallinje och talkort i detta arbete.  

 

I den aktuella studien går det att utläsa viss förståelse för matematikdidaktiska 

framgångsfaktorer; TOT, RTI, inkludering, samt brobygge mellan olika 

representationsformer. Vi tolkar lärarnas förståelse av arbetssätt och arbetsmetoder som 

ojämna till exempel gällande användning av laborativt material, brobygge samt 

utvecklande av funktionella räknestrategier. Mer av samma verkar vara ett vanligt sätt 

att utforma stödet. Vissa lärare uttrycker en förståelse gällande den breda 

undervisningsrepertoar och den flexibilitet i arbetet som krävs för att bäst lyckas stödja 

och motivera eleverna. Denna kunskap beskrivs i tidigare forskning (Jenner, 2004; 

Skolverket, 2008; Håkansson & Sundberg, 2012). Dessutom behöver SUM-elever få 

utveckla andra förmågor (kommunikations-, resonemangs- och begreppsförmåga) än 

metod- och problemlösningsförmågorna.  

 

Skolan har fått i uppdrag, genom den nya lagen gällande stödinsatser, att förskjuta 

perspektivet från det mer kategoriska särskilda stödet och åtgärdsprogrammen till extra 

anpassningar. Vi ställer oss frågan, utifrån denna studie, om lärarna på skolorna inte har 

tagit ytterligare ett steg i riktning mot ledning och stimulans. Detta eftersom många av 
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de extra anpassningar som utformas och hur de genomförs, kan bedömas som just 

ledning och stimulans. Det skulle kunna vara orsaken till att Skolverket (2016), i sin 

kritik, bedömer många extra anpassningarna som för dåligt anpassade till de enskilda 

elevernas förutsättningar och behov.  

 

En förskjutning från extra anpassningar till ledning och stimulans anser vi även skulle 

förskjuta det kategoriska perspektivet på matematiksvårigheter, där eleven är bärare av 

problemet och stort fokus ligger på diagnoser, till ett relationellt perspektiv, där 

undervisningen utvärderas och anpassas. Lärarna i studien visar stort intresse för 

samverkan med speciallärare/specialpedagog, vilket väl överensstämmer med en av de 

framgångsfaktorer Roos (2015) anger för lyckad inkludering; en organisation som 

uppmuntrar samarbete och diskussion mellan lärare. Det ger tydliga implikationer på att 

ett nära samarbete mellan matematik- och speciallärare på gruppnivå utvecklar det 

relationella förhållningssättet i undervisningen, vilket genererar en positiv effekt på 

elevers lärmiljö. Nedanstående empiriska citat, gällande hur extra anpassningar påverkat 

undervisningen, visar på den kunskap som finns bland lärare, men som inte är 

tongivande. Det kan bland annat bero på att ord och begrepp tolkas olika utav lärare 

utifrån varje enskild lärares förkunskaper och därför pratar lärarna förbi varandra när de 

använder begreppen.   

 

Det främjar elevernas förståelse för varandra, att vi är olika. Det märks att 

eleverna mer och mer förstår att de också kan lära av varandra. Arbete i 

mindre grupp där dialogen får ta stor plats, bidrar till gemenskap och lust. 

Undervisningen med extra anpassningar gynnar alla elever, eftersom både 

genomgångar, planering och instruktioner blir mer tydliga.  

 

8.1 Metoddiskussion 
Studiens induktiva analysmetod är inspirerad utifrån Grounded Theory, där kategorier 

växer fram genom kodning av det empiriska materialet. Analysmetoden utgår från breda 

öppna forskningsfrågor och studiens vetenskapliga teori, hermeneutiken, som bygger på 

tolkningar. Tolkningarna ska växa fram genom växling från del till helhet och helhet till 

del. Metodvalet, en så kallad triangulering, gör att flera olika delar tillsammans låter 

förståelsen av extra anpassningar växa fram. Analysarbetet, utifrån de olika metoderna, 

kunde ha konkurrerat med varandra, men de visade sig samverka och bilden av extra 

anpassningar växte fram.  

 

De valda metoderna för insamlande av empiriskt material (enkät, 

fokusgruppsdiskussion, studie av IUP) kan komma att ifrågasättas. Genom en studie 

med fokus på en metod, till exempel fokusgruppsdiskussioner, och fler genomförda 

sådana hade eventuellt trovärdigheten ökat. Samtidigt kan de olika metoderna, det vill 

säga hur lärarna i olika situationer ger uttryck för extra anpassningar, ha gett en bredare 

och mer nyanserad bild av fenomenet.  

 

Kritik kan komma att framföras gällande studiens breda bild av extra anpassningar. Det 

finns en risk att det saknas djup i studien. Samtidigt kan olika empiriska metoder ge en 

mer nyanserad och mer tillförlitlig bild av lärararbetslagens och de enskilda lärarnas 

förståelse för extra anpassningar, hur de utformas samt vilka elever som är i behov av 

extra anpassningar. Ett alternativt val, för att öka djupet i studien, hade varit att använda 

fokusgruppsdiskussioner med uppföljande enskilda intervjuer.  
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Inga observationer har genomförts, vilket gör att hela tolkningsarbetet bygger på det 

lärarna formulerat i enkätsvar och i fokusgruppsdiskussioner, samt i elevernas IUP. Det 

minskar trovärdigheten eftersom vi inte kan bekräfta att lärarna genomför det sagda. 

Dessutom finns en risk att det språk, de ord och begrepp, som lärarna använder, inte har 

tolkats som det är avsett att tolkas. För att öka transperensen i vårt analysarbete används 

därför, främst i resultatsammanställningen, lärarnas egna formuleringar.  

 

Ett större underlag och en begränsad frågeformulering hade kunnat ge en annan bild av 

lärares förståelse och arbete med extra anpassningar i matematik. Den aktuella studien 

utgör endast en ögonblicksbild av verkligheten tolkad utifrån vår förståelse.  

8.2 Fortsatt forskning  
Det hade varit intressant att fortsätta studien med observationer av 

matematikundervisning i klassrum, utifrån perspektivet ledning och stimulans kontra 

extra anpassningar, samt speciallärarens deltagande i klassrummet.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A: Enkätfrågor 
 

1. Beskriv/ge exempel på hur du arbetar med extra anpassningar i matematik. 

 

2. Hur intensifierar ni de extra anpassningarna? 

    (Med "intensifiera" menar Skolverket att de extra anpassningarna behöver utökas och    

     anpassas ytterligare utifrån elevens behov. Detta ska göras om de redan genomförda  

     extra anpassningarna inte har gett förväntat resultat.) 

 

3. Hur har de extra anpassningarna förändrat undervisningen i klassrummet? 

 

4. Vilka möjligheter med extra anpassningar i matematik upplever du finns? Ge  

     konkreta exempel. 

 

5. Upplever du att det finns hinder för extra anpassningar i matematik? Ge konkreta  

    exempel.  



  
 

II 

Bilaga B: Frågor till fokusgruppsdiskussionerna 

 

OMRÅDE: allmänt om extra anpassningar: 

1) Hur tolkar ni begreppet extra anpassningar? 

2) Anser ni att extra anpassningar är ämnesspecifika eller är de av allmän karaktär?  

3) Vad riktas de extra anpassningarna mot? (elev, miljö, ämne) 

 

OMRÅDE: Ledning och stimulans 

Skolverket. (2014, sid 10). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram.  
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål… Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika 

behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. 
Detta innebär att organisera verksamheten på individ, grupp och skolnivå så att 

eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål.  

4) Vilka av era extra anpassningar skulle kunna motsvara denna så kallad ledning och 

stimulans utifrån alla elevers behov?   

 

OMRÅDE: matematikdidaktik 

5) Inom vilka ämnesområden i matematiken är extra anpassningar vanligt    

    förekommande?  

Följdfråga: Är det något som ni tycker är viktigare/fungerar bättre än annat? 

 

OMRÅDE: identifikation, uppföljning och intensifiering 

6) Hur identifierar ni elevens behov av stöd?  

7) Hur utformas de extra anpassningarna utifrån elevens behov av stöd?  

8) Hur följs de extra anpassningarna upp? 

9) Hur intensifierar ni de extra anpassningarna i matematik? Hur länge? 

         

OMRÅDE: ordinarie matematikundervisning 

10) Hur genomförs arbetet med extra anpassningar i klassrummet? 

11) Har de extra anpassningarna förändrat undervisningen i klassrummet? 

      På vilket sätt. 

 

OMRÅDE: dokumentation 

12) Hur (och var) dokumenteras de extra anpassningarna? 

13) Kan man följa en elevs extra anpassningar bakåt i tiden?  

 

OMRÅDE: skolutveckling 

14) Har ni/brukar ni tala om det vi nu diskuterat? I vilka sammanhang? Elevhälsans 

roll? Speciallärare/specialpedagogs roll? 

 

Avslutning 

15) Är det något annat ni kommit att tänka på under samtalet? 
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