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Abstrakt 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka olika typer av extra anpassningar som erfarna             
högstadielärare använder för elever i matematiksvårigheter. 
 
Studiens frågeställningar är: Vilken uppfattning har högstadielärare i matematik om          
extra anpassningar? Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i        
matematikundervisningen? Hur stödjer de valda extra anpassningarna eleverna i         
matematiksvårigheter? 
 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats, som omfattas av en semistrukturerad och            
personlig intervju med två matematiklärare, samt lektionsobservationer. Lärarna i         
studien har arbetat i minst tjugo år som matematiklärare och har samarbetat de senaste              
sjutton åren, på samma skola.  
 
Resultat: Resultatet har visat att begreppet extra anpassningar inte har tolkas enligt            
Skolverkets rekommendationer och även att en del arbete, som anses vara särskilt stöd,             
används och dokumenteras på samma sätt som extra anpassningar. Trots          
missuppfattningarna kring begreppet, har resultatet visat att lärarna gör många extra           
anpassningar  som har  positiva effekter för elevers utveckling och lärande. 
 
Slutsatser: Arbetet med extra anpassningar upplevs inte som tidsbesparing för lärare,           
som det var tänkt när det introducerades år 2014. Lärarna upplever tidsbrist och på              
grund av det, hinner de inte att bland annat hålla sig uppdaterade vid förändringar och               
nyheter. Oftast är lärarna tvungna att blint följa lokala regler, som kan vara felaktiga och               
missgynna både lärare och elever. Studiens huvudslutsats är att lärarnas kompetens och            
intresse för den enskilda elevens utveckling är skolans viktigaste framgångsfaktor. 

Nyckelord 
Extra anpassningar, matematik, matematikdidaktik, matematiksvårigheter 

Tack 
Ett stort tack vill jag rikta till de två lärarna, som har accepterat att medverka i                
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1. Inledning 
 
År 2013 föreslog regeringen (Ds 2013:50) i propositionen “Tid för undervisning-lärares           
arbete med åtgärdsprogram” ändringar i lagen (2010:800) i syfte att förtydliga regler för             
stöd och särskilt stöd samt förenkla och minska lärarnas arbete när det gäller             
åtgärdsprogram och annan dokumentation. Förslaget innebar bland annat att elever som           
riskerade att inte nå kunskapskraven skyndsamt skulle ges stöd i form av extra             
anpassningar. År 2014 började den nya lagen gälla. Nya allmänna råd hade skrivits och              
två år senare visade Skolinspektionens kvalitetsgranskning att bara fyra av femton av de             
granskade skolorna hade lyckats implementera arbetet med extra anpassningar.  

Det såg då ut som att lärarna stod framför nya och lika stora utmaningar: att anpassa                
undervisningen efter varje elevs individuella behov och ge extra anpassningar till de            
elever som inte nådde kunskapskraven för betyget E. Syftet med den nya lagen var,              
bland annat, att minska lärarnas arbete med dokumentation och frigöra tid för            
undervisning.  

Under min VFU och under de tre år som jag har arbetat som lärare, har jag ofta                 
efterfrågat tips och ideér om arbetet kring extra anpassningar i          
matematikundervisningen och det finns lika många tolkningar och uppfattningar som          
det finns lärare.  

Personligen tycker jag att det fortfarande finns många obesvarade frågor och oklarheter            
kring extra anpassningar i matematikundervisningen och den här studien har som syfte            
att belysa hur arbetet med extra anpassningar ska gå till. Som lärare vill jag veta hur jag                 
kan effektivisera arbetet med extra anpassningar och att jag, mot bakgrund av denna             
uppsats, även får flera redan beprövade pedagogiska metoder att luta min           
matematikundervisning mot. I min roll som lärare vill jag känna att jag räcker till för               
mina elever. Jag vill alltså med det här arbetet finna en framtida tillfredsställelse över att               
jag gjort allt jag kan för mina elever i deras matematikundervisning.  
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  1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka olika typer av extra anpassningar som erfarna            
högstadielärare använder för elever i matematiksvårigheter. 
 
Frågeställningar 
 

● Vilken uppfattning har högstadielärare i matematik om extra anpassningar? 
● Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i matematikundervisningen? 
● Hur stödjer de valda extra anpassningarna eleverna i matematiksvårigheter? 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel kommer det först att definieras några begrepp, därefter presenteras en kort 
genomgång om inkludering i skolan och inkludering i matematik. Avsnittet består av tre 
delar. I den första delen beskrivs vilka aktörer som ansvarar för de stödinsatser som 
krävs för att alla elever ska nå utbildningens mål, därefter ges en genomgång om extra 
anpassningar enligt Skolverkets rekommendationer och avslutningvis presenteras en 
sammanfattning av Skolinspektionens kvalitetsgranskning om arbetet med extra 
anpassningar. Avslutningvis diskuteras olika synpunkter på matematiksvårigheter och 
vilka arbetssätt som anses vara lämpliga för elever i matematiksvårigheter. 
 
2.1 Definitioner 

Med arbetssätt menas på vilket sätt ämnesinnehållet behandlas, medan arbetsformer          
främst handlar om själva organisationen av arbetet (Backlund & Backlund, 1999). 
 
I den här studien används begreppet erfarna lärare för lärare som har jobbat med              
matematikundervisning i minst 20 år.  
 
I elevhälsa ingår skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska          
insatserna. Personal som tillhör elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, logoped,         
speciallärare, specialpedagog, rektor, skolpsykolog, skolkurator. (Socialstyrelsen &       
Skolverket, 2016) 
 
Skolverket (2014a) definierar extra anpassningar som “en stödinsats av mindre          
ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig            
skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. ” (Skolverket, 2014a, s. 11) 
 
SUM -elever är förkortning för elever med särskilt utbildningsbehov i matematik .  
 
Särskilt stöd handlar “om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är             
möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie             
undervisningen. ” (Skolverket, 2014a, s 11). 
 
Om en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska det dokumenteras i ett                 
åtgärdsprogram. Arbetet med åtgärdsprogram påbörjas efter att rektorn har beslutat om           
behov av särskilt stöd. (Skolverket, 2014a) 
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2.2 Inkludering i “en skola för alla” 

Inkludering av alla elever i undervisningen är anledningen till ett större behov av extra 
insatser i utbildningen. I det här avsnittet presenteras en kort genomgång om begreppet 
inkludering och avslutningsvis diskuteras om inkludering i matematik. 
 
Integrering och integration är begrepp som började användas under 1970-talet för att            
beskriva omständigheter och relationer mellan elever med och utan funktionshinder. På           
senare år har begreppet integrering ersatts med begreppet inkludering, som står för en             
mer betydligt genomgripande delaktighet. En rumslig integrering innebär inte att          
eleverna känner sig inkluderade i undervisningen. Inkludering i den här bemärkelsen           
handlar om att människor och samhälle värdesätter olika saker och om strävan att             
övervinna barriärer (Karlsudd, 2011; Roos, 2015).  
 
Nilholm (2006) påstår att inkludering skiljer sig från integrering. Författaren menar att            
integrering är då när eleverna i särskilt stöd ska anpassas till organisationen och ses              
tillhöra till den traditionella specialpedagogiken, utifrån ett kategoriskt perspektiv (för          
mer detaljer se kapitel 2.5). Nilholm (2006) betonar att inkluderingsbegreppet som har            
växt fram som en politisk och demokratisk vision, har fått en positiv värdeladdning och              
kan förstås som en del av en kritik mot traditionell specialpedagogik. 
 
I utbildningssammanhang började begreppet inkludering användas på 1990-talet.        
Tanken var då att anpassa organisationen och utbildningen efter alla barns behov och             
pedagogiken skulle sätta barns lärande i fokus (Roos, 2015). Enligt Roos (2015) krävs             
det tre olika typer av inkludering: spatial, didaktisk och social och dessa tre integrerar              
med varandra i en process.  
 
Johansson (2015) betonar att det behövs ett processinriktat arbete både på policynivå            
(från skolledningen) och i praktiken, där lärarnas relationella kompetens är mest           
betydelsefull. För att kunna lyckas med social inkludering i undervisningen måste lärare            
kunna förmedla till alla elever att de har potential och att alla kan lyckas (s.17). Vidare                
skriver författaren att social inkludering styrs av lärarens sätt att strukturera           
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undervisningen och lärarens förmåga att ge gruppinriktat eller individinriktat stöd          
genom extra anpassningar (s.28).  
 
Johanssons (2015) studie har visat att vuxenstöd i klassrummet även kan ha negativa             
konsekvenser om eleverna i behov av extra stöd känner sig mindre erfarna än sina              
kollegor, vilket i sin tur kan medföra en nedåtgående spiral då eleverna tappar             
självförtroende . Alla elever ska ha samma möjligheter att utveckla sin kunskap genom             
reflektioner, samtal och samarbete med sina kollegor. Enligt Karlsudd (2011) skulle en            
inkluderad undervisning gynna alla elever både nu och i ett längre perspektiv.  
 
2.2.1 Inkludering i matematik  
Roos (2015) beskriver processen inkludering i matematik med tre olika begrepp:           
dynamisk inkludering, innehållsinkludering samt deltagande inkludering. Det är själva         
organisationen som ansvarar för det dynamiska inkluderingen. Personalen på skolan          
diskuterar hur kurserna i matematik ska planeras och anpassas till SUM-elever, om            
eleverna ska ha undervisning inne eller utanför klassrummet, om undervisningen ska           
involvera lärare, speciallärare eller specialpedagog. Författaren skriver att det är här           
som eleverna frågas vad de själva vill. Vid innehållsinkludering läggs fokus på            
undervisningen, det innehåll som är lämpligt att använda för respektive lektion, men            
även för respektive elevgrupp. Matematiklärarna diskuterar exempelvis vilka typer av          
uppgifter som är lämpliga eller olika arbetssätt för att hjälpa SUM-elever att känna             
likheter i samma matematikinnehåll. I deltagande inkludering ligger fokus på eleven.           
Lärarens uppgift är att vara lyhörd, lyssna på eleven i alla lägen, uppmuntra elever att               
delta och jobba med elevens självförtroende och självkänsla. (Roos, 2015) 
 
Viktiga aspekter för inkludering i matematik är de organisatoriska åtgärderna, som ska            
stödja samarbetet och diskussionerna, ett väl fungerande team som arbetar kontinuerligt           
med förebyggande åtgärder i matematikundervisningen, lärarkunskap i matematik och         
matematikdidaktik och elevens egna tankar och inflytande i planering och undervisning.           
(Roos, 2015) 
 
Boaler (2011) betonar att i matematikundervisningen är det viktigt att ha nivåblandade            
grupper och att det är lärarens uppgift att öppna arbetet och ge övningar med olika               
svårighetsgrad och anpassa undervisningen för elever som jobbar på olika nivåer och            
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hastighet. Då kommer arbetet ske på rätt nivå och rätt takt för alla elever i klassen.                
Författaren skriver att nivågrupperingar begränsar inte bara elevernas möjlighet till          
utveckling, utan även elevernas föreställningar om andra människor.        
Matematikundervisningen har makten att stärka eller krossa elevernas självförtroende.         
Författarens forskning om amerikanska gymnasieskolor, där nivågrupperingar finns,        
visar att eleverna inte bara har utvecklat föreställningar om sin egen potential. Eleverna             
kategoriserade andra som dumma, smarta, snabba eller långsamma och den          
uppfattningen tar de med sig in i vuxen ålder. De elever som hade gått i nivåblandade                
grupper utvecklade respekt för olika slags människor och idéer och lärde sig att det              
finns olika sätt att lösa matematiska problem och uppgifter. Målet är inte bara att ge               
goda ämneskunskaper till eleverna, utan att de lär sig att vara goda samhällsmedborgare             
som respekterar och bryr sig om andra människor. (Boaler, 2011) 
 
2.3 Stödinsatser i utbildningen 

Avsnittet inleds med en presentation av de stödinsatser som enligt lag och            
rekommendationer behövs för att hjälpa alla elever utifrån deras egna förutsättningar.           
Därefter indelas avsnittet i tre delar. I den första delen presenteras de aktörer som bär               
ansvaret för arbete och uppföljning av extra anpassningar. I den andra delen diskuteras             
syftet med arbetet med extra anpassningar och exempel ges på olika typer av extra              
anpassningar, enligt Skolverkets rekommendationer. Avslutningsvis presenteras      
Skolinspektionens granskning om arbetet med extra anpassningar på femton av Sveriges           
skolor. Granskningens huvudresultat har indelats i fyra delar. Därefter presenteras          
faktorerna som anses vara avgörande och har påverkat varje del av granskningens            
resultat. 
 
Enligt 3 kap. 3 § skollagen ska alla barn och elever ”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”.           
Enligt Skolverket (2014a) ska lärare och övrig personal undersöka om en elev är i behov               
av extra anpassningar eller särskilt stöd utifrån läroplanens kursmål och kunskapskrav.           
Det finns situationer då särskilt stöd sätts in utan att börja med några extra anpassningar.               
I sådana fall ska detta anmälas till rektorn och en utredning påbörjas omgående. 
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Utredningen har två delar: en kartläggning och en pedagogisk bedömning.          
Kartläggningen innehåller vilka svårigheter eleven har på individ-, grupp- eller          
skolnivå. På individnivå kan kartläggningen innehålla observationer av eleven i olika           
lärmiljöer och i undervisningen, elevens betyg, information från vårdnadshavare,         
medicinsk underlag, detaljer om individuell studieplan, frånvarorapporter etc. På         
gruppnivå kan kartläggningen behandla hur eleven fungerar i grupp i den befintliga            
organisationen och på skolnivå behandlas hur skolan fördelar sina resurser och hur            
verksamheten är organiserad, de delar som kan påverka eleven i svårigheter. Efter            
kartläggningen görs en pedagogisk bedömning om eventuellt behov av särskilt stöd. All            
skolpersonal involverad i kartläggningen kan samarbeta och ta ett gemensamt beslut.           
Utredningen kan visa att eleven har vissa svårigheter, men att det inte behövs särskilt              
stöd, utan beslutas att eleven endast ska få stöd i form av extra anpassningar. En ny                
utredning behövs om eleven inte svarar på de extra anpassningarna som genomförts.            
(Skolverket, 2014a) 
 
Skolverket (2014a) betonar att i arbetet med både kartläggning och pedagogisk           
bedömning läggs fokus på hur organisationen ska utformas och ändras för att anpassas             
efter elevens behov.  
 
2.3.1 Vem har ansvaret? 
Skolan ansvarar för elevernas kunskaps- och personlig utveckling, samt för att skapa en             
god lärandemiljö. Elevhälsoteamet har en stor betydelse i arbetet för att eleverna ska ha              
en god skolmiljö. De ska stödja elever för att kunna nå utbildningens mål samt främja               
deras utveckling, lärande och hälsa. (Skolverket, 2014a)  
 
Enligt Skolverkets (2014a) allmänna råd bör huvudmannen och rektor ansvara för           
resursfördelningen. De ska se till att det finns tillräckligt med resurser för att             
skolenheten följer skollagens bestämmelser och att det kontinuerligt följs upp och           
skapas rutiner kring arbetet med stödinsatser. Rektorn ska se till att elevhälsan            
involveras och stödjer lärare i arbetet med extra anpassningar och skapar rutiner för att              
underlätta kommunikationen mellan elevhälsan och övrig personal. Enligt Skolverket         
(2014b) är det rektors ansvar för att följa upp och utvärdera skolans stödinsatser. Lärare              
och övrig personal ska uppmärksamma om en elev är i behov av stödinsatser och              
informera elevens vårdnadshavare om eventuella extra anpassningar i undervisningen         
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samt om behov av utredning för särskilt stöd. Det är centralt att lärare och övrig               
personal samarbetar kring arbetet med extra anpassningar och tillsammans följer upp           
elevens utveckling, om insatserna är tillräckliga, effektiva eller om de behöver           
intensifieras. (Skolverket, 2014a)  
 
2.3.2 Mer om extra anpassningar 
Om en elev riskerar att inte nå målen av olika skäl ska eleven skyndsamt ges stöd i form                  
av extra anpassningar, och dessa ska eventuellt intensifieras och anpassas efter elevens            
behov, om eleven fortfarande riskerar att inte nå målen. Det finns inga lämpliga             
tidsbegränsningar för hur länge en lärare ska vänta med anmälan om särskilt stöd, utan              
det bestäms efter den enskilda elevens behov. (Skolverket 2014a)  
 
Skollagen 5 § säger att: (/Träder i kraft I:2019-07-01/ )“Om det inom ramen för              
undervisningen, genom användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett         
nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare,           
övrig eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs            
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte              
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller,              
och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar                 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Stödet ska ges med utgångspunkt i            
elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt. Detta gäller elever              
i samtliga skolformer och i fritidshemmet.” Lag (2018:1098) 
 
Enligt Skolverket (2014a) bör arbetet med extra anpassningar dokumenteras i elevens           
skriftliga individuella utvecklingsplan. I de fallen där det finns beslut om särskilt stöd             
ska detta istället dokumenteras i åtgärdsprogrammet. Det finns dock inga krav i            
skollagen att dokumentera extra anpassningar för åk 6-9 och för gymnasieskolan.           
Däremot ska skolan kontinuerligt informera vårdnadshavaren om elevens utveckling         
(Skolverket, 2014b). 
 
Olika former av extra anpassningar 
Nedan presenteras Skolverkets (2014b) förslag på olika typer av extra anpassningar i            
undervisningen: 
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● Ett anpassat schema över skoldagen eventuellt med bilder och korta tydliga           
avgränsningar av uppgifter som ska göras. 

● Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, med hjälp visuellt stöd,           
genom användning av enkla begrepp, förklarat på elevens modersmål eller          
kopplat till elevens vardag. 

● Extra tydliga instruktioner där man kan upprepa en förklaring med enklare ord,            
med hjälp av bilder, tecken eller digitala verktyg. 

● Stöd att sätta igång arbetet där lärare hjälper eleven att börja med att förklara det               
som förväntas av eleven, eventuellt arbetstid, använda eventuell timer för att           
poängtera arbetsmomentens början och slut.  

● Hjälp att förstå texter, med hjälp av bilder, enkla ord, modersmål, ha texten             
uppläst etc. 

● Digitala verktyg med anpassade program: interaktiva tavlor, bärbara datorer,         
med tal-till-text funktioner, e-böcker, upplästa texter, spel eller andra program          
för färdighetsträning osv. 

● Anpassade läromedel med lättare uppgifter, lättare svenska texter, upplästa         
texter, anpassade svårighetsnivåer.  

● Olika typer av utrustning som tidmätare på lärplattor eller mobil, program som            
skickar meddelande vid olika tidpunkter. 

● Extra färdighetsträning för elever som behöver träna mer på vissa moment, träna            
på verklighetsnära matematik, till exempel träna enheter vid vardagsinköp. På          
gymnasieskolan kan eleverna träna matematik i kombination med yrkesämnet.         
Detta kan göras på extra tid eller övningstid.  

● Enstaka speciella pedagogiska insatser då eleven får extra hjälp under en kortare            
period, exempelvis träna matematik någon gång i vecka med speciallärare och           
specialpedagog, under ett visst antal månader där det exempelvis tränas          
färdighetsträning.  

 
2.3.3 Varför många misslyckas i arbetet med extra anpassningar 
Skolinspektionen (2016) har genomfört en kvalitetsgranskning i samråd med         
Specialpedagogiska myndigheten. Granskningens syfte var att undersöka om elever i          
behov av extra anpassningar får det i undervisningen. Resultatet sammanställdes i en            
rapport och visar att 5 av 15 skolor har gjort relevanta extra anpassningar och bara 4 av                 
15 skolor ger de anpassningar som behövs utifrån elevens förutsättningar och för att             
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denne ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Granskningens           
huvudresultat delades i följande fyra delar:  

1. Efter två år var skolornas arbete med extra anpassningar fortfarande i           
uppbyggnadsskede. 

2. Skolorna lyckades identifiera behov av extra anpassningar i endast ett av tre            
elevfall. 

3. Endast en av fyra elever får extra anpassningar efter individuellt behov. 
4. I nästan häften av elevfallen följs inte effekten upp av de extra anpassningarna             

som har gjorts.  
 
I Skolinspektionens (2016) rapport beskrivs en del faktorer som har påverkat studiens            
resultat. Nedan presenteras de olika faktorerna som anses ha påverkat de fyra delarna av              
huvudresultatet.  
 

1. Faktorer som påverkat att skolan inte lyckas etablera med extra anpassningar: 
● rektorsbyte och dåligt samarbete, 
● stor elevomsättning eller stor elevtillströmning, 
● bristande kunskap och insättning av särskilt stöd istället för extra          

anpassningar, 
● lärarnas uppfattning att de redan gjort extra anpassningar, 
● motstånd bland personal mot ytterligare uppdrag, 
● elevhälsoteamets omfattning eller kompetensbrist. 

 
2. Faktorer som påverkat identifiering av elevers behov av extra anpassningar: 

● skolan tänker insats istället för behov eller fokuserar på grupp och inte på             
enskild elev. Det kan exempelvis handla om elevens placering i          
klassrummet; längst fram i klassrummet eller tilldelning av datorer till en           
elev, eller fokuserat på hela det genomsnittliga behovet hos hela          
undervisningsgruppen. 

● skolan ser inte behov som inkluderar lärmiljö: det kan handla om           
studiero, att bli sedd, uppmuntran till att behålla koncentrationen, få extra           
instruktioner etc. Skolans uppfattning att problemet ligger hos individen         
och att det oftast behövs specialpedagogiska insatser istället för extra          
anpassningar. 
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● lärarna samarbetar inte med elevhälsan.  
 

3. Faktorer som gör att elever inte får de extra anpassningar som behövs: 
● beslutade anpassningar genomförs inte. Det är oklart varför det inte görs,           

men lärarna har oftast svarat att de inte hunnit med, 
● eleverna behöver mer anpassningar än de som beslutats, 
● anpassningar utgår inte från elevens behov, oftast har skolorna en          

standardlista som används för hela undervisningsgrupper. 
● skolans insatser är inte extra anpassningar, t. ex. undervisning i särskild           

undervisningsgrupp är inte extra anpassning utan en form av särskilt          
stöd. 

● anpassningarna kunde genomföras bättre, t. ex konkretisera       
matematikundervisningen kring en elev och arbeta med praktisk        
matematik. 

● eleven ser negativt på extra anpassningar på grund av att skolan           
misslyckats med utformning och anpassning, vilket är utmärkande! 

● anpassningen är kontraproduktiv: i vissa fall visar studiens resultat att          
eleverna jobbar med andra uppgifter som inte har samma mål som den            
ordinarie undervisningen, vilket leder till att eleven hamnar efter och det           
blir svårare att nå kunskapskraven. 

 
4. Faktorer som påverkar att skolan inte följer upp arbetet med extra anpassningar: 

● rutiner och systematisk arbetet saknas, 
● lärarna involveras inte i uppföljningsarbetet, 
● oftast saknas tankar om när effekten av extra anpassningar bör synas, 
● oftast prioriteras uppföljning av särskilt stöd och inte uppföljning av          

extra anpassningar.  
 
2.4 Begreppet matematiksvårigheter 

I avsnittet diskuteras kring begreppet matematiksvårigheter och vilka faktorer anses          
orsaka matematiksvårigheter hos eleverna. Avslutningsvis presenteras olika arbetssätt        
som anses fungera i förebyggande syfte (Malmer, 2002) eller andra arbetssätt som kan             
hjälpa elever som är i matematiksvårigheter av olika anledningar ( Lundberg & Sterner,             
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2009; Gifford & Rockliffe, 2012). För den här studien anses det vara viktigt att              
diskutera specifika matematiksvårigheter, eftersom även elever med specifika        
matematiksvårigheter, som till exempel diagnosticeras med dyskalkyli, ska inkluderas i          
den ordinarie undervisningen. Det finns inte många studier som undersöker specifika           
matematiksvårigheter för äldre elever, därför presenteras även studier som undersöker          
elever i tidigare åldrar (exempelvis Gifford & Rockliffe, 2012). 
  
En elev anses ha matematiksvårigheter då hen inte når styrdokumentens uppställda mål            
(Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2002).  
 
I litteraturen beskrivs två olika begrepp: elever i matematiksvårigheter och elever med            
matematiksvårigheter. Skillnaden mellan begreppen avgörs från vilket av dem två          
specialpedagogiska perspektiv problemet analyseras, samt vilka insatser skolan sätter in          
för att hjälpa eleven. I det kategoriska perspektivet ligger orsaken till problem hos             
eleven som avviker från det som anses vara “normalt”, i form av individuella brister              
eller dysfunktioner. I ett relationellt perspektiv anses att förändringar i elevens miljö och             
anpassningar efter elevens behov påverkar elevens möjligheter att nå uppställda krav           
och mål. Om eleven betraktas vara “i” problem, utifrån det relationella perspektivet,            
erbjuds inte bara kompensatorisk hjälp, utan det förväntas att eleven kan hjälpas “ur”             
problemen genom olika pedagogiska och organisatoriska åtgärder. ( Sjöberg, 2006)  
 
Malmer (2002) sammanställer en rad faktorer som kan vara orsaker till           
matematiksvårigheter. Författaren delar faktorerna i två kategorier: primära och         
sekundära faktorer, som presenteras nedanför. 
 

A.  Primära faktorer 
● Kognitiv utveckling: en del elever har i sin tidiga uppväxt gynnats i sin             

utvecklingen, medan andra inte har haft samma förutsättningar. De har          
inte tillräckligt utvecklad abstraktion- och koncentrationsförmågan som       
är viktiga i matematikinlärning och saknar ofta självförtroende. 

● Språklig kompetens: elever med bristfälligt ordförråd får ofta stora         
svårigheter vid begreppsbildning och visar även svårigheter med att         
strukturera eget arbete. 
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● Neuropsykiatriska problem: exempelvis elever med DAMP, ADHD,       
autism, Aspergers, Tourettes syndrom. Större kunskap om dessa elever         
kan resultera i att skolan bättre lyckas anpassa sig till deras behov.  

● Dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter). Malmer (2002) skriver att       
dyskalkyli inte kan anses som genetisk betingat utan även kan uppstå           
som konsekvens av traumatiska möten kring matematik och        
matematikinlärning (kallas ofta för pseudodyskalkyli).  
 

B. Sekundära faktorer: 
● Elever med dyslektiska besvär har svårigheter med inlärning av symboler          

och förväxlar ofta + och -, > och < , 6 och 9, eller vänder på siffror; 26                  
blir 62, gör felskrivningar, “etthundrafem” blir 1005. Svårigheter med att          
skriva och läsa påverkar även matematikinlärningen. Lundberg &        
Sterners (2002) studie har visat att det finns samband mellan läs-,           
skriv-och matematiksvårigheter och många elever som har dyslektiska        
besvär upplever även svårigheter i matematik. Författarna skriver att         
eleverna har svårigheter med tal i bråkform och decimalform eftersom de           
hanteras annorlunda än hela tal, har svårigheter att hantera skriftlig          
dokumentation om t. ex. tid och pengar, svårigheter med att organisera           
arbetet genom att skriftligt göra klara och systematiska noteringar, eller          
följa en beräkning i flera led, och det matematiska språket ställer           
särskilda krav på läsaren. (Lundberg & Sterner 2002) 

● Olämplig pedagogik orsakar för många elever matematiksvårigheter.       
Exempel på det kan vara att undervisningen läggs på alltför hög           
abstraktionsnivå, eller för att eleverna inte får den tid de behöver för att             
tillägna sig grundläggande begrepp. Motivation och elevernas       
självförtroende är viktiga för att kunna lyckas i skolan. (Malmer, 2002) 

 
När det gäller dyskalkyli och specifika matematiksvårigheter finns det inte så mycket            
forskning kring det. Områdena är ganska nya och forskarna är oeniga kring diagnosen             
dyskalkyli (Sjöberg, 2006; Lundberg & Sterner, 2009). Enligt Lundberg & Sterner           
(2009) inrymmer sällan den matematikdidaktiska litteraturen material som belyser         
begreppet dyskalkyli. Flera studier om dyskalkyli och specifika matematiksvårigheter         
fokuserar på elever i tidigare ålder (se exempelvis första delen i Lundbergs & Sterners              
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(2009) studie, samt Gifford och Rockliffe (2012) studie, som presenteras kortfattat i            
slutet av avsnittet). 
 
Sjöberg (2006) undersökte med sin studie elevernas syn på matematiksvårigheter och           
matematikundervisningen. Cirka tvåhundra elever från årskurs fem upp till första året på            
gymnasieskolan följdes upp i utvecklingen,. Tretton av dessa elever som klarade målen i             
övriga ämnen, utöver matematik, undersöktes mer detaljerat. Anledningen var att dessa           
elever kunde anses uppfylla kraven för dyskalkyli. Studiens resultat har visat att det             
fanns olika faktorer som kunde ha orsakat matematiksvårigheterna, exempelvis brist på           
arbetsro, för stort antal elever i klassrummet, för lite undervisningstid, ökad stress vid             
examinationer, svårigheter med att förstå lärarens instruktioner. Sjöberg (2006) anser          
inte att dyskalkyli var orsaken till elevernas matematiksvårigheter. Vid slutet av årskurs            
9 hade alla av de tretton eleverna klarar kunskapskraven i ämnet matematik. Författaren             
menar att det var lärarna som positivt hade påverkat elevernas utveckling. Lärarnas roll             
var mycket varierande och kunde innefatta arbetsuppgifter från “polis till extramamma”           
( Sjöberg, 2006, s. 229). Några exempel på insatser som författaren nämner är att läraren               
var med mer i korridoren och hjälpte till att få de skolkande eleverna går in på                
lektionen, uppmuntrade eleverna för att bygga på sitt självförtroende och jobbade med            
att sänka stressnivå vid prov eller använde flera olika förklaringsmodeller i olika            
matematiska områden, exempelvis vid ekvationslösning.  
 
2.4.1 Arbetssätt för elever i matematiksvårigheter  
De finns vissa grundläggande principer som lärare bör ta hänsyn till när det gäller              
samspel mellan lärare och elev: I planeringen måste lärare skapa bästa möjliga miljö för              
lärande, vilket bland annat innebär att det ska finnas utrymme för reflekterande samtal             
med utbyte av ideér, tankar och erfarenheter; Arbetsklimatet ska präglas av hänsyn och             
respekt; Eleven ska känna sig trygg i klassrummet; Eleven har ansvar för eget inlärning;              
Utvärdering av undervisningen och diskussioner görs för att betona lärarens och elevens            
gemensamma ansvar (Malmer, 2002). Författaren förordar anpassning till elevens         
individuella behov samt ett laborativt och undersökande arbetssätt, i kombination av           
språklig övning och utveckling av matematiska begrepp.  
 
Enligt Malmer (2002) introduceras abstrakta matematiska begrepp oftast för tidigt.          
Elever behöver tid och stöd för att befästa grundläggande begrepp. I boken Bra             
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matematik för alla, beskriver Malmer (2002) olika förslag på hur          
matematikundervisningen i grundskolan (inklusive högstadiet) kan utformas för att         
hjälpa alla eleverna oavsett förutsättningar. Malmer (2002) beskriver sex olika          
inlärningsnivåer i matematik, som presenteras nedan:  
 

1. Tänka-tala. I första hand är det elevernas verklighet och egna erfarenheter som            
ska styra arbetssättet. Eleven måste öva förmågan att undersöka, upptäcka och           
uppleva. Språket har stora betydelse för matematikinlärningen. Lässvaga elever         
har en benägenhet att gissa sig fram, söker ledning i siffor och bekanta ord för               
att finna lösningar.  

2. Göra-pröva. Här betonas vikten av ett laborativt och undersökande arbetssätt.          
Det eleverna arbetar med, ta i och på ett kreativ sätt hanterar, påverkar positivt              
inlärningsprocessen.  

3. Synliggöra. Innan introducering av abstraktioner ska eleverna själva strukturera         
sina tankar genom representationsmetoder som de själv väljer: rita bilder,          
figurer, tankekartor, diagram. De ska också kunna beskriva sin framställning. 

4. Förstå-formulera. Här introduceras det abstrakta matematiska symbolspråket. I        
skolan finns det krav på formell redovisning. Många elever har en utvecklad            
problemlösningsförmåga, men oftast krävs det redovisning med det matematisk         
symbolspråket, för en fullständig lösning.  

5. Tillämpning. För att eleverna ska visa sina kunskaper måste de kunna visa att de              
kan tillämpa vad de har lärt sig i nya eller lite förändrade moment. Eleverna tar               
sig fram oftast genom att memorera, kopiera eller reproducera. Vid          
problemlösning ökar svårighetsgraden samtidigt i text och det matematiska         
innehållet. Detta kan upplevas som extra svårt och eleverna ger upp utan att ens              
försöka lösa problemet. Problemens komprimerade texter kan vara extra         
påfrestande för elever med läs- och skrivsvårigheter, som inte kan avkoda och            
förstå vad det handlar om. Författaren förordar att inte simultant öka           
svårighetsgraden på både text och matematik vid problemlösning, och att läraren           
ska låta eleverna pröva sina egna förslag och lösningsstrategier, pröva nya ideér            
och våga vara kreativa.  

6. Kommunikation. Genom att kommunicera och prata matematik tränas andra         
förmågor: att kritisk granska, reflektera, argumentera, skapa, formulera och         
diskutera. (för mer detaljer se Malmer, 2002, s. 30) 
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Lundberg & Sterners (2002) forskningsöversikt har visat att det finns samband mellan            
läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter och att det även finns många ideér            
till utveckling av arbetet med elever som visar sådana svårigheter. Nedan följer några             
exempel på Lundbergs & Sterners (2002) tips och idéer som lärare kan använda i              
matematikundervisningen:  

- laborativt, undersökande och kommunikation och samtal kring matematiska        
begrepp, resonemang och problemlösning är viktiga för elevernas lärande. 

- läraren bör synliggöra viktiga begrepp, eftersom eleverna har svårt att upptäcka            
dem på egen hand. 

- en del elever behöver rita, andra behöver uttala högt och spela in det de säger,               
ofta upptäcker de fel och korrigerar sig själva när de hör inspelningen.  

- för att kunna utvecklas bör eleverna ha tillgång till laborativt/konkret material,           
talkort, tiobasmaterial, hundrakort, pengar, digitala verktyg, bandspelare, bilder,        
diagram, klockor, spel, 3D-material.  

- eleverna behöver ha matematikhäfte, där de dokumenterar sitt lärande,         
exempelvis skriva matematikordlistor, tankekartor, förklaringar, eller frågor de        
vill ha svar på; introducering av nya begrepp ska göras omsorgsfullt, med            
förklaringar på olika sätt och med att tänka på att begreppen måste användas i              
många situationer och repeteras av lärare vid flera tillfälle för att befästa dem. 

- texter i böcker bör kritiskt granskas och anpassas efter varje enskild elevs behov.  
 
Enligt Lundberg & Sterner (2002) bör inte lärare förklara begrepp och procedurer            
muntligt till elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna måste få lära sig på             
multisensorisk väg, vilket kan tillämpas genom att eleven även får träna matematiken            
genom känsel, hörsel och syn samtidigt med begreppslig förståelse. En kombination av            
sinnen vid inlärningstillfället är avgörande för att undervisningen ska ha någon reell            
inverkan på elevernas lärande. 
 
Enligt Malmer (2002) har flera elever i matematiksvårigheter koncentrations- och          
perceptionsstörningar och svårigheterna ökar i och med att abstraktionsnivån tilltar.          
Laborativt arbete har ofta positiva effekter även för barn med koncentrationssvårigheter.           
Det krävs tid för att eleverna ska vänja sig med materialet och göra genomtänkta              
övningar anpassade efter individuella behov. Författaren menar att rörelsen i det           
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laborativa arbetet ökar koncentrationen och har positivt effekt på tänkande. Eleverna ska            
kunna gestikulera, röra på sig, känna sig fria att röra på sig för att kunna frigöra tankar. 
Här följer några exempel på laborativa hjälpmedel: material för sortering, klassificering,           
jämförelse som logiska block, flanobilder, klossar och kuber, kulor, plockmaterial;          
strukturell materiel för arbete med tal och taluppfattning som räkneväska (Malmers),           
Multibasmateriel, Stern-materiel etc; relationsmateriel, som Cuisenaires färgstavar för        
att förklara matematiska processer, för att lösa vissa typer av problem, för att arbeta med               
tal i bråk- eller procentform; material för att arbeta med olika enheter, längd, massa,              
volym, tid, temperatur, pengar; färdighetstränande material, olika spel, kortlek, digitala          
verktyg, dataspel etc (för mer detaljer se Malmer, 2002, s. 95).  
 
Enligt Boaler (2011) är lärande utan att prata ett ineffektivt arbetssätt av flera olika skäl.               
För eleven kan det verka logiskt i stunden att lyssna på när läraren pratar matematik,               
men att förklara för någon annan är det bästa sättet att veta om man verkligen har                
förstått. Vid problemlösning upptäckts det om eleverna kan använda vad de har lärt sig,              
om de kan prata om och förklara olika metoder och inte bara upprepa procedurer.              
Författaren menar att vid tyst räkning får eleverna fel uppfattning om matematiken. En             
viktig del i matematiken är logiskt tänkande. Det handlar om att kunna förklara varför              
något är logiskt korrekt, bevisa sina lösningar och förstå att matematiken handlar om att              
göra saker begripliga. Allt detta kan man inte ägna sig åt utan att prata.  
 
Lundberg & Sterner (2009) studie är indelat i två delar. I den första delen diskuteras               
specifika matematiksvårigheter (studien avser elever i yngre åldrar). Studiens andra del           
presenterar en metaanalys som sammanfattar cirka femtio experimentella och         
kvasiexperimentella forskningsstudier om effektiva undervisningsmetoder (anpassade      
till grundskola och gymnasieskolan) för elever i matematiksvårigheter.        
Undervisningsmetoderna som har prövats och utvärderats är: explicit undervisning,         
verbalisering, visuell representation, sekvens av textuppgifter i matematik,        
multipla/heuristiska strategier, återkoppling till lärare, återkoppling till elever, samt         
elevassisterad undervisning (för mer detaljer se Lundberg & Sterner, 2009, s. 49-51).            
Studiernas resultat visar att explicit undervisning, multipla strategier samt elevens          
verbalisering är mest effektiva för elever i matematiksvårigheter. I explicit undervisning           
presenterar oftast läraren steg för steg en modell för en specifik lösningsstrategi, sedan             
byter lärare och elev plats. I den här metoden får eleven kontinuerlig återkoppling på sitt               
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arbete. Multipla strategier anses som komplement till explicit undervisning, då eleverna           
får pröva flera lösningsstrategier och diskutera deras för- och nackdelar. Verbalisering           
handlar om att låta eleverna “tänka högt”, skriva eller illustrera sina lösningstrategier.            
Enligt Lundberg & Sterner (2009) har en-till-en undervisning goda effekter i           
matematikundervisningen för elever mellan 7-11 år, men inte för 11-14 åringar.           
Orsakerna till detta har inte utretts, skriver författarna.  
 
Begränsningar i arbetsminnets kapacitet påverkar matematikinlärningen. Lundberg &        
Sterner (2009) visar att eleverna med arbetsminnessvårigheter ofta tappar kontrollen          
över uppgiftens olika delmoment och har svårt att slutföra en aktivitet. Eleverna kan             
oftast upplevas som distraherade, omotiverade eller att de inte är intresserade av            
skolarbete. Nedanför följer en rad exempel som författarna anser hjälpa eleverna att            
undvika överbelastning av arbetsminne och underlätta lärandet: 

- observera kontinuerligt skolarbetet för att upptäcka arbetsminnesproblem.  
- var vaksam på varningssignaler som visar överbelastning av arbetsminnet,         

genom att ställa frågor för att säkerställa att håller fokus på uppgiften. 
- ändra uppgifter och aktivitet som ställer högre krav på arbetsminnet. 
- skapa sammanhang genom att lyfta fram samband mellan tal, procedurer eller           

räknestrategier. 
- använd olika typer av minnesstöd i klassrummet, exempelvis listor över          

lösningsstrategier, begrepp, läxor etc. 
- hjälp eleverna hitta egna strategier för att komma ihåg. 

 
Även elever med specifika matematiksvårigheter ska inkluderas i den ordinarie          
undervisningen och därför anses det vara viktigt att även diskutera kring           
matematiksvårigheter och dyskalkyli. Många forskare är kritiska kring diagnosen         
dyskalkyli och specifika matematiksvårigheter (Sjöberg, 2006; Lundberg & Sterner,         
2009; Gifford & Rockliffe, 2012) och det finns fortfarande inte tillräcklig med            
forskning som kan belysa oklarheterna bakom diagnosen dyskalkyli. Nedan presenteras          
Gifford & Rockliffe (2012) studie som är inriktad på yngre elever. Anledningen är att              
exemplifiera varför lärare bör vara kritiska kring diagnosen dyskalkyli, samt för att            
presentera exempel på matematiksvårigheter som elever med diagnosen dyskalkyli kan          
uppleva. 
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Gifford & Rockliffe (2012) undersöker olika metoder som kan användas för att hjälpa             
elever med specifika matematiksvårigheter. Författarna fokuserar på Emerson House         
(EH) metod som upplevdes vara effektiv för elever som visade flera typer av             
svårigheter. EH är en institution som hjälper yngre elever (6-11 åringar). I deras studie              
beskriver författarna Laylas fall, en sjuåring dyslektisk flicka, som fick diagnosen           
dyskalkyli enligt Dyscalculia Screener computer programme. Eleven visade        
räknesvårigheter (svårigheter med att räkna prickar och att börja räkna från olika tal             
eller räkna i omvänd ordning), svårigheter med taluppfattning (t. ex. 11 var 2, blandade              
ihop 13 och 31, kunde inte placera 18 och 55 på tallinjen ) och svårigheter med enkla                 
additioner (exempelvis 19+1=10, 13-1=14 och 14+2 är lika med 15). Efter ett år av              
intensiv individuell undervisning gjordes en ny test och det visade sig att Layla inte              
hade dyskalkyli och var normalbegåvad (enligt IQ tester). EH använder: små-steg eller            
steg-för-steg metoden med fokus på detaljer och mycket repetition. Vidare förespråkar           
EH individuell undervisning eller undervisning i små grupper; konkret material, digitala           
verktyg, datorer och muntlig redovisning för att minimera arbetsminnets belastning och           
att behålla fokus på matematiken samt lärare som har positiva förväntningar och har             
förtroende för elevens förmåga. Studiens resultat visar att det viktigaste i           
matematikinlärningen är att förstärka elevernas självkänsla och förtroende i sin egen           
förmåga. Det behövs mycket stöd från vuxna, både lärare och stöd hemifrån för att              
lyckas med det. Författarna ifrågasätter dock att EHs metod skulle fungera i alla             
situationer och i alla skolor. Vidare studier krävs för att kunna dra slutsatser om att EHs                
metod skulle fungera med mindre intensiv undervisning. EH använder sig av en specifik             
prickmetod (för mer detaljer se Gifford och Rockliffe, 2012, s. 10) som författarna är              
skeptiska till. De tvivlar på att metoden skulle öka elevens problemlösningsförmåga.           
Författarna menar att i vissa fall är det lämpligt att jobba med problemlösning och              
vardagsmatematik. (Gifford och Rockliffe, 2012)  
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3. Metod och genomförande 
 
Bryman (2011) nämner två forskningsmetoder som används i undersökningar: den           
kvantitativa forskningen, som betonar kvantifiering och eftersträvar generaliserbara och         
statistiska resultat och den kvalitativa forskningen, som lägger vikt vid individuella           
uppfattningar och tolkningar av den sociala verkligheten. Enligt Ahrne & Svensson           
(2011) har kvalitativa metoder vuxit fram som motsatt till kvantitativa metoder.           
Skillnaden mellan metoderna är sättet att arbeta när man forskar. Enligt författarna            
kommer man ofta förhållandevis nära miljöer och människor med hjälp av intervjuer            
och observationer, vilket anses vara fördelaktigt eftersom forskaren får mer direkt           
kännedom om själva föremålen för forskningen. En annan fördel med kvalitativa           
undersökningar är, som Ahrne & Svensson (2011) också påpekar, flexibilitetet i själva            
forskningen, dvs möjligheten att ändra och anpassa forskningsdesignen i relation till vad            
som händer på fältarbetet. Ett exempel är att i början av min studie visste inte jag om det                  
skulle vara relevant att undersöka dokumentationen av extra anpassningar. Beslutet          
skulle tas efter intervjuerna, beroende på lärarnas svar och på hur dokumentationen            
påverkar deras arbete. I kvalitativa metoder behöver man inte heller från början ha             
färdiga analysmodeller (Ahrne & Svensson, 2011), vilket jag ansåg vara tidsbesparande.  
 
3.1 Avgränsning och urval 

Denscombe (2009) skriver att informanterna svarar olika på frågor beroende på vem            
som intervjuar dem. Kön, ålder, etniskt ursprung, brytning, yrkesstatus är personliga           
kännetecken som vi inte kan ändra vid intervjuer. Därför har jag valt att intervjua två               
lärare som jag har träffat innan och som känner sig trygga och bekväma i min närvaro.                
Lärarna jobbar på skolan där jag haft min VFU (verksamhetsförlagda utbildning).           
Urvalet gjordes ur ett bekvämlighetsperspektiv vilket beror på tidsaspekten och studiens           
omfattning. På skolan jobbar fem matematiklärare. Anledningen till att jag valde just de             
två är för att de undervisar matematik till elever i samma årskurs, har jobbat i mer än                 
tjugo år som matematiklärare, är uppskattade av både arbetsgivare, kollegor, omtyckta           
av elever och anses vara nyckelpersoner på fältet. Hänsyn togs inte till andra aspekter,              
såsom klassernas sammansättning, genus och elevantal.  

26 

 



 

  

 

 
 
 
Deltagarna i undersökningen kommer, enligt konfidentialitetskravet, att få fingerade 
namn. Båda lärarna är högstadielärare, sitter i samma personalrum och tillhör samma 
arbetslag. Anna har jobbat med matematikundervisning i tjugoett år och  utöver 
matematik har behörighet i NO ämnen, kemi, biologi och fysik. Bertil fick sitt 
examensbevis för tjugoåtta år sedan med behörighet i matematik och slöjd och några år 
senare fick han komplettera sin behörighet med teknik och fysik. Bertil har jobbat på 
skolan i tjugosju år och Anna har arbetet på skolan i drygt sjutton år. För ett antal år 
sedan, när det fanns möjlighet till flera lärarresurser, fanns två lärare på varje 
matematiklektion.  Under perioden hade Anna och Bertil undervisat tillsammans och 
ansvarade för gemensamma klasser. 
 
I undersökningen har även en speciallärare observerats, Carina (fingerade namn), som 
endast arbetar i sal 46 (se presentation av sal 46 i resultatdelen). I sal 46 jobbar även en 
ej legitimerad matematiklärare, som var frånvarande vid observationstillfället. 
Specialläraren intervjuades inte, eftersom dennes arbete inte anses klassificeras som 
extra anpassning, utan särskilt stöd, vilket inte omfattas av denna studie. 
 
På skolan finns det elevgrupper från förskoleklass till årskurs nio. Högstadiet är en 
organisation för sig med egen rektor. Det finns tre klasser i varje årskurs, med ett antal 
elever som ligger mellan 17 till 30 elever i varje klass. Anna undervisar matematik i 7b 
(18 elever) och 8b (17 elever), medan Bertil har klasserna 8a (17 elever) och 9a (21 
elever). De observerade lektionerna är i klasserna 8b, respektive 8a.  
 
3.2 Observationer av lektioner  

Denscombe (2009) nämner två typer av observationer: systematisk observation och          
deltagande observation. Systematiska observationer förknippas med kvantitativ data        
och statistisk analys. I den här undersökningen utfördes två direkta deltagande           
observationer. Under observationerna har jag valt att vara passiv för att minska            
påverkan i klassrummet. Under lektionen gjordes löpande anteckningar, med noteringar          
av klockslag, exempelvis för att markera början och slutet på tyst räkning. Ett             
observationsschema (se bilaga 2) kommer att fyllas i först efter lektionens slut. Studien             
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inleddes med observationer och avslutandes med intervjuer för att minimera risken att            
läraren anpassar sina svar efter studiens syfte. 
 
 
3.3 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Denscombe (2009) är intervjuer lämpligast att använda när forskare behöver få            
insikt i respondenternas uppfattningar, åsikter, känslor och erfarenheter. I den här studie            
har jag valt att använda semistrukturerade intervjuer. Anledningen är att låta           
informanten utveckla sina idéer och egna tankegångar för att kunna upptäcka och            
utforska hur informanterna resonerar kring arbetet med extra anpassningar.         
Intervjuformen som jag valt kan upplevas som en djupintervju och som Bryman (2011)             
beskriver liknar den ett samtal nära vänner, men som har ett specifikt syfte. I              
djupintervjuer kan det förekomma personliga känslor, reflektioner och uppfattningar om          
andra, vilket det gjorde i min undersökning. En del personliga aspekter som kom fram              
är intressanta, men inte relevanta för undersökningens syfte och därför valde jag att inte              
ta med dem i undersökningen.  
 
I undersökningen har jag intervjuat båda lärarna samtidigt, men enligt Bryman (2011),            
kan denna inte klassificeras som en gruppintervju, eftersom det krävs minst 4 deltagare.             
Ideén med “gruppsamtalet” kom senare i undersökningen, då jag upptäckte att lärarna            
samarbetar kring alla undervisningsfrågor och extra anpassningar. Syftet med att          
samtala med båda deltagarna var att upptäcka hur de reagerar på varandras åsikter             
(Bryman, 2011). Frågorna handlar om ett avgränsat område, dvs. extra anpassningar i            
undervisningen och jag ville även fokusera på samspelet mellan informanterna. I           
intervjun användes en färdig lista med ämnen och flera frågor som skulle diskuteras.             
Intervjufrågorna har använts som stöd i diskussionen och intervjun har anpassats efter            
informanternas svar; öppna svar med betoning på informanternas synpunkter         
(Denscombe, 2009).  
 
3.4 Genomförande av observationer 

Fem matematiklärare och en speciallärare från en högstadieskola kontaktades. Två av           
matematiklärarna valdes för att delta i undersökningen. Observationerna skedde när          
lärarna höll i ordinarie matematiklektioner. Anledningen till det var för att kunna se hur              
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lärarna arbetar med extra anpassningarna i praktiken och kunna se om det finns             
ytterligare frågor som kan tas upp under intervjuerna.  
 
I början av lektionen presenterade jag mig, och berättade att jag kommer att observera              
lektionen. Eftersom jag hade haft min VFU nyligen på skolan, visste eleverna vem jag              
var och de kände sig bekväma i min närvaro. Vid genomgången satt jag längst bak i                
klassrummet för att inte störa eller påverka undervisningen. Löpande, under lektionens           
gång, skrev jag ner fältanteckningar på allt som jag ansåg vara kopplat till extra              
anpassningar, men även om lärarstil, arbetsformer och arbetssätt. Under lektionens gång           
efter respektive genomgång gick jag runt i klassrummet för att ta bilder på det material               
eleverna och lärarna använde. Detta påverkade inte eleverna och ingen blev distraherad.            
Bilderna presenteras som bilagor. 
 
Under observationerna upptäckte jag att en del elever lämnade klassrummet för att få             
individuell stöd i en mindre grupp i ett annat klassrum (sal 46).  
 
Jag har även observerat en del aktiviteter och arbetet i sal 46 (se exempel i               
resultatdelen). 
 
3.5 Genomförande av intervjuer 

Deltagarna i undersökningen fick information om att det är helt anonymt och att alias              
istället för deras riktiga namn skulle komma att användas i uppsatsen. I början var min               
avsikt att intervjua en lärare i taget. Idéen med att intervjua båda deltagarna samtidigt              
kom senare i undersökningen, då Anna (en av respondenterna) själv föreslog det. Viss             
skepticism hade jag eftersom det fanns en del risker med att intervjua båda två              
samtidigt, exempelvis att deltagarna skulle kunna ta över sessionen eller att en av             
deltagarna skulle kunna leda samtalen och den andra inte kunde komma till tals.             
Samarbetet, bra relation mellan deltagarna och även viss bekantskap och avslappnad           
attityd till intervjuaren fick mig att överväga och testa det. I efterhand var jag glad att                
jag valde metoden. Metoden gav skarpare och tydligare insikt i deltagarnas arbetet med             
extra anpassningar, än vad jag tror att jag skulle fått från individuella intervjuer.  
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Intervjun inleds med beskrivning av undersökningens syfte och vi skämtade även lite            
allmänt för en bra stämning. Intervjun spelades in och transkriberades därefter.           
Anledningen till inspelningen var att inte att belysa de språkliga nyanserna utan att             
minimera riskerna för att detaljer skulle gå förlorade om forskaren skulle förlita sig             
endast på anteckningar (Bryman, 2011). Bryman (2011) nämner svårigheter i att urskilja            
människors röster när man intervjuar i grupp. Gruppens storlek och deltagarnas kön            
gjorde det lätt för mig att urskilja informanternas röster.  
 
Intervjufrågorna utformades efter studiens frågeställning och användes som grund i          
intervjuerna. Ofta tillfördes flera följdfrågor och även nya frågor uppstod beroende på            
lärarens svar. Lärarna hade inte förberetts inför intervjun eftersom meningen med           
intervjun var att få spontana svar. Under intervjun hade informanterna intervjufrågorna           
framför sig och detta gav möjlighet, vid flera tillfällen, att komplettera sina svar till              
föregående frågor. Efter intervjun tackade jag deltagarna, och bad om eventuell           
möjlighet att ställa ytterligare frågor om intervjun skulle behövas kompletteras med mer            
information, vilket jag gjorde i efterhand. 
 
3.6 Dataanalys  

Efter utförandet av intervjun har ljudfilerna analyserats utifrån de inspelade          
intervjuerna. Bara en del av intervjuerna transkriberades ordagrant, eftersom viss          
information inte ansågs vara relevant för studiens syfte. Lärarnas svar har grupperats i             
underkategorier efter gemensamma drag och koppling till respektive forskningsfråga.         
Svaren markerades med olika färger, en färg för varje forskningsfråga. Under           
observationerna skrev jag ner fältanteckningar som jag förde in efterhand på dator under             
olika rubriker enligt observationsschema. Även bilderna på det material som eleverna           
använde fördes över till datorn. Olika material, som beskriver samma område i            
matematiken kunde jämföras och analyseras. Materialet presenteras senare i studiens          
resultat.  
 
3.7 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) skriver att reliabilitet, replikation och validitet är tre av de kriterier som              
används för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet visas då         
resultatet blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt. Replikation är då en            
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undersökning upprepas. Validitet anses, enligt Bryman (2011) vara det viktigaste          
forskningskriteriet och mäter huruvida insamlad data används på korrekt sätt för att            
besvara frågeställningarna. Begreppens relevans för kvalitativa studier har ifrågasatts av          
en del forskare. De använder alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa           
undersökningar, nämligen tillförlitlighet och äkthet. I den här undersökningen kommer          
begreppen att användas på samma sätt som i kvantitativa studier. (Lungu, 2017)  
 
Bryman (2011) skriver att kvalitativa studier har fått kritik på grund av att för litet antal                
informanter deltar i undersökningen. I den här undersökningen anses antalet          
observationer och intervjuer vara minimalt för att kunna besvara studiens frågor. 
 
Forskaren utgör redskapen i kvalitativa studier och därför anses det vara svårt att             
replikera sådana undersökningar. Graden av subjektivism är ganska stor och det som en             
forskare anser vara viktigt kan en annan tycka vara oviktigt. Informanterna påverkas av             
forskarens egenskaper (exempelvis: ålder, kön, personlighet, social status, brytning) och          
i det här fallet även av graden av bekantskap. 
 
På fältet har jag försökt att vara noggrann för att data inte ska gå förlorad och försökt att                  
vara objektiv i dataanalysen och tolkningar för att säkerställa en god validitet. Eftersom             
dataanalysen endast sker via en forskares egna tolkningar fås alltid ett individuellt            
tolkningsutrymme som kan påverka studiens validitet. En hög validitet innebär också att            
resultatet kan generaliseras. Informanterna som deltar i undersökningen är erfarna          
matematiklärare och har samarbetat kring matematikundervisningen i många år.         
Tänkbara skillnader mellan lärare kan finnas utifrån könsperspektivet. Det hade varit           
önskvärt att undersöka lärare från andra skolor för jämförelser. Att enbart två            
informanter och inte fler undersöktes är på grund av examensarbetets tidsomfång och            
storlek. Studiens resultat kan appliceras på andra högstadielärare i matematik, om det            
finns samma förutsättningar på respektive skola.  
 
3.8 Etiska och vetenskapsteoretiska övervägande  

Studiens metodval följer Vetenskapsrådets (2002) anvisningar. Enligt Vetenskapsrådet        
(2002) ska individskyddskravet vara utgångspunkten för forskningsetiska       
överväganden. Forskningskravet och individskyddskravet måste alltid vägas mot        
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varandra. Som forskare måste man beakta både kortsiktiga och långsiktiga          
konsekvenser som studien har för berörda informanter och eventuellt för tredje person.            
Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav på undersökningen:        
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.     
(Lungu, 2017) 
 
I den här undersökningen behandlas inga känsliga personuppgifter men etiska          
överväganden och de olika kraven har i alla fall varit bakomliggande tankar. Enligt             
informationskravet har lärarna som deltog i undersökningen blivit informerade om          
studien, vilken roll de spelar och att de kommer att vara helt anonyma enligt              
konfidentialitetskravet. Informanterna gav sitt samtycke till att medverka i         
undersökningen och fick information att de har rätt att avbryta deltagande om de skulle              
ändra sig. Enligt nyttjandekravet används insamlat data endast för denna studie och            
uppgifterna lämnas inte ut för annat syfte.  
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4. Resultat 
 
Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Frågeställningarna utgör arbetets         
grund och de kommer att stå som underrubriker. I första delen kommer det bland annat               
att presenteras hur organiseringen kring extra anpassningar ser ut på skolan och vilka             
insatser skolan gör utanför klassrummet. Gemensamma drag kommer att presenteras,          
samt individuella exempel för att tydliggöra resultatet.  
 
4.1 Vilken uppfattning har högstadielärare i matematik om extra 
anpassningar?  

I följande avsnitt presenteras hur arbetet med extra anpassningar har organiserats på 
skolan. I den första delen presenteras sal 46, klassrummet där de elever samlas som 
lärarna anser ha mest behov av individuellt lärarstöd. Därefter presenteras inledningsvis 
lärarnas uppfattningar av matematiksvårigheter och extra anpassningar och hur arbetet 
med dokumentation av insatser fungerar, samt samarbetet med annan skolpersonal kring 
extra anpassningar. 
 
4.1.1 Sal 46 
Skolan jag har undersökt har ett treparallelligt högstadium, 7, 8 och 9 som har sina 
matematiklektioner samtidigt. Efter varje genomgång går en del elever med sitt material 
till ett annat klassrum som informanterna kallar för sal 46, för att få individuellt stöd. I 
sal 46 jobbar vanligtvis två pedagoger, en speciallärare, Carina, och en obehörig 
matematiklärare. Enligt lärarnas svar från intervjuerna, har eleverna med sig det 
material som undervisande lärare har tagit fram.  
 
Vid observationstillfället var matematikläraren, som arbetar i sal 46, frånvarande. Varje 
elevbord i salen är avskärmat, det innebär att eleverna inte ser varandra. Arbetet sker 
individuellt, tyst räkning i respektive arbetshäfte, medan lärarna går runt till varje elev 
för individuellt stöd.  
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En kort förklaring vid tavlan gjordes av specialpedagogen, som exemplifierade 
förenkling av algebraiska uttryck. Se liknande exempel nedanför: 

x y x2 + y + 3 + 5 + 8  
 
Carina förklarade det abstrakta i uttrycket genom att jämföra uttrycket med en 
fruktsallad, där “päronbitar inte kan adderas med äppelbitar”. På grund av avskärmning 
kunde inte alla elever se det som stod på tavlan, ett par elever lyssnade på musik och 
andra tittade i egna häften medan specialläraren pratade. De två elever som var närmast 
tavlan lyssnade på förklaringen. En av eleverna ifrågasatte jämförelser och undrade 
varför alla bitarna i salladen inte kunde adderas tillsammans. Eleven fick inte någon 
vidare förklaring på grund av att en annan elev, också i behov av stöd, som kom in 
senare i klassrummet och ville prata med specialläraren.  
 
I intervjun berättar lärarna att blanketten för dokumentation av extra anpassningar (se 
bilaga 3) endast fylls i för de elever som går i sal 46. Bertil nämner att han har två elever 
med extra anpassningar, en i årskurs 8 och en i årskurs 9, som går i sal 46, och 8 av 
eleverna har fått betygsvarningar. 
 

“Jag har många betygsvarningar, men jag har ingen extra anpassning mer än på två [...], 
en elev i varje klass. Sedan försöker jag lösa de andra själv, med annat material” 
(Bertil)  

 
“Jag har tre elever som jag fyllt i extra anpassningar i blanketten, men det finns ju fler 
som har svårigheter.  Men de, som Bertil säger, hanteras i klassrummet”. (Anna) 

 
4.1.2 Matematiksvårigheter och extra anpassningar 
I intervjun uttrycker lärarna att eleverna i matematiksvårigheter upptäckts i början av            
årskurs 7, dels från överlämningar från mellanstadiet, som alltid brukar stämma, dels            
genom diagnoser som eleverna får skriva i början på kursen. Bertil nämner att det inte               
bara är matematiksvårigheter som eleverna har, utan att eleverna kan visa andra typer av              
svårigheter som påverkar matematikinlärningen. Lärarna nämner här läs- och         
skrivsvårigheter, men även att eleverna har dåligt självförtroende angående egen          
förmåga: “eleverna tror inte att de kan”, säger Anna.  
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Anna upplever att i klassen 7b är gruppen mer “starkare, medan i 8b finns flera elever                
som har svårt att nå kunskapsmålen”. Detta trots att hon upplever “en bra pluggkultur” i               
klassen. Bertil upplever att i 8a, så är eleverna “duktigare” medan i “9a har eleverna mer                
slapp attityd”. Anna bekräftar att eleverna i 9a “är lite bekväma”, även på NO-              
lektionerna, då hon själv har gruppen. 
  
Blankett för extra anpassningar istället för åtgärdsprogram? 
Från och med förra året har lärarna fått veta att de istället för att skriva åtgärdsprogram, 
bör dokumentera extra anpassningar i en särskild blankett. Det är endast för de elever 
som är med i sal 46 som lärarna behöver dokumentera extra anpassningarna för. Lärarna 
berättar att antalet elever som får extra anpassningar (eleverna som är med i sal 46) är 
begränsat och att specialläraren endast kan ha ett maxantal på 7-8 elever i gruppen.  
 

“Förra året fick jag veta svaret. När jag frågade, sade specialläraren att vi inte behöver 
skriva ett åtgärdsprogram, utan istället fylla i extra anpassningsblankett [...] Jag är 
jättetacksam att eleverna får vara i sal 46, men det är ändå jag som ska ge material, det 
är jag som ska planera upp och det är jag som ska betygsätta eleven. Då kan man hamna 
där, att ibland är det lite svårt om man inte har eleven i klassrummet.” (Anna) 

 
Eftersom eleverna inte är med undervisande lärare hela lektionen, utan i sal 46 större 
delen av lektionen, har lärare mindre koll på elevernas prestationer och det blir svårare 
att bedöma dem.  
 

“Det var bättre innan...då hade vi en mindre grupp och då ansvarade vi lärare för [...] 
Eleverna körde ett område i taget, vi arbetade på lång sikt och eleverna betygsattes av 
undervisande lärare.” (Anna) 

 
Enligt speciallärarens önskemål, skulle eleverna fasas in tillbaka i klassrummet. Lärarna 
berättar att det ännu inte har hänt. Eleverna befinner sig i sådana svårigheter att de 
fortsätter få stöd utanför klassrummet.  
 

“ - Carina vill ha det så, säger Bertil, att man är där en stund och sedan komma tillbaka 
till klassen. 
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 - Det funkar inte riktigt med tanke på att vi har ju bara plockat ut de som är absolut i 
mest behov av hjälp, påpekar Anna. Det sitter fortfarande kvar elever som har jättestora 
svårigheter. “  

 
Lärarna berättar vidare att för de elever som är med i sal 46 har det inte dokumenterats 
något åtgärdsprogram utan lärarna har enbart använt blanketten för extra anpassningar. 
 

“De har skrivit åtgärdsprogram för de som har anpassade studiegångar [...] mina har inte 
heller åtgärdsprogram.” (Anna) 

 
Lärarna upplever inte att det är mindre arbete nu, utan motsatsen. Utöver att de behöver 
bedöma prestationer som de ofta inte kan se själva, måste de se till att eleverna i sal 46 
får rätt material för att nå kunskapskraven.  
 

“Tidsbrist blir det...absolut, för det är vi som får fixa materialet till dem. Tidigare löste 
de (specialpedagogerna/lärare) det, men nu vill de att vi ska göra det.” (Bertil) 

 
Samarbete kring extra anpassningar 
Framträdande i intervjuerna är samarbetet i arbetslaget och med de andra 
matematiklärarna.  
 

“ Min stöttning är mina kollegor [...] vi är fem matematiklärare.” (Anna)  
  
I början av läsåret har matematiklärarna testat att slå ihop grupper från olika klasser och 
ha gemensamma genomgångar och grupparbete med elever i årskurs 9. Metoden fick 
inte önskade resultat, det blev mycket prat och svårare för lärare att styra upp 
lektionerna. Däremot brukar lärarna ha repetition inför nationella provet med blandade 
grupper i årskurs 9, vilket uppskattas av både lärare och elever.  Lärarna nämner vid 
flera tillfällen behovet av att vara två i klassrummet för att kunna hjälpa alla elever och 
besvara på så många elevfrågor som möjligt. 
 
Lärarna har även haft hemundervisning med elever i vissa speciella fall. Lärarna har sett 
till att en elev som har varit hemma en period, av olika anledningar, har fått lärarledd 
undervisning. Detta har lärarna gjort trots tidsbristen och trots att detta oftast har orsakat 
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extra tillagda arbetstimmar för att hinna med det dagliga arbetet, resor med egen bil, 
samt påfrestande situationer i en annan miljö.  
 
4.2 Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i 
matematikundervisningen? 

I det här avsnittet presenteras de extra anpassningar som lärarna har nämnt vid 
intervjun, men även andra extra anpassningar som har observerats vid 
fältundersökningarna.  
 
Extra anpassningar som nämns av lärare vid intervjutillfället 
Framträdande i intervjun med lärarna är att extra anpassningar får endast eleverna som 
är med i sal 46 och att det finns andra elever i matematiksvårigheter som “hanteras” i 
klassrummet. I intervjuerna nämns en del extra anpassningar:  “eleverna behöver arbeta 
längre tid för att klara ett område, behöver anpassat material, jobba med samma område 
under längre tid[...], men på olika nivå” (Anna). En del elever “jobbar med 
grundläggande kurs och behöver mer tid för att repetera begrepp”, medan de andra som 
är med i det ordinarie klassrummet jobbar med “röd kurs” (del i läroboken som har 
högre svårighetsgrad). Andra anpassningar observerades under den ordinarie 
undervisningstiden och beskrivs i nästa avsnitt. 
 
Läroböckerna som de flesta elever i klassrummet jobbar med heter Matte direkt. I 
läroböckerna finns olika svårighetsgrader indelade i: blå, grön och röd kurs. Den blåa 
kursen är mest repetition och i början av varje avsnitt i boken finns kontrolluppgifter 
(diagnos) som eleverna får jobba med för att se om de behöver repetera mer, dvs räkna 
blå kurs först, eller direkt kan börja med den gröna kursen. I den röda kursen finns 
svårare uppgifter för de elever som vill nå högre betyg, eller behöver utmanas mer. I 
gruppen 8b finns exempelvis elever som inte bara jobbar med ordinarie lärobok för 
årskurs 8, utan med Matte direkt för årskurs 9, eller årskurs 7.  Andra elever som 
behöver träna mer på vissa områden, får anpassade arbetshäften.  
 
I klassen ges genomgångar även på röd kurs (se bilaga 4). Alla elever brukar vara med 
på genomgångarna, även om de anses vara för avancerade för en del elever. Efter 
genomgång jobbar eleverna med matematiksvårigheter med uppgifter från den blåa 
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kursen eller egna arbetshäften, medan de andra jobbar med uppgifter från den röda 
kursen. Alla genomgångar förbereds i detalj innan lektionerna och presenterats på tavlan 
med hjälp av dator och smartboard.  
 
Övriga extra anpassningar  
Nedan presenteras de extra anpassningarna som inte nämnts av lärare vid intervjun, men 
som har noterats vid observation: 
 

● Extra anpassningar kring planering och organisering i klassrummet: 
- Eleverna i svårigheter fick olika tidsplaneringar och konkreta scheman 

(se bilaga 4 och 5) 
- begränsat antal uppgifter,  
- tillgång till grupprum(i Bertil klassrum), 
- musik i hörlurar, 
- korta pauser under lektionstid för några elever, 
- kontinuerlig återkoppling på lektionstid och individuell stöd, 
- förberedning av elever inför avslut. I Annas grupp får eleverna ofta spela 

spel i slutet på lektionen och får alltid en sammanfattning av det som 
kommer att hända under veckan. 

- veckoschema på tavlan med provdatum, inlämningstid för hemläxor, 
m.m. (grupperna har alltid sina lektioner i samma klassrum, 
hemklassrum) 

 
● Extra anpassningar kring samtal och resonemang:  

- eleverna diskuterar ofta i par eller mindre grupp om sina lösningar och            
metoder. 

 
● Extra anpassningar kring examinationer: 

- muntliga kompletteringar till skriftliga prov.  
- längre tid för prov, sitta enskilt (sal 46). 

 
● Övriga extra anpassningar: 

- extra mycket beröm och benämning av positiv beteende (särskilt i Annas           
grupp). 
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- olika placeringar i klassrummet och gruppsamarbete. I Bertils grupper         
jobbar och sitter eleverna i samma par under tre veckors period. I Annas             
grupper jobbar eleverna i konstellationer som läraren väljer. Anna         
nämner också att hon är försiktigt med nivågrupperingar. Det är inte           
alltid lätt att välja elever som fungerar bra ihop och samtidigt har            
förutsättningar för att utvecklas i gruppen.  
 

“Jag brukar välja [...] kriterierna är: grupp som fungerar, där de inte            
pratar om annat, eller som inte är för stimmiga. [...] Problemlösning är            
lättare att genomföra i 7b än i 8b. [...] En del av de svaga eleverna kan                
ta illa vid sig om en del kommenterar.” (Anna) 
 

- anpassning av läxor, mängd och innehåll.  
 
4.3 Hur stödjer de valda extra anpassningarna eleverna i 
matematiksvårigheter? 

 
Inledningsvis i det här avsnittet kommer de extra anpassningarnas effektivitet att 
exemplifieras genom att presentera ett fall i Annas grupp. Det kommer även att 
presenteras några exempel på uppgifter som andra elever i klassrummet jobbar med. 
Anledningen till att presentera exemplen är för att ge läsaren en bild av hur 
kunskapsnivån kan skilja sig mellan olika elever som ingår i samma grupp. Därefter 
presenteras vilka rutiner som finns på skolan kring arbetet med extra anpassningar. 
 
David (fingerade namn) går i 8b och är en av eleverna som, efter genomgångar, går i sal 
46. I början av årskurs 7 jobbade David med material som motsvarade årskurs 4 
eftersom han inte hade nått kunskapskraven för mellanstadiets kunskapsmål för 
matematiken. På ett år har David utvecklats så mycket så att han räknar på uppgifter 
som nu motsvarar årskurs 7.  Enligt Anna har David diagnostiserats med dyslexi, men 
läraren upplever att han även har arbetsminnessvårigheter. David brukar vara med på 
den ordinarie matematiklektionen när läraren har genomgångar, är med vid grupparbete, 
problemlösning, extratid eller när eleverna spelar matematikspel. I övrigt är han med 
specialläraren i sal 46.  
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Under de observerade lektionerna har eleverna jobbat med algebra. I bilaga 6 finns 
exempel på uppgifter som David har löst i sal 46. Uppgift 11 är löst av specialläraren 
med hjälp av balansmetoden (metod/tankesätt som används vid ekvationslösning). 
Enligt specialläraren har David själv löst resterande uppgifter.  
 
Nedan finns några exempel på andra uppgifter som eleverna jobbar med i klassrummet. 
Anledningen till att uppgifterna presenteras är att ge en bild av de olika 
kunskapsnivåerna som elever i samma årskurs befinner sig på: 
 
Exempel på uppgift i läroboken Matte direkt, grön kurs: 
 

örenkla och lös ekvationerna 2x 8x ) 7x ) 8F : 1 − 4 − ( + 3 + ( − 2 = 6  
 
Exempel på uppgift i läroboken Matte direkt, röd kurs: 
 

 örklara varför ekvationen 4x 3 x/2 0 saknar lösningF + 3 = 8 + 1  
 
Extra utmanande uppgift för en högpresterande elev (årskurs 9 nivå): Problemlösning 
med ekvationssystem. 

ils hade höns och grisar på sin gård. Sammanlagt fanns det 16 djur och 44 ben. N  
ur många djur av vardera sorten fanns det på gården?H  

 
Anna nämner att David, som andra elever i klassrummet, har tillgång till dator under              
lektionen. Datorn används i stort sätt för inläsning av texter. Anna upplever inte att              
datorn ger mycket stöd när det gäller matematikinlärningen.  
 
4.3.1 Rutiner kring extra anpassningar 
Enligt lärarnas beskrivningar finns bra samarbete med elevernas vårdnadshavare.         
Lärarna brukar alltid kontakta föräldrarna per telefon, så fort det uppstår problem eller             
om det finns viktiga meddelanden som måste komma fram till respektive           
vårdnadshavare. Vårdnadshavarna får information om extra anpassningar vid        
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utvecklingssamtalet, får skriftliga betygsvarningar per post, men även får information          
om betygsvarningar per telefon. 
 

“- När jag ser att eleven har ett F den terminen, då fyller jag i extra anpassningar, men                   
just rutiner för de som riskerar att få ett F [...] anmäler jag inte till rektorn, vilket man                  
annars skulle göra, bekräftar Anna. 
 -Nu har vi en ny rektor som vill att vi skickar hem betygsvarningar, säger Bertil”.  
 

Vidare i intervjun ifrågasätter Anna om det räcker att en del elever bara får              
betygsvarningar. Det finns elever som når gränsen för ett godkänt betyg för en termin,              
men det kanske inte håller hela året. Innan systemet med extra anpassningar            
implementerades på skolan diskuterades varje elev som visade svårigheter på          
konferenstid, detta även om eleven skulle klara de lägsta kunskapsmålen. 
 

“ I 8b har jag en del elever som inte har betygsvarning, men det ju inga starka E som de                    
har heller [...] där skulle vi kunna ha...vi hade förut någon form av [...] konferens där vi                 
markerade för varje klass vilka elever som har svårigheter. Det blev ju ganska tydligt              
även om det var en del arbete att göra [...]. Då ser man att om även eleverna har jobbat                   
hårt och nått precis ett E, men det kanske inte kommer att hålla hela vägen. [...] För de                  
elever har jag extra anpassningar i klassrummet. [...] om det blir ett F nästa termin lyfter                
jag på luren, ringer hem, fyller i extra anpassningar och hoppas att det blir plats i sal 46                  
så att de kan få lite stöttning där”. (Anna) 
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5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat och metod i varsin underrubrik. I             
resultatdelen diskuteras övergripande mönster som framkommit i studien. I metoddelen          
diskuteras studiens tillvägagångssätt och de olika valen som har gjorts i           
undersökningen. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 
5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar en viss missuppfattning av begreppet extra anpassningar. Lärarna 
upplever extra anpassningar som det som görs för elever i sal 46. Anna använder dock 
begreppet anpassningar även för det hon gör för resterande elever i 
matematiksvårigheter som är kvar i klassrummet. Bertil undviker begreppet och säger 
istället att han “löser” och “hanterar” de andra i klassrummet. Enligt lärarna återkommer 
inte eleverna, som går i sal 46, till den ordinarie undervisningen på heltid, exempelvis 
David, som har gått där i mer än ett år. Enligt Skolverket (2014a) skall extra 
anpassningar göras i klassrummet, men även hjälp utanför klassrummet kan räknas som 
extra anpassningar om det bara sker någon gång i veckan under en kortare period. 
Exempelvis en månadsperiod, vilket är absolut inte fallet här. Det som faktiskt görs i sal 
46, ska räknas som särskilt stöd, vilket inte alls nämns i diskussionerna. För alla elever 
som får särskilt stöd ska det skrivas ett åtgärdsprogram, vilket i vanliga fall skall göras 
av en specialpedagog och inte av lärare, som det nämns i intervjuerna (Anna nämnde att 
det var lärarna som skrev åtgärdsprogrammen innan introduktion av extra anpassningar, 
se s. 35). Enligt lärarnas beskrivningar har inga av deras elever ett åtgärdsprogram. 
Eftersom specialpedagogen inte är direkt kopplad till eleverna i sal 46 och  eftersom det 
inte finns tillräckligt underlag för att diskutera specialpedagogens uppgifter på skolan 
kommer detta inte att tas upp i diskussionen.  
 
Det behöver tydliggöras för lärarna om vad som menas med extra anpassningar, 
respektive särskilt stöd. Skolans ledning ska se till att lagen följs och att både elever och 
lärare får de bästa förutsättningarna för att lyckas med sin utbildning respektive sitt 
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läraruppdrag. Ursäkter som rektorsbyte och stora elevantal ska inte accepteras. 
Kommunerna/huvudmannen måste se till att det finns rutiner på skolorna, att arbetet 
följs och granskas och att anpassningarna inte ses som ekonomiska besparingar. Extra 
anpassningarna bör vara tidsbesparande för lärare, inte för att kommunerna ska anställa 
färre specialpedagoger/speciallärare. Jag är övertygad om att många elever skulle kunna 
klara kunskapskraven endast med extra anpassningar i undervisningen, och detta visas 
även i studiens resultat. Många elever i matematiksvårigheter, både i Annas grupp och i 
Bertils grupp har lyckats nå målen, tack vare lärarnas engagemang, samarbete och 
många års erfarenhet. Det finns dock många elever som har flera olika svårigheter, olika 
diagnoser, elever som oftast inte klarar av att vara i stora grupper, behöver individuell 
stöttning och mycket hjälp av vuxna. Huvudmannen ska se till att det finns tillräckligt 
med resurser och kompetens för att tillfredsställa elevernas behov, så att lärarna inte 
behöver arbeta med både extra anpassningar, särskilt stöd eller köra hem till elever för 
hemundervisning.  Dessutom nämner lärarna att endast ett fåtal elever har möjlighet till 
att vara med i sal 46. De andra eleverna får “hanteras” i klassrummet, oavsett 
svårigheter eller om de inte skulle klara målen i efterhand.  
 
Ytterligare ett problem som studien har visat uppstår vid bedömning och betygsättning. 
Lärarna upplever att det inte alltid har varit lätt att bedöma elevernas prestationer och att 
ge kontinuerlig återkoppling på elevernas arbete, om de inte alltid är med i 
klassrummet. Det är ingen överraskande slutsats att lärarna upplever att det var bättre 
förr. Innan kopplades eleverna i svårigheter till elevhälsan och det var de som fixade 
material och betygsatt eleverna, vilket egentligen måste göras om elevernas inte har 
lyckats nå målen trots extra anpassningar. Det har misslyckats totalt med lagens syfte i 
detta fallet. Det har underlättat speciallärarens uppgifter och har lagts extra arbete på 
lärarna. Det skulle vara intressant att se, vem som stod bakom organisering kring extra 
anpassningar och särskilt stöd på skolan. Tyvärr så har detta inte varit det enda fallet då 
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har misslyckats. Skolinspektionen 
(2016) kvalitetsgranskning visade att i bara 4 skolor av de 15 granskade skolorna 
lyckades med att ge eleverna stödet som behövdes för att kunna klara målen.  
 
När det gäller matematiksvårigheter har studiens resultat visat att dålig självkänsla anses 
vara en av de största faktorerna som påverkar matematikinlärningen, vilket stämmer 
överens med Malmers (2002) sekundära faktorer, men även med Gifford och Rockliffe 
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(2012) som bekräftar med sin studie att det viktigaste för matematikinlärningen är att 
förstärka elevernas självförtroende. Även Johansson (2015) påpekar elevernas behov av 
att kontinuerligt få uppmuntran och bekräftelse.  I ett klassrum med ca 20 elever, där 
hälften befinner sig i matematiksvårigheter, kan det inte alltid vara lätt för en lärare att 
lyckas med att skapa bra relationer och nå alla elever, eller tillfredsställa allas olika 
behov. Ännu en gång är det huvudmannens ansvar att satsa på förstärkning och se till att 
det alltid finns två vuxna i klassrummen med större behov av extra anpassningar och 
individuellt stöd. Lärarna tyckte själva att flera mänskliga resurser i klassrummet skulle 
underlätta arbetet och höja undervisningens kvalitet. 
 
En intressant aspekt som utmärkte sig i diskussionen med lärarna är vikten som läggs på               
ett bra samarbete med elevernas vårdnadshavare. Ännu en gång har lärarna visat            
professionalitet och att deras fokus ligger på elevens bästa. Gifford och Rockliffe (2012)             
resultat har visat att det krävs mycket stöd från vuxna, både från lärare och hemifrån för                
att förstärka elevernas självkänsla. Samarbetet med hemmet underlättar för att hitta bra            
strategier som fungerar för den enskilda eleven.  

  
Enligt litteraturen (Lundberg & Sterner, 2002; Lundberg & Sterner, 2009; Malmer,           
2002; Gifford och Rockliffe 2012) behöver eleverna i matematiksvårigheter arbeta med           
konkret material, laborativt och undersökande arbetssätt, samt delta mer aktivt i           
undervisningen, samt diskutera och resonera kring sina lösningsstrategier för att          
utvecklas. I sal 46 var tyst räkning med eget material det enda arbetssättet som              
observerades vid fältundersökningen. Dessutom fanns där avskärmande väggar mellan         
eleverna som gjorde samarbetet nästan omöjligt. Sal 46 upplevdes som en trist            
arbetsmiljö, där endast färdighetsträning kan erhållas.  
 
Att byta grupper och flera lärandekontexter gynnar inte alltid eleverna i svårigheter,            
enligt Johanssons (2015) studie. Det blir svårare för elever att bygga stabila relationer             
med läraren och klasskamrater om eleverna byter grupp från klassrummet till sal 46.             
Detta har även Johanssons (2015) studie visat, då eleverna själva upplevt att grupp- och              
lärarbyten, kan han en negativ påverkan på matematikinlärningen. I varje lärandemiljö,           
både i klassrummet och i sal 46, har olika arbetsformer använts.  
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Verbalisering är, enligt Lundberg & Sterner (2009), viktigt för att hålla tillbaka impulsiv             
hållning och för att finna lämplig lösningsstrategi. I klassrummet har eleverna fått            
genomgångar, diskuterat matematik i olika gruppkonstellationer, medan i sal 46 har tyst            
räkning och individuellt stöd från vuxna varit det som syntes mest. 
 
Johanssons (2015) studie har visat att vuxenstöd i klassrummet kan ha negativa            
konsekvenser eftersom eleverna som har med en elevassistent kan känna sig mindre            
erfarna i jämförelse med sina kollegor. I den här studien har lärarna visat uppskattning              
för extra vuxenstöd i klassrummet. Detta kan även anses vara positivt för alla elever, om               
elevassistenterna går runt och hjälper alla under lektionens gång och på sådant sätt             
behöver ingen känna sig utpekad.  
 
I situationen som uppstod i sal 46, då specialläraren Carina började förklara algebraiska             
uttryck, men aldrig avslutade förklaringen (se mer detaljer i resultatdelen, s. 34),            
upplevdes att ingen av eleverna hade förstått jämförelsen med fruktsalladen. Dessutom           
upplevdes även att eleverna inte vågade ställa följdfrågor eller be om extra förklaringar             
när specialläraren var tillgänglig igen. Johanssons (2015) analys har visat att eleverna            
kan uppleva obehag om de skulle behöva, inför klasskamraterna vid upprepade           
tillfällen, ställa frågor till lärare eller be om extra förklaringar. I sådana situationer kan              
explicit undervisning upplevas som effektiv (se Lundberg & Sterner, 2009): läraren           
skall förklara lösningsstrategier steg för steg, skall låta eleven själv pröva strategierna            
för att säkerställa att eleven har förstått metoden, samt i efterhand ge kontinuerlig             
återkoppling på elevens arbete. 
 
I studiens resultat har Davids fall presenterats. David har utvecklats mycket på ett år och               
anses vara ett bevis på att extra anpassningarna fungerar. Det har inte varit lätt att dra en                 
slutsats om det har varit matematiklärarnas i den ordinarie undervisningen eller           
speciallärarens förtjänst. För detta skulle det behövas samlas in mer data. Det som jag              
anser vara intressant och vill ta upp här är uppgift 11 (se bilaga 3), där specialläraren                
Carina har presenterats sin lösningsstrategi som exempel. Jag anser att Carina har            
använd en ganska abstrakt metod, med tanke på att längre upp på sidan används fingret               
för att täcka bokstaven i ekvationen. Det som jag kan deducera här, är att David inte har                 
förstått Carinas förklaring, eftersom han i följande uppgiftslösningar inte har använt           
hennes metod. Som Malmer (2002) nämner, bör man vänta med att introducera            
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abstrakta matematiska begrepp och strategier. Elever som David skulle behöva börja           
med enklare strategier och skulle behöva mer tid och stöd för att befästa grundläggande              
metoder. I efterhand skulle man kunna öka abstraktionsnivån och introducera mer           
effektiva, men samtidigt mer komplicerade procedurer. Läraren bör, som Lundberg &           
Sterner (2009) beskriver, hitta olika strategier för att inte belasta elevens arbetsminne            
och balansmetoden anses innehålla flera steg som eleven behöver komma ihåg. 
 
Digitala verktyg i matematikundervisningen förespråkas i litteraturen (Malmer, 2002;         
Gifford och Rockliffe, 2012; Lundberg & Sterner, 2009: Skolverket, 2014b). Lärarna i            
den här studie har använt datorer och smartboard för att presentera sina genomgångar,             
en del elever har haft datorer på lektionerna och använt miniräknare. 
  
Det pratas om inkludering och hur viktigt det är för barn att känna sig trygga och känna                 
tillhörighet i gruppen (Karlsudd, 2011; Roos, 2015; Johansson, 2015; Nilholm, 2006).           
När eleverna har plockats ut från klassrummet och skickats till sal 46, från en miljö där                
eleverna har upplevts vara glada och trivas, till en trist miljö med avskärmande väggar,              
kändes det mer som en bestraffning. Detta upplevdes inte alls som inkludering, snarare             
exkludering. Att jag har varit uppmärksam, upptäckt detta och anser att det inte alls är               
rättvist för eleverna i 46, innebär inte att jag har ett bättre förslag. I studiens resultat har                 
jag presenterat olika typer av uppgifter som eleverna arbetar med. Eleverna befinner sig             
på olika nivåer, i olika årskurser och går i samma klass.  
 
Det finns bara en lärare i varje klassrum, som måste vara social-, elev- och              
ämneskompetent för att tillfredsställa alla behoven, alltid vara glad och ha tålamod, hitta             
individuella lösningar för att hjälpa alla, skapa lärmiljöer där det pratas matematik, samt             
styra 17-18 elever som oftast vill leka istället för att lära sig matematik. Uppdraget med               
alla dessa extra anpassningar, som rekommenderas av Skolverket, och sköta dem inom            
ramen för den ordinarie undervisningen anses vara orimligt. Det är faktiskt ganska svårt             
att se hur någon kan klara av en sådan uppgift inklusive att hålla sig uppdaterad kring                
förändringar och nyheter. 
 
Lärarna som deltar i undersökningen överarbetar för att klara läraruppdraget. De har            
lyckats hjälpa många elever i svårigheter, oavsett om det används rätt begrepp (extra             
anpassningar) när det pratas om det. Som Sjöberg (2006) menar, har det visat sig att               
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även i den här studien är resultatets viktigaste slutssats att det är lärarnas förtjänst att,               
trots omständigheterna, så många elever har utvecklats och klarat kunskapsmålen. Dock           
upplevs den inte som en långsiktig lösning, eftersom lärarna har alldeles för stor             
arbetsbelastning. Skolsystemet och organiseringen på skolorna måste ändras för att det           
ska vara hållbart. Vi måste ta bättre hand om våra barn, om vår framtid och vi måste ha                  
det bättre än vi har det idag. Det räcker inte att ändra lagarna, hitta snabba obeprövade                
lösningar och hoppas på att det kommer att fungera. Vi behöver kompetenta politiker             
och kompetent styrning på kommunnivå, som tar fram genomtänkta lösningar. Lagen           
om extra anpassningar anses inte gynna lärarna. I detta fallet handlar det inte om              
tidsbesparing som gynnar lärarna, utan ekonomiska besparingar som gynnar         
kommunen.  
 
Som Gifford och Rockliffe (2012) påpekar finns det inte ett enkel recept som passar alla               
elever och som kan tillfredsställa alla behov. Exempelvis behöver en del elever            
individuell stöd, andra utvecklas bättre i grupp, en del elever vill jobba när det är lugnt                
och tyst i klassrummet, andra vill helst “tänka högt” när de arbetar. Vi måste anpassa               
oss och undervisningen till elevernas olika behov och inte tvärtom.Varför inte skapa            
olika lärandemiljöer, där eleverna själva får välja det som passar de bäst? Varför ska              
skolsystemet se ut som det alltid gjort, när allt annat ändras kontinuerligt? 
 
5.2 Metoddiskussion 

För att kunna få ut så mycket som möjligt med min undersökning var det nödvändigt att                
välja lärare med stor erfarenhet, som troligen använde sig av extra anpassningar i             
undervisningen och som hade lyckats med att hjälpa många elever i           
matematiksvårigheter. På grund av det höga kravet på informanter gjordes det selektiva            
urvalet. Det upplevdes i efterhand att lärarna hade mycket att dela med sig av. Det var                
önskvärt att hitta informanter i nära geografiska områden och välja endast fåtal, dels på              
grund av att intervjuerna och observationerna skulle ske inom en viss tidsram, dels på              
grund av studiens omfattning, vilket begränsade urvalet. För att öka studiens           
generaliserbarhet hade det varit önskvärt att flera fall undersöktes (Denscombe, 2009).           
Lärarnas samarbete under många år på samma arbetsplats, relationen mellan dem och            
skolans inre organisation är exempel på faktorer som kunde påverka resultatet om flera             
lärare på olika skolor skulle intervjuas. Möjligtvis skulle även andra uppfattningar om            
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extra anpassningar upptäckas om informanterna inte samarbetade eller arbetade på olika           
arbetsplatser.  
 
Eftersom studiens syfte var att få fram lärarnas personliga åsikter, erfarenheter och            
deras tankar var det lämpligt att göra en kvalitativ ansats med semistrukturerade och             
personliga intervjuer. I efterhand blev jag väldigt nöjd att Anna föreslog att intervjua             
båda lärarna samtidigt. Det kom fram många intressanta aspekter, personliga åsikter om            
andra och skolans organisation. Lärarna talade öppet, gav djupa och utvecklade svar,            
kompletterade varandras meningar och på det sättet fick man fram flera detaljer som             
inte kunde upptäckas vid enskilda intervjuer. Det upplevdes dock att vid några tillfällen             
påverkades lärarna av varandras åsikter, vilket inte skulle hända vid enskilda intervjuer.            
Relationen, sedan innan, mellan forskare och informanter har troligen påverkat deras           
attityd vid intervjun, vilket i sin tur har påverkat svaren och implicit studiens resultat              
och generaliserbarhet. Efter intervjuerna upptäcktes vissa luckor i svaren, men jag           
kontaktade lärarna efter den utförda intervjun för att ställa kompletterande frågor.  
 
Lärarna godkände inspelningen av intervjun. Det upplevdes inte att inspelningen          
påverkade intervjun negativt, utan det kändes naturligt och avslappnat. Som Denscombe           
(2009) också nämnde, var det tidskrävande och ansträngande att transkribera intervjun,           
särskilt då man vill analysera lärarnas enskilda svar och data som var relevanta för              
studien. 
 
Enligt Ahrne & Svensson (2011) kommer man nära miljöer och människor med hjälp av              
intervjuer och observationer. Observationerna hjälpte till att upptäcka ytterligare extra          
anpassningar som inte nämndes i intervjuerna, gav mig möjlighet att se hur extra             
anpassningarna används i praktiken, vilket material eleverna använder , samt undersöka           
arbetet i sal 46. Allt detta gjorde det möjligt att upptäcka flera aspekter och              
uppfattningar kring anpassningar.  
 
Det skulle vara önskvärt att undersöka flera elever i matematiksvårigheter som är med i              
sal 46, men även elever som upplevs vara i matematiksvårigheter, men som endast är              
med på ordinarie undervisning. Djupare förståelse kring arbetet med extra anpassningar           
skulle jag kunna få om jag hade fått möjligheten att intervjua specialläraren. Även             
enskilda intervjuer med eleverna kunde ha påverkat studiens resultat. Elevernas          
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synpunkter på extra anpassningar, lärar- och gruppbyte mellan ordinarie klassrum och           
sal 46 skulle ge relevanta infallsvinklar för att få mer förståelse samt bredare resultat.  
 

5.3 Fortsatt forskning 
Studiens resultat har visat att arbetet med extra anpassningar är krävande och lärarna             
överarbetar för att klara sitt läraruppdrag. Det behövs flera studier kring arbetet med             
extra anpassningar för att kunna dra generella slutsatser. Studier på flera skolor och             
intervjuer av flera lärare är nödvändiga för att analysera om det verkligen upplevs en              
tidsbesparing med extra anpassningar. 
 
Deltagarna i den här studien är erfarna lärare, som har upplevt och anpassat sig vid               
många förändringar i skolans organisation. Det kan vara intressant att undersöka hur            
nyutexaminerade lärare arbetar med extra anpassningar i undervisningen. 
 
En annan aspekt är att undersöka flera elevfall och se hur extra anpassningarna påverkar              
lärandet. Det är även intressant att ta hänsyn till tidsaspekten och undersöka exempelvis             
under hur lång tid är det rimligt att testa extra anpassningarna (om detta görs enligt               
Skolverkets rekommendationer) innan man anmäler för särskilt stöd.  
 
Det finns inga krav som säger att det måste finnas en utbildad specialpedagog på varje               
skola i Sverige. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka hur det arbetas              
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på skolorna där både utbildad            
specialpedagog eller speciallärare saknas. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Intervjutid ca 60 min 
 
Berätta allmänt om: 

- Vilken utbildning har du? 
 

- Hur länge har du arbetat som lärare?/Hur länge har du jobbat med 
matematikundervisning? 

 
- Vilka årskurser undervisar du idag i?/Hur många klasser respektive elever har 

du? 
 

- Vilka (andra)ämnen du undervisar?  
 

- Upplever du att dina elever har svårt att nå kunskapsmålen i matematik i 
allmänhet? 

 
- Hur uppmärksammar du att en elev har svårigheter i matematik? Vilka 

svårigheter kan det vara?  
 

- Kan du berätta om antalet elever med extra anpassningar och hur du upplever 
arbetet med dem? Hur påverkar det ditt arbete generellt (t.ex. innebär detta 
mindre dokumentation/arbete med åtgärdsprogrammen eller innebär det extra 
arbete för dig?)? Upplever du tidsbrist (pga extra anpassningar)? 

 
- Vilket stöd får du som lärare i situationer där du möter svårigheter att stötta 

elever? Av vem/vilka? Hur många matematiklärare finns på skolan?  
 

- Berätta lite om klasserna: antal elever, nivåer. olika böcker/material. 
 

Extra anpassning: 
 

- Kan du berätta för mig vad begreppet extra anpassning betyder för dig? 
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- Vilka kriterier måste eleven uppfylla för att få extra anpassningar? 

 
- Hur brukar ni på er skola/arbetslag arbeta för att anpassa undervisningen för 

elever i behov av extra anpassning i matematikundervisningen?/Vilka rutiner 
finns på din skola om en elev riskerar att få F i ditt ämne? Om de extra 
anpassningar du gör inte hjälper eleven - vad är nästa steg?Hur samarbetar du 
i dag med andra undervisande lärare kring den aktuella eleven? (när det gäller 
elevens extra anpassningar) 
 

- Hur anpassar du din undervisning till den elev eller de elever som riskerar att 
inte nå 
målen? / Vilka extra anpassningar gör du för elev/elever som riskerar att inte nå 
kunskapsmålen i matematik? 

 
- Hur lång tid tog det till att extra anpassningar sattes in från det att ni upptäckte 

elevens behov? 
 
Undervisningen: 
 
Vad ska eleven lära sig? 

- Hur tar du hänsyn till elevens behov, förutsättningar och intresse? 
- Hur förklarar du arbetet som eleven ska arbeta med? 
- Hur ger du stöd för att eleven ska sätta igång arbetet? 
- Hur ger du stöd för att eleven ska hålla igång arbetet? 
- Under arbetets gång, hur ger du återkoppling till eleven? 
- Hur och på vilket sätt följer du upp elevens utveckling? 

 
Vad gör eleven? 

- Vilket undervisningsmaterial använder du för eleven? 
- Vem inskaffar undervisningsmaterialet för eleven? 
- Hur väljer du ut lämpligt undervisningsmaterial till eleven? 
- Vilka anpassade verktyg utöver materialet har eleven fått i sitt arbete för att 

utvecklas 
mot kunskapskraven? 

 
Var placeras eleven i klassrummet? 

- Hur anpassas lärmiljön för att ge eleven bästa förutsättningar att utvecklas? 
- Har eleven tillgång till andra lokaler utöver klassrummet? 
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Vem är eleven med? 

- Arbetar du själv eller får du hjälp från andra pedagoger på skolan? 
- Gruppkonstellationer inom klassen? 

 
När ska eleven göra vad? 

-  Hur disponerar du tidsmässigt upp arbetet för eleven under lektionen? 
- Berätta hur samarbetet med eleven och elevens vårdnadshavare ser ut? 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

Skola: Ansvarig lärare: 

Antal närvarande elever: Lektionstid: 

Antal elever med extra anpassningar: Matematik moment (central innehåll): 

De extra anpassningar för eleven som observerats vid genomförd lektion 

Lärarens val av arbetssätt/arbetsformer  

 

Lärarens val av extra anpassningar  

 

Val av elever som får extra anpassningar - typ av matematiksvårigheter 

 

Extra anpassningarnas effektivitet - elev reaktion  

 

Skolans tillhandahållande av anpassat läromedel/utrustning, digitala verktyg 

 

Elevhälsans kompetens används genom specifika elevinsatser i undervisningen. 

 

Läraren uppmuntrar eleven i sitt lärande 
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Läraren ger vid behov elever möjlighet att träna och ägna mer tid åt olika moment och aktiviteter 

 

Det finns en variation i genomförandet av elevens extra anpassningar  

 

Lärarens tydliggörande av målet med de extra anpassningarna - kunde göras vid andra tillfälle  

 

Läraren ger eleven utmaningar i undervisningen 

 

Läraren ger eleven det stöd den i övrigt behöver i förhållande till det arbete som ska genomföras 
under lektionen 

 

Övrigt: 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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