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Särskilda insatser i matematik  
- en studie av innehållet i specialundervisning för elever i åk 1-3 
 
Special tutoring in mathematics 
- a study of the contents of special needs education for pupils in grade 1-3 

Abstrakt 
 
Genom intervjuer och observationer har innehållet i tre specialpedagogers matematik-
undervisning, enskilt eller i liten grupp, studerats utifrån vad de arbetar med, varför och hur. 
Det visade sig att specialpedagogerna anser att de arbetar med uppnåendemålen istället för 
strävansmålen medan observationer visar att även strävansmålen finns med i arbetet. Det 
matematiska innehållet som främst behandlas är taluppfattning. Faktorer som konkretisering, 
organisation, motivation, självkänsla och att använda tiden till lärande är också viktiga 
faktorer i undervisningen. Pedagogerna känner stort stöd från forskningsbaserade handböcker. 
Dialogen med klassläraren kring klass screeningar är viktig då den kan innebära det enda 
tillfället till samarbete kring innehållet i undervisningen för eleven i behov av särskilt stöd. 
 
Nyckelord: Specialundervisning, en-till-en undervisning, styrdokument, kursplan, screening. 

 
Abstract 
 
By interviews and observations the contents of three special education teachers education in 
mathematics, as one-to-one tuitition or in small groups, have been studied from what they 
work with, why and how. The tutor aims from the lowest goals to achieve in the curriculum 
while observations and written goals showed that also the goals to pursue were used. The 
most common content of mathematics was numbersense. Concretization, organisation, 
motivation, self-esteem and time on task are also important factors for the tutoring. 
Handbooks based on science are good support for the tutors. The dialog with the class teacher 
while analysing class screenings is important though it could be the only opportunity for 
collaboration about the contents for pupils in special education needs. 
 
Keywords: Special needs education, one-to-one tuitition, curriculum, screening. 
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1 Inledning 

 

”Matte är mitt bästa ämne!” utropade en flicka i åk 3 som fyra veckor tidigare försökt undvika 

matematik. Både flickan och jag hade märkt att tätare, strukturerade lektioner enskilt och i 

liten grupp hade ökat hennes intresse för matematik. Hon hade fått en chans att förstå 

matematik och uppleva att hon faktiskt kan. Nu hade hon dessutom blivit mer aktiv i 

klassrummet. Det gyllene tillfället samt funderingar på att ha viss specialundervisning 

periodvis på skolan har bidragit till ett ökat intresse hos mig för hur enskild undervisning hos 

speciallärare fungerar.  

 

Flera studier visar att enskild intensiv och strukturerad specialundervisning under en 

begränsad period ger bättre effekt än mer utdragen specialundervisning under längre tid 

(Torgesen, 2001; Wasik & Slavin, 1993). I England har en miljardsatsning med en-till-en 

undervisning för elever som riskerar att inte nå de grundläggande målen i läsning, skrivning 

och matematik haft stor framgång (DCSF, 2010). I USA har man röjt framgång med en-till-en 

undervisning genom Math Recovery (www.mathrecovery.com). 

 

De flesta studier av en-till-en undervisning handlar om läs- och skrivsvårigheter. Svenska är 

ofta ett prioriterat område i specialundervisningen. Magne (1998) menar att myndigheter och 

politiker har ansett att brister i svenska utgör ett större hinder för fortsatt utbildning och 

utveckling än vad matematiksvårigheter gör. Under senare år har däremot även vikten av 

matematikkunskaper uppmärksammats i Sverige. Regeringen har initierat ett stadsbidrag för 

att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna under åren 2008-2011 

(Skolverket, 2010). Syftet med åtgärderna är att öka måluppfyllelsen i skolan genom tidiga 

insatser i åk1-3 för att förebygga senare problem.  

 

Min förhoppning är att även detta examensarbete skall vara med och bidra till att lyfta fram 

vikten av stöd i matematik, främst i de tidiga åldrarna och att visa på hur enskild 

specialundervisning kan se ut. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur särskilda insatser för elever i behov 

av särskilt stöd i matematik kan se ut. Fokus ligger på innehållet i matematikundervisning en-

till-en eller i mindre grupp med speciallärare eller specialpedagog. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 

För att uppnå studiens syfte används följande tre frågeställningar i arbetet: 

 

1. Vilket innehåll behandlas i specialundervisning i matematik för åk 1-3? 
 

2. Vilka mål förväntas eleven uppnå i specialundervisning i matematik för åk 1-3? 
 

3. Hur behandlas innehållet i specialundervisning i matematik för åk 1-3? 
 

 

2.3 Avgränsning 

 

Med särskilda insatser och specialundervisning avses i denna studie främst undervisning, som 

speciallärare eller specialpedagog har med elever i behov av särskilt stöd, en-till-en eller i 

liten grupp under en begränsad period. Studien gäller de tidiga insatserna i åk 1-3. 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

I kapitlet presenteras teori och forskning kring undervisning av elever i allmänhet men för 

elever i behov av särskilt stöd i synnerhet. Konsekvenser av brist på samspel mellan 

specialundervisning och vanlig klassundervisning lyfts samt två olika perspektiv inom 

specialpedagogiken. Vidare framhålls faktorer som påverkar insatserna i undervisningen. 

Skolans styrdokument får ett eget avsnitt med avseende på elever i behov av stöd samt mål för 

eleverna i matematik till och med åk 3. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

påverkansfaktorerna vid undervisning en-till-en och presenterar därmed kategoriseringen av 

intervjuresultaten. 

 

 

3.1 Specialpedagogik och specialundervisning 

 

Det finns inte några generella definitioner av begreppen specialpedagogik och special-

undervisning. Bengt Persson (2007) konstaterar dock att specialpedagogiska insatser avses 

sättas in då variationer av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker 

till. Håkan Jenner (2004; sid. 100) beskriver specialpedagogik som ”ett medvetet prövande 

och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i sökandet efter det ökade stöd som 

många elever under längre eller kortare tid kan behöva i sin naturliga omgivning” och därmed 

blir specialpedagogik ”något som präglar vardagsarbetet för all skolans personal” (a.a). 

Persson framhåller dock att avsaknad av samspel mellan specialpedagogiken och den 

ordinarie undervisningen är vanlig. Vilket han påpekar avskärmar den specialpedagogiska 

kompetensen. Detta har medfört att klasslärarna ”tänker bort” ansvaret för elever i behov av 

särskilt stöd i brist på kunskap men också i vetskap om att eleven träffar specialpedagogisk 

kompetens på annat håll (Persson, 2007). 

 

Specialpedagogik delas ofta upp i två perspektiv, det kategoriska perspektivet med inflytande 

från medicin och psykologi och det relationella perspektivet influerat av pedagogik 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Med det kategoriska perspektivet ses elever med 

svårigheter. Problemet anses då ligga hos individen. Det relationella perspektivet ser istället 

elever i svårigheter, det vill säga att problemen mer kan bero på något i elevens miljö, som 



 7  

otillräcklig undervisning. Fokus ligger då på att undersöka grupp och organisationsnivå 

snarare än individnivå. Eleven kan hjälpas ur problemen genom olika pedagogiska och 

strukturella åtgärder och inte enbart kompensatoriska. Valet av perspektiv får konsekvenser 

för hur eleven, föräldrar, lärare och skola ser på problemsituationen. Hur klassrumsarbetet blir 

och vilka specialpedagogiska insatser som sätts in. Författarna menar att de två perspektiven 

inte behöver utesluta varandra och att de endast i teorin uppträder renodlat (a.a).  

 

Ett kategoriskt perspektiv ger mer kortsiktiga, metodiska åtgärder för eleven medan ett 

relationellt perspektiv blir mer långsiktigt (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Persson (2007) framhåller att det kan vara svårt att motivera långsiktiga lösningar då akuta 

problem uppstår och kräver direkta lösningar. Därmed är det troligt att det kategoriska 

perspektivet fortfarande dominerar trots att det relationella perspektivet har uppmärksammats 

mer och mer. För att underlätta en förskjutning mot det relationella perspektivet menar 

Persson att specialpedagogisk verksamhet närmare den vanliga undervisningen bör 

uppmärksammas. Han förespråkar uppföljning och utvärderande analys av de 

specialpedagogiska insatserna för att få fruktbara dialoger om konsekvenser kring 

perspektiven så att vinsterna med det relationella perspektivet synliggörs. 

 

Skolverkets kunskapsöversikt kring ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat 

(Skolverket, 2002) finner inget stöd i forskningen för gynnsamma effekter på elevens 

inlärning vid permanent placering i en särskild undervisningsgrupp. Särskilt tydligt visar detta 

sig då placeringen utgår från bedömningar kring elevens generella förmåga till skolarbete och 

inte kring elevens prestationer inom ett visst område. Permanenta nivågrupperingar har även 

visat på stigmatisering, försämrad självbild och låg motivation hos eleven. Lägre 

förväntningar, mindre kunniga lärare och större fokus på elevens begränsningar än dess 

utvecklingsmöjligheter är andra negativa effekter som har visat sig vara vanligt vid 

permanenta nivågrupperingar (a.a).  
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3.2 Påverkansfaktorer i undervisningen 

 

För att belysa vilka faktorer som påverkar eleven att uppnå störst effekt av undervisning 

använder Slavin en variant av Carrolls modell av lärande i skolan (Wasik & Slavin, 1993). 

Modellen (fritt översatt nedan) visar på den multiplikativa relationen: 

 

Undervisningseffekt = Kvalitet x Nivå x Motivation x Tid 

 

Detta innebär att om någon av faktorerna är noll, blir hela uppnående effekten noll. Dessutom 

medför en förbättring av flera variabler mycket större effekt än ökning av endast en faktor. 

Kvalitet står för kvalitet på instruktionerna så att eleven kan lära sig målen, vilket indirekt är 

en produkt av kursplanen och lektionspresentationen. Nivå innebär rätt nivå för eleven, varken 

för svår eller för lätt. Medan motivation menar hur mycket läraren kan motivera eleven. 

Slutligen innebär tid i vilken grad eleven ges tillräckligt med tid att lära. I avsnitten nedan 

beskrivs de olika faktorerna var för sig. 

 

 

3.2.1 Kvalitet i undervisningen 

 

Lärarkompetensen har stor betydelse för kvalitén på undervisningen. Framför allt framhåller 

forskning lärarens relationskompetens, ledningskompetens och didaktiskkompetens som 

betydelsefulla för elevens framgång (Nordenbo m.fl., 2008). Läraren behöver kunna skapa ett 

positivt klassrumsklimat. Nordenbo m.fl. lyfter även att relationskompetens innebär att 

läraren kan aktivera och motivera eleverna. Ledningskompetens innebär att läraren låter 

eleverna successivt bli delaktiga i viktiga områden för framgång som trivsel och ordning samt 

struktur och val av arbetssätt. Den gode ledaren ser även till att tiden till undervisningen 

används effektivt utan onödiga avbrott och administration som annars har visat sig vara 

vanligt. Läraren ser till att eleverna fokuserar på de väsentliga delarna av innehållet i 

kursplanen med god progression, repetition och relevant och snabb återkoppling. 

Återkopplingen innebär att läraren med jämna mellanrum intervjuar eleven och tar reda på 

vad han eller hon uppfattat och förstått och om det överensstämmer med förväntningarna. Den 
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tredje kompetensen, didaktisk kompetens, är också viktig för god kvalitet då läraren behöver 

ha goda kunskaper om hur elever bygger upp sitt matematiska vetande.  

 

Siffror och tal är väldigt abstrakta och därför är det särskilt betydelsefullt att läraren låter 

elever med räknesvårigheter få utgå från det konkreta när de skall utveckla nya tankeformer 

(Butterworth & Yeo, 2010; McIntosh, 2008). För god kvalitet framhåller Lundberg och 

Sterner (2009) en metodik att arbeta efter i fyra faser, den konkreta laborativa fasen, den 

representativa fasen, den abstrakta fasen och återkopplingsfasen. Den laborativa fasen 

innebär att underlätta för elevens tänkande, minne och förståelse genom att multisensoriskt 

tydliggöra matematiska begrepp och tankar. Författarna poängterar vikten av att eleven slutar 

använda det åskådliga materialet när eleven kan berätta om matematiska begrepp med egna 

ord och börja arbeta i nästa fas, den representativa, som är nästa viktiga övergång mot det mer 

abstrakta. I den representativa fasen använder sig eleven av sina kunskaper från den konkreta 

fasen men ritar nu själv bilder och använder figurer för att illustrera sin begreppsliga 

förståelse. Den muntliga beskrivningen av sina tankegångar är fortfarande av stor vikt. 

McIntosh (2008) belyser fördelar med att muntligt och skriftligt språk kan samspela och 

stödja varandra. Om elever har svårigheter att gå mellan olika representationsformer kan det 

vara ett tecken på bristande förståelse och McIntosh förespråkar då användning av tanketavlor 

i undervisningen för att visa och skapa förståelse. Tavlorna innehåller olika fält, t.ex. för ord, 

bild, symboler, beräkning och samband där eleven för in sina tolkningar. Att eleven kan 

illustrera sina tankegångar utan laborativt material innebär en användbar strategi att gå 

tillbaka till vid problem i den abstrakta fasen, som är nästa nivå (Lundberg & Sterner, 2009). I 

den abstrakta fasen används det matematiska symbolspråket och tänkandet sker utan konkreta 

hjälpmedel. Den fjärde fasen innebär att eleven får stöd att återkoppla och befästa de nyvunna 

tankeformerna. Samtidigt poängteras vikten av att lyfta fram samband med elevens tidigare 

tankar och begrepp (a.a). 
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3.2.2 Nivå i innehållet  

 

Lärarens didaktiska kompetens har även stor betydelse för nivån i innehållet. 

Didaktiskkompetens innebär att läraren har goda ämneskunskaper och flexibelt kan anpassa 

undervisningen efter elevens behov så att nivån varken blir för lätt eller för svår. Det innebär 

också att tydliga mål sätts upp både kortsiktiga för varje lektion som långsiktiga för hela 

kursen. Då kursplanen och läroplanen, Lpo 94, är vagt skrivna är det upp till varje enskild 

skola och lärare att kunna tolka målen, vilket kräver god didaktiskkompetens (Löwing & 

Kilborn, 2002). Styrdokumenten, dess mål samt studiens skolors tolkning av nivåer och 

progression presenteras längre fram under avsnitt 3.3. 

 

Förutom givna mål behöver läraren veta var eleven befinner sig kunskapsmässigt i relation till 

målen. En metod att kontrollera på vilken nivå eleven befinner sig i förhållande till målen är 

någon form av diagnos eller test (Löwing & Kilborn, 2002; McIntosch, 2008). D.v.s. en 

kartläggning över elevens styrkor, svagheter och missuppfattningar genom väl formulerade 

frågor, skriftligt eller muntligt. Diagnosen kan ha olika syften (a.a). Den kan göras i förväg, 

för att ta reda på elevens kunskaper inför ett nytt arbetsområde eller medan undervisningen 

pågår, för att se om alla elever tillgodoses. Diagnoser kan även göras efter ett avslutat 

arbetsområde, för att se om eleven har tillgodogjort sig undervisningen. En översiktstest på en 

hel klass, ibland kallat screening, kan bestå av både fördiagnos och efterdiagnos.  

 

 

3.2.3 Motivation och självkänsla 

 

Motivation är en viktig faktor för att klara matematiken (Sjöberg, 2006). När eleven känner 

framgång ökar ambitionen, självkänslan och motivationen, medan misslyckanden tar bort 

motivationen och lusten att lära (Magne, 1998; Skolverket, 2003). I de allmänna råden för 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2009a) framhålls vikten av att synliggöra elevens framsteg för 

att motivera eleven. Ett sätt att göra lärandet synligt för eleven är formativ bedömning, som 

utgår från ett utvecklingsinriktat perspektiv. Detta innebär att elevens styrkor och svagheter 

lyfts fram under den pågående lärprocessen tillskillnad mot summativ bedömning som har ett 

mer tillbakablickande perspektiv, t.ex. bedömning för betygsättning. Formativ bedömning har 
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haft särskilt god effekt för svagpresterande elever (Black & Williams, 1998). Black och 

Williams studier visade att delaktighet i bedömningsprocessen kan ha positiv effekt på 

lärande och öka motivationen, medan prov med poäng inte gynnade lärande. Sjöberg (2006) 

lyfter i sin avhandling de nationella proven som motiverande men också stressande för 

eleverna. 

 

Matematikuppgifter utifrån elevens vardag blir mer verkliga och privata vilket kan skapa lust 

för matematik. Medvetenhet om matematikens del i vardagen kan skapa en större motivation. 

Lundberg och Sterner (2009) framhåller att elever med räknesvårigheter har stort behov av 

uppgifter som är ”personligt angelägna, som berör och engagerar och som uppfattas som 

relevanta” (sid. 43). McIntosh (2008) menar att meningsfulla uppgifter, som spel och lekar, är 

motiverande i sig själva. 

 

Flera undersökningar visar att ansvar och inflytande ger mer lust och livskvalitet (Rökenäs & 

Hansen, 2007). Läroplanen (Skolverket, 2006) lyfter att eleverna ska ha ett reellt inflytande 

över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt vara med och planera och 

utvärdera undervisningen. 

 

Framgångsrika lärare har en positiv syn på eleverna och visar att de tror på elevernas förmåga 

och möjligheter (Combs, 1969). Håkan Jenner (2004) talar om Pygmalioneffekten, dvs. att 

positiva förväntningar påverkar eleven positivt medan negativa förväntningar påverkar 

negativt. Jenner påpekar att lärare kan ta mer ansvar för svagpresterande elever bara de blir 

mer uppmärksammade på sitt eget beteende och förväntanseffekter. De behöver även kunskap 

om vad det innebär då elever med svagt självförtroende inte tror på sig själva, ens efter 

framgångar och får svårt att ta vara på sin kapacitet. Målen måste vara på en lagom nivå så att 

eleven tror på sina framgångar så att självförtroendet stärks. Jenner menar att det innebär en 

förmåga att tolka det vi ser, att förstå elevens attributsmönster. Vikten av att skolan har 

förväntningar och tilltro till elevens förmåga tydliggörs även i de allmänna råden för 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2009a). Där står det att skolans åtgärder skall utgå från positiva 

förväntningar och bygga på elevens starka sidor.  
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De specialpedagogiska insatsernas betydelse för elevens självbild har undersökts i en 

avhandling där elever och deras speciallärare intervjuades (Groth, 2007). Slutsatsen blev att 

elevernas självbild påverkas negativt då stödet i dessa fall organiserades utanför klassens ram. 

Eleverna ser sig som speciella i ett negativt avseende då de känner sig som avvikare, isolerade 

från kamrater och dessutom får negativa kommentarer från andra elever. För att motverka den 

negativa effekten försökte speciallärarna stärka eleverna positivt och se till att de lyckades i 

specialundervisningen. Eleverna var nöjda med specialundervisningen men inte de 

stigmatiserande effekterna utanför undervisningen. 

 

 

3.2.4 Tid för lärande 

 

Time on task är ett allt mer vanligt begrepp inom undervisning. Det innebär att ju mer tid som 

läggs ner på en uppgift desto större chans att bli bra på den (Lundberg & Sterner, 2009). 

Butterworth och Yeo (2010) påpekar vikten av att ge elever med stora räknesvårigheter den 

tid de behöver för sina matematikuppgifter. De menar att dessa elever ofta räknar långsamt 

men också att eleven tänker långsamt när det gäller tal och räkning. En studie där man med 

framgång gett barnen extra mycket tid till att arbeta med en och samma aktivitet är 

undervisningsprogrammet Big math for little kids (Greenes, Ginsburg, & Balfanz, 2004). I 

programmet bygger man vidare på redan kända aktiviteter för barnen. Detta passar extra bra 

för de elever som behöver göra samma sak flera gånger för att befästa och för att minnas. 

Samtidigt ger utvidgningen en behövlig variation. 

 

En vanlig uppfattning kring specialundervisning är att eleven skall komma ifatt de andra 

elevernas prestationer (Persson, 2007). Detta kan innebära en omöjlig uppgift för en del elever 

som då måste prestera över sina förutsättningar genom att både ta igen tidigare 

kunskapsluckor och dessutom kunna prestera på kamraternas kunskapsnivå. Det finns dock 

studier som visar att det är möjligt för elever att jobba ikapp sina jämnåriga kamrater (Griffin, 

2007; Fuchs m.fl., 2008). Fuchs m.fl. (2008) studie visar även att förebyggande arbete i liten 

grupp var signifikant effektivare då de gavs i kombination med evidensbaserad undervisning i 

klassrummet. Samspelet byggde då på samma teoretiska grund och samma typ av problem 

under samma tidpunkt. Den lilla gruppens arbete bestod av extra djupare genomgångar av det 
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de arbetat med i klassrummet, mer laborativt arbete och aktivt arbete att förstärka eleven att 

kunna arbeta självständigt. 

 

För att eleven skall få tillräckligt med tid till lärande krävs att tiden för undervisning i 

klassrummet används effektivt. Gunnar Sjöberg (2006) påvisar i sin avhandling tre vanligt 

förekommande tidstjuvar i matematikundervisningen. Den ena tidstjuven menar han är 

schemabrytande aktiviteter, som teaterföreställningar. Den andra tidstjuven handlar om 

lektionernas början och slut. Det kan innebära elever som kommer in sent eller en otydlighet 

när lektionen har börjat alternativt slutat. För elever i matematiksvårigheter kan det till och 

med innebära att ännu mer tid går förlorad då dessa elever brukar ha extra stort behov av 

arbetsro, struktur och hjälp med fokusering. Elever i behov av särskilt stöd har ofta låg 

arbetsinsats och brist på motivation och engagemang vilket gör att de förlorar mycket 

arbetstid även på den tredje tidstjuven, låg arbetsinsats. Eleverna ser ut att arbeta men i själva 

verket tänker de på annat. Detta menar Sjöberg får till följd att eleverna inte får den tid de 

skulle behöva för att lära och därmed kanske förlorar motivationen att lära mer.
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3.3 Skolans styrdokument  

 

De dokument som skall styra skolverksamheten är i första hand skollag, förordningar, 

läroplan och kursplan. I det här avsnittet lyfts främst de formuleringar i styrdokumenten som 

berör elever i behov av särskilt stöd och mål kring tal och räkning. Avsnittet avslutas med en 

kort beskrivning av de lokala mål som studiens tre skolor utarbetat utifrån de nationella 

målen. 

 

 

3.3.1 Elever i behov av särskilt stöd 

 

På flera ställen i styrdokumenten nämns elever i behov av särskilt stöd. För att undanröja 

hinder för eleverna framhävs hänsyn till flera faktorer på olika nivåer, organisationsnivå, 

gruppnivå och individnivå. Styrdokumenten lägger ett stort ansvar på skolan att ge stöd och 

hjälp till de elever som behöver det men överlämnar till kommun och enskild skola att besluta 

hur stödet skall utformas. I skollagens portalparagraf (SFS 1985:1100) framhålls samarbete 

med hemmet och att hänsyn skall tas till elever i behov av särskilt stöd. 

 

I Grundskoleförordningen kan man läsa: 

 

En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte 
kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det 
femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt 
stöd.  
 
Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt 
timplanen eller som ett komplement till sådan utbildning. Förordning 
(2008:408). (SFS 1994:1194; 5 kap. 4§) 
 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 
Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven 
tillhör. (SFS 1994:1194; 5 kap. 5§) 
 

Förordningen framhåller att stödet endast i undantagsfall får ges i en särskild undervisnings-

grupp. I allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket, 2009a) poängteras dock att 

tillfälligt arbete utanför klassen inte behöver innebära placering i särskild undervisningsgrupp 

då placeringens varaktighet är avgörande. Vidare framhålls vikten av elevens kontakt med 
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sina klasskamrater och att placeringen därför endast bör gälla de ämnen där elevens behov av 

särskilt stöd är som störst. 

 

Som en följd av den målstyrda skolan skrevs det 1995 in i Grunskoleförordningen att 

åtgärdsprogram skall upprättas om en elev behöver särskilt stöd. Flera ändringar har sedan 

gjorts fram till 2006 för att förtydliga arbetet kring åtgärdsprogram. Framför allt beskrivs 

stödinsatserna som en arbetsprocess där skolan ansvarar för att uppmärksamma, att utreda, att 

dokumentera, att åtgärda och följa upp och utvärdera. Vid utarbetande av åtgärdsprogram har 

resultaten av åtgärderna förbättrats genom dialog mellan elev, dennes vårdnadshavare och 

lärare (Skolverket, 2009a) och vikten av detta samarbete har även lyfts in i grundskole-

förordningen.  

 

 

3.3.2 Strävansmål i matematik 

 

Kursplanen ( Skolverket, 2008) innehåller mål att sträva mot som skolan skall arbeta efter och 

som skall ligga till grund för planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska 

verksamheten. Målen har inga gränser för elevernas kunskapsutveckling och därmed kan de 

inte nås i någon absolut mening. Strävansmålen beskriver centrala förmågor eleven ska 

utveckla i matematik samt ett matematiskt innehåll. Matematikundervisningen i skolan skall 

sträva efter att eleven utvecklar tilltro till sitt eget tänkande och förmåga att lära och att 

använda matematiken i olika situationer. Eleven skall även utveckla intresse för matematik 

samt kommunikativa förmågor så som att diskutera och argumentera, att tolka och använda 

matematikens språkliga uttryck, symboler och att föra matematiska resonemang både muntligt 

och skriftligt. Processen fram till svaret betonas och att eleven skall reflektera över sitt arbete. 

Även förmågan att utnyttja miniräknare och datorer lyfts fram. Strävan ska också vara att 

eleven utvecklar sin taluppfattning samt sin förmåga att förstå och använda grundläggande 

talbegrepp och räkning med reella tal och närmevärden. 
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3.3.3 Uppnående mål i matematik 

 

Kursplanen innehåller även mål som eleverna lägst ska ha uppnått i skolan (Skolverket, 

2008). Uppnåendemålen beskriver ett matematiskt innehåll och centrala förmågor som eleven 

skall ha uppnått. I slutet av det tredje skolåret ska eleven ha förvärvat sådana grundläggande 

kunskaper i matematik som behövs för att  

 

• kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 
• kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt 

sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande kunskaper i 
matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt 

• kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja 
lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över 
lösningar och deras rimlighet.(Skolverket, 2008; sid. 6) 

 

Inom heltalsområdet 0-1000 ska eleven kunna läsa och skriva tal, ange siffrors värde i talen, 

jämföra, storleksordna samt dela upp tal. Eleven skall även kunna beskriva mönster i enkla 

talföljder och kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20. 

 

Beträffande de fyra räknesätten ska eleven kunna förklara vad varje räknesätt står för och 

sambanden dem emellan, t.ex. genom konkret material eller bilder. Huvudräkning ska klaras 

av med tal och svar inom heltalsområdet 0-20 samt till viss del enkla tal inom ett utvidgat 

talområde. Eleven skall även kunna använda skriftliga räknemetoder i addition och 

subtraktion med tal och svar inom heltalsområdet 0-200. 

 

 

3.3.4 Lokala mål i matematik 

 

Den nationella kursplanens mål är vagt skrivna då det är varje skolas uppgift att skriva sina 

egna lokala mål utifrån kursplanen (Löwing & Kilborn, 2002). Nedan redogörs för några av 

de likheter och skillnader som finns mellan delmålen hos studiens tre F-6 skolor, Almlundens, 

Boklundens och Citronlundens skola. 

 

Utifrån kursplanens mål att uppnå och analysschemat i matematik för åk 1-6 (Skolverket, 

2009b) har Almlundens och Boklundens skola utarbetat sina lokala delmål. Boklundens skola 
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har markerat ut vilka mål som skall ha uppnåtts i åk 3 och 5. Almlundens skola har däremot 

gjort en progression för vad som bör nås i varje årskurs. Båda skolorna framhåller dock att 

eleverna till viss del kan lära sig målen i olika ordning. Citronlundens skola har tidigare 

använt sig av liknande delmål som studiens andra två skolor. De två senaste åren har de dock 

utarbetat bedömningsmatriser för arbete mot strävansmålen och även använt sig av 

kursplanens analysschema samt kunskapsöversikten från boken ”Förstå och använda tal – en 

handbok” (McIntosh, 2008). 

 

Informationstexten till delmålen för studiens tre skolor framhåller att tanken med delmålen är 

att de skall fungera som ett arbetsverktyg i vardagen för elevernas kunskapsnivå i förhållande 

till de nationella målen. Där står också att delmålen skall fungera som målbilder och vara en 

gemensam plattform för lärare, elever och föräldrar när de diskuterar vad som skall göras för 

att eleverna ska uppnå målen. Delmålen är underlag för skriftliga omdömen, 

utvecklingssamtal och upprättande av individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. 

 

Förutom olika matematiska begrepp för jämförelse, uppskattning, tid, läge och riktning lyfts 

ramsräkning framåt och bakåt 0-1000 och att se räkneord och antal. Även vikten av 

additionstabellerna och subtraktionstabellerna 0-20 samt användande av skriftliga 

räknemetoder 0-200 lyfts fram. Exempel på målformuleringar kan vara att eleven behärskar 

begrepp som fler, färre och lika eller hanterar matematiska likheter inom 0-20 (2+4=6, 

12+4=16). 

 

 

3.4 Teoridiskussion 

 

Denna studie innefattar innehållet i särskilda insatser i matematik som sker en-till-en eller i 

mindre grupp med speciallärare eller specialpedagog. Flera studier har visat positiva effekter 

av en-till-en undervisning (Butterworth & Yeo, 2010; DCFS, 2010; Dowker, 2001; 2005; 

Torgesen, 2001; Wasik & Slavin, 1993). En-till-en instruktioner har stora möjligheter att öka 

flera av de tidigare nämnda faktorerna för undervisningseffekten (DCFS, 2010; Wasik & 

Slavin, 1993). Pedagogen kan enkelt anpassa nivån, farten och innehållet i instruktionen efter 

eleven. Däremot medför fler elever att möjligheterna minskar radikalt. Genom full positiv 



 18  

uppmärksamhet motiveras eleven. Även möjligheten att vidhålla motivationen ökar då 

pedagogen direkt kan se förändringar hos eleven. Detta effektiviserar även undervisningen 

och tiden för elevens koncentration på uppgiften ökar. Kvalitén på instruktionerna behöver 

däremot inte öka av en-till-en situationen då de är beroende av målen, övningarna, materialet 

och hur kompetent pedagogen är.  

 

Effekten av en-till-en undervisning har även utkristalliserats vid kategoriseringen av 

intervjuresultaten. Framförallt fyra kategorier; styrdokumenten, organisation och samarbete, 

motivation och självkänsla samt användande av tiden framhölls under intervjuerna. Dessa 

kategorier var dessutom mer eller mindre återkommande vid svaren på studiens tre 

frågeställningar och har därmed fått utgöra kommande rubriker i den första delen av 

resultatet. Under kategorin styrdokument berörs det Wasik och Slavin (1993) talar om nivån 

för undervisningen, vilka mål pedagogen utgår från och hur man finner lämplig nivå för 

eleven. Under organisation och samarbete lyfts en del av kvalitén som inte bara beror på 

styrdokumenten eller pedagogens kompetens. Även motivation och självkänsla har visat sig 

betydelsefulla vid intervjuerna och likaså viktiga för undervisningenseffekten (a.a). Slutligen 

har kategorin tid för lärande belyst det som anses ge mer tid till elevens lärande direkt eller 

indirekt. 
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4. Metod 

 

Metodkapitlet beskriver forskningsprocessen kring ansats, urval, genomförande och 

bearbetning samt avslutar med en beskrivning av den inledande pilotundersökningen. Då flera 

av momenten kring intervjuer och observationer liknar varandra har de valts att presenteras 

tillsammans. 

 

 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Studiens syfte var att undersöka innehållet i särskilda insatser för elever i åk 1-3. Då syftet 

handlade mer om djup än bredd valdes en kvalitativ undersökning (Bryman, 2002, Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom semistrukturerade intervjuer ställdes ett antal frågor utifrån en 

generellt hållen intervjuguide (Bilaga A). Som stöd för tolkningen av intervjusvaren 

kompletterades, i mer utforskande syfte, med ostrukturerade observationer (Patel & Davidson, 

2002). För ytterligare underlag och mångfald i tolkningen har måldokument och 

åtgärdsprogram används och därmed bildat en form av triangulering tillsammans med 

intervjuerna och observationerna och därmed stärkt validiteten (a.a). 

 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer var att ytterligare frågor kunde ställas vid 

oklarheter så att den intervjuade kunde utveckla sina tankar. Främst de fasta frågorna 

möjliggjorde vissa jämförelser mellan intervjusvaren. En annan fördel var att alternativa 

frågeställningar kunde komma fram och fler intervjuer var då möjliga (Bryman, 2002).  

 

Den kvalitativa metoden är induktiv, vilket innebär att forskningen börjar med insamlandet av 

fakta, i det här fallet genom intervjuer, observationer och olika dokument. Insamlad data har 

därefter klassificerats och analyserats och därefter formulerat teorin (Kvale & Brinkmann, 

2009). 
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4.2 Urval 

 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

 

Då studien innebar att intervjua speciallärare eller specialpedagoger som undervisar i 

matematik kontaktades kommunens matematikutvecklare som i sin tur mailade ut en 

förfrågan till skolornas matematikinspiratörer. Tre specialpedagoger hörde av sig, som 

antingen själva var matematikinspiratörer eller rekommenderade av en matematikinspiratör 

som specialpedagog med intresse för matematik. 

 

Speciallärare har inte utbildats under åren 1990-2007 därav ansågs dessa specialpedagoger 

extra lämpliga för studien då de har en lärarutbildning med inriktning mot matematik i 

grunden och även har inriktat sig på matematik i sin specialpedagogutbildning. Urvalet var 

dessutom representativt för studien då alla pedagogerna undervisade elever i behov av särskilt 

stöd i matematik enskilt eller i mindre grupp. Efter godkännande från pedagogerna att delta i 

studien kontaktades respektive rektor så att även dennes godkännande fanns med. 

 

Till eleverna som deltog i undervisningen som observerades skickades ett missivbrev 

(informationsbrev) till vårdnadshavarna för att informera om studiens syfte och mål (Bilaga 

B). Pedagogerna fick själva välja ut de elever som skulle undervisas under observationen. Det 

var även pedagogen som informerade eleven om syftet med observationen, att den var 

frivillig, gick att avbrytas om så önskades och att eleven skulle vara anonym. 

 

 

4.2.2 Presentation av respondenterna 

 

Det visade sig att alla tre respondenterna hade träffat intervjuaren tidigare på ett eller annat 

sätt. Därav blev det naturligt att småprata innan den egentliga intervjun. Alla tre intervjuerna 

har gjorts ostört i ett annat rum utanför lektionssalen då respondenterna ställde upp för 

intervju på dagar som de egentligen var lediga. Själva undervisningsobservationerna har dock 

gjorts i det rum som specialundervisningen vanligen bedrivs, vid ett senare tillfälle efter den 

första längre intervjun. 
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Alla tre specialpedagogerna har en 14-17 år gammal Grundskollärarexamen åk 1-7 i botten 

med inriktning mot matematik. Samtliga har arbetat som lärare och senare som 

specialpedagog sedan lärarexamen med undantag av föräldraledighet och studier till 

specialpedagog. I deras specialpedagogutbildningar har ca 7,5-15 högskolepoäng innehållit 

läs- och matematikutveckling. Som fortlöpande kompetensutveckling deltar de flitigt vid 

matematikbiennaler och andra föreläsningar om matematik. Ingen av pedagogerna har 

studerat på samma ort men arbetar nu i samma kommun inom olika rektorsområden. 

Respondenterna och skolorna har fått fingerade namn i uppsatsen för att bibehålla sin 

anonymitet men ändå bli personliga i uppsatsen. Specialpedagogerna är i 35-45 års ålder. 

Fortsättningsvis benämns pedagogerna som Agneta, Berit och Cecilia utifrån vilken skola de 

arbetar på med samma begynnelsebokstav. 

Specialpedagog Agneta 

Agneta har arbetat som specialpedagog i 2,5 år på Almlundens skola. Skolan är tre parallellig 

från Förskoleklass till årskurs 6 och ligger i ett hyreshusområde. Mer är 50 % av eleverna på 

skolan har annat modersmål. Agneta arbetar med åk 1-3 främst i matematik, men har även 

viss svenska. Det finns fem specialpedagoger på skolan med varierad tjänstgöringsgrad. 

Agneta arbetar 80 %.  

Specialpedagog Berit 

Berit har arbetat som specialpedagog i fem år på Boklundens skola samtidigt som hon har 

studerat till specialpedagog med examen 2009. Skolan är två parallellig från Förskoleklass till 

åk 6 och omges av både hyreshus och villor. Ungefär 40 % av eleverna har annat modersmål. 

Skolan har två specialpedagoger, som vardera arbetar 80 %. Berit arbetar med Förskoleklass 

till åk 4. Skolan fokuserar främst på specialundervisning i svenska men Berit undervisar även 

en del i matematik.  

Berit ville se intervjufrågorna på mailen innan själva intervjun, vilket hon fick (Bilaga A), 

med reservation av att intervjun skulle vara semistrukturerad och därmed möjliggöra att nya 

frågor skulle kunna komma fram under själva intervjun. 

Specialpedagog Cecilia 

Cecilia har arbetat 6 år som specialpedagog på Citronlundens skola, varav de tre första åren 

var i samband med studier till specialpedagog. Skolan är två till tre parallellig, från 
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Förskoleklass till åk 6, då elevunderlaget sviktar på grund av friskolor. Omgivningen består 

av både hyreshus och villaområden. Skolan har tre specialpedagoger och prioriterar stöd i 

svenska, men mer än hälften av de elever som Cecilia träffar har även visst stöd i matematik.  

Cecilia var den av pedagogerna som tackade ja till att läsa igenom resultatdelen. Inga 

ändringar påpekades. 

 

 

4.3 Genomförande och bearbetning  

 

Intervjuerna genomfördes i pedagogernas skolmiljö där de kände sig trygga. Först 

informerades pedagogerna återigen om studien, dess syfte, anonymitet, rätten att avbryta och 

var resultatet skulle presenteras. Intervjuaren hade läst på intervjuguiden så att samtalet skulle 

bli så naturligt som möjligt. Patel & Davidson (2002) framhåller vikten av att intervjuaren 

hjälper till så att samtalet blir meningsfullt och sammanhängande. Författarna menar också att 

inledande frågor som handlar om bakgrundsinformation om läraren kan hjälpa till att öppna 

upp samtalet, vilket det även gjorde i denna studie. 

 

Intervjuguiden användes med utgångspunkt utifrån studiens syfte och frågeställningar. De 

fasta frågorna, ingångsfrågorna, utgick från studiens tre frågeställningar kring 

specialundervisningens didaktiska frågor om vad, varför och hur. Intervjufrågorna upplevdes 

mäta det som de var tänkta att mäta och gav fylliga och intressanta svar vilket stärker 

validiteten. För både Agneta och Cecilia räckte det att ställa studiens tre frågeställningar. 

Sedan talade de fritt kring dessa och täckte in i stort sett alla mina kompletterande frågor. Jag 

ställde dock några andra frågor så som uppföljningsfrågor och preciserande frågor för att be 

respondenterna att utveckla och förtydliga några av sina uppgifter. Berit hade som tidigare 

nämnts fått intervjuguiden innan och svarade därför på alla dessa frågor. 

 

Avsikten var att genomföra observationerna på förmiddagen och intervjuerna på 

eftermiddagen. För att möjliggöra renskrivning av observationsanteckningarna direkt och 

hinna fundera ut nya frågor att ställa utifrån observationen (Patel & Davidson, 2002). 

Däremot var det svårt att hitta tider för intervjuer och observationer, vilket gjorde att de längre 
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intervjuerna, på 1-1,5 timmar, gjordes först. Därefter utfördes observationerna, på 30-40 

minuter, några veckor senare. Observationerna kompletterades med kortare intervjuer av 

pedagogerna på sammanlagt ca 20 minuter dagen före observationen samt i direkt anslutning 

efteråt då eleverna lämnat undervisningen. 

 

Genomförandet av observationerna skedde efter att vårdnadshavarna hade haft möjlighet att 

tacka nej till barnets deltagande. Underskrift begärdes inte då studien handlar om 

undervisningen och inte eleven i sig. Däremot hade alla föräldrarna träffat klassläraren eller 

specialpedagogen innan observationen och gett sitt medgivande muntligt. 

 

Ljudinspelning och transkribering var viktig för att kunna göra en detaljerad analys av 

intervjuerna (Bryman, 2002). Inspelningen underlättade även för intervjuaren att kunna 

fokusera på själva samtalet i intervjun, innehållet och samspelet. Bandspelaren placerades på 

bordet framför pedagogen. Transkribering av observationerna gjordes däremot endast av 

utvalda delar på grund av tidsbrist och då dessa inte skulle analyseras lika detaljerat. Vid 

observationerna placerades bandspelaren på bordet mellan eleven och pedagogen. För att hitta 

de olika delarna på bandet synkroniserades bandspelare och tidtagarur vid lektionens början. 

Därefter noterades lektionstiden med jämna mellanrum på observationsanteckningarna så att 

dessa kunde jämföras med ljudinspelningen. 

 

Telefonkontakt med pedagogen kvällen innan varje lektionsobservation gjordes för att kunna 

stämma av kring praktiska uppgifter men också för att förbereda och underlätta själva 

observationen. Förinformation om hur rummet skulle se ut, vilka elever som skulle undervisas 

och lektionsplaneringen underlättade fokus på innehåll och kommunikationen lärare-elev. 

Rummen beskrevs på telefon men kunde även ritas upp innan eleverna kom för bättre 

observationsanteckningar. Efter varje observation fanns en kort stund att kommentera och 

tydliggöra den genomförda lektionen och dess innehåll. 

 

Studien var ämnad att göras genom en kvalitativ metod vilket innebär att fokus riktades mot 

vad som görs istället för hur mycket (Patel & Davidson, 2002). Analysen skedde sedan efter 

en bearbetningssmodell med hjälp av kodning inspirerad av Kvale och Brinkmann (2009) 

samt Patel och Davidson (2002). Detta innebar bland annat att läsa intervjusvaren flera gånger 
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och sedan notera preliminära mönster och kategorier i marginalen. Upprepade 

genomläsningar krävdes av både citat och ursprungstext. Citat sorterades under preliminära 

kategorier och kategorierna bearbetades genom att slås ihop eller delas upp. Homogena svar 

krävde inte lika många citat som variationsrika svar. Slutligen söktes relationer mellan 

kategorierna. Då kvalitativa intervjuer medför stora mängder data utfördes kontinuerlig analys 

(Bryman, 2002; Patel & Davidson, 2002). 

 

Intervjucitat har använts omväxlande i resultatdelen nedan för att ge exempel på vad 

respondenterna svarat och de tolkningar som gjorts. Citaten från transkriberingen har i vissa 

fall valts att skrivas i skriftspråk istället för talspråk då det inte har ansetts vara relevant som 

t.ex. vid upprepningar eller uttryck som ”ehm”. Talspråket har ibland ansetts vara mer 

missvisande än relevant för studiens resultat. Dessutom underlättar skriftspråket för läsaren. 

Respondenterna erbjöds att ta del av transkriberingen och resultat innan den slutliga 

publiceringen för eventuell feedback för att uppnå kommunikativ validitet, en s.k. 

respondentvaliditet (Bryman, 2002). På grund av tidsbrist tackade två av pedagogerna nej till 

erbjudandet. Inga ändringar gjordes av den tredje pedagogen. 

 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har legat till grund för utförandet av studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det grundläggande individskyddskravet innebar här informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Varje deltagare informerades om studiens syfte, anonymitet, att medverkan var frivillig och 

att de hade rätt att avbryta när som helst. Materialet används endast till uppsatsen och förstörs 

när uppsatsen är klar. Deltagarna informerades även om var uppsatsen publiceras. När det 

gäller eleverna som deltog vid observationerna skickades ett brev till vårdnadshavarna för 

information om studiens syfte. Eleverna informerades av sin specialpedagog. 

 

Jag har endast tittat på vad som stod som mål och metoder på elevernas åtgärdsprogram, då 

det endast stod i missivbrevet att elevens åtgärder skulle diskuteras med läraren. Visserligen 
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är åtgärdsprogrammen offentliga handlingar men det kändes mer etiskt riktigt att endast titta 

på mål och metoder. Cecilias ena elev träffade jag dock dagen efter observationen 

tillsammans med hennes mamma och fick då godkännande att titta på hela hennes 

åtgärdsprogram. 

 

Innan överlämnandet av missivbrev och informerande av rektor diskuterades med 

pedagogerna vad de ansåg om att föräldrar och rektor eventuellt skulle vilja ta del av resultatet 

senare. Pedagogerna ansåg det dock bara positivt om rektor och föräldrar skulle vara 

intresserade av detta. 

 

 

4.5 Mindre pilotundersökning 

 

Vid utformandet av en intervjuguide gjordes en enkel pilotundersökning, en empirisk 

undersökning i mindre skala. Förutom en intervju utfördes även en mindre observation för att 

undersöka vad som var lämpligt att studera och även som övning i att utföra en observation.  

 

Pilotintervjun gjordes med hjälp från en kollega som arbetar som speciallärare åk 1-6. 

Intervjun utfördes i respondentens klassrum och meningen var att studiens tre frågeställningar 

skulle användas för att sedan se vilka följdfrågor som skulle kunna ställas. Samtalet bandades 

främst för att pröva utrustningen. 

 

Frågeställningarna upplevdes hållbara och bra att utgå från. De gav ganska fylliga svar. Flera 

frågor ställdes dock för att utveckla respondentens svar och några av dessa användes sedan i 

den slutgiltiga intervjuguiden. Inspelningsutrustningen fungerade bra. På grund av tidsbrist 

prioriterades endast transkribering av frågorna som inte hade antecknats. Inspelningen gav en 

trygghet att inte vara tvungen att anteckna allt och därmed koncentration på själva intervjun, 

vilket stärker validiteten. Då intervjun utfördes i respondentens klassrum fanns en möjlighet 

att även titta på en del material som nämndes under intervjun.  

 

På grund av tids- och elevbrist gjordes observationen under en särskild insats i svenska som 

specialläraren i pilotintervjun höll i. Då undervisningen skedde med endast en elev gick det 
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ganska bra att observera både eleven och pedagogen och samtidigt anteckna. En 

videoinspelning skulle naturligtvis möjliggöra noggrannare observationer men å andra sidan 

skulle situationen kunna bli mer onaturlig för elev och lärare till skillnad mot en enkel och 

relativt osynlig bandspelares påverkan. Tiden för lektionen, 30 minuter, ansågs för knapp för 

att hinna vänja sig vid videoutrustningen. Observationerna ansågs kunna ge ett tillräckligt bra 

underlag, som komplement till intervjuerna, genom observatör och bandspelare för att uppnå 

syftet med studien. 

 

Eftersom observationen var till som komplement till intervjun ansåg jag att en antecknande 

observatör och bandspelare skulle vara tillräckliga för syftet, den korta lektionen och det låga 

antalet personer att observera. 
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5 Resultat  

 

Kapitlet består av två delar. I den första delen disponeras intervjuresultaten i samma ordning 

som undersökningens frågeställningar. Den andra delen presenterar resultaten från de tre 

lektionsobservationerna var för sig för att underlätta läsning och förståelse för läsaren.  

 

 

5.1 Intervjuer 

 

Intervjusvaren till studiens tre frågeställningar har delats upp under fyra kategorier; 

styrdokumenten, organisation och samarbete, motivation och självkänsla samt tid för lärande. 

Kategorierna går in i varandra eftersom de trots allt beskriver en helhet, men för varje rubrik i 

texten läggs tyngdpunkten på just det som är i centrum. 

 

 

5.1.1 Vilket innehåll behandlas? 

 

Styrdokumenten 

Som utgångspunkt för specialundervisningens innehåll utgår de intervjuade 

specialpedagogerna mer eller mindre från den nationella kursplanen i matematik för åk 1-3. 

Respektive skola har utarbetat lokala delmål utifrån kursplanen. Vikten av att utgå från 

styrdokumenten för att inte bli färgad av t.ex. läroboken framhålls vid flera tillfällen. 

 

Agneta har själv utformat diagnoser, utifrån delmålen, för varje årskurs. Diagnoserna används 

som en screening för att se vad eleverna behöver ha hjälp med i matematiken. Berit gör en 

kombination av delmålen och färdiga diagnoser. Diagnoserna för åk 2 är standardiserade. 

Cecilia har under läsåret också börjat använda diagnoser för att se hur behovet av stöd i 

matematik ser ut på skolan, men koncentrerar detta främst till området taluppfattning. 

Diagnoserna är forskningsbaserade (McIntosh, 2008). Skolan har sedan tio år tillbaka haft 

goda erfarenheter av screening i svenska. 
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En del av eleverna, som får specialundervisning, menar pedagogerna har svårt med ”nästan 

allt”. Annars är aritmetiken, främst taluppfattningen, det vanligaste innehållet som 

specialpedagogerna får arbeta enskilt eller i mindre grupp med eleverna i åk 1-3. 

 

Undervisningsinnehållet som främst är till stöd för elevernas utveckling av taluppfattning är: 

Räkneord och antal (uppåt och nedåt räknig, tiotalsövergångar) 

Vardagsord ( jämförelse, uppskattning, tids-, läges- och riktnings ord) 

Positionssystemet 

De fyra räknesätten 

Huvudräkning och skriftliga räknemetoder 

 

Begreppsutveckling står i centrum i undervisningen under de första skolåren, där tal- och 

rumsbegrepp är dominerande. Minst lika viktiga som ämnesspecifika termer som t.ex. summa 

och matematikens symbolspråk är vardagsord som uttrycker storlek, läge, jämförelse mm. 

 

Berit ser det som att innehållet i specialundervisningen oftast blir de delar av matematiken 

som är svårare att konkretisera. Hon har märkt att eleverna har lättare för de mer praktiska 

momenten där eleverna får använda kroppen. Lärarna använder inte läroboken lika mycket då 

de arbetar med de mer praktiska delarna och därmed blir ”det praktiska mer praktiskt” menar 

hon. 

 

Organisation och samarbete 

När diagnoserna är utförda träffar specialpedagogen de lärare som arbetar med eleverna i 

matematik för varje årskurs och diskuterar hur man skall gå tillväga med den fortsatta 

matematikundervisningen. Klassresultaten sammanställs i ett översiktsschema som underlag 

för diskussionen. Resultaten analyseras tillsammans och åtgärderna diskuteras. Diagnoserna 

görs i slutet av varje termin. Cecilia gör dock som ett förtest i början av höstterminen och 

sedan som de andra två pedagogerna. 

 

Med de yngre eleverna i åk 1 arbetar pedagogerna främst med antalsuppfattning, 

räkneramsan, att skriva siffror och de matematiska begreppen. I årskurs 1 arbetar Berit med 

eleverna inne i klassrummet, då de behöver mycket vuxenstöd. Hon menar även att det i 
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början är svårt att veta vilka som egentligen behöver stöd, men att det ofta blir att det är hos 

dessa elever med behov som hon framför allt ”hamnar hos”. Agneta är delaktig i diagnoser 

och diskussion kring det fortsatta arbetet från slutet av höstterminen i åk 1. Cecilia möter inte 

åk 1 eleverna förrän i slutet av vårterminen på grund av att det oftast finns två lärare som 

arbetar mot ettan samtidigt.  

 

Motivation och självkänsla 

Att höja motivationen hos eleverna är ett annat viktigt innehåll som specialpedagogerna 

fokuserar på i specialundervisningen i matematik. Både Berit och Cecilia berättar att de tycker 

att motivationen och lusten att lära har minskat hos eleverna i jämförelse med hur det var i 

början av deras yrkeskarriär.  

De har inte uthålligheten att sitta stilla och göra det som är tråkigt, som 
måste göras, det här tråkjobbet. Uthålligheten är inte på samma sätt tycker 
jag. De vill ha mer flash, mer ljud och bilder. Allt skall vara så häftigt och 
coolt. (Berit) 

 

Pedagogerna framhåller vikten av att arbeta med elevens självförtroende, så att eleverna 

känner att de kan och lyckas. Att eleven tror på sig själv. 

 

Risken är stor att elever som har det svårt med matematik får ett dåligt 
självförtroende. De jämför sig med varandra tidigt och ser att flera kamrater 
har lätt för sådant som de tycker är svårt. Därför tänker jag alltid på att 
eleverna skall få lyckas hos mig så att de vet att de kan. (Cecilia)  
 

Tid för lärande 

Resurserna för specialundervisningen är knapp. För att effektivisera undervisningen och 

utvinna tid har Agneta tillsammans med klasslärare, svensklärare, svenska A lärare och 

hemspråkslärare träffats för att få samma syn och dela upp arbetet, främst med de 

matematiska begreppen, och tiden med eleverna. 

(...) vi börja mer och mer jobba kring samma innehåll, så jag har precis haft 
möte med hemspråkslärarna och svenska A lärarna att när de har eleverna så 
behöver de också utgå från de här kursplanemålen i matte. För just i ettan, 
tvåan och trean så är det enormt mycket matematiska begrepp (…) Särskilt 
ju fler personer som är inblandade i eleverna så måste det ändå vara 
ryggraden och veta att det är det vi utgår ifrån. (Agneta) 
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5.1.2 Vilka mål förväntas eleven uppnå? 

Styrdokumenten 

Målen för undervisningen utgår främst från kursplanens mål. Diagnoser och screeningtester 

används för att se om målen för undervisningen har uppnåtts. Det är främst uppnåendemålen 

som lyfts fram i screeningtest och i specialundervisningen för åk 1-3.  

Men jag hävdar att är det någon som skall hålla reda på målen att uppnå så 
är det speclärarna så att klasslärarna kan ägna sig åt strävansmålen. De ska 
planera sin undervisning efter strävansmålen, men vi får inte tappa mål att 
uppnå. (Agneta) 

Efter en kompletterande fråga om det är strävansmålen som Berit ser på svarar hon bestämt: 

Uppnåendemålen. Strävansmålen är ju ganska svåra att uppnå för barnen 
som kommer också. Eftersom man har så lite resurser så är det ju de absolut 
svagaste barnen som kommer. Så att vi satsar på uppnående målen först och 
främst. Sen är det klart att man alltid vill att de skall komma längre, men ja, 
jag tror inte att alla kan det av de som kommer till mig. (Berit) 

 

Organisation och samarbete 

Förutom att målen för undervisningen kan bestämmas vid diskussionen kring 

screeningresultaten kan även läraren berätta för specialpedagogen då denne känner att en elev 

behöver stöd att nå målen. Föräldrar kan också höra av sig att de är oroliga för att deras barn 

inte skall uppnå målen. 

Det är svenskan som man prioriterar, helt klart. Och sen är det ju så också att 
kan man inte läsa så kan man inte ta till sig alla matteuppgifter heller så att 
det hänger ju i hop lite också. Sen är det, sen har nog svenskan lite mer hög 
status på skolan, det efterfrågas mer svenska från föräldrar. Man gör ju för 
att, alltså att man försöker ju tillgodose föräldrarna också så är det ju. (Berit) 

Många av våra svaga barn väljer algoritmer för att de tycker att de är bäst. 
Sen så tror jag också att föräldrarna känner sig trygga med algoritmerna och 
kan hjälpa barnen med det hemma när de räknar och ser inte vinsten i andra 
räknesätt. Jag tror att det är föräldrarna som styr på med algoritmerna. 
(Berit) 

Berit och Cecilia anser att elever och föräldrar inte alltid blir så delaktiga i 

åtgärdsprogrammen. De menar att det oftast blir specialpedagogen som säger vad eleven har 

svårt med och att det är läraren eller specialpedagogen som säger målen som eleven behöver 

öva på. Fokus läggs dock ofta på de mål som föräldrarna anser som viktigast. 
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Motivation och självkänsla 

Tydliga, uppnåbara och utvärderingsbara mål är något som alla tre pedagogerna framhåller 

som motivationshöjande. Exempel på mål kan vara: 

Ramsräknar 1 till 100, både bakåt och framåt. 

Kan dubblorna 6+6, 7+7, 8+8 och 9+9 utantill. 

Är säker på minst en skriftlig räknemetod i addition. 

Berit och Cecilia anser att eleven inte är delaktig i vilka mål som skall sättas. Däremot menar 

de att eleven får vara med och bestämma hur de skall arbeta för att nå målen. 

(…) men jag tycker att man hamnar i ett litet annat läge med de här eleverna 
för här kan man inte bara bli delaktig jämt och välja arbetsområde på det 
sättet. Men de är ju med när vi gör åtgärdsprogrammet. Sen kan de vara lite 
mer delaktiga på hur vi lägger upp arbetet lite grann, de är ju då, lite 
delaktiga…(Berit) 

Berit framhåller att föräldrarna ibland kan förstärka eller till och med ge upphov till att eleven 

tycker att matematik är tråkigt eller svårt. Om föräldrarna berättar att de också hade det svårt 

med matematiken i skolan kan en del elever tänka att deras egna svårigheter beror på 

föräldrarna och därmed bli omotiverade till att arbeta, då det ändå är ”genetiskt” och inte går 

att göra något åt svårigheterna. Även föräldrar som säger att ”Jag tycker också att matematik 

är tråkigt” kan medföra att eleven tycker att det är ”okej att tycka att matematik är tråkigt”. 

Sen så har jag ju också som mål att de skall tycka att det är roligt fast det är 
ju inte som ett specifikt mattemål. Att det skall vara roligt att jobba med 
skolarbetet. Och framför allt när de pluggar matte här då. Att de skall känna 
glädje i det de gör och att de skall tycka att det är kul jämt.(Berit) 
 
Ja, kan de ta med sig det till klassrummet? (Intervjuare) 

Jag vet en flicka när vi gjorde något spel då sa hon: ”Åh, det här var ju så 
kul, det här borde vi göra i skolan också.” (skratt). (Berit) 

 

Berit och Cecilia gör främst ”små prov och test” för att se om eleverna har uppnått de uppsatta 

målen för undervisningen. Främst eleverna i åk 3 känner av provstress och oro inför nationella 

proven. För att stävja elevernas provstress, brukar pedagogerna försöka att undvika att berätta 
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att det är ett prov eller att erbjuda en lugn miljö enskilt eller i mindre grupp tillsammans med 

specialpedagogen. 

 

(…) men de vet ju inte om att det är prov på det sättet utan det är 
övningsuppgifter och så diskuterar man. (Berit) 

 

Elevens styrkor och hur de kan stärkas ytterligare är ett mål som framhålls som viktigt. 

Pedagogerna berättar att de arbetar för att eleverna skall bli mer självständiga, att lära sig att 

tänka själva. Agneta gör ett ”Målhäfte” till varje elev som hon arbetar med. I häftet skriver 

eleven in de mål som han eller hon skall arbeta med samt funderar ut och skriver ner ”Hur vet 

jag att jag kan?”. Detta har varit ett försök att levandegöra åtgärdsprogrammet och hon har 

märkt att målen har blivit tydligare för eleven att ta till sig. 

 

Tid för lärande 

Ett gott samarbete mellan specialpedagogen och lärarna kring eleverna kräver tid till att 

mötas. Agneta känner att hon har fått till många bra möten och rutiner kring mötena och 

menar att det inte krävs så mycket tid för att få till ett bra samarbete. Berit och Cecilia önskar 

däremot mer tid till att ”kunna prata ordentligt”. 

 

Egentligen skulle man behöva sitta en timme i veckan med varje lärare, 
minst, och den tiden finns inte. Det är ju lite mer att man springer under 
fikarasten och säger att nu har vi gjort det här…och det gick så här. (Berit) 

 

Agneta känner att tiden används effektivt vid samarbete då svenska A lärare, svensklärare och 

hemspråkslärare kan dela upp målen mellan sig. Specialpedagogen vet då vilka av målen som 

behandlas någon annanstans och kan koncentrera sig på andra innehåll istället eller att ett 

samarbete möjliggör en intensivare genomgång på flera håll. 

 

Ja det har varit det svåra att jag märker att de barnen som skulle behöva 
matematik eller specialpedagogisk tid att det är svårt att fånga dem för att de 
går till så mycket annat. Där ser jag, som jag håller på att jobba med nu, där 
måste vi börja mer och mer jobba kring samma innehåll.  

                      (Agneta) 
 

Agneta känner även att hon och lärarna vinner mycket tid på de gemensamma 

screeningtesterna då testerna visar vilka mål som eleverna behöver arbeta med. 
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Ibland kan en överenskommelse göras att en elev skall få arbeta i sin takt, men samtidigt 

brukar det visa sig att både föräldrar och lärare ändå räknar med att eleven skall klara målen 

samtidigt som de andra eleverna. 

Boklundens skola har under några års tid satsat stödresurser främst på de yngre eleverna och 

det tycker Berit att hon kan se resultat av nu. Hon märker att det är färre bland de äldre 

eleverna i åk 5 som har det svårt och de som fortfarande har behov av stöd har gått framåt 

ganska mycket. 

 

5.1.3 Hur behandlas innehållet? 

Styrdokumenten 

Utifrån de kursplanebaserade screeningtesten som Agneta använder sig av fås ett bra underlag 

för hur specialundervisningen kan organiseras. Agneta delar upp sitt schema i tid för 

delmålsgrupper, traditionell stödundervisning och intensivträning. Delmålsgrupperna består 

av en till sju elever som tränar tillsammans de delmål som de har svårigheter med. Den 

traditionella stödundervisningen innebär att en till fem elever får stöd i det som klassen 

arbetar med just nu. Intensivträningen sker en-till-en för de elever som har det allra svårast. 

En elev kan ingå i alla tre grupperingarna. Agneta arbetar med eleverna årskursvis, medan de 

andra pedagogerna ibland kan ha blandade åldersgrupper.  

 

I åk 1 ger Berit mest stöd i klassrummet, och tar endast ut eleverna några få gånger i slutet av 

vårterminen och övar begrepp.  

 

I åk 1 brukar vi ofta prata matteorden. Alltså före, bakom, bredvid, stor, 
liten, mindre, minst. (Berit) 

 

Organisation och samarbete 

Pedagogerna lyfter fördelen med diskussionen kring hela klassens resultat från screeningen. 

Här kan klassläraren och specialpedagogen fördela arbetet så att inget missas eller blir 

dubbelarbetat. Specialpedagogen vet då även vilka bitar som eleven får tillsammans med 
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andra i klassen och vet ”exakt vilka bitar som eleven behöver träna”. En elev kan ju ingå i 

flera olika övningsgrupper. 

 

Berit tycker att det går lättare att samarbeta och diskutera kring eleverna med yngre lärare 

jämfört med äldre lärare. Hon påpekar dock att det kan vara så att hon inte har fått den 

relationen med de äldre lärarna som inte verkar intresserade över vad eleven arbetar med hos 

specialpedagogen utan mer eller mindre säger: 

 

Här är eleven – Fixa den! (Berit) 
 

Motivation och självkänsla  

Pedagogerna använder sig av olika material för att motivera eleverna att arbeta och känna lust 

att lära. Både vardagliga föremål och pedagogiska material används i specialundervisningen. 

De pedagogiska materialen kan vara tiobasmaterial, tallinjer, sifferkort mm. Vardagliga 

föremål kan vara olika ”plockmaterial” som bönor, kapsyler, makaroner, knappar mm. Olika 

tärningar, kortlekar och främst spel av olika slag är omtyckta av eleverna. Datorn anses också 

vara motivationshöjande. 

 

Även jobbiga övningar kan vara lätta att motivera eleverna till, om de vet att 

de får en belöning efteråt.(Cecilia) 

 

Spel av olika slag ”uppskattas alltid” menar pedagogerna. Agneta lyfter extra aktiviteter som 

gör att eleven blir motiverad genom att eleven ”måste veta hur han eller hon ska göra för att 

kunna lösa uppgiften”.  

 

Även valmöjligheter motiverar. Agneta brukar visa flera olika sätt att öva på ett mål och 

därefter får eleven själv välja vilket sätt som han eller hon tycker verkar vara roligast. Alla 

förslagen övar målet men eleven väljer det som passar bäst. 

 

Konkreta belöningar som gulliga stämplar, små kort, böcker, klistermärken och liknande 

menar pedagogerna också är uppskattat av eleverna. 
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Agneta anser att genom att hon visar sig intresserad av ämnet och eleven och visar att hon 

själv tycker att det som hon och eleven gör är roligt motiverar och skapar lust till eleven. Hon 

är noga med att visa att hon tycker att det är kul och att eleven och hon klurar på uppgifter 

tillsammans. 

 

För att lyfta det positiva med undervisningen och stärka elevens självkänsla avslutar Berit 

varje lektion med att eleven får berätta vad som har varit bra. Eleven får då själv bedöma hur 

han eller hon har arbetat och därefter lyfter även Berit något positivt. 

 

I intensivträningen ser Agneta stora fördelar med att eleven snabbare hinner upptäcka att han 

eller hon kan. Det behövs inte lika mycket repetition vilket också stärker elevens självkänsla. 

En-till-en undervisning överhuvudtaget lyfts som positivt för att snabbt kunna undanröja 

hinder och hjälpa eleven med hållbara strategier. 

 

Tid för lärande 

Både Berit och Cecilia använder sig en hel del av att skapa tillfällen till en-till-en 

undervisning när de har en mindre grupp elever. Genom att låta eleverna arbeta med 

självgående uppgifter som t.ex. tabellträning på datorn eller räknemålor (färgläggning av fält 

med räkneuppgifter) skapar de sig fler tillfällen till en-till-en undervisning. Undervisning där 

pedagogen kan koncentrera sig på en elev i taget för att intervjua eller effektivt öva det som 

just den eleven behöver. Genom att ha flera elever samlade på plats på en gång minskar 

specialpedagogens tid för att hämta och lämna elever då eleverna redan finns på plats. 

 

Intensivträningen som Agneta har inskriven varje dag på sitt schema under hela läsåret 

används främst till en-till-en undervisning. Hon träffar då eleven 30 minuter 4 gånger i veckan 

under två veckor. En del elever behöver kortare tid och då kan de ibland hinna med ytterligare 

mål. Oftast är det de eleverna som har det allra svårast med matematiken och som har 

åtgärdsprogram som har intensivträning. Men det kan även vara elever som läraren anser har 

det jobbig just för tillfället. Den fasta tiden kan även användas till att intervjua elever t.ex. om 

vilka strategier de använder. Tiden kan även användas till att utvärdera målen inför 

åtgärdsprogramsuppföljningar. Ibland har Agneta även använt halva tiden till lästräning. 
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Berit arbetar ganska länge med varje område så att eleven verkligen behärskar de momenten 

som övas. Ett åtgärdsprogram brukar följas upp efter 6-8 veckor och då har eleven oftast 

hunnit arbeta med ett område inom matematiken. Även om målet inte är helt uppnått brukar 

de ta ett nytt mål och låta det gamla ”släpa efter” lite tills det sitter. Detta menar hon innebär 

en hel del repetition som eleverna behöver. Berit tycker att det är lättare att låta eleverna 

arbeta i egen takt ju yngre eleverna är.  

 

Läxor är ett annat sätt att skapa mer tid till övning, speciellt repetition och färdighetsträning. 

 

 

5.2 Observationer 

 

Beskrivningen av varje pedagogs undervisning inleds först med en kort beskrivning av 

eleverna och placeringen i lektionssalen samt den bakgrundsinformation som pedagogen 

delgett observatören innan själva lektionen. Därefter presenteras inslag från lektionen och 

slutligen sker en presentation av pedagogens kommentarer efter avslutad lektion. 

 

 

5.2.1 Agnetas undervisning 

 

Agnetas lektion började efter elevernas gemensamma morgonsamling i klassrummet. Det var 

två flickor i åk 3 som skulle komma och repetera positionssystemet. Flickorna kallas här Alice 

och Alma. Agnetas rum är ca 12 kvadratmeter stort med ett lågt runt bord och fem stolar i 

mitten av rummet.  

 

Under telefonkontakten kvällen före lektionen berättade Agneta att de två främsta målen med 

lektionen var att öva platsvärde och subtraktion med växling. De två eleverna hade som 

gemensamt mål i sina åtgärdsprogram att repetera positionssystemet. Mål och metoder från 

åtgärdsprogrammen mailades över där det stod: 

 

Mål 
• Förstår positionssystemet ental, tiotal, hundratal 
• Förstår betydelsen av noll 
• Delar upp i talsorter för sig ental, tiotal, hundratal  
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(346= 300+40+6) 
 
Metoder 
Repetera positionssystemet tillsammans med Agneta under 8 tillfällen 
genom att arbeta laborativt från konkret till abstrakt, både muntligt och 
skriftligt. 

 

Målen gick att hitta i skolans lokala uppnående mål förutom att målen för åk 3 även innehåller 

tusental. Vid upprättandet av målen på åtgärdsprogrammen hade det nämligen bestämts 

tillsammans med föräldrarna att eleven först och främst skulle koncentrera sig på att repetera 

upp till hundratal. Agneta har arbetat med flickorna under fem tillfällen tidigare och då arbetat 

mer konkret och sedan låtit dem gå över till att själva representera talen och även arbetat med 

att skriva talen en del. Lektionerna med flickorna har främst varit inspirerade av Lundberg och 

Sterner (2002; sid. 128-136). Tidigare lektioner hade de bland annat lagt tal av olika slag med 

hjälp av multibasmaterial (trärena centimeterstora kuber hopsatta som hundraplattor, tiostavar 

och entalskuber), pengar, bönor, remsor med tal i utvecklad form och även använt sig av 

positionsplattor (kolumner markerade för hundratal, tiotal och ental). 

 

Agneta hade förberett lektionen med att lägga fram blanka A4 papper och tärningar samt 

elevernas målhäften. På bordet fanns även pennor och sudd, samt bandspelaren för 

ljudupptagning. När flickorna kom in hälsade de glatt på både Agneta och mig och satte sig 

runt bordet på varsin sida om Agneta.  

 

Agneta började med att diskutera med eleverna om vad några av de tidigare lektionerna hade 

handlat om. Agneta låter flickorna berätta och påminner om vissa delar. Alice berättar att hon 

tyckte att det var jobbigt att rita tal och tyckte att det var enklare att lägga tal eller till och med 

att skriva siffrorna direkt som de gjort förra lektionen. 

 

Därefter börjar de gå igenom vad som står i flickornas målhäften. I tre pratbubblor står målen 

från åtgärdsprogrammet och under varje bubbla har eleven skrivit hur hon vill visa att hon kan 

målet. Båda flickorna hade valt att visa ungefär samma saker men Alma, som tyckte om att 

skriva, har främst valt att skriva på tavlan som redovisningsform och Alice har valt att med 

hjälp av sifferkort och annat material lägga tal. Agneta berättar att det framför allt är de två 

målen om ental, tiotal och hundratal som kommer att övas idag, genom att titta på talens 

värden och växling. 
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Agneta förklarar dagens första övning där eleverna ska slå tärningar som de skall lägga på en 

positionsplatta. Därefter ska de skriva talen i utvecklad form (346=300+40+6) som de även 

gjorde förra lektionen de sågs. Agneta undrar om flickorna vill försöka få så stora eller små tal 

som möjligt. 

 

Vi ska ju kunna skriva minsta och största talet som mål! Jag tycker vi gör 
båda. (Alma) 
 
Då lägger jag sifferkort för jag behöver ju inte skriva. (Alice, som har ett 
redovisningsmål att lägga största och minsta talet med hjälp av sifferkort). 
 
Nu ska vi ju öva. Då kan det vara bra att du skriver också.(Alma) 
 
Då skriver jag några och de andra med kort. (Alice) 
 
Jättebra idé! (Agneta) 

 

Efter två spelomgångar har flickorna kommit på hur de bäst skall placera sina tärningar för att 

få större eller mindre tal än den andra. 

 

Jag lägger sexan här för det finns inget större hundratal. (Alice) 
 
Hur mycket blir sexan värd när du lägger den som hundratal? (Agneta) 
 
600. (Alice) 
 
Toppen! (Agneta) 
 
Jag kan faktiskt också få en sexa. Äsch, en fyra. Men då lägger jag den som 
40, för du har ju bara 30 där. (Alma)  
 

Agneta frågar om flickorna kommer ihåg hundraspelet, vilket de gjorde när Agneta berättade 

att det var när de hade tre rutor med tio cirklar i varje.  

 

Vad var det ni gjorde då?(Agneta) 
 
Tio linser växlades till en tioböna. (Alma) 
 
Bra! Vi växlade ja. Kommer ni ihåg vad linserna och bönorna var värda? 
(Agneta) 
 
Linserna var enkronor, nej..(Alice) 
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Jo, men det kan man ju säga, det är ju helt rätt. Bra Alice. Men det ser ut 
som att du tänker på något annat också (Agneta) 
Ja..tiotal...ENTAL! Och de röda bönorna var tiotal och de stora hundratal 
(Alice) 
 
Ja, så de var värda ett, tio eller hundra. Ni är så otroligt duktiga båda två 
(Agneta och kramar flickorna lite lätt med varsin arm) 

 

Agneta tar fram multibasmaterialet. 

 

I dag ska vi subtrahera när vi växlar. Vi skall börja med hundra och sen 
ska vi ta bort det ni slår med tärningen. (Agneta) 

 

Flickorna och Agneta spelar på samma spelplan och slår tärningen varsin gång. Den som 

kommer till noll vinner. För att underlätta växlingen ritar Agneta upp två tiorutor till höger på 

papperet, en ruta för växlingen och en ruta för vad som blir kvar. Eleverna och Agneta 

berättar flera gånger under spelet hur de har subtraherat. 

 

Nittiofyra minus ett är nittiotre. (Alice) 
 
Hur många tiotal och ental har vi nu? (Agneta) 
 
Vi har nio tiotal och tre ental (Alice) 
 
Ja, just det. Bra! (Agneta) 
 

Efter flera spelomgångar redovisar Alice: 

 

Då växlar jag en tiostav och tar bort tre. Ja... Tjugo minus tre är lika med 
sjutton. Nu har vi ett tiotal och sju ental.(Alice) 

 

Lektionen avslutas sedan med att de tittar i flickornas målhäften och konstaterar att några av 

redovisningarna har de övat på idag. Så som att säga vad som är ental, tiotal och hundratal i 

olika tal, att skriva tal, berättat hur mycket varje siffra är värd i olika tal och skriva eller lägga 

det största och minsta talet. 

 

Dessutom har ni varit väldigt duktiga på att växla som ni inte har som direkt 
mål men som är jätte viktigt att kunna när det gäller positionssystemet. Nej, 
nu får ni springa ut för vi har dragit över tiden med fem minuter.(Agneta) 
 
Det gör inget. (Alice) 
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Nej, inte alls. (Alma) 
 

När flickorna sprungit ut på rast berättar Agneta att hon oftast bara tittar på ett mål i taget för 

varje lektion med eleverna men att positionssystemet är så komplext och behöver övas på 

många olika sätt. Hon berättar även att hon inte är riktigt nöjd med målen för 

positionssystemet och tycker inte att de är lika tydliga som andra mål vanligtvis brukar vara. 

 

 

5.2.2 Berits undervisning 

 

Berits lektion började efter lunchrasten. Det var en pojke i åk 1 som skulle komma och träna 

talen 11-19. Pojken kallas här för Bo. Berit har ett kvadratiskt rum på ca 20 kvadratmeter. 

Under lektionen sitter vi ner kring ett av de runda borden, Berit och Bo bredvid varandra och 

jag mittemot dem. I Åtgärdsprogrammet för Bo står det: 

 

Mål: 
 

• Bo kopplar ihop rätt antal med symbol 1-20. 
 
Metod: 
Bo får stöd av specialpedagog för att uppmärksammas på talen 11-19. 
Han får öva talen på olika sätt muntligt och laborativt. 

 

Berit har berättat innan att Bo kan läsa och skriva talen 0-100, förutom att skriva 11-19. Han 

har tidigare skrivit talrader, arbetat med hundratalsplattan och uppmärksammats på systemet 

och det återupprepande mönstret. Han har även fått vika remsor för att synliggöra tiotal och 

ental i talen då 10+9 viks ihop till 19. 

 

Undervisningen började med att Bo fick repetera talplattan och beskriva talmönstret med ord. 

Bo tycker inte om att skriva för hand så han får skriva talen 1-100 på datorn och ordna talen i 

rader så att han gör en egen hundraplatta med dekadanterna längs den högra sidan. När han 

skrivit ut sin hundraruta får han färglägga talen 11-19 i rutan. Därefter tar Berit fram varsin 

tanketavla till dem och berättar att de skall sätta upp talen 11 till 19 på väggen. Bo väljer att 

visa talet 17 på en väggplansch.  
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På tanketavlan står det med bokstäver ord, bild, symbol, beräkning och samband (McIntosh, 

2008). Bo lägger talet 17 med tiobasmaterial, pengar och skriver  

 

Jag har 10 Backugun och får 7 till av mormor. Det blir 10+7 på 
mattespråket. (Bo) 

 

Bo hittar ett samband med sin bror som fyller 17 nästa vecka. Berit har också en 

tanketavla och ber Bo om hjälp med att fylla hennes fält. De gör jämförelser med 

sina tal och slutligen sätter de fast alla delarna med häftmassa och sätter upp 

tavlorna på väggen. Det är Bo som får sätta upp tavlorna och får stöd med att 

tänka ut hur han skall sätta upp dem och ge plats i rätt ordning för de andra talen. 

 

Avslutningsvis får Bo färglägga en räknemåla som han har börjat med tidigare. 

Räknemålan består av olika fält med tal, t.ex. 16+1 och 14+5. Genom att få slå in 

talen på miniräknaren lyckas han färglägga alla fälten i rutan som blir 17 och får 

därigenom fram bokstaven H. För att kunna lösa meddelandet måste Bo lösa två 

rutor till och därför säger han att han vill göra både 16 och 19 nästa lektion då det 

är de talen som saknas för att få de två sista bokstäverna. 

 

Innan Bo får gå tillbaka till klassrummet ber Berit honom att tänka efter vad som 

har varit bra under lektionen. Han funderar en stund och säger att det var roligt att 

räkna med miniräknaren och att han tyckte om att Berit också gjorde ett tal att 

sätta på väggen. Berit lyfter därefter att hon tyckte att han var bra på att variera 

förslagen till de två tanketavlorna. 

 

Efter lektionen berättar Berit att deras lokala mål inte blir tillräckligt tydliga och 

konkreta för specialundervisningens mål. För att eleven skall kunna känna en 

möjlighet att uppnå målen måste de ganska ofta delas upp ytterligare för 

åtgärdsprogrammen. Hon brukar ofta skriva ett kortsiktigt mål och ett långsiktigt. 
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5.2.3 Cecilias undervisning 

 

Cecilias lektion börjar direkt efter förmiddagsrasten. Det är en pojke och en flicka från åk 2 

som skall komma och öva huvudräkningsstrategier. Eleverna kallas här för Cesar och Celine. 

Cecilia har ett avlångt rum på ca 15 kvadratmeter. Under lektionen sitter Cecilia vid ena 

kortsidan av ett rektangulärt bord och eleverna på varsin sida om henne, så att eleverna sitter 

mitt emot varandra. Jag observerar från den andra kortsidan, mittemot Cecilia.  

 

Under telefonkontakten dagen före lektionen berättar Cecilia att huvudmålet med lektionen är 

att öva huvudräkningsstrategin ”Att gå via tio”. Eleverna har som gemensamt mål i sina 

åtgärdsprogram att öva huvudräkningsstrategier. Mål och metoder från elevernas 

åtgärdsprogram bifogades via mail: 

 

Mål 
• C. använder olika strategier för huvudräkning.  

Målet är uppnått då C. använder två andra strategier än uppåt och 
nedåträkning på fingrarna vid lösning av 10 olika uppgifter. 

 
Metod 
C. arbetar tillsammans med specialpedagog Cecilia och en annan jämnårig 
kamrat två gånger i veckan för att öva olika huvudräkningsstrategier. 
Genomgång och övningar sker främst på strategierna: Räkna från störst först, 
10-kamrater, lägga till 10 och gå via 10. 
 

För att planera ett gemensamt arbete hade Cesar och Celine diskuterat målen tillsammans med 

Cecilia innan upprättandet av elevernas åtgärdsprogram. Föräldrarna ansåg också att målen 

verkade relevanta. Under de redan utförda lektionerna hade eleverna räknat, diskuterat och 

övat strategin att räkna störst först. Det vill säga att räkna från det största talet först vid 

uppgifter som 3+8, då eleven räknar från 8 (8, 9, 10,11). Båda elevernas använde redan denna 

strategi ibland men behövde uppmärksammas något på detta. Tiokamraterna ( 1+9, 2+8 osv.) 

hade de nu fått en ganska bra färdighet i och även tidigare övat en hel del på detta i 

klassrummet. Att lägga till 10 kunde båda nu räkna ganska snabbt åtminstone i addition 

(7+10=17). Dessa tre strategier fanns även uppsatta som planscher på väggen. 

 

Dagens lektion började med att eleverna kom in i rummet och ställde sig bakom var sin stol. 

Därefter sa Cecilia att de skulle räkna upp till hundra från 49 och markera 50, 60, 70, 80, 90 
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och 100 på olika sätt som eleverna föreslog, som att klappa händerna eller klappa sig på 

huvudet. 

 

Sedan började de räkneramsan från 49 till 100 genom att säga varsitt tal i taget utom vid 

dekadanterna då alla tre sa dessa samtidigt som de kliade sig på huvudet. Därefter var det dags 

för nedåträkning från 10 och sedan från 78, med markeringar på dekadanterna. Efter 

nedåträkningen satte sig alla ner och Cecilia började berätta att de idag skulle börja jobba med 

en ny strategi ”Att gå via 10” där man också använder sig av att räkna till tio. 

 

Cecilia la två högar med röda brickor på bordet. Den ena innehöll 8 brickor och den andra 5 

stycken. Sedan frågade hon vilken tiokamrat som hörde ihop med 8 och vilken som hörde 

ihop med 5. Eleverna svarade snabbt 2 och 5. 

 

Ni är ju proffs på tior och nu ska vi hitta tior så att det blir lättare att räkna. 
(Cecilia) 
 
Om vi tar 2 från de 5 här så får vi 10 här. (Cecilia visar genom att flytta 
brickor) Då blir det mycket enklare att räkna. 10 plus 3 räknar ni ju hur 
snabbt som helst. (Cecilia) 
 
Tretton! (Cesar) 
 
Ja, hur enkelt som helst för er. (Cecilia) 
 

Cecilia lägger fram en mall med cirklar i grupper om 10 som en talrad (Lundberg & Sterner, 

2009). Eleverna får sen hjälpa till att lägga ut de 8 och 5 brickorna och göra additionen på 

talraden. Därefter får eleverna lägga tal åt varandra, rita, beskriva och skriva uppgifter åt 

varandra. På samma sätt arbetar de sedan med subtraktion. Cecilias inledande exempel är då 

15-6 där 5 subtraheras först så att de sedan kan räkna 10-1. 

 

Lektionens sista tio minuter får eleverna samla tiokamrater på datorn. Ett strategispel som 

finns att spela på Internet, som en form av flipperspel (Mathlines). 

 

När eleverna lämnat rummet och gått till resten av klassen berättar Cecilia att hon känner sig 

nöjd med lektionen. Hon säger att hon oftast brukar använda datortiden till att kunna sitta med 

en elev i taget men nu hade båda jobbat så bra och intensivt innan och behövde få ”leka lite”. 
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Samtidigt var spelet på datorn nytt så Cecilia passade på att instruera båda eleverna samtidigt. 

Cecilia vill helst att varje elev skall få börja och avsluta lektionen med något som eleven kan 

lyckas med. Cecilia tycker att eleverna som hon har haft det här läsåret har kunnat mer och 

kommit längre än tidigare år. Under de nationella proven gick mycket av tiden för 

specialundervisning till proven och då främst som lässtöd. Därför har hon nu kunnat ge 

tillbaka lite mer ”mattetid” till bl.a. Cesar och Celine, vilket Cecilia upplevt som mer givande 

då hon haft minst två lektioner matematik med dessa elever de senaste veckorna. Tidigare har 

Cecilia använt sig av staplar med tiorutor för att illustrera huvudräkningsstrategier, men har 

aldrig känt sig helt nöjd med dem. Talraden som hon använde denna lektion kändes däremot 

”helt rätt på en gång och är en bra övergång till tallinjen”. Cecilia berättar att hon har känt sig 

mer nöjd med lektionsplaneringarna i matematik sedan hon började använda ”den gröna 

handboken” (McIntosh, 2008). Den har gett henne ”en bättre säkerhet och hållbar struktur”. 

 

Jag måste ju erkänna att intervjun och att veta att jag skall bli observerad har 
hjälpt mig att tänka till extra kring min undervisning. (Cecilia) 

 

Cecilia önskar mer tid till att träffa klasslärarna för att kunna diskutera innehållet i 

undervisningen så att det blir mer sammanhängande. Nu blir målen i åtgärdsprogrammet vid 

sidan om vad som händer i klassrummet. 
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6 Analys 

 

Då resultatdelen består av två delar, intervjuer och observationer, som är menade att 

komplettera varandra har dessa inte särskiljts i analysen. Detta har även inneburit en 

ytterligare rubrik än de som återfinns under intervjuresultaten. Rubriceringen, 

påverkansfaktorer i undervisningen, återfinns dock i teoridelen och blir en avslutande 

jämförelse med Slavins modell för undervisningseffekt (Wasik & Slavin, 1993). 

 

Styrdokumenten 

Utifrån diagnoser baserade på kursplanen (Skolverket, 2008) bestäms större delen av 

innehållet i matematikundervisningen. Taluppfattning är det främsta matematiska innehållet 

som behandlas i specialundervisningen. Innehållet beskrivs som de delar av matematiken som 

är svåra att konkretisera. Vid jämförelse överensstämmer innehållet med det som forskare 

upptäckt vållar svårigheter för yngre elever inom aritmetiken (Dowker, 2001; 2005). 

 

De lokala målen ska tydliggöra kursplanemålen. Som mål för åtgärdsprogram kan de ändå 

behöva delas upp ytterligare. Allmänna råd för åtgärdsprogram rekommenderar uppdelning i 

kortsiktiga och långsiktiga mål (Skolverket, 2009a).  

 

Pedagogerna menar att det är främst uppnåendemålen från kursplanen som eleverna får arbeta 

med i specialundervisningen. Detta överensstämmer med Grundskoleförordningens påvisande 

att stödundervisning skall ges om eleven befaras att inte klara uppnåendemålen (SFS 

1994:1194). Samtidigt framhåller kursplanen att strävansmålen skall ligga till grund för 

planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 

2008). 

 

Flera av strävansmålen går att upptäcka i undervisningen. Tärningsspelet utvecklar eleven att 

hitta strategier t.ex. då eleven räknar ut att sexan på tärningen ger högst hundratal. Hela 

strävansmålet ”att utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 

slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 

tänkande” (Skolverket, 2008; sid. 4) täcks in under aktiviteten. Intresse och tilltro till sitt eget 

tänkande är andra förmågor som också utvecklas. Ytterligare strävansmål som elevernas 
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utveckling av taluppfattning samt deras förmåga att förstå och använda grundläggande 

talbegrepp stämmer också in här. Utvecklande av elevens förmåga att se möjligheterna med 

miniräknaren och datorn har också observerats vilket är ytterligare ett strävansmål. 

 

Organisation och samarbete 

Samarbete mellan klassundervisning och specialundervisning kan hjälpa elever att komma i 

kapp sina jämnåriga kamraters kunskap (Fuchs m.fl., 2008). Två av pedagoger känner dock att 

de inte har tillräckligt med tid för möten med klasslärarna, på grund av många elever i 

svårigheter och begränsade resurser. Agneta som hinner samtala med övrig personal har 

samma antal elever som Cecilia, men nästan dubbla personalstyrkan som resurs. 

 

När specialpedagogen träffar eleven i behov av särskilt stöd enskilt eller i liten grupp är det 

främst ur ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Här är 

hjälpinsatserna ämnesspecifika och undervisningscentrerade. Stödet är inriktat direkt till 

elevens uppvisade svårighet. För att synliggöra det relationella perspektivet mer lyfter Persson 

(2007) vikten med uppföljning och utvärderande analys kring de särskilda insatserna. Brist på 

tid för samtal gör därför mötet kring klasscreeningsresultatet extra betydelsefullt. Det kan 

nämligen innebära den enda dialogen om innehållet i undervisningen för eleven i behov av 

särskilt stöd. Pedagogerna berättar att de sammanställda klassresultaten blir underlag för 

analys och diskussion mellan specialpedagog och de berörda lärarna. Här bestäms även vilka 

delar som behandlas i klassrummet och vilket innehåll som ska behandlas i 

specialundervisningen, dvs. på grupp- och individnivå. Agneta tycker att diskussionen kring 

screeningens översikt möjliggör en fördelning av arbetet så att inga viktiga delar i 

matematiken missas eller blir dubbelarbetade. Detta gör att alla lärarna som deltar i 

diskussionen får en helhetsbild av eleven trots att de inte arbetar med alla delar själv. Berit 

lyfter att brist på samarbete kan medföra ointresse från läraren kring innehållet för elevens 

specialundervisning. Persson (2007) pekar också på risken att eleven tänks bort då 

specialundervisningen sker utanför klassrummet. 

 

Motivation och självkänsla 

Sämre inlärning, stigmatisering, låg självbild och motivation kan förekomma vid permanent 

placering i särskild undervisningsgrupp då placeringen utgått från elevens generella förmåga i 
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skolan (Skolverket, 2002). I denna studie är grupperingen för specialundervisningen under en 

begränsad period, en termin i taget, en 8 veckors period eller tills eleven uppnått målen för 

undervisningen. Placeringen utgår från elevens prestationer inom ett visst matematiskt område 

och är tidsbegränsat till en kortare tid under dagen eller veckan. Därefter deltar eleven i 

klassundervisningen. En annan bieffekt av nivågruppering för elever i behov av särskilt stöd 

kan vara mindre kunniga lärare, lägre förväntningar och fokus på elevens begränsningar (a.a). 

Denna studie har medvetet undersökt specialpedagoger med hög matematikkompetens.  

 

Pedagogerna upplever en minskad uthållighet och intresse för skolarbete hos dagens elever 

och därför blir försök att motivera och skapa lust att lära en viktig del av undervisningen. 

Tydliga och utvärderingsbara mål på rätt nivå anses motivationshöjande (Skolverket, 2009a; 

Jenner, 2004) och de lokala målen revideras med jämna mellanrum. Eleverna är inte delaktiga 

kring beslut om vilka mål de ska arbeta med. Däremot kan de få vara med och bestämma hur 

de skall arbeta med målen, för ansvar och inflytande (Rökenäs & Hansen, 2007). Målen kan 

levandegöras och bli tydligare genom målhäften. Med stöd från sina målhäften visar eleverna 

medvetenhet kring målen och hur de vet att de kan dessa. Valmöjligheter motiverar och 

eleverna får därför välja bland olika arbetssätt till målen som skall övas in. 

 

Förutom screeningtest görs andra mindre tester för att se om eleven nått målen för 

undervisningen. Nationella prov kan vara både motiverande som stressande (Sjöberg, 2006). 

Elevernas provstress för de nationella proven stävjas genom att dölja att det är ett prov eller så 

erbjuds eleven en lugn miljö enskilt eller i mindre grupp. Pedagogen har även som mål att 

framhålla och stärka elevens styrkor, att eleven blir självständig och kan tänka på egen hand, 

vilket även läroplanen framhåller som viktigt (Skolverket, 2006).  

 

Pedagogiskt och vardagligt material motiverar eleven. Dator och spel motiverar också 

(McIntosh, 2008). Spel där eleven behöver en ledtråd för att komma vidare med hjälp av 

matematik kan vara extra motivationshöjande. T.ex. räknemålan där eleven behöver räkna ut 

talen för att kunna läsa ett meddelande. Likaså kan konkreta belöningar som klistermärken 

och stämplar motivera eleven menar pedagogerna.  
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En-till-en undervisningen upplevs stärka elevens självkänsla genom att eleven snabbare 

märker att denne kan och behöver kortare repetitionstillfällen. Ytterligare fördelar som 

beskrivs är möjligheten att fokusera på elevens behov och att tidigt undanröja hinder och 

snabbare hjälpa eleven med hållbara strategier (Butterworth & Yeo, 2010; DCFS, 2010; 

Wasik & Slavin, 1993). 

 

Påverkansfaktorer i undervisningen 

Effekten av specialpedagogernas undervisning kan uppskattas utifrån en jämförelse med 

modellen (Wasik & Slavin, 1993): 

 

Undervisningseffekt = Kvalitet x Nivå x Motivation x Tid 

 

Effekten utvinns genom kvalitén på instruktionerna, anpassning av nivån, elevens motivation 

samt tillräckligt med tid att lära. Kvalitén på instruktionerna är den faktor i modellen som 

Wasik och Slavin inte ser som lika självklar att uppnå vid en-till-en undervisning som de 

andra tre faktorerna. Specialpedagogernas möjligheter till god kvalitet på instruktionerna ökar 

på flera delar. Målen baseras på kursplanens mål vilka kan vara svåra att förstå och tydliggöra 

och ställer stora krav på läraren (Löwing & Kilborn, 2002). Specialpedagogerna arbetar dock 

aktivt med att göra målen tydliga och utvärderingsbara. Övningarna som genomfördes under 

observationerna var evidensbaserade och genom forskningsbaserade handböcker hade 

pedagogerna även fått tips för att undvika vanliga missuppfattningar i undervisningen 

(McIntosh, 2008, Lundberg & Sterner, 2009).  

 

De tre specialpedagogerna har visat exempel på lärarkompetenser som anses viktiga för 

elevens framgång (Nordenbo m.fl., 2008). Relationskompetensen genomsyrade alla tre 

observationerna då relationen mellan pedagogen och eleverna var positiv och eleverna hölls 

aktiva och motiverade hela lektionen. Pedagogerna visade ett tydligt ledarskap och lät 

eleverna vara delaktiga i bl.a. val av arbetssätt. Dessutom användes lektionstiden mycket 

effektivt till elevens lärande. Pedagogerna hjälpte eleverna att fokusera på väsentligheter 

kring innehållet med god progression och repetition. Tydliga mål både för lektionen som för 

hela undervisningsperioden hade satts upp vilket kan vara ett gott tecken på didaktisk 

kompetens (a.a).  
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Organiseringen kring att undervisa få barn kan också medföra flera av effekterna som god 

lärarkompetens visar. En-till-en undervisning har goda möjligheter att motivera och aktivera 

eleven, snabbt kunna anpassa efter elevens behov och effektivt använda lektionstiden (DCSF, 

2010; Wasik & Slavin, 1993). Under observationen var aktiviteten hög från lektionens början 

till slut. Vid arbete med två elever underlättades god kontakt med båda eleverna genom att 

pedagogen placerar sig mellan eleverna. Genom pedagogens fulla uppmärksamhet på eleven 

undveks många av de tidstjuvar (Sjöberg, 2006) som annars kan uppstå i större elevgrupper.  

 

Användningen av laborativt material har visat sig betydelsefullt för att synliggöra samband 

och förståelse i matematik, speciellt för elever i räknesvårigheter (Butterworth & Yeo, 2010; 

Lundberg & Sterner, 2009). Trots att det matematiska innehållet i specialundervisningen 

uppfattas av pedagogerna som den matematik som är svårast att konkretisera finns många 

exempel i undervisningen där eleverna får arbeta från konkret till abstrakt via den 

representativa fasen för att förstå sambanden (Lundberg & Sterner, 2009). Även 

återkopplingsfasen är synlig då återkoppling sker till tidigare lektioner och eleverna får 

beskriva sina tankar och handlingar muntligt. 

 

Pedagogen framhåller det matematiska innehållet t.ex. då hon lyfter växlingen. Dessutom 

konkretiseras matematiken genom brickor och talrader som mall (Butterworth & Yeo, 2010; 

Lundberg & Sterner, 2009). Att markera viktiga tal samtidigt som räkneramsan uttrycks 

muntligt är ytterligare exempel på hur matematiken synliggörs, liksom planscher med 

strategierna på väggen. Lektionen är strukturerad med tydliga rutiner i början av lektionen och 

även här används lektionstiden effektivt. Pedagogen visar på samband och återkopplar till 

tidigare lektioner och erfarenheter. Exempelvis genom vidare utveckling av elevernas 

kunskaper om tiokamrater för att använda sig av tior för att underlätta uträkningar. 

Tanketavlan (McIntosh, 2008) blir ett hjälpmedel för eleverna att se sambanden mellan olika 

representationsformer. 
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7 Diskussion och slutsatser 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Från början var tanken att observationerna skulle göras innan den större intervjun med 

pedagogerna. Då tiden var knapp och det var svårt att få till observationer pga. en intensiv tid 

på skolorna med nationella prov, utflykter, utbildning med mera bestämde jag mig för att 

utföra intervjuerna först för att vara garanterad att åtminstone dessa skulle bli utförda. Tanken 

med att göra observationerna innan intervjun var att då skulle intervjun kunna utgå ifrån vad 

som observerades på lektionen och därmed även kunna gå djupare in på just det 

lektionsinnehållet. Nu fick vi börja med det mer allmänna innehållet under intervjun, vilket 

har gett mer bredd än det var tänkt från början. Jag är ändå nöjd med resultatet och tycker att 

både intervjuer och observationer har varit informativa och kompletterat varandra bra.  

 

Tre intervjuer och tre observationer kan verka vara ett litet antal. Kvalitativa intervjuer är 

dock mycket tidskrävande (Bryman, 2002) och fler intervjuer hade därför varit svårt att hinna 

med inom tiden för studien. Jag är nöjd med intervjuerna och observationerna och känner att 

de räckt till mer än väl. 

 

Att både intervjuer och observationer använts i studien ökar validiteten (Patel & Davidson, 

2002) och innebär en form av triangulering. De olika teoretiska perspektiven samt 

åtgärdsprogram som pedagogerna skrivit har också gett underlag och mångfald i tolkningen 

och stärkt trianguleringen och därigenom validiteten. Även då utfallen har skiljt sig åt har de 

varit intressanta. Då observationerna har använts som komplement till intervjuerna har de ökat 

förståelsen av vad informanterna faktiskt gör istället för att intervjuaren gör egna tolkningar 

utifrån vad pedagogerna säger att de gör. 

 

Transkriptionsprocessen kan ha påverkat underlaget. Talspråk och skriftspråk skiljer sig åt 

och det gäller att vara medveten om vad som kan påverka analysen (Patel & Davidson, 2002). 

Patel och Davidson lyfter fördelen med god balans mellan intervjucitat och författarens 

kommenterande text så att läsaren själv kan tolka trovärdigheten. De framhåller även vikten 

av att forskningsprocessen noga beskrivs så att läsaren kan bilda sig en uppfattning och 
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därmed stärka validiteten. Båda dessa aspekter har jag försökt att tillgodose i studien. 

Utrustningen fungerade bra. Banden som transkriberades var tydliga. Det har inte funnits 

några tvivel om vad de olika personerna på banden har sagt. Förutom några få ord som inte 

har kunnat identifieras. De var däremot så få och enstaka att de knappast har kunnat påverka 

helhetsbedömningen.  

 

Då pedagogerna var förberedda på att bli observerade hade de möjlighet att förbereda sig lite 

extra. Detta borde dock inte göra lektionerna orealistiska då de ändå visar vad pedagogen kan 

prestera väl förberedd. Det ämnesmässiga innehållet kunde styrkas av dokumentation och det 

är osannolikt att pedagoger och elever skulle prestera något som inte finns i deras kunnande 

denna lektion. Möjligheten fanns för pedagogerna att ändra i åtgärdsprogram och 

lektionsplanering innan jag fick ta del av dem. Att få eleverna att spela med i dessa ändringar 

verkar osannolikt. Det finns exempel under observationen som eleverna muntligt beskriver 

vad de arbetat med tidigare och även då de visar att de är medvetna om deras mål från 

åtgärdsprogrammen. 

 

Vid kvalitativ forskning brukar begrepp och teorier uppfattas mer som resultatet av 

forskningsprocessen då de brukar framträda genom en induktiv väg utifrån datainsamlingen 

(Bryman, 2002). Därmed har flera begrepp blivit aktuella genom analysen. Patel och 

Davidson (2002) framhåller att det kan vara lämpligt att vänta med en mer omfattande 

litteraturgenomgång till efter undersökningen. De menar att en fördjupad teori lätt kan hindra 

”nya” upptäckter. Därav har den främsta litteraturen sökts främst efter intervjuernas 

genomförande. 

 

Eftersom endast tre pedagoger har studerats går det inte att göra generella beskrivningar av 

hur specialundervisning ser ut. Däremot har flera olika mönster och samband blivit tydliga. I 

de fall dessa mönster finner stöd i forskning kan man förmoda att de är av generellt intresse. 

 

Av etiska skäl ville jag diskutera med pedagogerna om deras åsikt av att rektor och föräldrar 

skulle kunna välja att ta del av den färdiga rapporten. Dessutom ville jag inte att den insynen 

skulle påverka respondenterna att inte tala fritt. Alla tre pedagogerna verkade däremot ärliga 
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då de berättade att de istället tyckte att det skulle vara bra om föräldrar och rektor intresserade 

sig för deras undervisning. 

 

För att vidhålla anonymiteten i arbetet har en del information som pedagogerna delgett mig 

inte tagits med. Jag anser dock att det inte påverkar studiens resultat märkvärt. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien har varit att undersöka innehållet i särskilda insatser i matematik för åk 1-

3. Intervjuer, observationer och dokument har kompletterat varandra och gett en god bild av 

de tre specialpedagogernas undervisning en-till-en eller i liten grupp. Framförallt har 

styrdokumentens roll, organisation och samarbete och andra viktiga faktorer för innehållet i 

undervisningen, så som motivation och tid för lärande, synliggjorts och visat på den 

komplexitet som pedagogerna möter i undervisningen. 

 

Styrdokumenten som innehåll 

Specialpedagogerna anser att de arbetar med uppnåendemålen i specialundervisningen medan 

läraren arbetar med strävansmålen i klassrummet. Fokus kan ligga där men frågan är vad det 

innebär. Lågpresterande barn behöver mer tid till att lära (Butterworth & Yeo, 2010; 

Lundberg & Sterner, 2009). Därav ökar vikten av att strävansmålen även övas i 

specialundervisningen. Berit menar att strävansmål kan vara för svåra för elever i svårigheter. 

Även detta borde vara ytterligare en anledning till att dessa barn får mer stöd till att nå 

strävansmålen. Den här studien har inte undersökt vad som sker i klassrumsmiljön så det är 

möjligt att eleverna får extra stöd där. Men det utesluter inte vikten av att strävansmålen även 

synliggörs i specialundervisningen. Observationerna och även till viss del intervjuerna har 

visat att även specialundervisningen innehåller utveckling av förmågor från strävansmålen. 

Det vill säga att arbetet med strävansmålen redan är igång även i specialundervisningen. 

Ytterligare en fråga blir då om specialpedagogerna inte ser – kan de då förmedla? Om 

pedagogerna skulle se att de redan arbetar med flera av strävansmålen – skulle det då 

effektivisera det som förmedlas? Pedagogerna visade flera sätt att tydliggöra 

uppnåendemålen, vilket skulle kunna innebära att grunden för att kunna tydliggöra 
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strävansmålen också är igång. Det vill säga om de tydliggörs för pedagogen först. Då 

specialpedagogen även skall stödja eleven och läraren i klassrummet bör ju kunskaper om hur 

strävansmålen lyfts fram egentligen redan finnas. 

 

Dilemmat att hantera målen att uppnå i förhållande till målen att sträva mot skulle kunna göra 

att eleverna som får specialundervisning får mindre tillgång till aktiviteter på matematiskt 

högre nivå. Undervisning i ämneskunskaper är sekundärt i jämförelse med att utveckla 

färdigheter och förmågor som utgör förutsättningar för lärande (Forness, 2001; Seidel & 

Shavelson, 2007). Observationerna visar glädjande att pedagogerna kan arbeta med 

strävansmålen parallellt med uppnåendemålen utan att försaka något av målen utan snarare att 

de lyfter och berikar både kunskaper och självförtroende.  

 

Redan grundskoleförordningens ordval ”befaras att (...) nå” (SFS 1994:1194; 5 kap.4§) kan 

inge lärarens förväntningar på uppnåendemålen. Förväntningarna påverkar i sin tur eleven 

(Jenner, 2004). Arbetet med strävansmålen borde däremot kunna stärka en positiv 

förväntanseffekt och därmed stärka eleven att utveckla sina förmågor som strävansmålen är 

tänkta att göra. 

 

Organisation och samarbete kring innehållet i undervisningen 

Avsaknad av samspel medför mer kortsiktiga lösningar (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001) och det kan medföra att endast delar av elevens behov av stöd tillgodoses. Detta 

innebär behov av mer stöd vilket i sin tur skulle innebära ännu mindre tid till att mötas. Ett 

ekorrhjul som måste lösas. Utvärdering och analys av stödinsatserna lyfter Persson (2007) 

som en lösning genom att stanna av och inse vikten av långsiktiga lösningar ur ett relationellt 

perspektiv. Att prioritera in tid. Agneta visade att det inte behövs så mycket tid till möten när 

man väl har börjat samarbeta kring innehållet och upprättat rutiner kring samarbetet. 

Samtidigt arbetade hon på den skolan som hade mest resurser till specialpedagogiskt stöd. Om 

detta beror på prioritering från ledningens sida eller mer pengar har inte undersökts i studien. 

Däremot är det varje skolas ansvar att alla elever som är i behov av särskilt stöd skall få det 

stöd som de behöver (SFS 1994:1194). Det är rektorns ansvar att behovet av stöd utreds. Om 

brist på samarbete innebär fler elever i behov av särskilt stöd bör samspelet bli ett prioriterat 

utvecklingsområde på skolan. 
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Påverkansfaktorer i undervisningen 

Det relationella perspektivet bör dominera kring arbetet för elever i behov av särskilt stöd så 

att eleven inte blir ensam bärare av sina svårigheter utan att även miljön runt omkring eleven 

granskas (Persson, 2007). Däremot kan ett kategoriskt perspektiv ge kortsiktig effekt för 

elevens självförtroende och motivation vilket snabbt kan hjälpa eleven ”in på banan” igen 

utan, ett allt för vanligt (Sjöberg, 2006), bristande självförtroende och ångest för svårigheter i 

matematik. Detta var precis vad som hände flickan som beskrevs i inledningen. Studien har 

visat en-till-en undervisningens möjlighet att aktivera eleven och skräddarsy efter elevens 

behov, takt och tidigare kunskap (Butterworth & Yeo, 2010; DCFS, 2010; Dowker, 2001; 

2005). Likaså vikten av att eleven muntligt får beskriva sina handlingar tillsammans med en 

kunnig pedagog som snabbt kan ställa missförstånd tillrätta. Andra betydelsefulla faktorer 

som tas upp kring enskild undervisning är struktur, repetition och att arbeta från konkret till 

abstrakt för att synliggöra samband för eleven. Många av dessa faktorer stämmer in på både 

flickans och de genomförda observationerna. För flickans del och Agnetas elever som fått 

intensivträning har möjligheten att ha matematik så gott som varje dag förbättrat 

möjligheterna att lyckas och framförallt att snabbt märka framsteg. Detta är även något som 

Torgesens (2001) studier visar vara den mest effektiv stödinsatsen. Andra studier har visat 

effekt även med mer utdraget stöd, en gång i veckan (DCFS, 2010; Dowker, 2001; 2005) eller 

genom att skapa mer tid till lärande genom samspel mellan klassundervisning och 

gruppundervisning (Fuchs m.fl., 2008). Märkbart för dessa studier kring matematik är dock 

evidensbaserad undervisning och de faktorer som nämns ovan kring en-till-en undervisning.  

 

Svenskan prioriteras i specialundervisningen på alla tre skolor i studien. Därmed kanske det är 

bra att pedagogerna bestämmer sig för mål i förväg inför upprättande av åtgärdsprogrammen 

så att även matematiken lyfts fram. Samtidigt är det möjligt att föräldrarnas prioritering av 

svenskan beror på att pedagogerna inte gör föräldrarna delaktiga och förklarar vikten av 

matematik. Möjligheten för elever och föräldrar att samarbeta kring elevens åtgärder 

tillsammans med läraren skall finnas (Skolverket, 2009a, SFS 1985: 1100) men bör analyseras 

så att den ger en god dialog så som det är tänkt.  
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Att arbeta utifrån innehållet 

I Alexanderssons (1994) studie var det endast en av tolv lärare som utgick ifrån innehållet. 

Detta var i samband med utgivningen av Lpo 94 (Skolverket, 2006). De övriga lärarna utgick 

främst ifrån metoden, vilket kan ha varit en påverkan från den tidigare läroplanen, Lgr80. Den 

läroplanen innehöll nämligen metoder till hur innehållet skulle behandlas till skillnad mot 

dagens läroplan. I min studie utgick alla tre specialpedagogerna utifrån innehållet och 

anpassade därefter material och arbetssätt efter eleven och innehållet som eleven skulle ta till 

sig. Även dessa pedagoger anses som kvalificerade men en skillnad är bl.a. att de gick den 

nya grundskoleutbildningen med inriktning mot matematik under utgivningen av den mer 

målstyrda läroplanen, Lpo 94. Gustavsson (2008) påvisar hur lärare som utgår från metoden i 

sin undervisning snabbt kan övergå till att undervisningsinnehållet blir samtalsämne genom 

Learningstudies i samverkan med forskare. Att specialpedagogerna i denna studie främst 

utgår ifrån innehållet skulle även kunna bero på att detta är speciellt för arbete i mindre grupp. 

Även åtgärdsprogrammen kan påverka då de innehåller mål som eleven skall uppnå och är 

tidsbestämda för relativt kort tid. 

 

Specialpedagogerna i studien har varit positiva till den forskningsbaserade litteraturen 

(Butterworth & Yeo, 2010; McIntosh, 2008, Lundberg & Sterner, 2006; 2009) och använt den 

flitigt som stöd till vad som bör uppmärksammas i undervisningen. Cecilia berättade även om 

fördelen med att bli observerad som ett sätt att tänka till kring sin undervisning. Studier kring 

den egna praktiken med dokumentation, analys och reflektion har blivit allt vanligare för att 

ge eleverna bättre undervisning (Gustavsson, 2008). Stadsbidraget som regeringen satsar för 

att öka måluppfyllelsen i skolan har visat stort intresse för utbildningsinsatser kring 

forskningsbaserad litteratur och Learningstudies (Skolverket, 2010). Detta innebär tid till att 

mötas och diskutera innehållet i elevernas undervisning och förhoppningsvis kan det innebära 

en fortsatt prioritering av samspel på skolan. Men jag tror även att det går att prioritera in tid 

för att diskutera innehållet i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. För egen del 

har jag lärt mig mycket av mina observationer, vilket gjort att jag insett vikten av att även 

specialpedagoger/speciallärare observerar varandra istället för att endast själva göra 

klassrumsobservationer hos lärare. 
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7.3 Implikationer för undervisningen  

 

Studiens pedagoger är intresserade av ett bättre samarbete med klasslärarna. Erfarenheter från 

studier med goda samarbetsresultat skulle kunna vara till stöd. Fuchs m.fl. studier visar t.ex. 

ökning av elevernas chans att förbättra sina matematikkunskaper och få ett sammanhang och 

mer effektiv tid till lärande (Fuchs m.fl., 2008). Pedagogerna har kommit med idéer om hur 

man kan samarbeta tillsammans t.ex. med hjälp av diskussioner kring screeningtester på 

klassnivå. Möjligheten och vikten av att ta tillvara på tillfällen för genomgång av 

klasscreeningar för att lyfta fruktsamma diskussioner kring innehållet i undervisningen och 

stödet för eleverna som lyfts i arbetet kan förhoppningsvis inspirera fler. 

 

Studien har visat att den nya forskningsbaserade litteraturen kan vara till gott stöd i 

specialundervisningen. Detta kan förhoppningsvis även motivera andra pedagoger att ta hjälp 

från forskning för att hjälpa sina elever. 

 

Tidigare studier och till viss del även denna studie visar att det har varit svårt för lärare att 

tolka den nationella kursplanen. Arbetet med målen har tolkats på olika sätt och framför allt 

har elever i behov av stöd haft svårt att lyckas med alltför mycket eget arbete (Löwing & 

Kilborn, 2002; Skolverket, 2003). Lärdomar av detta kan förhoppningsvis tas i beaktande då 

en ny kursplan införs 2011 så att all skolpersonal får god utbildning i att förstå de nya 

styrdokumentens intentioner tidigt. 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 

 

Från början var min tanke att studera innehållet i intensivinsatser i matematik men då det var 

svårt att hitta någon som arbetade med det ändrade jag min studie något. Förhoppningsvis 

kommer intensivundervisning i matematik bli vanligare och därmed möjlig att studera 

närmare även i svenska skolor. Framför allt hoppas jag att vi hittar effektivare sätt att 

undervisa i matematik.  
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Då forskning kring specialundervisning i svenska har kommit längre än vad den gjort inom 

matematik vore det intressant att undersöka vilka framgångsfaktorer i den forskningen som 

skulle kunna gå att överföra på matematiken. 

 

Andra intressanta studier skulle kunna vara att jämföra skillnader och likheter mellan 

specialundervisning och klassundervisning. Vad gör vi lika som kanske endast bör ske i 

klassrummet och vad är mer lämpat för just enskild undervisning eller i liten grupp. Kan 

erfarenheter från en-till-en undervisning översättas till arbetet i klassrummet? 

 

Undersökning av vilket innehåll som går lika bra i liten grupp som i enskild undervisning 

skulle också kunna vara av intresse. Kan en-till-två eller tre bli nästan lika effektiva som en- 

till-en undervisnin
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Bilagor 
 
 
 Bilaga A  Intervjuguide 
 Bilaga B  Missiv brev till föräldrar 
 



  

      Bilaga A 
Intervjuguide 
Ingångsfrågorna (skrivna med versaler) skall leda in på ett nytt fenomen och är alltid lika för alla intervjuerna. 
Avsikten är att utifrån intervjufrågorna föra ett samtal. Övriga frågor ställs om de behövs för att förtydliga. 
Möjlighet finns att ändra frågorna, lägga till, ta bort och ändra ordningsföljd för att följa upp det som berättas. 
 
Larsson (1986) menar att ”... konstruktion av en intervjufråga på allvar kan påbörjas när någon har svarat på 
en fråga; först när man vet hur någon svarar, kan man nämligen förstå hur frågan tolkades av den som 
intervjuades och först då kan man formulera om frågan så att man ökar sannolikheten för att få fram ett svar på 
den frågan som intervjuaren avsett att få svar på.” (s.27) 
 
Inledning 
Hur länge har du arbetat i skola? (Som lärare? Som specialpedagog?) 
Vad har du för utbildning? (examensår?) 
Vad har du för utbildning/fortbildning i matematik? 
Vilka åldersgrupper arbetar du med? 
Hur många är ni som ansvarar för specialundervisningen på skolan? 
Hur delar ni upp arbetet? 
 
Frågor kring pedagogens specialundervisning enskilt  eller i mindre grupp  
(främst åk 1-3) 
VILKET INNEHÅLL BEHANDLAS I DIN SPECIALUNDERVISNING I MATEMATIK? 
Hur går ni tillväga för att bestämma vilka barn som behöver extra stöd i matematik? Hur hittar ni 
eleverna? Hur har ni kommit fram till det? (Handlingsplan) 
Vilka resurser finns på skolan för matematiksvårigheter? 
Vad kan vara orsakerna till elevens svårigheter? 
Vilka områden brukar eleverna ha svårt för i matematik? Åk 1-3? 
Vilken matematik brukar du som speciallärare få undervisa i? 
 
VILKA MÅL FÖRVÄNTAR DU DIG ATT ELEVEN SKALL NÅ MED DIN 
SPECIALUNDERVISNING I MATEMATIK? 
Vad förväntas eleven få ut av insatsen? Vilka är målen med undervisningen? 
Finns det andra mål i undervisningen som inte är specifika för matematikområdet? 
Finns det mål som behöver nås för att underlätta inlärningen av matematik? 
Finns det mål som du gör utan att egentligen tänka på att du sätter de målen? 
Hur medvetna är eleverna om målen? Varför tror du det? 
Hur vet du att eleven har uppnått målen? 
Hur sker samarbetet med klassläraren? Finns det något som du skulle vilja ändra på där? 
Hur ser de lokala kursplanerna ut för åk 1-3? 
Finns åtgärdsprogram/ IUP upprättade? (bra om jag kan få ex på främst mål och metoder) 
 
HUR UTFORMAR DU SPECIALUNDERVISNINGEN I MATEMATIK? 
Kan du beskriva (så detaljerat som möjligt) hur du arbetar med eleven kring  matematiken? 
Hur utformar och lägger du upp undervisningen? (planering, dokumentation?) 
Hur vet du vad du skall börja arbeta med? 
Vad använder du för material? 
Hur ofta och länge brukar ni arbeta med samma matematiska innehåll? (repetition?) 
Hur motiverar du eleverna? 
Hur arbetar du med elevens självkänsla? 
Hur delaktig är eleven i planeringen? 
Finns det något som du skulle vilja förändra? Varför? Är det möjligt? Varför/varför inte? 
För- och nackdelar med att arbeta en-till-en? 
Skillnader/ likheter med att arbeta med svenska? 



  

      Bilaga B 

        Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet         
                    Växjö, KalmarVäxjö, KalmarVäxjö, KalmarVäxjö, Kalmar    
 
Till kännedom 
Målsman för_______________________________________________________________ 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Ann Haume och utbildar mig till speciallärare vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. I mitt examensarbete skall jag skriva om hur specialundervisning i 
matematik kan se ut för elever i åk 1-3. För att få underlag till uppsatsen 
kommer jag att intervjua speciallärare och specialpedagoger som undervisar 
elever i matematik. Fokus kommer att ligga på innehållet i undervisningen och 
de åtgärder som sätts in för eleven. 
 
Jag kommer även att vara med på någon av dessa lektioner. Om Ni inte vill att 
jag är med då Ert barn undervisas av speciallärare är jag tacksam om ni hör av 
Er till mig, X, eller elevens klasslärare senast den 2 april . Observationen är helt 
frivillig och eleven kan när som helst säga till om han/hon inte vill att jag ska 
fortsätta att vara med under lektionen. Eleven kommer inte att nämnas vid namn 
i uppsatsen. När uppsatsen är färdig kommer den att finnas tillgänglig att läsa på 
Diva på Internet. 
 
Jag ser väldigt mycket fram emot dessa lektioner och hoppas att undersökningen 
skall hjälpa mig och andra speciallärare att hitta bra sätt att undervisa elever som 
behöver extra stöd i matematik. 
 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Ann Haume 
Tel: XXXX XX XX XX 
Mail: xxxxx@xxxxx.se 
 
 
 
Handledare är universitetsadjunkt Helena Roos vid Linnéuniversitetet Växjö,  
Mail: helena.roos@lnu.se 
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