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Abstrakt 
Denna studie är baserad på Danermarks (2000) definition av samverkan. Studien 
fokuserar på hur samverkan sker mellan ämnes- och speciallärare i matematik samt 
specialpedagoger i kurs 1a och 1b i matematik på gymnasiet. Syftet var att ta reda på 
huruvida samverkar sker, vad informanterna gör när de samverkar, vilka de samverkar 
om samt varför de samverkar. Intervjuer genomfördes med tre ämneslärare, två 
speciallärare och en specialpedagog på tre olika gymnasieskolor. Resultaten visar på 
organisatorisk samverkan i form av snabba möten i korridoren men även bokade möten 
och pekar på skillnader i specialpedagogens och speciallärarnas sätt att utforma stödet 
till eleverna. Samverkan kan även ske utifrån extra genomgång, muntliga prov och 
konkret material. Behov av samverkan kring elever som läser Ma1c har ökat. 
Anledningen till att samverkan sker är möjlighet till mindre grupper, öka elevers 
självförtroende och förståelse för matematik samt ge mer tid i olika former. Slutsatsen 
är att samverkan ger möjligheter. 
 
 

Nyckelord 
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Abstract 
This study is based on Danermarks (2000) definition of collaboration. The study focuses 
on how the interaction takes place between subject and special education teachers in 
mathematic and special education teachers in the course 1a and 1b of mathematics in 
high school. The aim was to find out whether they interact or not, what informants do 
when they interact, who they interact about and why they interact. Interviews were 
conducted with three subject teachers , two special education teacher in mathematic and 
a special education teacher at three different high schools. The results show 
organizational collaboration in the form of quick meetings in the corridor but also 
booked meetings and point to differences in the special education teachers ways to 
design support to the students. Collaboration can also be based on additional briefing, 
oral examinations and concrete materials. Need for collaboration on students who take 
Ma1c has increased. The reason why the interaction occurs is the opportunity for small 
groups, to increase students' confidence and understanding of mathematics and to give 
more time in various forms. The conclusion is that collaboration provides opportunities. 

 
Keywords 
Collaboration, mathematic, special education teacher, subject teacher, high school.  
 

Tack 
Ett stort tack riktas till de informanter som gjort det möjligt att genomföra denna studie. 
Tack vare deras tankar och funderingar fick jag möjlighet att fördjupa mina kunskaper i 
hur samverkan sker på tre gymnasieskolor. Ett stort tack riktas även till min handledare 
Berit som läst, begrundat och gett feedback på det skrivna samt uppmuntrat när det har 
behövts. 
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1 Inledning  

Gymnasieskolan har de senaste åren gått igenom en omfattande reform via GY2011. 

Bland förändringarna kan nämnas en ny läroplan, Lgy11, och därmed förändringar i 

upplägget i matematik. Från att ha haft en gemensam kurs för samtliga elever under år 

1, MaA, har det nu blivit tre kurser. Dessa kurser benämns Ma1a, Ma1b och Ma1c och 

utgår ifrån vilket program eleven läser. De yrkesförberedande programmen läser Ma1a 

och de mer högskoleförberedande programmen Ma1b eller Ma1c. Provresultaten från de 

nationella proven våren 2012 visar att cirka femtio procent av eleverna som läste Ma1a 

inte nådde provbetyget E som motsvarar ett godkänt på den gamla betygsskalan. Samma 

andel för Ma1b var cirka trettio procent och för Ma1c cirka tio procent. Dessa resultat 

motsvarar dock inte slutbetyget på kursen för dessa elever men det är uppenbart att 

många elever har svårigheter med att nå de uppsatta målen för betyget E (Skolverket, 

2012a). Resultaten gör att det är svårt att kalla dagens skola för En skola för alla, 

eftersom så många elever slås ut när det gäller ämnet matematik. Engströms (2003) 

bedömning från 2003 stämmer fortfarande om man beaktar statistiken från de nationella 

proven ”Man kan här tala om ett samhälls- och utbildningspolitiskt misslyckande” (a.a., 

s. 11). Enligt svensk skollag (2010:800) ska gymnasieskolan ha som mål att både utgöra 

en god grund för yrkesverksamhet men även för de som ska studera vidare. Målet är 

även att varje individ ska utvecklas som person men även för att kunna vara delaktig i 

samhällslivet. Skolan ska dessutom ge alla elever möjlighet att utvecklas och få livslång 

lust att lära. Hänsyn ska även tas till att alla barn inte har samma behov och alla ska ha 

möjlighet att utvecklas så långt det går (a.a.).  

På drygt tjugo procent av de gymnasieskolor som granskats av Skolinspektionen 

(2012) får inte elever särskilt stöd i den utsträckning de skulle behöva. Analys av de 

anmälningar som gjorts till Skolinspektionen visar att nästan tjugofem procent baseras 

på just denna problematik. Elevernas beskrivningar stöder också dessa resultat, ungefär 

tjugofem procent upplever att skolarbetet är för svårt. Även från lärarhåll kan samma 

problematik utläsas, ungefär hälften av lärarna berättar att de inte har möjlighet att stötta 

alla elever som har behov av det (a.a.).  Dessa resultat speglar gymnasieskolan som 

helhet, det är därför svårt att avgöra vilka procentsatser som gäller för just 

matematikundervisningen. En tidigare studie som utgick från grundskolan visar att den 

främsta anledningen till att elever som var i behov av stöd inte fick det var resursbrist. 

Andra anledningar som nämndes var brister i organisationen och i personalens 
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kompetens eller elever som inte ville ta emot hjälp (Myndigheten för skolutveckling, 

2005).  

Som blivande speciallärare i matematik känner jag att det är befogat att fundera på 

den framtida yrkesrollen och hur jag i den rollen kommer att samverka med andra 

yrkesgrupper, och då främst matematiklärarna. Att jag valde begreppet samverkan 

istället för samarbete beror på att samarbeta är något vi gör varje dag utan att tänka på 

det enligt Danermark (2000). Begreppet samverkan kan definieras på olika sätt 

beroende på i vilka sammanhang man använder begreppet. Denna studie har dock valt 

att utgå från följande definition; ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 

syfte” (Danermark, 2000, s. 15). Den beskrivna definitionen bryr sig inte om ifall det 

handlar om att personer enbart byter information eller om de har en gemensam 

verksamhet som mål. De målinriktade handlingarna i definitionen syftar mot frågan Vad 

gör vi när vi samverkar? Den avgränsade gruppen syftar mot frågan Vilka samverkar vi 

om? Slutligen syftar definieringen av problem och syfte till frågan Varför samverkar vi? 

(Danermark, Englund & Germundsson 2010, s. 399). I sökt litteratur beskrivs 

samverkan i skolmiljö oftast utifrån det som sker mellan till exempel skola och 

socialtjänst eller skola och förskola. Eftersom vi som speciallärare har en egen examen 

anser jag dock att vi som yrkesgrupp kan bidra med en egen yrkeskunskap och därmed 

samverka utifrån denna med ämneslärarna i matematik. I examensordningen för 

speciallärarprogrammet (SFS 2008:132) används begreppet samverkan vid två tillfällen. 

Dels när det handlar om att samverka med berörda aktörer för att utföra och genomföra 

åtgärdsprogram samt när specialläraren ska förstå vidden av samarbete och samverkan 

med andra yrkesgrupper. Min tolkning är att berörda aktörer och andra yrkesgrupper 

skulle kunna vara ämneslärare i matematik. Detta styrks av Svensk standard för 

yrkesklassificering där ämneslärare på gymnasiet, speciallärare och specialpedagoger 

beskrivs under samma huvudgrupp men som tre olika yrkesgrupper (www.scb.se).  

Även i läroplanen för gymnasiet används begreppet samverkan. Där fastställs att alla 

som arbetar i skolan ska ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande” (Skolverket, Läroplan, 2011b, s.11) men även att det finns olika vägar att 

gå för att nå kunskapen samt olika sätt att utforma undervisningen.  

Varför vi bör ha denna samverkan anser jag beror på de undermåliga resultat som 

redovisats tidigare i inledningen. Frågan är dock hur samverkan skulle kunna se ut, vad 

den behöver för att utvecklas och hur specialläraren i den kan få utrymme att använda 
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sin kompetens både mot kollegor och elever. När, var och hur kommer specialläraren in 

i bilden, är det som en förebyggande åtgärd eller när problemen redan uppstått ”När 

ämneslärarna i matematik uppmärksammat och identifierat inlärningssvårigheter hos en 

elev ska speciallärare kallas in för att ge experthjälp (SOU 2008:109, s. 208). 

Specialläraren ska med andra ord dels fungera som stöd för matematiklärarna att 

utveckla sitt arbete men även stötta olika elever och på olika sätt (Jakobsson & 

Lundgren, 2013).  

Denna studie har som övergripande syfte att få kunskap om huruvida samverkan 

mellan matematiklärare och speciallärare eller specialpedagog existerar ute i 

verksamheten och hur den i så fall beskrivs av dem själva. Studien kommer att belysa 

både organisatoriska och didaktiska aspekter av samverkan. Här är även intressant att 

närmare försöka förstå vilka hinder och möjligheter som beskrivs av informanterna när 

samverkan diskuteras.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att nå en fördjupad kunskap om huruvida matematik- och 

speciallärare samt specialpedagoger samverkar i matematikundervisningen. Där 

samverkan sker är syftet att sätta fokus på både organisatoriska och didaktiska aspekter. 

Studien avser att avgränsa sig till ämnes- och speciallärare i matematik samt 

specialpedagoger som arbetar på gymnasiet och undervisar i kurs Ma1. 

 

Frågeställningar:  

- Vad gör ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen när de samverkar? 

- Vilka elever samverkar ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen om?  

- Vilka mål med samverkan beskrivs av ämnes- och speciallärarna samt 

specialpedagogen?  

- Vilka hinder och möjligheter för samverkan beskrivs?  
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3 Teori 

I följande teoriavsnitt beskrivs först olika specialpedagogiska perspektiv, det särskilda 

stödet ur ett historiskt perspektiv, organisation av undervisningen och samverkan. 

Avsnittet avslutas sedan med communities of practice samt matematik och lärande.  

3.1 Specialpedagogiska perspektiv  

Det finns flera sätt att se på specialpedagogik och belysa den via olika perspektiv. 

Perspektiv är inte något som eleven personligen bär utan det ”utvecklas i specifika 

sociala och kulturella sammanhang och som framförallt finns i interaktion och 

kommunikation mellan människor” (Nilholm, 2007, s. 20). Specialpedagogik kan dels 

delas upp i det kompensatoriska, det kritiska eller dilemmaperspektivet och dels i det 

punktuella, det kategoriska och det relationella (a.a., von Wright, 2001).  Val av 

perspektiv beror på hur man ser på eleven och dennes skolsituation. Både det 

kompensatoriska, punktuella och kategoriska perspektivet har det gemensamt att de alla 

sätter fokus på och belastar den enskilde individen med problemet. Här sorteras 

personer utifrån olika neurologiska och psykologiska förklaringsmodeller. Perspektivet 

sätter fokus på elevens förmågor och egenskaper vilket leder till felsökning där 

lösningen blir kompensatoriska åtgärder för att rätta till problemet. Det blir eleven med 

problem (Nilholm, 2007, Sjöberg, 2006, von Wright, 2001).  

Om man istället väljer det kritiska eller relationella perspektivet sitter inte 

problemet i personens egenskaper, det påverkas istället av sociala processer utanför 

personen och behovet bör istället förstås i dess kontext. Plockar man in perspektivet i 

skolans värld blir det skolan som får ta ansvar för att ”vara en god miljö för den 

mångfald som barn representerar” (Nilholm, 2007, s. 39). Läraren tittar istället på hela 

elevens situation vilket medför att begreppet kan förklaras med att eleven är i problem. 

Här kan eleven få hjälp med att ta sig ur problemet genom att skolan ser över sin 

organisation och olika pedagogiska och strukturella åtgärder. I detta sammanhang bör 

man även se elevernas olikheter som en tillgång i skolans arbete (Engström, 2003, 

Nilholm, 2007, Sjöberg, 2006, von Wright, 2001). Valet av perspektiv kan få 

”långtgående konsekvenser för den enskilde elevens självbild” (Sjöberg, 2006, s. 36). 

Slutligen kan man även välja dilemmaperspektivet som beskriver just dilemmat med att 

det inte alltid är så lätt att handskas med att elever är olika. Här måste man granska var 
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och när problemen uppstår, hur olika roller ser på problemet och vem som besitter 

makten att beskriva problemet (Nilholm, 2007, Engström, 2003).  

Den specialpedagogiska verksamheten har genom tiderna grundat sig på det 

kategoriska perspektivet. Persson (2008) ställer sig frågan varför det tar så lång tid att 

föra över verksamheten mer åt det relationella perspektivet. Dagens ekonomiska läge 

kan vara ett av svaren, med minskade ekonomiska ramar används de flesta resurserna 

till att göra akututryckningar med siktet inställt på de elever som har socioemotionella 

störningar. Istället bör specialpedagogiken ses ur det relationella perspektivet och 

därmed sätta fokus på mer långsiktiga lösningar och blanda in alla lärare (a.a.).  

 

3.2 Det särskilda stödet ur ett historiskt perspektiv 

I slutet av 1800-talet ansåg många att de svaga, som de då kallades, var en belastning 

för de andra i skolan. I skolberedningen från 1957 hamnade fokus på att det var eleven 

som hade svårigheterna. I Lgr 69 fanns det en önskan om att eleven istället skulle 

integreras i sin klass och att alla svårigheter inte enbart berodde på eleven utan även på 

skolans miljö. Satsningen på specialundervisning gav dock inte önskvärt resultat och i 

den kommande SIA-utredningen beskrevs en av anledningarna till detta, att de som 

bedrev specialundervisningen inte alltid var specialutbildade pedagoger. Det fanns även 

tankar om att man ville se den specialpedagogiska metodiken genomtränga allt arbete i 

skolan. I Lgr80 skrivs en önskan om att specialundervisningen ska verka preventivt och 

förhindra att elever får svårigheter i skolan. I slutet av 90-talet skedde en minskning av 

stöd till elever som var i behov av det. Specialpedagogikens funktion är att sätta in 

insatser när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson, 2008). 

Under perioden 1989-2008 har olika beskrivningar av särskilda stödinsatser 

använts. Särskilt vid två tidpunkter under denne period kan specifika händelser pekas ut 

som senare bidragit till ett förändrat perspektiv vad gäller formen av det särskilda 

stödet. I början av 1990-talet var fokus på resultat och måluppfyllelse vilket gjorde att 

det var eleverna som inte nådde målen som fick tillgång till stödet. Gruppen vidgades så 

småningom till att även innefatta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

vilket fick till följd att det tillkom andra expertgrupper runt eleverna. I dokument som 

granskats från den aktuella perioden skrivs det relationella perspektivet fram men 

stödets utformning påverkas också av både den medicinska och 

funktionshinderdiskursen. Det andra perspektivskiftet ägde rum 2008 när SOU-

utredningen om En hållbar lärarutbildning lades fram (Isaksson, 2009). I utredningen 
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beskrivs hur tankarna med den nya speciallärarutbildningen är att speciallärarna ska 

arbeta direkt med eleverna utifrån ett individperspektiv (SOU 2008:109, s 208).  Den 

nya speciallärarutbildningen infördes 2008 och har som mål att leda till fördjupade 

kunskaper och färdigheter inom vald specialisering (Persson, 2008). I utbildningsplanen 

för speciallärarprogrammet (SFS 1993:100) beskrivs att specialläraren dels ska kunna 

samarbeta och samverka men även ha kunskap och förståelse om elevers 

matematikutveckling, stödja elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare men även kunna analysera svårigheter för 

elever i de lärmiljöer de får sin undervisning (a.a.). Beroende på hur man ser på 

skolsvårigheter antingen det är eleven som bär på problemet eller det är ett resultat av 

det samspel som hela tiden sker runt eleverna kommer åtgärderna att se olika ut. 

Antingen kallar man in en expert som tar med sig eleven utanför klassen och åtgärdar 

den eller låter alla runt eleven få ett gemensamt ansvar för att undervisningen ska 

fungera utifrån ett inkluderande synsätt (Isaksson, 2009). 

3.3 Organisation av undervisningen 

3.3.1 Inkludering  

Historiskt sett kan man se att frågan om var eleverna skulle undervisas 

diskuterades redan i slutet av 1800-talet. Redan då togs frågan upp huruvida eleverna 

påverkades av uteslutning när de avvek från rådande norm ”positiva effekter av 

segregerande utbildningsmiljöer var svåra att finna” (Persson, 2008, s. 34). Om man 

som elev blir bortplockad från sin ordinarie klass och placeras i en särskilt anpassad 

grupp där omgivningen bedömer att eleven får ett bättre stöd talar man om segregering. 

Om eleven däremot både tillhör sin klass och får sitt stöd där talar man om inkludering 

(Vernersson, 2002). Skolverket (2011a) beskriver inkludering som en komplex fråga 

och att både den sociala och didaktiska inkluderingen kan ses som ett centralt problem 

för lärarna. Skolan bör under hela elevens skolgång ha fokus på att alla är en tillgång i 

klassrummet och utgå från både individ-, grupp- och organisationsnivå 

(Skolinspektionen, 2012b). Giota & Emanuelsson (2011) kan i sin studie se ”att en 

utveckling kan skönjas mot en ökad segregering av elever i behov av särskilt stöd 

snarare än en utveckling mot inkluderande undervisning” (a.a., s. 54). 

Inkludering kan även beskrivas utifrån tanken att den har tre olika sidor; en 

rumslig, en social och en didaktisk. Den rumsliga kan liknas vid att eleven rent fysiskt 

befinner sig med övriga klasskamrater och deltar i deras aktiviteter. Den sociala är hur 
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mycket eleven deltar socialt med kamrater och lärare. Den didaktiska slutligen beskriver 

hur väl materialet eleven arbetar med utvecklar dennes matematiska lärande (Asp-

Onsjö, 2008). I ämnet matematik handlar det inte bara om elever som är i 

matematiksvårigheter utan även de elever som har särskild förmåga i ämnet. Dessa 

elever kan när de är rumsligt och socialt inkluderade bli utsatta för både acceleration 

och berikning. Om undervisande lärare ser på innehållet i ämnet som något man bara 

ska jobba sig igenom kan dessa elever få accelerera sig igenom kursen 

(Vetenskapsrådet, 2012). I klasser med stor spridning på resultat ställs stora krav på 

läraren att individualisera undervisningen. Detta innebär att innehåll och metoder 

anpassas istället för att dela upp eleverna i homogena grupper utifrån olika nivåer 

(Engström, 2003). 

3.3.2 Nivågruppering 

Engelska studier visar att både elever i matematiksvårigheter och elever med särskild 

förmåga missgynnas av nivågrupperingar. De lågpresterande upplevde sig som 

stämplade efter att de blivit placerade i denna grupp och nivån på uppgifterna de fick 

var för låg. De högpresterande upplevde att deras undervisning hade för högt tempo 

men även att det var svårt att berätta om de hade svårigheter vilket fick dem att känna 

sig stressade. Sammanfattningsvis visade resultaten att alla dessa elever låg på lägre 

nivå jämfört med kontrollgrupper med blandade grupper (Boaler, 2011). Andra problem 

som kan uppstå när elever nivågrupperas är att det är svårt att avgöra vilken grupp varje 

enskild elev ska delta i, att valet kan diskriminera elever som inte är skolanpassade samt 

att när eleven väl har hamnat i en grupp kan det vara svårt att byta och därmed fastna i 

fel grupp. Andra negativa faktorer kan vara att det även inom de homogena grupperna 

finns drag av heterogenitet och att elevernas självkänsla kan påverkas negativt. Här tål 

det även att beakta att eleven kanske bara har svårigheter inom delar av kursen (Wallby, 

Carlsson & Nyström, 2001).  Om man vill förändra undervisningen är nivågruppering 

inget effektivt sätt eftersom det är en organisatorisk åtgärd, istället bör fokus ligga på 

vilka undervisningsmetoder som används (Engström, 2003). Begreppet dold 

nivågruppering används när elever inom en klass/grupp arbetar utifrån sin egen takt så 

kallad hastighetsindividualisering. Dessa elever kan riskera att antingen hamna efter och 

inte hinna alla moment och på så sätt missa delar av kursinnehållet eller riskera att inte 

få möjlighet att utveckla exempelvis det muntliga resonemanget med andra i klassen. 

Detta är den vanligaste formen av anpassning som skolan erbjuder för elever och det 

allmänna uttrycket för den är arbete i egen takt. Det kan via den hög nivån av 
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självständigt arbete leda till att eleven blir mindre engagerad i skolarbetet (Wallby m.fl, 

2001; Vinterek, 2006). Utöver hastighetsindividualisering finns även individualisering 

som handlar om innehåll, omfång, nivå, material eller metod samt val av miljö och 

anpassning av denna (Vinterek, 2006).  

3.3.3 Differentiering  

Det finns skiljelinjer mellan pedagogisk och organisatorisk differentiering. Den 

pedagogiska handlar om att läraren ska tänka på att alla elever lär olika och har olika 

förkunskaper, därmed måste undervisningen anpassas till eleverna och kan inte vara 

likadan för alla. För att komma ifrån detta formar skolor ibland grupper med liknande 

behov och förkunskaper och får därigenom organisatorisk differentiering (Persson, 

2008; Wallby m.fl., 2001). Differentiering kan även delas upp i en yttre och en inre. 

Den yttre utgår från styrdokumenten där Ma1 kan ses som exempel på detta med tanke 

på uppdelningen utifrån yrkesförberedande kontra högskoleförberedande program i 

Ma1a, b och c (Skolverket, 2011b). Den inre differentieringen däremot handlar om att 

den enskilda skolan organiserar olika grupper utifrån exempelvis ambitionsnivå hos 

eleverna och blir därmed en form av nivågruppering (Wallby m.fl, 2001).  

3.4 Samverkan  

I läroplanen för gymnasiet beskrivs att samverkan ska ske mellan alla i skolan, 

”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 

2011b, s. 10).  Begreppet samverkan kan definieras på olika sätt beroende på i vilka 

sammanhang det används (Uhr, 2011). I Svenska akademiens ordlista beskrivs 

samverkan som en sammanslutning av personer för att uppnå ett gemensamt 

eftersträvansvärt mål men även i betydelsen att utöva en verksamhet tillsammans 

(Svenska akademien). En liknande definition används i denna studie ”medvetna 

målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2000, s. 15). ). Den beskrivna 

definitionen bryr sig inte om ifall det handlar om att personer enbart byter information 

eller om de har en gemensam verksamhet som mål. De målinriktade handlingarna syftar 

mot frågan Vad gör vi när vi samverkar? Den avgränsade gruppen syftar mot frågan 

Vilka samverkar vi om? Slutligen syftar definieringen av problem och syfte till frågan 

Varför samverkar vi? Alla frågorna syftar till att alla inblandade ska samverka med sikte 

på barnets bästa.  
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För att lyckas med samverkan krävs en tydlig styrning från ledningen i frågor som 

att bistå med resurser och tid men även ge mandat för samverkan. Samsyn är ett viktigt 

begrepp när det gäller samverkan, det handlar om att se varandras kompetenser men 

även olikheter och hur dessa kan tillföra verksamheten något. Här behöver även olika 

yrkesroller göras tydliga för alla inblandade (Danermark m.fl. , 2010). Enligt Svensk 

standard för yrkesklassificering tillhör ämneslärare i matematik, speciallärare och 

specialpedagoger tre olika yrkesgrupper (www.scb.se). Det är när förväntningar på 

varandra på en arbetsplats är oklara som det kan bli problem i kommunikationen. För att 

undvika detta bör man diskutera vilka olika förväntningar man har på varandra utifrån 

olika yrkesroller (Hanssen & Rökenes, 2007). Via interaktion kan man nå en helhet som 

är större än delarna som varje enskild deltagare bar med sig in i den aktuella samverkan 

(Jacobsson & Lundgren, 2013).  Danermark (2000) menar att samverkan är en 

möjlighet till utveckling. När den sker mellan yrkeskategorier som snickare och 

elektriker råder det sällan någon konkurrens mellan dem, snickaren utför sina åtaganden 

och elektrikern sina. När det handlar om yrken som arbetar med människor råder ofta 

motsatsen viket påverkar sättet att samverka. En annan påverkansfaktor när det gäller 

samverkansprocessen är om det är ojämna maktförhållanden mellan deltagarna, vilket är 

vanligt inom vissa yrkeskategorier. Om dessa skillnader blir för stora kan det påverka 

det fortsatta arbetet. Här underlättar det med öppenhet mellan deltagarna och för att nå 

positiva resultat bör man diskutera vilka synsätt som förekommer i gruppen (a.a.).  

Samverkan kan beskrivas utifrån fyra olika nivåer; på den lägsta nivån tar man in 

en yrkesgrupp för att få tips och råd i ett ärende, på andra nivån lägger man till 

varandras insatser för att nå bättre resultat – verksamheterna genomför dock arbetet var 

för sig, på tredje nivån skapas nya arbetsformer och deltagarna genomför ett gemensamt 

arbete. Den sista nivån handlar om när två verksamheter går ihop som exempelvis skola 

och förskola (Danermark, 2000).  Även Häggqvist (2004) beskriver dessa fyra nivåer 

där kännetecknet är att högre nivå motsvarar ökad interaktion mellan deltagarna. 

Nivåerna är samråd (konslutation), samordning (koordination), samverkan 

(kollaboration) och sammansmältning (integration). 

Samverkansperspektivet kan även beskrivas som ett uppifrånperspektiv och 

inkluderar flera delar; yrkeskontexten, egenperspektivet, den andres perspektiv och den 

intersubjektiva upplevelsegemenskapen. I egenperspektivet funderar personen över sina 

egna tankar och ställer frågor som Vad känner jag i den här situationen. Sedan går 

personen vidare för att se på den andre och försöker förstå händelsen utifrån dennes 



  
 

11 
 

perspektiv. Frågor att använda är Hur ter sig det här ur den andres perspektiv? I den 

intersubjektiva upplevelsegemenskapen går man vidare och tittar på vilka gemensamma 

utgångspunkter man har och vad man är ense om. Position fyra slutligen, 

samverkansperspektivet, kan liknas vid ett metaperspektiv där man iakttar perspektiven 

i sig vilket ger förutsättningar att prata om och analysera själva kommunikationen med 

frågor som Hur kan vi hitta en gemensam utgångspunkt som båda tycker är 

meningsfull? När samverkan sker mellan flera yrkesgrupper kan det kallas samverkan 

på tvären. Det är viktigt att man vid denna samverkan inte sätter fokus på själva mötet 

utan istället riktar det mot den aktuella personen eller händelsen som är anledningen till 

den aktuella samverkan. Här bör även bestämmas tider för denna samverkan så man har 

ett forum för att diskutera olika lösningar, vem som har ansvar för de olika delarna och 

hur man ska följa upp arbetet (Hanssen & Rökenes, 2007).   

Samverkan kan ses som ett gemensamt och fortlöpande utvecklingsarbete mellan 

de som deltar. Målet kan vara att nå ett förbättrat byte av information mellan deltagarna, 

att leta efter gemensamma lösningar på problem som uppstått eller att genomföra en 

förändring i systemet. Det behövs en långsiktig utvecklingsprocess och en gedigen vilja 

att satsa på förändring för att lyckas nå en samverkan som består men även att 

samverkan integreras i den reguljära verksamheten (Eriksson, Lindencrona, Olsson & 

Puskeppeleit, 2007).  

3.4.1 Handledning 

Handledning kan ses som ett verktyg som professioner kan använda sig av för att 

tillvarata och utveckla sin kompetens. Den utgår från de behov och den kompetens som 

deltagarna har och skapas utifrån aktuella händelser och frågeställningar som deltagarna 

varit med om i sin verksamhet. Via handledningen får deltagarna möjlighet att reflektera 

både över sina erfarenheter rent praktiskt men även sina teoretiska kunskaper och bolla 

dessa mot varandra. För att lyckas med handledningen bör deltagarna delta frivilligt och 

ha som mål att utveckla sin kompetens. Som handledare kan man antingen ha en 

horisontell eller vertikal relation till de man handleder. Vid den horisontella relationen 

har handledaren och den eller de som ska handledas samma utbildningsbakgrund och 

tjänsteställe vilket leder till process mellan jämlikar. Den vertikala däremot är när den 

som handleder har längre utbildning och en högre status vilket kan leda till att 

handledarens ord lätt kan tas som de rätta lösningarna. Målet med handledningen är att 

”frigöra och utveckla den kompetens som deltagarna från olika professioner har” 

(Gjems, 1996, s. 21). Handledning kan ske både individuellt och i grupp, fördelen med 
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den senare är att deltagarna i en grupp lär av varandra eftersom mängden kunskap i 

gruppen är större än hos en enskild. Handledning innefattar fyra element: undervisning, 

stöd, utmaning och råd (Gjems, 1996).  

En form av handledning är kollegahandledning som kan beskrivas som små 

grupper på en arbetsplats som träffas regelbundet. I skolans värld skulle en sådan grupp 

exempelvis kunna diskutera undervisning, förhållande till elever och vidareutbildning. 

Den startar ofta utifrån tankar om att man i en grupp vill stötta och hjälpa varandra att 

klara av utmaningar i vardagen. Det handlar både om den enskilde lärarens egna 

utveckling men även att skapa en gemensam professionell yrkeskunskap, yrkesetik och 

praktik. Arbetsgången för kollegahandledningen kan beskrivas utifrån tre steg; 

förhandledning utifrån en utgångpunkt, genomförande av exempelvis en lektion då 

någon i gruppen agerar observatör och slutligen efterhandledning. Denna form kan även 

benämnas reflekterande handledning. Nyckelbegrepp i kollegahandledningen är 

reflektion, gemenskap och utforskande. Handledarens roll är att ställa frågor, få 

deltagarna att tänka nytt och se olika händelser utifrån nya perspektiv. För att undvika 

missförstånd bör gruppen därför klargöra sin syn på vad handledning innebär och 

handledarens roll. En missuppfattning som kan förekomma om handledning är att den är 

till för de som inte är skickliga nog (Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal, 1997).
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3.5 Communities of Practice – praktikgemenskaper 

Alla människor tillhör olika communities of practice eller praktikgemenskaper som 

denna studie valt att översätta begreppet. De existerar både på arbetsplatser och i 

privatlivet, de flesta har inget särskilt namn och det individuella medlemskapet kan 

skifta på en skala från kärnmedlem till medlem i utkanten. Begreppet 

praktikgemenskaper används för att beskriva när människor utifrån gemensam kunskap, 

intresse eller mål lär sig att göra något de redan kan på ett bättre sätt genom att 

interagera regelbundet med varandra (Wenger, 1998; Wenger, McDermott & Snyder, 

2002).  

 

Communities of practice are groups of people who share a 

concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who 

deepen their knowledge and expertise in this area by interacting 

on an ongoing basis (Wenger m.fl., 2002, s. 4). 

En praktikgemenskap kan ha olika form; den kan ha få eller många deltagare, vara 

varaktig under en kortare eller längre tid samt ha medlemmar som arbetar lokalt eller är 

geografiskt utspridda. Den kan även vara homogen med medlemmar från samma 

yrkesgrupp eller heterogen med medlemmar som har olika bakgrund, den kan utspela 

sig inom en enskild organisation eller mellan organisationer, uppstå spontant utifrån 

medlemmarnas behov och intresse av varandras kunskaper eller vara planerad av 

organisationen. Slutligen kan den även vara osynlig för både medlemmarna själva och 

omgivningen då exempelvis deltagarna byter kunskaper med varandra under 

gemensamma lunchträffar eller vara officiellt institutionaliserad i den ordinarie 

organisationen (Wenger m.fl., 2002, s. 24-27).  

 

What allows members to share knowledge is not the choice of a 

specific form of communication (face-to-face as opposed to 

web-based, for instance), but existence of a shared practice – a 

common set of situations, problems, and perspectives (Wenger 

m.fl., 2002, s. 25).  
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Oavsett vilken eller vilka av de beskrivna formerna en praktikgemenskap består av har 

de det gemensamt att de är en kombination av de tre delarna: domain, community och 

practice vilka i denna studie är översatta till domän, gemenskap och praktik. Kortfattat 

kan domänen beskrivas som det område som deltagarna redan till viss del har kunskap 

om och som fångar deras intresse. En tydligt formulerad kunskapsdomän kan hjälpa till 

att rättfärdiga praktikgemenskapen på arbetsplatsen. Utifrån detta intresse eller område 

agerar sedan praktikmedlemmarna och vidareutvecklar sina kunskaper genom att 

förhandla med varandra genom att diskutera, dela information och idéer, ställa frågor till 

och lyssna på varandra. Just förhandla är ett nyckelbegrepp inom en praktikgemenskap. 

Gemenskapen är med andra ord den relation och känsla av att tillhöra som byggs upp 

mellan deltagarna när de agerar tillsammans. Praktiken slutligen kan beskrivas som de 

resurser och strukturer som medlemmarna använder sig av i form av berättelser, 

information, idéer, verktyg, modeller för att lösa problem och dokument. Praktiken kan 

sammanfattas som den kunskapsbank som deltagarna utvecklar på sikt. Om man kan få 

dessa tre delar att fungera tillsammans kan en arbetsplats få en bas att utgå från där 

lärandet är i fokus. Den kan främja både utveckling och spridning av kunskap på den 

aktuella arbetsplatsen eller organisationen (Wenger m.fl., 2002; Snyder & de Souza 

Briggs, 2003).  

För att bygga en praktikgemenskap måste deltagarna interagera regelbundet, via 

detta samspel kommer de sedan allteftersom utveckla en gemensam syn på hur de ska 

sköta sin praktik. Deltagarna behöver dock inte ha samma åsikt hela tiden, 

förhandlandet av de olika åsikterna kan ibland fungera som en motor för att nå en 

gemensam syn. Varje person som deltar utvecklar sin egen plats och identitet genom det 

ömsesidiga engagemanget i gruppen. Det ömsesidiga engagemanget i sin tur innehåller 

inte bara den enskildes utan hela gruppens kompetens. Det kan liknas vid ett 

operationsteam där läkare, sjuksköterskor och övrig personal via det ömsesidiga 

engagemanget kompletterar varandra med sina överlappande kompetenser. Både i 

operationsteam och andra praktikgemenskaper är det viktigt att alla delar med sig av sin 

kunskap och sitt perspektiv för att nå den samlade kunskapen som är större än dess 

enskilda delar. Det handlar därmed om att både dela med sig av kunskap men även att 

vara mottaglig för andras kunskap eftersom syftet med en praktikgemenskap är att 

skapa, vidga och byta kunskaper och utveckla den individuella kapaciteten (Wenger 

m.fl., 2002).  
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När det gäller utvecklingen av en praktikgemenskap har fem olika steg 

observerats, som denna studie valt att översätta med: upptäcka/potentiella 

(discovery/potential), sammansmälta (coalescing), mogna (maturing), ta hand om 

(stewarding) och arv (legacy). Det första, potentiella upptäckarsteget, är då medlemmar 

med samma intresse befinner sig i ett rörligt nätverk. Det kan exempelvis börja med att 

en grupp personer på en arbetsplats börjar träffas efter att de insett att de delar både 

intresse och vissa problem samt har kunskaper som de kan tänka sig att delge varandra. 

De som deltar i detta läge blir troligtvis kärnmedlemmar i den kommande 

praktikgemenskapen och de som tar initiativ till att starta gemenskapen. Steg två, 

sammansmältningssteget, symboliserar när medlemmarna startar upp en 

praktikgemenskap utifrån insikten att det finns ett värde i att lära tillsammans. Här är 

det viktigt att erbjuda en miljö som tillåter medlemmarna att bygga relationer och få 

förtroende för varandra utifrån de intressen och behov som finns i gruppen. Här 

funderar man även på vilken kunskap som ska delas och hur den ska delas. Steg tre, 

mognadsfasen, är då gruppen mognar genom att skapa sig en egen identitet, den tar 

kommando över sin praktik och växer.  Medlemmarna har lärt känna varandra så pass 

mycket att de vet vem i gruppen som exempelvis gör djupa analyser eller vem som har 

kunskap men inte säger så mycket. Typiska aktiviteter är att arbeta med metoder, 

utveckla projekt och att utveckla medlemmarnas skicklighet och istället för att enbart 

byta information har man nu tagit steget vidare till att gå mer på djupet och bidra med 

olika perspektiv. En kritisk faktor i detta steg är när gemenskapen precis nått det 

beskrivna djupet på interaktion och gemenskapen börjar växa samtidigt som det 

kommer nya deltagare.  Här gäller det att hitta en balans mellan de gamla 

medlemmarna, vilka deltar i praktikgemenskapen för att vidareutveckla och fördjupa 

sina kunskaper, och de nytillkomna som inte har de andras baskunskaper. När 

praktikgemenskapen nått steg fyra, där man tar hand om varandra, är det viktigt att 

bibehålla energin i gruppen och fortsätta utvecklas samt vara mottaglig för både nya 

medlemmar och idéer. Slutsteget, transformationen, kan handla både om att 

gemenskapen backar tillbaka till ett tidigare stadie eller avslutas.  Varje enskild 

praktikgemenskap utvecklas olika, ibland följer den de beskrivna stegen ibland avviker 

den från stegen och backar, står stilla eller hoppar över ett steg. Om deltagarna upplever 

att de inte har tid, tillräckligt med engagemang eller ser vinsten med att delta finns 

risken att praktikgemenskapen inte kommer att utvecklas vidare (Wenger m.fl., 2002; 

Snyder & de Souza Briggs, 2003). 
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För att skapa en praktikgemenskap som utvecklas framåt kan man ställa vissa 

frågor. När det handlar om domänen; Vilka frågor bryr vi oss verkligen om? Vilket 

inflytande vill vi ha? När det handlar om gemenskapen och att utveckla relationer; 

Vilken roll ska deltagarna ha och hur ofta ska de träffas? Hur ska osämjor hanteras? När 

det slutligen handlar om praktiken; Vilken kunskap ska delas och utvecklas? Vilka 

lärandeaktiviteter ska ordnas?  Vissa praktikgemenskaper kommer att växa till sig 

spontant medan andra behöver uppmuntran i form av att exempelvis få sitt arbete 

värderat, att de får en särskild tid avsatt, tillgång till resurser men även uppmuntran att 

delta. Dessa åtgärder ökar möjligheten för praktikgemenskapen att öka sitt värde på den 

aktuella arbetsplatsen och bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Vinsterna 

med en praktikgemenskap kan ses både kort- och långsiktigt samt utifrån både individ- 

och organisationsperspektiv (se tabell 1). Kortsiktigt vinner medlemmarna exempelvis 

på att de kan få hjälp av gruppen när de har stött på en utmaning, både individen och 

organisationen gynnas även av att flera perspektiv vävs in via gruppens medlemmar 

(Wenger, 1998; Wenger m.fl., 2002). 

 

 Kortsiktiga värden Långsiktiga värden 
 

Fördelar för 
medlem 

Hjälp vid utmaningar.  
Tillgång till expertis.  
Förtrolighet med hur problem angrips.  
Roligt med kollegor.  
Mer meningsfullt deltagande.  
Känsla av tillhörighet.  

Förmåga att verkställa strategisk plan. 
Auktoritet med klienter.  
Kapacitet för projekt med 
kunskapsutveckling.  
Forum för benchmarking.  
Kunskapsbaserade allianser.  
Kapacitet att utveckla nya strategiska val. 
Möjlighet att förutsäga teknologisk 
utveckling.  

Fördelar för 
organisation 

Arena för problemlösning. 
Snabba svar på frågor. 
Reducering av tid och kostnader. 
Förbättrad kvalitet på beslut. 
Vidare perspektiv på problem.  
Samverkan/samordning mellan enheter. 
Resurser för att implementera strategier. 
Förmåga att ta risker med organisation som 
back-up. 

Strategiska förmågor.  
Hålla sig uppdaterad.  
Innovation. 
Bibehålla talanger 
Nya strategier.  

Tabell1. Short and long term value to organizations and community members (Wenger m.fl., 2002, s. 16, 

fritt översatt). 
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3.6 Matematik och lärande 

3.6.1 Kompetenser och förmågor  

Det danska KOM-projektet, Competencies and the Learning of Mathematics, startades 

år 2000 och hade som uppdrag att arbeta med kompetenser och lärande av matematik. 

Frågan som ställdes i projektet var What does it mean to master Mathematics? (Niss, 

2003, s. 5). För att behärska matematik måste eleven behärska matematiska 

kompetenser. KOM-projektet delade in dessa i åtta specifika kompetenser; tänka 

matematiskt, lösa problem, modellering, resonera, representationer, matematiska 

symboler och formalia, kommunicera matematik samt använda olika verktyg (Niss, 

2003). Kilpatrick (2001) använder begreppet Mathematical proficiency för att beskriva 

vad som krävs för att lära sig matematik. Han liknar det vid ett rep som i sin tur består 

av fem tvinnade trådar. Dessa benämner han conceptual understanding – att förstå 

matematiska koncept och operationer, procedural fluency – klara av procedurer, 

strategic comptence – strategisk problemlösning, adaptive reasoning – reflektera logiskt 

samt productive disposition – se användbarheten i matematiken (a.a., s. 5). I Sverige har 

vi i vår nya läroplan också olika förmågor som ska bedömas. När det gäller gymnasiet 

har det tagits fram sju förmågor som till viss del påminner om KOM-projektets; 

begrepp, procedur, problemlösning, matematiska modeller, resonemang, 

kommunikation och relevans (Skolverket, 2011b, s 10).  

3.6.2 Undervisningens innehåll i Ma1 

 Enligt kursplanen 2011 ska undervisningen i kurs 1 i matematik på gymnasiet 

behandla följande fem centrala innehåll: taluppfattning, aritmetik och algebra; geometri; 

samband och förändring; sannolikhet och statistik samt problemlösning. Under dessa 

fem områden varieras sedan innehållet beroende på om eleven läser 1a, 1b eller 1c. I 

kursplanen för matematik på gymnasiet beskrivs även hur läraren ska bedriva en 

undervisning som varierar både till form och sätt. Eleven ska ges möjlighet att delta i 

undersökande aktiviteter gärna i en för valt program relevant praxisnära miljö. Läraren 

ska även låta eleven få möjlighet att utveckla tron på sin egen förmåga och ge 

förutsättningar för att utveckla förmåga att använda och förklara betydelsen av 

matematiska begrepp. Under lektionerna ska eleverna få använda olika procedurer och 

lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg samt få formulera, analysera 

och lösa matematiska problem och utifrån dessa värdera valda strategier, metoder och 



18 
 

resultat. Utifrån en realistisk situation tolka och utforma en matematisk modell men 

även använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Eleven ska även 

utveckla förmågan att följa, föra och bedöma matematiska resonemang samt 

kommunicera matematiska tankegångar både muntligt, skriftligt och i handling. 

Slutligen ska undervisningen erbjuda eleven att relatera matematiken till andra ämnen 

inom den valda yrkesinriktningen både ur ett historiskt- och samhällsperspektiv 

(Skolverket, 2011b, s. 90-91). 

3.6.3 Undervisningens betydelse för lärandet  

Från att förut ha använt begreppet inlärning har man de senaste tjugo åren gått över till 

begreppet lärande istället. De perspektiv som används är det sociokulturella och 

situationistiska som kan beskrivas utifrån tanken att det är mer än elevens egna 

tankemönster och uppfattningar som styr dennes lärande (Håkansson & Sundberg, 

2012). 

 

Hur förståelsen för och uppfattningarna om undervisning och 

lärande utvecklas i specifika sammanhang och situationer som 

inte kan isoleras till individens kognitiva utveckling (a.a., 2012, 

s. 126).  

 

I en studie som handlar om Individrelaterade och organisatoriska skäl till elever i 

behov av särskilt stöd svarar dock nästan alla rektorer för år 7-9 att de ”uppfattar en 

elevs behov av särskilt stöd huvudsakligen som individbundet” (Giota & Emanuelsson, 

2011, s. 2). Att själva undervisningen eller förhållningssättet på skolan skulle kunna 

vara bärare av problemet nämndes ytterst sällan i enkätsvaren, endast en av tio 

deltagande rektorer nämner det (a.a.). 

I senare års forskning om hjärnan dyker uttrycket lärande för förståelse upp. Det 

är till skillnad från den som endast lär sig ytliga kunskaper den som istället förstår på 

djupet, ”förståelse för varför och hur och inte bara att” (Alexander & Wille, 2006 i 

Håkansson och Sundberg, 2012). De tankarna gör att det inte är fokus på om utan hur 

eleven lär, det vill säga om elevens lärande gör att den får en djupare förståelse. Fokus 

bör därför ligga på hur undervisningen utformas för att ge det beskrivna fördjupade 

lärandet (a.a.). Om eleverna undervisas med passiva metoder kommer de inte fokusera 

på att försöka förstå, resonera logiskt och tänka utan istället försöka komma ihåg 

metoder och följa dessa. Exempel på passiv undervisning är när läraren först står vid 
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tavlan och visar eleverna hur man räknar, eleverna antecknar och fortsätter sedan med 

liknande uppgifter via den givna metoden (Boaler, 2011). Detta kan liknas vid ett av två 

synsätt som beskrivs av Wenger (1998). Det första bygger på synen att kunskap består 

av delar utan sammanhang som paketeras i hjärnan via genomgångar av läraren och 

senare används i undervisningen. Det andra synsättet sätter istället fokus på att den 

lagrade informationen endast är en del av lärandet och därför plockas även andra delar 

in som sammanhanget runt informationen. Eleven får här möjlighet att involveras i 

aktiviteter, diskussioner och reflektioner som gör att kunskapen får en mening (a.a.). 

Studier har visat att elever som fått en mer problemlösande undervisning har större nytta 

av sin matematik även utanför skolan (Boaler, 2011).  

Matematik kan beskrivas som ett ämne där man lär sig delar som sedan byggs 

ihop till en helhet som i sin tur byggs på med nya delar som stärker helheten 

(Frederickson & Cline, 2009). När arbetet med ett arbetsområde påbörjas får inte 

undervisningen bli för abstrakt för fort, det måste vara en balans mellan konkret 

material och mer abstrakt arbete (Butterworth & Yeo, 2009). Begrepp och metoder bör 

exempelvis förankras hos eleven med hjälp av både konkret material och bilder 

(Sollervall, 2007). Detta kan ses som den första av fyra faser, den laborativa, där eleven 

använder konkret material vilket kan underlätta för elever som har 

arbetsminnesproblem.  Efter den utformas undervisningen utifrån de övriga tre faserna; 

den representativa, den abstrakta och sambandsfasen. I fas två saknas material och 

eleven får själv rita bilder vilket blir ett led till den tredje abstrakta fasen där eleven ska 

fördjupa och utvidga sin förståelse och använda symbolspråket.  I den sista fasen är 

lärarens uppgift att hjälpa eleven att se samband (Lundberg & Sterner, 2010). Med stöd 

i de enklare representationsformerna får eleverna ingångar till de mer abstrakta. Det går 

även lättare för eleven att genomföra säkra beräkningar om de har tillgång till fler 

tankeformer och representationer (Sollervall, 2007; MacIntosh, 2008).  

Lärande kan även ses utifrån fem principer där den första beskriver hur 

undervisningen utgår från där eleven befinner sig för att få en länk från den gamla 

kunskapen till den nya. Den följs av den andra principen som innebär att eleven själv 

måste delta aktivt i sitt lärande, läraren kan inte göra det åt eleven. Tredje principen 

beskriver att eleven måste samtala om sina uppfattningar i matematik, via samtalet 

stärks elevens matematiska språkutveckling. I den fjärde principen måste eleverna få 

förståelse för syftet med lärandet och i den sista principen har läraren en viktig funktion 

genom att ge eleven sådan feedback så eleven hjälps vidare i sitt lärande (Hodgen & 
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William, 2011). Den tredje principen har likheter med Boalers (2011) tankar om att 

elever som tillåts att prata och resonera kring matematik i klassrummet får tillfälle att nå 

en egen djupare förståelse “när vi verbaliserar matematiska tankar behöver vi 

rekonstruera dem i vårt inre, och sedan när andra reagerar på dem, då rekonstruerar vi 

dem igen” (a.a., s. 51). Detta signalerar att även de som lyssnar får möjlighet att 

tillgodogöra sig innehållet på ett bättre sätt än om de suttit själva och arbetat med 

problemet (a.a.). Studier har även visat att undervisning som innefattar bedömning för 

lärande, det vill säga att läraren ger eleverna kommentarer på genomfört arbete, gynnar 

elevernas lärande vilket kan liknas vid den femte principen av lärande (Hodgen & 

William, 2011; Boaler, 2011). 

Ungefär femton procent av undersökta skolor på gymnasiet får kritik för att de 

inte anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. Skolmyndigheten menar att om dessa anpassningar inte görs kommer inte 

eleverna att vara lika måna om sitt skolarbete och de kommer inte ges möjlighet att nå 

optimala resultat. Risken finns även att elever som upplever att skolarbetet är för lätt 

blir understimulerade och de som tycker att skolarbetet är ointressant eller inte ser 

någon nytta av kunskapen tappar lusten att lära (Skolinspektionen, 2012a).  

 

Det är just när diskrepansen mellan individens förutsättningar att 

prestera vad som förväntas möter de mål som ska uppnås, som 

behov av särskilt stöd uppstår… denna ”lika-för-alla” ideologi 

som ligger till grund för vad som får beteckningen 

”skolsvårigheter” och som får till följd att särskilt stöd behöver 

sättas in (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 48 ).  

 

3.6.4 Elever med särskilda behov i matematik 

Alla elever ska ha lika rätt till matematik oavsett egenskaper, bakgrund eller 

funktionsnedsättningar. Matematiken ska dock nödvändigtvis inte se likadan ut för alla 

utan bör anpassas utifrån individen (Jess, Skott & Hansen, 2011). Alla elever har olika 

behov i skolan och bör mötas utifrån dessa. Undervisningen bör inte bara varieras 

utifrån kontexten utan även utifrån den enskilde elevens förutsättningar 

(Skolinspektionen, 2010). Förutom elever med fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar finns det tre grupper som förekommer i de flesta klasserna i 
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dagens skola; elever i matematiksvårigheter, elever med särskild förmåga och 

tvåspråkiga elever (Jess m.fl., 2011).  

Matematiksvårigheter kan delas in på olika sätt, ett av dem är allmänna och 

specifika matematiksvårigheter. Engström (2003) pekar på att det inte finns någon 

forskning som säger att elever som har specifika matematiksvårigheter har behov av 

särskilda metoder när det gäller undervisning. De behöver inte annat material utan kan 

undervisas som elever i allmänna matematiksvårigheter. Därför väljer Engström att 

benämna dessa elever med begreppet elever i behov av särskilt stöd i matematik och 

som alternativ ett begrepp som myntades av Magne (1998), elever med särskilda 

utbildningsbehov i matematik, SUM-elever. Definition av SUM-elever är ”att inte 

uppnå läroplanens utbildningsmål eller, uttryckt på annat sätt, att inte få betyget 

godkänd i matematik är Särskilt utbildningsbehov i matematik (SUM)” (Engström & 

Magne, 2006, s. 11). SUM-undervisningen bör dels utgå ifrån erfarenheter som eleverna 

bär med sig till skolan – deras livsvärld men även att det matematiska innehållet blir 

begripligt och ger mening (a.a.). I FN:s definition av handikapp eller 

funktionsnedsättning beskrivs att man ska sätta fokus på brister i omgivning och i 

aktiviteter i samhället. Därför bör begreppet elever i matematiksvårigheter användas 

istället för elever med matematiksvårigheter (FN, 2008; Jess m.fl., 2011).  

Orsaker till att vissa elever misslyckas i matematik kan härledas både till 

medicinska/neurologiska orsaker, psykologiska orsaker som bristande motivation eller 

koncentrationssvårigheter, sociologiska orsaker som exempelvis miljöfaktorer men även 

rent didaktiska orsaker som felaktiga undervisningsmetoder (Engström, 2003). 

Sociologiska orsaker som kan påverka en elevs matematikutveckling kan vara att denne 

inte har de förkunskaper som krävs för kursen men även kulturskillnader mellan lärare 

och elev (Jess m.fl., 2011). En alternativ förklaring till svårigheter i matematik är 

strukturella orsaker som storleken på gruppen som undervisas och en undervisning som 

inte är rätt för den enskilde eleven eller gruppen (Ginsburg i Sjöberg, 2006). Det kan 

även handla om att eleven behöver mer tid för att genomföra olika moment och befästa 

dem (Frederickson & Cline, 2009).  

Utmärkande kännetecken på elever som presterar på hög nivå i matematik är att 

de är mer motiverade, uthålliga och har en positiv syn på sina studier (Skolverket, 

2012c). Nyfikenhet är också en egenskap som träder fram hos dessa ungdomar 

(Petersson, 2010). När man ska identifiera dessa elever räcker det inte med vanliga test 

utan man behöver även observera eleven vid till exempel problemlösning, ha en dialog 
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med lärare, föräldrar och kamrater men även bedöma deras kreativitet, lösningar av 

problem och uppträdande i matematiska sammanhang (Sheffield, 1999, i Jess m.fl., 

2011). Ytterligare kännetecken är att de framgångsrika eleverna använder just 

framgångsrika strategier. Det handlar inte om elever som föds med särskilda 

matematikgener utan istället om elever som haft en omgivning som stöttat dem i deras 

utveckling av de framgångsrika strategierna (Boaler, 2011). 

Tvåspråkiga elever behöver ofta lägga mer kraft på att avkoda en text vilket 

medför att det tar längre tid att ta till sig uppgiften. I matematik handlar det om att 

kunna tolka all information för att sedan kunna avgöra hur uppgiften ska lösas. För 

dessa elever är det därför viktigt hur en uppgift utformas och vilka ord och begrepp som 

används. Det är inte bara matematiska begrepp som är svåra att tolka utan också ord 

som exempelvis avrunda, avvika och avsätt. Dessutom kan beskrivningarna i 

uppgifterna orsaka problem eftersom dessa elever oftast inte bär med sig samma kontext 

som övriga elever i klassen (Skolverket, 2008).  

3.6.5 Motivationens och självförtroendets betydelse i lärandet  

Motivation är en viktig del i det pedagogiska arbetet och kan härledas till tidigare 

erfarenheter och bemötande (Jenner, 2004). Motivation kan även beskrivas som lust och 

vilja att lära (Börjesson, 2000). Alla elever bär på olika bagage, några har positiva 

erfarenheter från skolan och bär på känslan av att de kan medan andra har negativa 

erfarenheter och bär på känslor av att inte kunna och att de är dumma. Detta påverkar i 

sin tur elevens förutsättningar att bli studiemotiverad ”Att en elev inte är 

studiemotiverad beror på en mängd tidigare situationer i klassrummet där man som elev 

mött sina begränsningar istället för sina möjligheter” (Börjesson, 2000, s. 33). En elev 

som innerst inne vill förändras men har svårt för att berätta det för sin omgivning kan 

antingen signalera att han är omotiverad eller att han är rädd för att misslyckas. Följden 

blir att omgivningen måste göra en tolkning som i sin tur påverkar hur den fortsatta 

interaktionen blir och vilka förväntningar som ställs på eleven. Det är hela tiden lärarens 

uppgift att förstå sin elev och inte tvärtom. ”Det handlar om att se den andre som person 

och inte som en sak som ska åtgärdas. Eleven… kan ha problem, men han/hon är inte 

problemet” (Jenner, 2004, s. 23). I motivationsarbetet med elever är det tre delar som är 

viktiga, den första är motivation som inre faktor, även kallad drivkraft. Den andra är 

yttre eller inre mål, där de yttre handlar om höga betyg, pengar eller beröm medan de 

inre målen kan handla om glädje och stolthet. Den tredje är det samspel som sker 

mellan den inre drivkraften och de uppsatta målen (a.a.) 
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4 Metod  

I detta kapitel beskrivs vilka val som gjorts och vilka beslut som tagits under studiens 

gång. Först beskrivs forskningsansats följt av val av instrument, urval och utarbetande 

av instrument. Kapitlet avslutas med etiska åtaganden och tillvägagångssätt.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter  

Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats. Hermeneutik kan beskrivas som en 

tolkningslära där exempelvis läsning av en text kan exemplifiera den hermeneutiska 

cirkeln. I läsandet av texten går man i förståelse från de små beståndsdelarna, orden, till 

satser och meningar för att slutligen förstå hela texten (Molander, 2003). 

Hermeneutiken kan även beskrivas som ”man måste förstå det hela ur det enskilda och 

det enskilda ur det hela” (Gadamer, 2002, s. 137). Molander påpekar dock att ”helheten 

är mer än summan av sina delar” (a.a., s. 233). När man sedan läser samma text igen har 

man en ny förförståelse som gör att man tolkar den på ett nytt sätt, därav begreppet 

hermeneutisk cirkel (a.a.; Gadamer, 2002). Själva analysarbetet börjar i letandet efter 

utdrag i transkriberingen efter olikheter som framträder. Dessa kan sedan undersökas 

utifrån två sammanhang: forskaren kan välja att gå in i ett tema och jämföra mellan de 

olika respondenterna eller välja att granska en enskild intervju och vad som visar sig i 

den. Via detta sätt att arbeta får man ta del av dels ett antal olika sätt att se på ett 

fenomen men även olika sätt att uttrycka sig som informant (Marton & Booth, 2010). 

Hela tiden handlar det dock om tolkningar vi gör för att förstå och få grepp om den 

undersökta verkligheten (Thurén, 2007).  

4.2 Val av instrument 

Valet att göra en intervjuundersökning grundade sig på en önskan att nå, ”en större 

möjlighet att få riklig information, att gå på djupet” (Carlström & Hagman, 1995, s. 64). 

Intervjun rör sig mellan två nivåer; på den ena nivån kan intervjun liknas vid ett samtal 

mellan två individer. På den andra nivån, metanivån, försöker den som intervjuar locka 

fram tankar som den intervjuade tidigare inte tänkt (Marton & Booth, 2010). I en 

intervju handlar det alltid om hur en person ser på något eller har uppfattat något utifrån 

sina egna erfarenheter (Fangen, 2011). I studien används en semi-strukturerad form av 

intervju vilket innebär att den som intervjuar har större möjlighet att ställa uppföljande 

frågor till de svar som upplevs angelägna. Strukturen i intervjun, med ett visst antal 

frågor, underlättar när intervjusvaren ska jämföras (Bryman, 2006).   



24 
 

 

4.3 Urvalsgrupp 

Då syftet med denna studie är att nå fördjupad kunskap om matematiklärares, 

speciallärares och specialpedagogers samverkan i matematikämnet föll det sig naturligt 

att genomföra intervjuer med just dessa yrkesgrupper på gymnasieskolor. Ytterligare ett 

krav var att de intervjuade skulle haft Ma1a och/eller Ma1b kursen i sin tjänst det 

senaste året eller i sin tjänst som speciallärare/specialpedagog varit knuten till lärare 

som undervisar i Ma1a och/eller Ma1b. Studien genomfördes inte på författarens egen 

skola utan istället valdes undersökningsgruppen ut på skolor i andra kommuner via 

snöbollsurval, som till viss del är ett bekvämlighetsurval. Snöbollsurvalet innebär att 

den som genomför studien först tar kontakt med ett antal personer som är intressanta för 

studien och via dem sedan skaffar ytterligare informanter (Bryman, 2011).  

Första försöket att få kontakt med informanter till studien genomfördes genom att 

skicka ut en förfrågan till två rektorer på två olika gymnasieskolor och fråga om de hade 

specialpedagoger/speciallärare och ämneslärare i matematik som var intresserade av att 

delta i studien. En av rektorerna förmedlade kontakt med skolans specialpedagog som 

sedan förmedlade kontakt med en ämneslärare på skolan. Den andra rektorn visade, via 

mail, ett positivt intresse och uppgav ett namn på en lärare som även fick 

informationsbrev om studien. Läraren hörde dock inte av sig trots mail som var riktat 

direkt till denne. Strategin ändrades efter detta på grund av två anledningar; dels var 

tiden knapp men även att det i samtal med studiekamrater med flera visade sig att det 

ofta är specialpedagoger som sitter på dessa tjänster på gymnasiet. Eftersom studien i 

första hand är riktad mot ämnet matematik var det intressant att hitta speciallärare som 

arbetade med detta i sin tjänst och dessutom gärna hade den formella utbildningen för 

detta. Författaren tog därför kontakt med en kursansvarig på ett universitet som har 

speciallärarutbildningen och fick en lista på de som gått utbildningen och arbetar på 

gymnasiet. Det skickades sedan ut en gemensam förfrågan om intresse för studien som 

även innehöll en förfrågan om de som kunde delta även kunde förmedla en kontakt med 

en ämneslärare på gymnasiet. Två speciallärare svarade ja och dessa kunde även 

förmedla kontakt med ämneslärare på sina respektive skolor.  

Det är svårt att avgöra i förväg hur många personer som ska intervjuas i en studie. 

Ett alternativ är att fortsätta med intervjuerna tills mättnad uppnås, vilket betyder att 

intervjuerna pågår tills inga nya svar ges. En användbar teknik i det fallet är att först 

genomföra ett par intervjuer och sedan bryta för analys och vid behov fortsätta 
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(Eriksson-Zetterquist & Ahrne i Ahrne & Svensson, 2012). Tiden var dock en kritisk 

faktor i studien och det fanns därför behov av att begränsa antalet intervjuer och i stället 

gå på djupet i de som genomfördes. Valet blev därför att genomföra intervjuer på tre 

gymnasieskolor och på varje skola intervjua en ämneslärare i matematik samt en 

speciallärare eller specialpedagog. Alla informanter har fått fingerade namn, 

ämneslärarnas namn börjar på M och de som tjänstgör som specialpedagoger eller 

speciallärare har fått namn som börjar på S.  

Maria är ämneslärare i matematik och har undervisat i 16 år på en skola i södra 

Sverige. På samma skola arbetar Simon som specialpedagog. Han har arbetat i 13 år och 

just nu är halva hans tjänst riktad mot matematik medan den andra halvan är en 

administrativ tjänst.  Mirjam är ämneslärare och har undervisat 5 år på gymnasiet. På 

hennes skola arbetar Sofia heltid som speciallärare i matematik. Hon är utbildad 

speciallärare mot matematik och har arbetat som det i 7 år. Monika slutligen är också 

ämneslärare och har undervisat i 7 år. Skolans speciallärare heter Susann och har arbetat 

heltid som speciallärare i matematik i ca 3 år, även hon är utbildad speciallärare i 

matematik.  

4.4 Utarbetande av instrument  

Valet att genomföra en semi-strukturerad intervju beror på önskan att låta de intervjuade 

få möjlighet att utveckla sina svar. Vid intervjuerna användes en intervjuguide med 

frågeteman. Vid konstruktionen av frågorna fokuserades på att hitta frågeställningar 

som gav möjlighet att ta reda på respondenternas egna uppfattningar och vad de har 

erfarit (Bryman, 2006). Först utarbetades en stomme till en semi-strukturerad 

intervjuguide, denna omarbetades sedan till två intervjuguider: en för ämneslärare i 

matematik och en för specialpedagog/speciallärare (se bilaga 1 och 2). Intervjuguiden är 

indelad i fem underrubriker; bakgrund, samverkan utifrån ett organisatoriskt perspektiv, 

samverkan ur ett didaktiskt perspektiv, samverkan i framtiden och övriga frågor. De 

inledande frågorna om bakgrundsuppgifter handlar om vilken tjänst de intervjuade har, 

hur många år de har arbetar och hur de har möjlighet att påverka hur de samverkar kring 

elever i ämnet matematik.  En av de avslutande frågorna i intervjuguiden; Har du några 

fler tankar kring begreppet samverkan? lades till eftersom det är vanligt att 

informanterna i slutet av intervjun kommer på mer om ämnet (Bryman, 2006). För att 

fånga in så stor bredd och djup som möjligt konstruerades även följdfrågor till vissa 

frågor (Fangen & Sellerberg, 2011). Före genomförandet av de ordinarie intervjuerna 
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genomfördes en förenklad variant av pilotintervju där en annan lärare tittade igenom 

frågorna för att ge respons på om frågorna skulle täcka in det som studien handlar om.  

Risken vid en intervju är att informanten anpassar sina svar utifrån vem 

intervjuaren är och vad de tror att intervjuaren förväntar sig för svar. Dilemmat är dock 

att det är svårt att hitta förhållanden som är helt neutrala. Vid konstruktionen av 

frågorna till intervjun var det därför viktigt att formulera frågorna så inte bara 

informantens åsikter blev synlig utan att de grävde djupare till informantens 

uppfattningar (Kroksmark, 2007).  

 

4.5 Etiska åtaganden 

Vid alla studier bör Vetenskapsrådets principer (2002) beaktas för att 

respondenterna ska skyddas. Principerna består av fyra krav på genomförandet; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. När förfrågan om 

deltagande skickades ut gavs en kort information om studiens syfte i 

informationsbrevet. Där informerades även om att intervjuerna skulle bandas för att öka 

tillförlitligheten, att respondenterna när som helst fick avsluta intervjun eller välja att 

inte svara på frågor och att det bara är den som genomför studien och dennes handledare 

som kommer att ha tillgång till det transkriberade materialet.  Slutligen informerades 

även om att intervjun beräknades ta mindre än en timma i anspråk. Materialet som 

samlas in kommer enbart att användas till denna studie (a.a.).  

 

4.6 Genomförande och bearbetning 

De två första informanterna fick förfrågan om att delta i studien via mail till 

ansvarig rektor. I förfrågan till rektor skickades med ett informationsbrev om studiens 

syfte (se bilaga 3). Kontakten med specialpedagogen sköttes nästan enbart via mail där 

också tid bestämdes för intervju. Några dagar före intervjun skickades intervjuguiden ut 

till specialpedagogen. Intervjun med Simon genomfördes på hans arbetsrum och inför 

intervjun hade Simon skrivit ner kortfattade svar på en intervjuguide som intervjuaren 

erhöll. Efter att ha tittat igenom svaren genomfördes intervjun för att få ytterligare 

kommentarer och breddning av svaren. Efter genomförandet av intervjun följde Simon 

med till den aktuella ämnesläraren, Maria för att boka tid. Intervjun med Maria 

genomfördes vid ett senare tillfälle på hennes skola i en större öppen lokal som Maria 

själv valt.  
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Intervju med de två speciallärarna bokades via mail (se 4.3). Speciallärarna 

ordnade i sin tur kontakt med ämneslärare i matematik och även dessa kontaktades via 

mail. Dessa fyra intervjuer genomfördes via Skype eftersom avståndet inte gav 

möjlighet att genomföra dem via besök. Tre av intervjuerna via Skype genomfördes 

utan bild på grund av att tekniken fungerade bättre då. Alla informanter fick 

intervjuguiden skickad till sig ett par dagar före intervjun för att ge utrymme att fundera 

på frågeställningarna. Före intervjun var alla informerade om och godkände att 

intervjuerna bandades. Först genomfördes en provskype med en bekant för att prova ut 

lämplig form av inspelningsverktyg. Inspelningen gjordes via inspelningsapp på både en 

telefon och en Ipad för att säkerställa kvaliteten på materialet. Transkriberingen gjordes 

samma dag som intervjun genomfördes eller dagen efter för att säkerställa att allt var 

inspelat och för att ha intervjuerna färskt i minnet. Vid transkriberingen skrevs nästan 

allt det sagda ner ord för ord utom vissa sekvenser som bedömdes vara irrelevanta för 

studien.  

För att kunna tolka och analysera det empiriska materialet används teoriavsnittet 

som en fiktiv person att bolla med. Det mesta materialet i teoriavsnittet skrevs före 

intervjuernas genomförande medan vissa delar lades till eller omarbetades efter 

intervjuerna. Efter att intervjuerna transkriberats lästes de igenom för att hitta tankar och 

begrepp som både visade på likheter men även skillnader i de intervjuades svar. Här 

tittades dels på varje enskild respondents svar, dels specialpedagogen/speciallärarnas 

svar, dels ämneslärarnas svar samt alla svar som helhet. Hela tiden skrevs stödord i 

marginalen för att underlätta bearbetningen. Dessa stödord fördes sedan in i tankekartor 

där samverkan låg som huvudbegrepp och Danermarks (2000) något omskrivna 

frågeställningar utifrån definitionen av samverkan fick agera underrubriker; Vad gör vi 

när vi samverkar? Vilka samverkar vi om? Varför samverkar vi? samt hinder och 

möjligheter för samverkan eftersom det i lärarnas svar kan skönjas svar som visar på 

just hinder och möjligheter. Under varje frågeställning hittades sedan olika teman som i 

resultatdelen presenteras som underrubriker. För att styrka de tankar som informanterna 

delger i intervjuerna används citat från informanterna i resultatdelen.  
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5 Resultat och analys 

Studiens resultat presenteras utifrån en omarbetning av Danermarks (2000) tre 

frågeställningar om samverkan; vad ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen 

gör när de samverkar, vilka elever de samverkar om och varför samverkan sker. 

Analysen görs utifrån teoriavsnittet.  

5.1 Vad ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen gör när de 
samverkar  

Både ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen ger exempel på vad de gör när 

de samverkar med varandra. Generellt ger speciallärarna fler exempel på samverkan 

både vad gäller den som sker i nuläget men även om önskad framtida samverkan. 

Samverkan bedrivs både mellan ämneslärare och specialpedagog eller speciallärare men 

även mellan de två sistnämnda. Teman som visar sig i informanternas svar är; 

inofficiella kontakter, officiella kontakter, didaktisk samverkan, stöd i och utanför 

klassrummet och handledning.  

5.1.1 Inofficiella kontakter 

De inofficiella kontakter som beskrivs av informanterna är mail- och telefonkontakt 

men även stämma av efter lektioner, i korridoren eller på lunchen.  

Sofia beskriver hur det hela tiden är matematikläraren som har ansvar att kontakta 

henne vid behov av stöd för elever ”det är matteläraren som signalerar till mig, 

matteläraren har hela tiden huvudansvaret” (Sofia). På Marias skola brukar 

ämneslärarna oftast anmäla behov av stöd till skolans specialpedagog Simon via mail 

eller direktkontakt. Även Mirjam beskriver att mycket av kontakten med både 

specialpedagog och speciallärare sker genom att prata med dem när de träffas i 

korridoren, spontanbesök eller att de bestämmer tid för möte. På Mirjams skola hade 

man ingen speciallärare tidigare utan skickade elever till en närliggande skola, hon 

upplever därför att det nu är positivt att ha fysisk tillgång till en speciallärare som hon 

kan söka upp vid behov. Även Sofia har inofficiella kontakter med ämneslärarna via 

mail och snabba avstämningar i slutet av lektioner. Monika ser tiden för kontakter med 

specialläraren som en kritisk faktor, oftast blir det ett mail ”nu är det det här som gäller 

idag och du får de här eleverna och det är detta det handlar om” (Monika). Monika 
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beskriver även att det blir mycket prat när hon och specialläraren springer på varandra i 

korridoren eller vid lunch.  

 

Det blir mycket korridorsnack… man tar det i korridoren på väg 

till eller från lunchen eller man tar det under lunchen och så 

vidare istället för ja regelbundna möten, så det blir snabba möten 

(Monika) 

 

Istället för att alltid delta på ämneskonferenserna har Simon kontakt med alla 

matematiklärarna varje vecka. Han beskriver att han ofta hinner prata med lärarna 

mellan varje gång eleverna ska komma till honom eftersom han arbetar på en mindre 

skola. Det är inte alltid det är Simon som tar kontakten ibland är det ämnesläraren. 

Dessa kontakter kan handla om att stämma av efter att eleverna har gjort ett prov och 

diskutera hur de ska gå vidare. Susann har också det mesta av sin kontakt med 

matematiklärarna genom att de söker upp varandra när de ”behöver diskutera elever och 

så” (Susann).  

I En hållbar lärarutbildning (SOU2008:109) beskrivs att det är ämnesläraren som 

ska kalla in specialläraren när det upptäcks att en elev har inlärningssvårigheter i 

matematik. Här finns tydliga likheter med Sofias sätt att arbete, då hon låter 

matematikläraren ha det yttersta ansvaret för att signalera till henne när elever behöver 

stöd.  

I informanternas berättelser kan man även se likheter med det första potentiella 

steget till en praktikgemenskap som handlar om det rörliga nätverket. Flera av 

informanterna beskriver hur de söker upp varandra både fysiskt och via mail för att ta 

del av varandras tankar och förhandla om både elevärenden och hur de ska arbeta vidare 

utifrån ett specifikt moment i matematiken. Det gemensamma intresset eller domänen 

kan i det här fallet beskrivas som viljan att få eleverna att utveckla sitt lärande i 

matematik. Berättelserna signalerar även att omgivningen inte har insett värdet av dessa 

inofficiella möten, praktikgemenskapen blir med andra ord osynlig (Wenger m.fl, 2002; 

Snyder & de Souza Briggs, 2003).  

5.1.2 Officiella kontakter  

De officiella kontakter som beskrivs av informanterna är avstämning efter fördiagnoser 

samt via olika förbokade möten som överlämning från grundskolan, 
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mitterminskonferenser och ämnesträffar. Dessa möten är beslutade av rektor och är ett 

fast inslag i skolornas verksamhet.  

Sofia beskriver hur hon och ämnesläraren stämmer av elevernas resultat efter att 

de har genomfört den årliga diagnosen från Förstå och använda tal (MacIntosh, 2008) i 

början av höstterminen. Även Marias och Monikas skola genomför diagnoser tidigt på 

läsåret med alla nya elever. Monika berättar att resultaten analyseras av Susann som 

sedan återkopplar till ämneslärarna. Susanns första tankar om hur samverkan bedrivs är 

att hon och ämneslärarna inte har haft några schemalagda möten under det gångna 

läsåret förutom överlämning från grundskolan och ett möte i slutet av läsåret då året 

summeras ”I år har vi inte haft några regelbundna såna möten eller schemalagda” 

(Susann).  

Alla tre skolorna har regelbundna ämnesträffar, det skiljer sig dock åt hur ofta och 

vilka som deltar. Ämneslärarna på Marias skola träffas på ämnesträffar i matematik 

varannan vecka, specialpedagogen Simon deltar vid vissa träffar ”I ämnesgruppen deltar 

han ju när vi har behov av att han deltar” (Maria). Enligt Mirjam är deras speciallärare 

Sofia alltid med på skolans ämnesmöten. Sofia själv uttrycker att hon vill ha en dialog 

med matematiklärarna och därför prioriterar ämnesmötena ”Prioriterar mina möten med 

mattelärarna, dom är oerhört viktiga för att skapa denna dialog på ett vettigt sätt” 

(Sofia). Utöver dessa möten skulle Sofia dessutom vilja ha en fast enskild tid på 20-25 

minuter med de ämneslärare hon kommer att arbeta med nästa läsår. På de nuvarande 

ämnesträffarna diskuteras bland annat hur man ska kunna stötta de ”svaga”, Sofia 

skjuter in att det som gynnar dessa elever gynnar alla ”det som hjälper de svaga 

eleverna hjälper ju alla” (Sofia). Även Monikas och Susanns skola har ämnesmöten en 

gång i månaden då allmänna mattefrågor lyfts, där finns dock ingen fast punkt som rör 

specialundervisningen. Monika menar att det hade varit bra att ha regelbundna träffar 

med specialläraren men att det redan är så mycket möten.  Det är svårt att hinna med 

fler om inte något plockas bort.  

 

Ja å ena sidan hade det varit bra, andra sidan har vi ju så --- 

mycket möten på alla håll och kanter så det blir för mycket om 

det blir det också (Monika).  

 

Sofia försöker hålla sig uppdaterad när det gäller ny forskning och brukar berätta på 

ämnesträffarna om hon lagt ut någon ny länk på det lokala forumet ”kanske är det här 
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något som intresserade någon” (Sofia). Hon lyfter även andra frågor på ämnesmötena, 

just nu diskuteras frågan om varför man alltid börjar med hela aritmetiken istället för att 

dela upp det på de övriga områdena i kursen. Varför frågan lyftes var för att Sofia sett 

att många elever misslyckas med första provet vilket i sin tur kan leda till dåligt 

självförtroende. Från och med nästa läsår kommer Monikas och Susanns skola ha ett 

gemensamt schemalagt möte varje vecka för ämneslärare och speciallärare. Där 

kommer det dels att vara fortbildning och dels finnas utrymme för att diskutera elever. 

På Marias skola har man mitterminskonferenser där man bland annat diskuterar vilka 

elever som kan behöva extra stöd i matematik, efter dessa möten brukar dock tillgången 

på specialpedagog vara ”rätt så dålig” vilket gjort att Maria redan tidigare under 

terminen tar en inofficiell kontakt med specialpedagogen för att säkerställa stödet.  

Alla tre skolorna använder sig av en fördiagnos i början av höstterminen för att få 

reda på elevernas förkunskaper. Detta skulle kunna ses som ett exempel på ett 

utgångsläge för första principen för lärande, vilket innebär att undervisningen ska utgå 

från där eleven befinner sig (Hodgen & William, 2011).  En sociologisk faktor som kan 

påverka en elevs matematikutveckling är annars om eleven inte har rätt förkunskaper för 

den aktuella kursen (Jess, Skott &B Hansen, 2011). Detta kan upptäckas via de förtest 

som informanterna beskriver.  

Monikas och Susannes skolas planer på ny form av veckomöten till kommande 

läsår stämmer väl överens med läroplanens beskrivning av att det krävs att alla på 

skolan ska samverka med varandra för att nå en god miljö för utveckling och lärande 

(Skolverket, 2011). För att samverkan ska ha möjlighet att lyckas krävs det i sin tur att 

skolledningen avsätter både tid och resurser vilket Monikas och Susanns skola har gjort 

(Danermark m.fl, 2010). De planerade mötena där ämneslärare och speciallärare ska 

träffas regelbundet kan även liknas vid tredje nivån av samverkan vilken innebär att nya 

arbetsformer skapas och deltagarna genomför ett gemensamt arbete. Simons fall, han är 

enbart med vid behov på ämnesträffarna, kan istället tolkas som första nivån av 

samverkan då man plockar in en yrkesgrupp för att få tips och råd i ett ärende 

(Danermark, 2000).  

De planerade träffarna kommande läsår hos Monika och Susann stämmer även väl 

in på beskrivningen av steg två för en praktikgemenskap där deltagarna har insett att det 

finns ett värde i att träffas regelbundet för att skapa, byta och vidga sina kunskaper.  

Genom att göra detta kommer gruppens gemensamma kompetens att öka.  Det 

gemensamma intresset eller domänen kan i deras fall beskrivas som att de vill utveckla 
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både sin kunskap om eleverna men även sina didaktiska kunskaper via Smartboard som 

här kan liknas vid praktiken. Via dessa träffar kommer de att förhandla om innehållet, 

interagera och utveckla gemenskapen. Sofias beskrivning kan tolkas som att hennes 

grupp delvis är i steg två. De träffas regelbundet på ämnesträffar och Sofia ger exempel 

på två punkter som skulle kunna stämma in på beskrivningen av att lärandet i gruppen 

vidgas. Dels beskriver Sofia hur hon delger nya forskningsresultat till de som vill ta del 

av det och dels hur hon lyft frågan om varför man alltid börjar med aritmetiken i kurs 1. 

För att fullt ut befinna sig i steg två bör man i gruppen ha en gemensam diskussion om 

både forskningsresultaten och aritmetikens upplägg (Wenger m.fl, 2002; Snyder & de 

Souza Briggs, 2003). Sofia uttrycker vidare en önskan om att inte bara träffa 

ämneslärarna på ämnesträffarna utan även ha en egen tid med dessa för att diskutera 

elevlösningar. Detta kan ses som en önskan om utveckling vilket stämmer väl överens 

med Danermarks (2000) tankar om att samverkan är en möjlighet till just utveckling.  

För att nå goda resultat via samverkan behövs vidare en öppen dialog, vilket 

beskrivs av speciallärare Sofia. Hon upplever att man redan i nuläget vågar prata om 

problem i ämneslaget och att det därför finns förutsättningar att utvecklas vidare 

(Danermark, 2000). Detta är en av de fördelar för organisationen på kort sikt i en 

praktikgemenskap, att det finns en arena för problemlösning och att den via alla 

deltagare erbjuder vidare perspektiv på problemet. Det finns även både kort- och 

långsiktiga värden på individnivå med de planerade träffarna mellan speciallärare och 

ämenslärare; förtrolighet för hur problem angrips och möjlighet att utveckla nya 

strategiska val (Wenger m.fl., 2002). Det Sofia beskriver visar även på ett intresse av att 

inte bara fokusera på hur hon själv upplever en situation utan även intresse av hur 

situationen ter sig för de andra i ämnesgruppen. Enligt Hanssen & Rökenäs (2007)  

tankar om samverkan ur ett uppifrånperspektiv rör man sig från egenperspektivet till 

den andres perspektiv för att slutligen landa i ett metaperspektiv där deltagarna 

diskuterar hur de ska hitta en gemensam utgångspunkt (a.a.).  

5.1.3 Didaktisk samverkan  

Den didaktiska samverkan som beskrivs av respondenterna är den som sker när 

ämnesläraren lämnar över prov och planeringar till specialläraren men även hur 

eleverna ges möjlighet att få höra en genomgång flera gånger och på olika sätt. Det ges 

även exempel på när speciallärare tar emot eleverna för att de ska få göra omprov, få 

prov upplästa eller använda konkret material.    
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Även om specialpedagogen inte är med rent fysiskt under lektionstid skildrar 

Maria hur hon samverkar med Simon genom att alltid lämna sina planeringar och prov 

till honom. Hon lämnar även tillbaka rättade prov för att Simon ska kunna gå igenom 

innehållet med eleverna ”på så sätt samverkar vi ju om innehållet” (Maria). De träffas 

däremot inte för att diskutera olika metoder och hur innehållet presenteras för eleverna. 

Maria beskriver hur eleverna först får höra genomgångar av henne och sedan av 

specialpedagogen, de får höra det ”en gång till, med ett annat språk” (Maria). Det kan 

även handla om matematiska begrepp som behandlats på matematiklektionerna som 

Simon kan förklara en gång till för eleven. Monika har under senaste året arbetat med 

flipped classroom, som innebär att hon före lektionen filmar en genomgång som 

eleverna får tillgång till via telefon eller dator. Detta påminner om Marias beskrivning 

av att ämnesläraren först har genomgång och sedan specialläraren. I detta fall sker det 

dock digitalt vilket gör att alla elever i klassen har tillgång till samma genomgång 

oavsett om de har sin undervisning hos speciallärare eller ämneslärare. Tanken är att de 

ska titta på lektionsgenomgången före lektionen och därefter jobba med innehållet 

antingen hos läraren eller specialläraren, detta har dock inte fungerat fullt ut.  

Mirjam beskriver en elev som hade svårigheter med området algebra vilket ledde 

till att hon pratade med specialläraren om en lösning för det aktuella området. Eftersom 

eleven först inte ville gå ifrån klassen följde Mirjam med eleven till specialläraren där 

denne bland annat fick arbeta via Smartboard. Det fick till resultat att eleven klarade 

algebran och var nöjd med lösningen. Ibland ber eleverna ämnesläraren att de ska få 

göra sina prov hos Simon för att få möjlighet att få provet uppläst. Simon beskriver 

även hur han använder ”alternativa sätt” i sin undervisning ”mycket dialog och 

reflektion… grundlig genomgång i vad eleven inte riktigt förstått, befästa det som gåtts 

igenom i klassen, repetition eller att eleven reflekterar och förklarar ett moment 

(Simon). Andra alternativa lösningar som respondenterna ger exempel på är möjligheten 

att få tillgång till annat material. Både Susanns och Sofias klassrum är fyllda med 

konkret material för att kunna erbjuda variation i undervisningen med sådant material 

som ämnesläraren inte använder i ordinarie undervisning. Sofia beskriver även hur hon 

när hon haft elever i mindre grupp upptäckt vad de har svårt med och sedan kan 

förmedla detta till ordinarie lärare som kanske inte märkt det på grund av att det är svårt 

att upptäcka i en stor klass. Sofia poängterar dock att det alltid är matematikläraren som 

talar om vad denne vill ha hjälp med, ibland kan det handla om att en elev ska göra 

omprov i exempelvis sannolikhet och därför behöver arbeta med det hos specialläraren.   
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Exemplen som informanterna beskriver har drag av att elevernas lärande ses 

utifrån det sociokulturella perspektivet. I och med alla anpassningar som sker runt 

eleven när det gäller både möjlighet att få det matematiska innehållet presenterat på 

olika sätt, av olika pedagoger och i olika miljöer tyder det på att pedagogerna är 

medvetna om att det är mer än elevens egna tankemönster och uppfattningar som styr 

deras lärande (Håkansson & Sundberg, 2012).  

Simon beskriver vikten av att eleverna ges möjlighet att repetera, reflektera över, 

resonera och befästa det de arbetat med i klassen, vilket kan tolkas som att han vill att 

de ska få en förståelse för varför och hur istället för enbart att, det vill säga nå en 

djupare förståelse (Alexander & Wille, 2006 i Håkansson & Sundberg, 2012; Boaler, 

2011). Det går också att utläsa att speciallärarna är måna om att inte bara använda 

abstrakt arbete i sin undervisning utan även ge möjlighet till förståelse via konkret 

material som de har i sina klassrum (Butterworth & Yeo, 2009; Lundberg & Sterner, 

2010).    

5.1.4 Stöd i och utanför klassrummet  

Hur skolorna har valt att samverka om stödet till eleverna skiljer sig till viss del på de 

tre skolorna. En av skolorna har valt att förlägga allt stöd hos lärare och specialpedagog 

utanför klassrummet. De två andra har en blandning av stöd i klass och utanför klass, 

dock mestadels utanför men har tankar om att förändra detta till mer stöd direkt i 

klassrummet.  

Maria föredrar att stödet från specialpedagogen läggs utanför klassrummet och 

ordinarie undervisningstid även om hon är medveten om att forskningen periodvis säger 

motsatsen, här visar Maria en berg- och dalbana med handen. När hon tänker tillbaka 

kan hon dock ge exempel på tillfällen då det hade varit bra att ha haft extra stöd i 

klassrummet. Hon hade vid det tillfället en elev med bokstavsdiagnos som inte ville gå 

iväg till specialpedagogen. I det fallet tror Maria att det hade gynnat både eleven ifråga 

och de övriga eleverna om det hade funnits möjlighet till stöd i klassen. Istället för att 

vara lärare upplevde hon att hon blev en ordningsvakt i klassrummet. Mirjam däremot 

anser att stödet rent generellt bör vara en blandning av stöd i och utanför klass. I nuläget 

handlar det dock mest om att specialläraren tar ut eleverna från klassrummet. När hon 

beskriver speciallärarens roll ser hon specialläraren som en som hjälper till i 

undervisningen. Även Monika ser helst att utformningen av stödet är blandat och ger 

som exempel att det ofta sitter en elev i varje klass som har extra svårt för matematik. 

Dessa elever tror hon skulle behöva undervisning i mindre grupp, hon tror vidare att de 
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skulle behöva gå där på heltid. Simon beskriver att han tidigare har provat att arbeta mer 

inne i klassrummet men att han numera gått över till att enbart arbeta utanför klassen 

eftersom han och ämneslärarna upplever att det fungerar bäst. 

 

Då koncentrationssvårigheter, brist på uthållighet och det sociala 

trycket att inte visa sina svagheter gör arbete i klass ineffektivt 

(Simon) 

 

Sofia beskriver hur hon det senaste året varit med om en förändring i sättet att samverka 

med ämneslärarna. Förut var det mer att arbeta i efterhand med de elever som inte 

klarade kursen på ordinarie tid, nu och framöver är tanken istället att specialläraren ska 

delta mer ute i klasserna och arbeta förebyggande. Det är dock svårt att få tiden att räcka 

för detta arbetssätt.  

 

Idag är jag ute i klass så mycket som möjligt, jag är själv på 

skolan och skulle egentligen behöva dela mig, lägga mig i 

karbonpapper (Sofia)  

 

Sofia problematiserar tanken att vara ute i klass dels utifrån kollegornas perspektiv men 

även utifrån varje enskild elevs behov när det gäller stödets utformning. När det gäller 

kollegorna har hon märkt ett visst motstånd hos vissa lärare, att de inte känner sig 

bekväma med att hon är med i klassrummet ”andra är inte helt bekväma med att jag går 

in i klassrummet, tycker att det är lite jobbigt att ha mig där ibland” (Sofia). När det 

gäller elever i behov av stöd beskriver Sofia dessa som alla elever som ”faller utanför 

ramarna vid en klassrumsundervisning” (Sofia). Det går därför inte att säga att stödet 

ska utformas på ett sätt utan man måste titta på hur man löser varje enskilt fall. Det 

viktigaste tycker dock Sofia är att eleverna får det stöd de behöver under pågående kurs 

och inte efter kursens slut, som var mer vanligt förut. Hon har som mål att komma ut i 

alla klasser minst en gång per vecka och i vissa klasser fler gånger. Även Susann har 

många tankar om hur hon skulle vilja arbeta med mer fokus på individuella lösningar 

nästa läsår. Hon vill tillbringa mer tid i klasserna i början av läsåret för att lära känna 

vilka elever som behöver stöd; vilka som ska plockas ut i mindre grupper direkt, de som 

behöver hjälp en gång per vecka eller i vissa ”lägen” eller vilka som vill komma utanför 

ordinarie lektionstid. Susann nämner även att hon skulle vilja delta mer i 



36 
 

klassrumsundervisningen genom att samundervisa med ordinarie lärare men även för att 

avdramatisera sig själv som speciallärare, så eleverna får lära känna henne. På det sättet 

blir steget inte så långt om de skulle behöva gå till henne senare för att få stöd. Inför 

kommande läsår planerar Mirjam och hennes kollegor att förändra sitt arbetssätt. 

Mirjam kommer att vara ansvarig för själva genomgången på lektionen medan 

specialläraren Sofia kan vara med i klassrummet för att bilda sig en uppfattning om 

vilka som ”hänger med”. Sedan kan specialläraren ha en genomgång till med de som 

inte hänger med.  

Delar av informanternas berättelser stämmer in på andra nivån av samverkan som 

innebär att både ämnesläraren och specialpedagogen/speciallärarna bidrar med sina 

kompetenser i arbetet med eleven men genomför arbetet var och en för sig (Danermark, 

2000). När elever har svårigheter i matematik kan läraren antingen kalla på en expert 

som tar med eleverna utanför klassen som beskrivs på Simons skola och hur det tidigare 

varit på de två andra skolorna eller tänka utifrån ett inkluderande synsätt och låta alla 

inblandade pedagoger ha ett gemensamt ansvar för att undervisningen ska fungera. På 

Simons skola går visserligen eleverna till honom som expert men det sker inte på 

ordinarie undervisningstid utan  istället på håltimmar eller efter skoltid. Eleverna får på 

detta sätt förutsättningar för att bli både rumsligt och socialt inkluderade i sin ordinarie 

klass på ordinarie lektioner och borde även ha möjlighet att bli didaktiskt inkluderade 

eftersom de får stöd hos Simon på extra tid (Asp-Onsjö, 2008). De andra två skolorna 

använder sig av en blandning av att en expert plockar ut eleverna och att experten 

kommer in i klassen. När specialläraren kommer in i klassen finns det förutsättningar 

för att alla de tre inkluderingarna kan uppfyllas. Om specialläraren istället plockar ut 

elever från ordinarie lektion kan det i vissa fall handla om att eleverna istället är 

segregerade eftersom de varken är rumsligt eller social inkluderade. I den utplockade 

gruppen har de dock möjlighet att bli didaktiskt inkluderade enligt speciallärarna 

eftersom de får ett stöd som gynnar deras matematiska lärande (a.a., Vernersson, 2002). 

Det går att skönja en klar förändring i två av skolornas nuvarande och planerade sätt att 

utforma stödet. Till skillnad mot Giotas & Emanuelssons (2011) resultat där de pekar på 

en ökad risk för segregering beskriver speciallärarna istället att de tar sikte på att röra 

sig från den segregerande undervisningen till den mer inkluderande. Persson (2008) 

låter dock förstå att det tar tid att förändra och att alla lärare måste involveras för att det 

ska fungera.  
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5.1.5 Handledning  

En av informanterna beskriver en önskan om att inte bara samverka utifrån 

elevperspektivet utan även kollegeperspektivet.  

Sofia har en vision om att handleda kollegor via kollegaskuggning eller som hon 

uttrycker det en ”ligth version” av Learning study. Hon handleder till viss del redan i 

nuläget men är lite försiktig eftersom det är nytt både för henne och hennes kollegor. 

Sofia ser dock en stor ”utvecklingspotential” för detta arbetssätt. Som exempel på ett 

innehåll för en Learning study nämner hon bråk och att målet är att få igång en 

diskussion om var inom bråk eleverna får problem men även hur lärarna ska samverka 

kring vad som händer i klassrummet och ställa frågor som ”vad sa vi, vad gjorde vi”. 

Här ser hon olika roller, läraren kan ha fokus på eleverna och genomgången medan hon 

själv skulle kunna sätta fokus på läraren. Utifrån detta skulle de sedan kunna ha en 

dialog och tillsammans reflektera över lektionen.  

Sofia jämför med hur man ser på handledning inom handikappomsorgen, där 

handledning efterfrågas av de anställda som något positivt. I skolans värld upplever hon 

istället motsatsen ”då tycker man att nu kommer någon in och talar om för mig vad jag 

ska göra” (Sofia).  Hon poängterar dock att det inte handlar om person utan istället 

lärandesituationen. Sofia vill utveckla sin roll framöver och inte bara vara en extra 

vuxen och stötta eleverna utan även stötta läraren i dennes roll.  

Upplevelsen Sofia har av att man inom skolans värld tolkar handledning som 

något negativt stämmer med den vanliga missuppfattningen att handledning är till för de 

som inte är tillräckligt skickliga (Lauvås, Hofgaard & Handal, 1997). Detta står i 

kontrast till den handledning som beskrivs av Gjems (1996) där det handlar om att 

frigöra och utveckla de inblandades kompetens. Detta känns igen när Sofia beskriver att 

hon har testat handledning och ser en utvecklingspotential för arbetssättet. Även Lauvås 

m.fl. (1997) menar att det handlar både om att utveckla den enskilde läraren men även 

gruppen då man tar sikte på att bland annat skapa en gemensam professionell 

yrkeskunskap.  

 

 

5.2 Vilka elever ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen samverkar 
om  

Bland informanernas tankar kring vilka de samverkar om kan följande teman urskiljas; 

olika kurser och elever med olika behov. 
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5.2.1 Olika kurser 

Eleverna som ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen samverkar om återfinns 

i Ma1-kursens alla tre inriktningar. Informanterna har dock olika erfarenhet av i vilken 

delkurs det finns störst behov av samverkan. De beskriver också olika bakgrund till 

behoven.  

Sofia låter förstå att före den nya läroplanen var det mest elever på 

yrkesprogrammen som behövde stöd men i och med GY2011 finns det ett ökat behov 

av stöd bland elever som läser M1b via exempelvis samhälls- och estetprogrammet. 

Behovet på de yrkesförberedande programmen där man läser Ma1a kvarstår dock. Hon 

tror att det ökade behovet dels beror på de ökade kraven i kurserna men även på glappet 

mellan grundskolans gamla kursplan och gymnasiets nya. Maria och Simon har också 

sett ett liknande trendbrott på sin skola det gånga läsåret.  Elever som går på 

naturprogrammet har tidigare varit underrepresenterade vad gäller stöd från 

specialpedagog men nu efterfrågas stödet även bland dessa elever som läser Ma1c. 

Marias analys av varför det har blivit så är att eleverna inte klarar av tempoökningen 

från högstadiet och att de inte har rätt studieteknik.  

 

Jag har haft lite från NV förut men nu har dom samma 

hjälpbehov som alla andra det är ingen skillnad så det har 

snarare blivit en utjämning (Simon). 

 

Både Mirjam, Monika och Susann beskriver istället att det definitiv är i kursen Ma1a 

som stödbehovet är störst. Mirjam beskriver hur många av eleverna på ett av 

yrkesprogrammen hon arbetar på är praktiskt duktiga men däremot inte så 

studiemotiverade. Monika nämner istället låga förkunskaper som anledning när det 

gäller elever på yrkesprogram. Susann ser en skillnad på behovet när det gäller Ma1a 

och 1b. I M1a handlar det antingen om elever i matematiksvårigheter, omotiverade 

elever eller att matematik är tråkigt. I Ma1b däremot handlar det istället oftast om 

verkliga matematiksvårigheter.  

Den mest märkbara förändringen som informanterna beskriver när de jämför 

tidigare år med nuvarande år är det ökade behovet även på program som tidigare klarat 

sig med enbart ämnesläraren. Detta skulle som de utrycker det kunna bero på de ökade 

kraven via nya kunskapsmål och ökade krav på elever som läser Ma1b och 1c 

(Skolverket, 2011).   
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5.2.2 Elever med olika behov 

Samverkan bedrivs även utifrån elevers olika behov. Här nämns både elever i 

matematiksvårigheter, elever med särskild förmåga och elever som behöver repetera ett 

område eller inför exempelvis ett prov. Informanterna nämner även elever som inte 

orkar öva och elever som de kallar språkeleverna.  

När det handlar om elever i behov av stöd beskriver Sofia dessa som alla elever 

som ”faller utanför ramarna vid en klassrumsundervisning” (Sofia). Istället för att tänka 

statiska grupper har Mirjam gjort olika urval av elever som fått stöd av specialläraren 

Sofia en lektion per vecka det gångna läsåret. Antingen har det varit en grupp med 

”duktiga” elever som behöver utmanas, elever som är ”svaga” eller de som behöver en 

extra genomgång i ett moment. ”Det har varit dom svagaste och dom starkaste… men 

inte så mycket dom mitt emellan (Mirjam). När ämneslärarna i Ma1b vill samverka med 

Susann i Ma1b handlar det ofta om elever som har riktiga matematiksvårigheter, hon 

känner sig dock tveksam till att använda begreppet dyskalkyli. Maria beskriver även en 

annan grupp av elever, de som får svårigheter i matematik på grund av att de struntar i 

att öva. Hon anser egentligen inte att dessa elever bör få tid hos specialpedagogen men 

samtidigt har hon sett exempel på när elever fått denna hjälp att komma igång och 

resultatet blivit positivt. Ytterligare en grupp som också har behov av stöd från 

speciallärare är enligt både Maria och Simon ”språkeleverna”. De kan matematiken men 

får problem med språket och begreppen ”Sen har vi då språkeleverna det har vi mycket 

också, dom som kan matte men inte kan språket” (Simon).  

Tre grupper elever som har särskilda behov och förekommer i de flesta klassrum 

är enligt Jess, Skott & Hansen (2011) elever i matematiksvårigheter, elever med särskild 

förmåga och tvåspråkiga elever. Även ämneslärarna och speciallärarna beskriver dessa 

elever när det gäller vilka de samverkar kring. Elever i matematiksvårigheter benämns 

vid ett tillfälle som de svaga vilket ger signaler om att det är eleven själv som är ägare 

av svårigheten. När lösningar runt eleverna diskuteras signalerar dessa dock att det är 

brister i omgivningen, det vill säga elever i matematiksvårigheter (Jess m.fl., 2011). 

Samverkan kring de ”starka” eleverna genomförs för att de ska få en extra utmaning 

vilket stämmer väl med Boalers (2011) tankar om att dessa elever inte har fötts med 

särskilda matematikgener utan att det handlar om att deras omgivning har stöttat dem i 

sin utveckling. Petersson (2010) beskriver hur dessa elever har egenskapen att de är 

nyfikna. Mirjams och Sofias val att inte göra statiska grupper av ”svaga” och ”starka” 

elever kan tolkas som att de inte vill missgynna dessa elever via fasta nivågrupperingar 
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vilket engelska studier har gett signaler om (Boaler, 2011). Simons beskrivning av 

”språkeleverna” passar in på Skolverkets (2008) beskrivning av att det är ord, begrepp 

och kontexten i en uppgift som ger eleverna problem.  

 

5.3 Varför samverkan sker  

Följande teman beskriver informanternas tankar om varför samverkar sker: ge möjlighet 

till mindre grupper, stärka elevernas självförtroende, ge eleverna mer tid, stärka 

elevernas förståelse för matematik samt hinder för samverkan.  

5.3.1 Ge möjlighet till mindre grupper 

En av anledningarna till att informanterna samverkar är för att få mindre grupper. 

Skälen som beskrivs till detta är i sin tur beskrivna både ur elevperspektiv samt 

lärarperspektiv. Elevperspektivet skildras i tankar om att eleverna inte kan ta till sig 

undervisningen i klassen eller att de inte vågar fråga eller blir störda av de andra. 

Lärarperspektivet skildras i tankar om att man får lättare grupper med färre elever, 

lättare att genomföra laborationer men även för att hantera andra svårigheter som inte 

beror på matematiksvårigheter.  

Monika ser helst att utformningen av stödet är blandat men berättar att det ofta 

sitter en elev i varje klass som har extra svårt för matematik. Dessa elever tror hon 

skulle behöva undervisning i mindre grupp, hon tror vidare att de skulle behöva gå där 

på heltid. Även Mirjam håller med om detta, vissa elever behöver ha tillgång till en 

mindre grupp eftersom de inte kan jobba i en större. Det kan handla både om att eleven 

inte förstår det som gås igenom på tavlan, inte vågar fråga i större grupp men även att 

eleven blir störd i en stor klass. Detta i kombination med svårigheter i matematik leder 

till att eleven plockas ut och sätts hos speciallärare. Mirjams speciallärare brukar inte 

vara med i klassen i nuläget men det har förts diskussion på skolan om att prova ett 

annat upplägg nästa läsår. Tanken är då dels att specialläraren ska vara med i klass för 

att sedan ibland ta ut elever efter kanske halva tiden men även att genomföra en fysisk 

omorganisation så de ordinarie lektionssalarna där man har matematik blir placerade i 

samma korridor som speciallärarens rum. Mirjam beskriver även att man under det 

senaste läsåret har delat upp elever från två stora klasser i fyra grupper. Dels i två större 

grupper som ämneslärarna var ansvariga för men även två mindre grupper där 

specialläraren var ansvarig för den ena. Detta gav, enligt Mirjam, en vinst både för 

eleverna och henne som lärare genom att de kvarvarande elevernas måluppfyllelse 
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ökade ”nu ser det ut som vi har räddat allihopa” och att hon själv klarade av situationen 

”hade jag inte fått hjälp där då hade man inte rett ut det” (Mirjam). 

Monika i sin tur beskriver hur hon och specialläraren delade upp klassen under 

arbetsområdet geometri. Specialläraren tog med sig åtta elever men jobbade med samma 

lektionsinnehåll, målet var att få ”lite lättare grupper” (Monika). På frågan om vilka de 

viktigaste stödinsatserna specialläraren kan bistå med svarar Monika att hon helst velat 

ha mindre klasser ”färre elever i klassrummet” (Monika). När Monika berättar hur hon 

skulle vilja ha samverkan beskriver hon två vinster med att specialläraren plockar ut 

några elever från klassen, dels att vissa elever inte kan ta till sig undervisningen i stor 

klass men även att ge större möjlighet att låta eleverna utveckla den muntliga biten mer 

och arbeta laborativt ”t.ex. när man ska resonera, köra lite labbar och så” (Monika). En 

annan anledning till att besluta att plocka ut eleverna till mindre grupper kan enligt 

Sofia vara att eleverna har andra svårigheter ”det finns ju andra svårigheter än 

matematiksvårigheter” (Sofia). Genom att mest använda specialläraren när hon har delat 

upp eleverna för att få mindre grupper känner Monika att hon inte använder 

speciallärarens kunskaper fullt ut. 

 

Jag har inte tänkt utifrån hennes kompetens egentligen… så 

egentligen har hon ju inte använts som speciallärare egentligen 

utan mer som en annan mattelärare bara (Monika).  

 

Mirjams beskrivning av att dela in två klasser i fyra grupper skulle kunna ses som både 

organisatorisk och inre differentiering. Svårigheten med dessa fasta indelningar är dels 

att veta var varje enskild elev ska placeras och att eleverna ofta får svårt att byta grupp 

och kanske bara har problem med delar av kursen (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). 

I Mirjams exempel är det inte bara eleverna som placeras i en grupp utan även 

specialläraren vilket gör att Sofia inte får möjlighet att stötta eleverna i de tre övriga 

grupperna.  Som alternativ till dessa organisatoriska lösningar kan fokus istället riktas 

mot vilka undervisningsmetoder som används som exempelvis Mirjams beskrivning av 

att dela in eleverna för att kunna genomföra laborationer i matematik samt ge utrymme 

för mer muntliga aktiviteter (Engström, 2003).  
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5.3.2 Stärka elevernas självförtroende 

Samverkan sker också för att på olika sätt stärka eleverna. Informanterna beskriver hur 

det ibland räcker med en kortare insats från specialläraren, att eleven peppas eller får 

ytterligare bekräftelse men även att få eleven att tro på den egna förmågan.  

Vissa elever kan behöva stöd av speciallärare i vissa lägen för att få ”den här extra 

skjutsen hos mig” som Sofia uttrycker det. Maria tror att hennes och specialpedagogens 

sätt att samverka kring eleverna med extra tid hos Simon påverkar elevernas möjlighet 

till högre måluppfyllelse via att de får ”bekräftelse en gång till av någon annan person” 

(Monika). Simon menar att genom att han får ökad möjlighet att ha en dialog med 

eleverna i mindre grupp stärks deras självförtroende ”genom dialog öka elevens 

självförtroende i matematik… när hon fick mycket beröm så tror jag att det får 

efterverkningar också” (Simon). Susann beskriver hur hon på yrkesprogrammen ofta 

arbetar med elever som saknar motivation och att hon där får en ”peppande roll” 

(Susann). Det handlar även om att få elever att tro på sin egen förmåga. Susann tar som 

exempel en elev som hon arbetat med som nu har gått tillbaka till klassen ”han behövde 

lite av allt, han behövde en push… det var en allmän självförtroendehöjare han 

behövde” (Susann). Sådana händelser upplever Susann som fascinerande. 

Sammanfattningsvis upplever Susann att ”självförtroendebiten” är den viktigaste 

stödinsatsen som hon kan bistå med. Hon berättar att 90 % av de elever hon arbetat med 

under årens lopp har inte haft matematiksvårigheter utan deras svårigheter har istället 

berott på tidigare undervisning.  

 

De inte fått den undervisning – bra undervisning, men som inte 

har passat dom det är mycket om självförtroendet och visa dom 

att dom kan (Susann).  

 

Elevens självbild kan påverkas av vilket specialpedagogiskt perspektiv läraren väljer i 

arbete med eleven (Sjöberg, 2006). Läraren kan antingen välja att se eleven med 

svårigheter eller eleven i svårigheter (Nilholm, 2007, Sjöberg, 2006, von Wright, 2001). 

Båda speciallärarna, specialpedagogen och en av ämneslärarna pekar på att elevens 

självförtroende kan påverka dennes inlärning via olika exempel. Tankarna stöds av 

Engströms (2003) beskrivning av orsaker till matematiksvårigheter där han bland annat 

nämner bristande motivation. Susann beskriver att 90 % av de elever hon har arbetat 

med inte har direkta matematiksvårigheter utan att det istället beror på deras tidigare 
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undervisning. Just tidigare erfarenheter och bemötande är det som styr en persons 

motivation (Jenner, 2004) eller som Börjesson (2000) uttrycker det att eleven har mött 

sina begränsningar istället för möjligheter i tidigare undervisning. Elever som har det i 

bagaget behöver enligt både Sofia, Monika, Maria och Susann bekräftelse, peppning, 

beröm och pushning för att sedan lära matematik, det vill säga möta sina möjligheter 

(a.a.).  

5.3.3 Ge eleverna mer tid  

Mer tid kan handla både om tid utanför ordinarie lektioner under pågående kurs eller 

mer tid för kursen efter slutdatum.  

Maria beskriver att man tidigare provat att specialpedagogen varit ute i klassen 

men att eleverna då ofta känt sig utpekade. Nu går istället eleverna till specialpedagogen 

på andra tider än matematiklektionerna, oftast på håltimmar ”då får dom mer matte… då 

hinner dom repetera lite mer då i skolan… eleverna får med tid” (Maria).  Marias elever 

har inte bara möjlighet att få stöd via specialpedagogen utan även mer tid med Maria 

själv på håltimmar. Simon beskriver att ”i 90-95 % av tiden går inte eleven ifrån klassen 

heller utan det ligger vid sidan av” (Simon).  Vid kartläggning av elevens kunskaper 

träffar Sofia eleverna fyra till fem tillfällen då eleven och hon pratar bakgrund, elevens 

berättelse och överlämning sedan erbjuds eleverna en lättversion av ominlärning som 

förläggs utanför ordinarie lektionstid.  

 

Utanför ordinarie schema, vi lyfter aldrig väck ifrån en 

mattegrupp dom förlorar aldrig sin tid i kursen utan då ligger det 

vid sidan om och det är ett erbjudande… på kanske tio gånger 

(Sofia). 

 

Mer tid kan även handla om att förlänga själva kursen eleven läser. Maria beskriver att 

elever som inte klarade av kursen på utsatt tid förra läsåret fick möjlighet att fortsätta 

med kursen även kommande läsår, under en lektion per vecka. Denna lösning har gjort 

att nästan alla elever nått ett godkänt resultat. Simon berättar att om eleven missat 

mycket kan man besluta att eleven fortsätter att gå i klassen men arbetar med sitt eget 

material och i sin egen takt. Eleven har även kvar sina tider hos specialpedagogen 

utöver lektionerna i klassen.  
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Då kan man ju ha den bedömningen med vissa elever att det 

fattas så pass mycket så det är ingen ide att gå vidare och då går 

man ju in på det här att eleverna läser mer i sin egen takt och då 

förlänger man kursen… så då lägger man om studietakten 

(Simon).  

 

Sofia ser ett dilemma med de förlängda kurserna, eftersom eleverna inte har nått målen 

under ordinarie kurstid är deras tid för matematik egentligen slut. Detta gjorde att 

hennes skola gjorde små grupper för dessa elever där de fick läsa om kursen. 

Förändringen som är på gång är att istället ge eleverna mer tid under pågående kurs 

både via insatser i klass men även punktinsatser som kartläggning av elevernas 

kunskaper och erbjuda en form av ominlärning.  

En av anledningarna till att elever hamnar i matematiksvårigheter kan vara att de 

behöver mer tid för att genomföra olika moment samt befästa dem (Fredrickson & 

Cline, 2009).  Bland respondenternas svar nämns tid både när det gäller extra lektioner 

under läsåret men även extra tid i form av förlängning av kursen. Om eleverna med 

förlängd undervisning fortsätter att sitta med i klassen och fortsätter arbeta utifrån sin 

takt kommer det att ställa högra krav på undervisande lärare att inkludera dem 

didaktiskt. Det innebär att läraren måste ha fokus både på innehåll och metod 

(Engström, 2003, Asp-Onsjö, 2008). Detta kan även liknas vid dold nivågruppering då 

vissa elever i klassen arbetar utifrån sin egen takt. Eftersom de arbetar med sitt eget 

arbete finns risken att de inte får samma möjlighet att utveckla exempelvis den muntliga 

resonemangsförmågan (Wallby m.fl., 2001).  

 

5.3.4 Stärka elevernas förståelse för matematik 

Informanterna beskriver både olika centrala innehåll och olika förmågor när det gäller 

områden som behöver stärkas hos eleverna. Inom det centrala innehållet i Ma1 nämns 

främst algebra och aritmetik. När det gäller förmågor beskrivs alla gymnasiets krav på 

förmågor.  

Både Susann och Simon ser ett tydligt behov av stöd när det gäller algebra, då x 

kommer in i bilden. Susann vet inte riktigt varför men hänvisar till att forskning säger 

att det är algebra och geometri som är de tunga bitarna. När eleverna ska påbörja arbetet 

med algebra brukar Susann arbeta laborativt genom att lägga saker i askar och burkar 

och låta eleverna fundera på hur många saker hon har lagt i dem. Eleverna får hela tiden 
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plocka med materialet men Susann pekar vikten av att skriva vad som händer. Eleverna 

kan tycka att det är ”dagismatte” men det praktiska arbetet gör att det ofta lossnar 

väldigt fort för eleverna. Simon i sin tur tror att elevernas problem med algebra beror på 

att det kommer in bokstäver i matematiken ”bristande förståelse hos elever för vad 

bokstavsräkning går ut på och att eleverna är otränade i att formulera det i skrift på ett 

strukturerat sätt” (Simon). Simon möter dock inte bara elever med svårigheter i algebra 

utan har även sett en annan skillnad i vad eleverna behöver stöd med. Skillnaden är 

beroende på vilket program eleverna går på; elever på handelsprogrammet har större 

behov med procenträkning och vård- och omsorgsprogrammet med enheter.  

Både Maria och Sofia beskriver aritmetiken som det område som flest elever har 

svårt för ”just det här med taluppfattning… det är ett problem på vår skola” (Sofia).  På 

Sofias skola har man därför valt att genomföra en diagnos med alla nya elever på hösten 

som är hämtad från Förstå och använda tal (Macintosh, 2008). Att man valde just det 

materialet var för att Sofia och matematiklärarna diskuterat och var överens om att det 

ofta är just taluppfattningen som brister hos eleverna. Som exempel nämner hon bråk 

och att man där måste ta sig från pizzor till tallinjer och det mer formella matematiska 

språket. När Sofia har sin ominlärning med eleverna kopplar hon mycket av sitt arbete 

till positionssystemet med hjälp av en hemmagjord abakus, hon använder även andra 

praktiska hjälpmedel som centikuber. Under det kommande läsåret kommer Maria, 

hennes ämneskollegor och specialpedagogen att delta i Skolverkets satsning 

Matematiklyftet. Där kommer man fokusera på just taluppfattning eftersom man sett att 

det är det som eleverna, oavsett program, har mest svårigheter i, ”det är där det brister 

rakt igenom” (Maria). Maria beskriver hur hon kan se hur brister inom grundläggande 

taluppfattning även visar sig hos elever som läser högre kurser i matematik. Som 

exempel tar hon division med bråktal, negativa tal eller decimaltal. Hon ställer sig 

frågan ”varför har det blivit så svårt, helt plötsligt, att ta fram ett tal, ange ett tal mellan 

0,5 och 0,57” (Maria). Det är ”jätteviktigt” att specialpedagogen deltar i denna 

fortbildning anser Maria eftersom det ger möjlighet till gemensamma diskussioner om 

hur man ska arbeta med taluppfattning med eleverna. Även Sofias skola kommer att 

delta i Matematiklyftet kommande läsår. 

Kommunikationsförmågan är svår att bedöma i ett klassrum med många elever 

anser både Susann och Monika. När eleverna kommer till Susann i mindre grupp är det 

dock lättare upplever hon eftersom hon kan fungera som sekreterare och låta eleverna 

prata och berätta om olika lösningar. Monika ser också vinster med att dela klasser för 
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att ge eleverna större möjlighet att utveckla både sin resonemangs- och 

kommunikationsförmåga. Hon ser dock inte att det nödvändigtvis måste ske i 

samverkan med en speciallärare utan lika gärna med en annan ämneslärare. Maria 

belyser vikten av att eleverna får utveckla begreppsförståelse och procedur via mycket 

övning för att sedan kunna gå vidare till problemlösning, modellering och resonemang. 

Här anser Maria att styrkan med samverkan med specialpedagogen är att denne till 

exempel kan förklara begrepp en gång till. Simon själv beskriver också just begrepp 

som en av förmågorna eleverna arbetar med hos honom. Eftersom han ofta arbetar med 

elever som har en dålig grund att stå på blir det även mycket arbete med olika 

procedurer men även genomgång av det eleven inte förstått, befästa det eleven arbetat 

med i klassen, repetera något eleven är osäker på eller att eleven får träna på att 

reflektera och förklara olika moment. Susann arbetar mycket med Smartboard, vilket 

har gjort att eleverna tycker att lektionerna har blivit roligare, det är lättare att fånga 

elevernas uppmärksamhet och elever som annars inte velat gå fram till tavlan och skriva 

gör det.  

I läroplanen för gymnasiet kan man utläsa att eleverna ska ges möjlighet att delta 

aktivt i undersökande aktiviteter i matematikundervisningen (Skolverket, 2011). Detta 

stämmer väl överens med Susanns beskrivning av hur hon arbetar med algebra via askar 

och burkar. Hennes beskrivning visar även likheter med Lundberg & Sterners (2010) 

beskrivning av de fyra faserna där den första fasen kan symboliseras av att eleverna får 

fundera på hur många saker hon lagt i olika askar. Att hon sedan poängterar vikten av 

att skriva vad som görs stämmer in på fas två och tre där eleven ska göra sig fri från 

materialet (a.a.). Även Sofia påpekar vikten av att ta sig från exempelvis pizzor till 

tallinjer och sedan det mer formella matematisk språket. Detta får stöd både hos Wenger 

(1998) som menar att eleven bör involveras i aktiviteter och diskussioner så det som lärs 

får mening men även hos Sollervall (2007) och McIntosh (2008) som beskriver vinsten 

med att ha tillgång till fler representationer. Det handlar inte bara om att eleven ska få 

vara aktiv, på gymnasiet ska läraren även ta hänsyn till att det gärna ska ske i en 

praxisnära miljö (Skolverket, 2011). Det kan vara detta som fattas när det gäller 

eleverna som Simon beskriver; elever på vårdprogram som har svårigheter med enheter 

och elever på handelsprogram som har svårigheter med procenträkning. Kanske skulle 

dessa svårigheter vara mindre om de gjordes med kopplingar till andra ämnen inom den 

valda inriktningen i det här fallet vård- och handelsämnen. Kursplanen säger också att 

eleverna ska kunna kommunicera både muntligt och skriftligt. Informanterna beskriver 
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just de stora grupperna som ett hinder att träna kommunikationsförmågan hos eleverna, 

men ger exempel på hur de löser det genom att dela klassen i mindre grupper (a.a.). 

 

5.3.5 Hinder för samverkan 

Informanterna ser i sin verksamhet exempel på vad som hindrar samverkan mellan de 

olika parterna. Dels beskriver de ekonomiska skäl men även schemateknisk hinder och 

tid.  

Monika beskriver att hon under hela höstterminen försökt få resurs kopplad till sin 

klass men att det är svårt på grund av ekonomisk skäl. Här håller Sofia med och 

beskriver det med orden ”vi har ju den berömda ekonomin”.  

 

Jag signalerar ganska tidigt. Redan när testerna är färdiga så ser 

man ju rätt tydligt att det finns problem i klasserna och att man 

behöver stöttning… men det är svårt med pengarna (Monika). 

  

Monika pekar även på att beslut om samverkans utformning ligger på högre nivå, men 

att det är svårt att få gehör för det stöd som efterfrågas. Monika ser även att 

specialläraren inte räcker till på grund av elevantalet på skolan. Susann själv beskriver 

tiden som den kritiska aspekten när det gäller att tillmötesgå alla lärares önskningar om 

stöd till eleverna. Hon upplever att hon ofta kan tillmötesgå lärarnas krav men ibland 

finns det inte mer tid att ge. Hon kan även se hinder för samverkan av rent 

schematekniska skäl, då vissa grupper ligger parallellt på schemat vilket omöjliggör att 

hon kan stötta alla samtidigt. Sofia beskriver en annan aspekt, att det är viktigt att 

rektorerna på skolan är medvetna om speciallärarens kompetens och särskilt utifrån den 

nya speciallärarutbildningen. När denna kunskap finns och används är det lättare att 

använda rätt person vid rätt tillfälle.  

Den strama ekonomin som beskrivs av Monika och Sofia kan i hög grad påverka 

hur stödet utformas på en skola. Istället för långsiktiga lösningar tvingas man ofta till 

kortsiktiga akututryckningar (Persson, 2008). Danermarks m.fl. (2010) tankar om att det 

krävs att skolledningen bistår med både resurser och tid stämmer med informanternas 

tankar när det gäller hinder. Likheter finns även med Sofias tankar om att rektor bör ha 

insyn i de olika yrkesrollerna där kompetenser och olikheter lyfts (a.a.; Hanssen & 

Rökenäs, 2007). 
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån teoriavsnittets beskrivning av begreppen samverkan och 

praktikgemenskap kan en tolkning göras att begreppen har det gemensamt att det är 

någonting som genomförs gemensamt eller som praktikgemenskapen uttrycker det i en 

gemenskap. I samverkan handlar det om ett definierat problem och syfte medan 

praktikgemenskapen beskriver att utgångspunkten är ett gemensamt intresse eller 

passion. 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida samverkan existerar mellan 

ämnes- och speciallärare i matematik samt specialpedagog. Efter att ha genomfört 

intevjuer med de sex informanterna blev det tydligt att det bedrivs samverkan på 

informanternas skolor och att det finns både likheter och skillander mellan skolorna. 

Slutsatsen blir dock att samverkan ger möjlighet till utveckling både för elever och 

lärare vilket kan liknas vid tankarna om att det finns både kort- och långsiktiga vinster 

med en praktikgemenskap både för individen och organisationen (Danermark, 2000; 

Wenger m.fl, 2002).  

Den beskrivna samverkan i denna studie signalerar även att det krävs både 

intresse och flexibilitet från deltagarna för att genomföra den. Intresse i form av att 

informanterna söker upp varandra för att förhandla både hur de ska stötta eleverna 

genom att organisera sig i eller utanför klassundervisningen likväl som hur en elev ska 

få extra stöd inför ett prov. Flexibilitet genom att hela tiden vara villiga att ändra 

arbetssätt och våga gå från att arbeta med eleverna i små grupper efter avslutad kurs till 

att istället arbeta förebyggande under ordninarie kurs på ordinarie lektioner i 

klassrummet.  

Denna studie har använts för att få fatt på kärnan i samverkan och för att som 

blivande speciallärare förstå vidden av samverkan med andra yrkesgrupper (SFS 

2008:132). När begreppet vidden av används signalerar det att resultatet för eleven kan 

bli helt olika beroende på om samverkan sker eller inte sker. I tidigare undersökningar 

från grundskolan beskrevs just organisatoriska brister, resursbrist och personalens 

kompetens som orsaker till att elever inte fick det stöd de behövde (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Denna studies resultat pekar på både didaktiska och 

organisatoriska utmaningar. Behållningen från studien är att jag i min kommande roll 

som speciallärare i matematik måste vara observant på min och mina kollegors olika 

roller och hur dessa kan samverka med varandra (Danermark, 2000). Den stora 
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utmaningen blir att hitta kollegor som vill utveckla och utvecklas tillsammans via 

samverkan. Nedan diskuteras ett urval av resultaten från studien.  

 

6.1.1 Vad informanterna gör när de samverkar 
Det som visar sig tydligast i informanternas berättelser är att det ofta verkar vara 

svårt att hitta tid för att träffa kollegor och diskutera görandet, tiden är en kritisk aspekt. 

Ofta handlar det om att träffa kollegorna vid snabba möten i korridoren, vid lunchen, 

efter en lektion eller via mail. Vid första anblicken kan detta tolkas som att den 

beskrivna, ofta  stressade, situationen gör att innehållet inte håller kvalitet men om man 

gör en jämförelse med en av formerna för en praktikgemenskap kan det tolkas 

annorlunda. En av formerna som beskrivs är den som är osynlig för både medlemmarna 

och omgivningen. Exemplet som beskrivs i teoridelen handlar om deltagare i en 

praktikgemenskap som byter kunskaper samtidigt som de äter lunch utan att de själva 

eller deras omgivning ser vinsterna med dessa samtal (Wenger m.fl, 2002; Snyder & de 

Souza Briggs, 2003). Troligtvis kan informanternas berättelse av samtal på lunchen 

delvis stämma in i denna beskrivning och fylla en funktion i deras arbete utan att det för 

den skull synliggörs för omgivningen. Tänkbara konsekvenser för de inblandade lärarna 

är att eftersom mötena kan ses som osynliga blir det svårt att få särskilt bokade tider och 

resurser avsatta.  

Här har Monikas och Susanns skola gått ett steg längre kommande läsår och 

lyckats få igenom sin önskan om att ha ett återkommande schemalagt möte varje vecka 

då ämneslärare i matematik och speciallärare kan träffas för att dels fortbilda sig via 

specialläraren men även kunna diskutera elevärenden. Detta kan ses som en 

framgångsfaktor för att möjliggöra en lyckad samverkan (Danermark m.fl., 2010). 

Dessa möten kommer att ge deltagarna möjlighet att interagera med varandra vilket kan 

göra att de når en helhet som är större än delarna. Det kan liknas vid det tidigare 

beskrivna operationsteamet där deltagarna kompletterade varandra med sina 

överlappande kompetenser (Wenger m.fl., 2002). För man över det till informanternas 

skolvärld blir det istället ämnes- och speciallärarna samt specialpedagogen som 

kompletterar varandras kunskaper. Som exempel på detta är när en av informanterna 

beskriver att hon kommer att hålla i fortbildning i användadet av Smartboard eftersom 

ämneslärna har sett positiva resultat av hennes sätt att använda Smartboard i 

undervisningen och därför efterfrågar mer kunskap om detta arbetssätt. Då syftet med 

en praktikgemenskap är att just skapa, vidga och byta kunskaper och utveckla den 

individuella kapaciteten kan åtgärder som denna; att få en särskild tid att träffas på eller 
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tillgång till resurser i form av Smartboard och intilliggande klassrum öka möjligheterna 

för praktikgemenskapen att öka sitt värde på den aktuella skolan samt bli en naturlig del 

av denna (Jacobsson & Lundgren, 2013; Wenger m.fl., 2002). Hinder för den beskrivna 

samverkan är om de som medverkar inte ser kunskapsvinsten med att delta och därför 

avviker från gruppen men även om de resurser som har fördelats till gruppen skulle dras 

in (Wenger m.fl., 2002). För att kunna utnyttja varandras överlappande kompenser 

måste de först synliggöras. Detta har troligtvis inte skett på den skola där en av 

infomanterna, Monika arbetar. Hon beskriver hur hon inte använder specialläraren 

utifrån dennes rätta kompetens utan mer som en extra lärare. Även Sofia beskriver 

denna okunskap om olika yrkesroller men utifrån rektors perspektiv och att det i sin tur 

kan bli ett hinder för samverkan.  

Specialläraren har en rad verktyg med sig från sin utbildning. Dessa är förutom att 

inse vidden av samverkan med andra yrkesgrupper även att ha förståelse för elevens 

matematikutveckling, stödja elever och utveckla skolans lärmiljöer, vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare men även analysera svårigheter i lärmiljöer (SFS 

1993:100). Flera av informanternas beskrivningar av elevers svårigheter skulle kunna 

paras ihop med speciallärarens kunskaper. Det har getts exempel på hur speciallärarna 

via konkret material stöttar elever på deras väg från den konkreta till den mer abstrakta 

matematiken (Butterworth & Yeo, 2009; Lundberg & Sterner, 2010). Dessa material 

finns dock bara hos specialläraren, här skulle man kunna utöka samverkan till att även 

gälla själva materialet och använda det även hos ämnesläraren för att inte hindra 

eleverna från arbete med olika representationer.  

Frågan om vad som kommer att hända med de mer inofficiella mötena mellan 

lärarna på Monika och Susanns skola efter att de officiella mötena har påbörjats är 

intressanta att fundera vidare på. Kommer det att finnas samma behov av möten i 

korridoren, på lunchen och via mail? Kommer innehållet i dessa samtal i så fall att 

ändras? Vad kommer lärarna att förhandla om? Förhandlandet, som anses vara ett 

nyckelbegrepp när det handlar om en praktikgemenskap, kan skönjas vid flera tillfällen i 

informanternas beskrivningar av vad de gör när de samverkar (Wenger m.fl., 2002). 

Som exempel kan nämnas Simons möten med ämneslärarna då de diskuterar hur de ska 

arbeta vidare med de aktuella eleverna samt när informanterna söker upp varandra för 

att ta del av varandras tankar rörande både elever och specifika moment.  

En av informanterna, Mirjam, berättar hur hon tidigare inte haft någon 

speciallärare på skolan utan fick skicka elever till en närliggande skola. Hon beskriver 
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en stor skillnad i nuläget eftersom hon har fysisk tillgång till specialläraren och därmed 

kan diskutera olika lösningar runt eleverna. Mirjams bekrivning leder osökt till 

funderingar om det är skillnad på innehållet i de fysiska kontakterna och de som sköts 

via mail eller telefon. För att få syn på skillnaderna i vad lärarna förhandlar om när de 

komunicerar med varandra hade det varit nödvändigt att följa informanterna i deras 

vardag samt få ta del av deras mail- och telefonkontakt. Intressant hade även varit att se 

huruvida de inofficiella mötena är planerade eller om de uppstår spontant utifrån att 

informanterna möts i exempelvis korridoren eller vid lunchen och i så fall titta på 

likheter och skillnader i innehållet. 

 
6.1.2 Vilka infomanterna samverkar om 

En av de saker som är värd att notera i studiens resultat är att informanterna 

beskriver en tydlig förändring av vilka elevgrupper det krävs samverkan kring. Det är 

numera inte bara elever som läser på de yrkesförberedande programmen som behöver 

stöd utan även de elever som läser de högskoleförberedande programmen. Detta ställer 

högre krav på samverkan då specialläraren och specialpedagogen ska finnas till för fler 

elever. Frågor som bör ställas utifrån denna problematik är hur det efterfrågade stödet 

bör organiseras för att vara tillgängligt för fler elever. Frågan är om detta är en tillfällig 

efterfrågan med tanke på att även grundskolan har fått en ny läroplan och att de första 

eleverna som kom till gymnasiets nya kurser hade med sig grundskolans gamla läroplan 

i bagaget eller om det är en förändring som kommer hålla i sig på sikt.  

 
6.1.3 Varför samverkan sker 

Studiens resultat visar på att samverkan kan genomföras av olika anledningar men 

att det i informanternas beskrivningar främst lyfts fram åtgärder med elevfokus. 

Informanterna beskriver allt ifrån mindre grupper, elevers självförtroende, mer tid och 

stärka elevernas förståelse. En sak som förvånar i studiens resultat i det sammanhanget 

är att en av informanterna, Susann, beskriver att hon uppskattar att hela 90% av de 

elever som hon arbetat med under sina år som speciallärare i matematik egentligen inte 

har problem med sin matematik bara de får möta rätt undervisning och peppning. Hon 

beskriver dessutom att hennes viktigaste stödinsats är att bistå med självförtoendebiten. 

Här handlar det enligt Börjesson (2000) om att eleven får möta sina möjligheter istället 

för begränsningar i klassrummet.  

Samverkan sker inte bara genom konkret arbete med eleverna utan beskrivs även 

som ett led till en gemensam syn på hur lärarna runt eleverna arbetar med olika moment 

i matematik. Både Maria och Simon beskriver hur de på skolan har kommit fram till att 
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stödet till eleverna ska ges till eleverna utanför klassens ordinarie verksamhet. De 

berättar även att Simon bara deltar ibland på de gemensamma ämnesträffarna. Detta gör 

att den enda kontakten de har med varandra är när material lämnas över. Som kontrast 

till detta uttrycker Maria hur viktigt det är att Simon deltar i Matematiklyftet som ska 

sätta fokus på hur lärarna ska arbeta med taluppfattning. Hon menar att det är 

jätteviktigt att han är med i diskussionen och får ta del av arbetet för att alla inblandade 

lärare ska ha ett gemensamt utgångsläge när de träffar eleverna och arbetar med dem.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Genom att använda samma frågor vid samtliga intervjutillfällen och genomföra 

alla intervjuer själv ökar reliabiliteten (Johansson & Svedner, 2010). En aspekt att ta 

hänsyn till i intervjusituationen är impression management, vilket innebär att den 

intervjuade kan bygga upp en egen identitet för att göra intryck på intervjuaren 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne i Ahrne & Svensson, 2012). För att minska risken för 

detta hade studien även kunnat innehålla deltagande observation där forskaren via 

iakttagelser kunde fått förstahandsinformation och via denna fått större förståelse för 

informanternas vardag vilket är svårt att ta del av i en intervju. Om intervjuerna sedan 

kombinerats med observationer hade det gått att jämföra det informanterna berättade i 

intervjun med hur de sedan agerar i olika situationer, en så kallad triangulering (Fangen 

& Sellerberg, 2011).  

Den som genomför studien kan antingen vara insiders och undersöka sin egen 

praktik eller outsiders och komma utifrån. De två sätten har både fördelar och 

nackdelar. Några av fördelarna med att vara en insider är att forskaren känner till den 

generella strukturen, kan börja med genomförandet snabbt och troligtvis blir det lätt att 

organisera eftersom det kanske redan finns bra relationer med deltagarna. Några av 

fördelarna med att vara en outsider är att kunna upptäcka saker som insidern förbiser, 

lättare att vara kritisk till det som upptäcks, lättare att arbeta kritiskt istället för att anta 

något men det kan även ta längre tid att få godkännande. I och med att outsidern inte har 

några varken positiva eller negativa tidigare relationer med deltagarna underlättar det 

igångsättandet (Alderson & Morrow, 2011). Denna studie har utgått från en outsiders 

perspektiv.  
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6.3 Fortsatt forskning  

Det vore av intresse att under en längre period göra ytterligare intervjuer och 

observationer, då helst på någon av de två skolor där de två speciallärarna arbetar 

eftersom de beskriver att de är mitt i en tid av förändring vad gäller arbetssätt. Utifrån 

det materialet vore det intressant att göra en fortsatt analys utifrån de fem stegen i en 

pratkikgemenskap för att få en fördjupad förståelse av var verksamheten befinner sig. 

Observationerna skulle kunna genomföras både på lektioner och vid de möten där 

ämnes- och speciallärarna träffas. 

Intressant vore även att titta på rektors roll när det handlar om samverkan 

eftersom det ytterst är rektor som fördelar resurserna på skolorna.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide ämneslärare i matematik 
Bakgrund:  

- Hur många år har du undervisat i matematik? 
- Har er skola tillgång till specialpedagog eller speciallärare i matematik? 
- Har du tillgång till specialpedagog eller speciallärare i matematik? Hur ofta i 

så fall? 
- Har du möjlighet att påverka tillgången till specialpedagog/speciallärare? 
- Vad skiljer specialpedagogens och speciallärarens yrkesroll åt anser du?  

 
Samverkan med speciallärare, organisation: 

- Beskriv i vilka sammanhang du samverkar med 
specialpedagog/speciallärare. Inofficiell samverkan/officiell samverkan t.ex. 
avsatt tid, mötesplatser 

- Hur, av vem och på vilka premisser bestäms hur samverkan utformas? 
- Utifrån vilken elev/elevgrupp upplever du att du har störst behov av att 

samverka med specialpedagog/speciallärare. Beskriv 
eleverna/elevgrupperna? Varför? På vilket sätt?  

- Hur ser du helst att stödet organiseras generellt? I klassen/utanför klassen, 
blandat. Varför?  

 
Samverkan med speciallärare, matematikdidaktiskt innehåll:  

- Ge exempel på situationer/lektioner under det senaste läsåret när du har 
samverkat med specialpedagog/speciallärare. Vilken form samverkan och 
vilket matematiskt innehåll var i fokus? 

- Ge exempel på situationer/lektioner under det senaste läsåret när du hade 
önskat ha samverkan med speciallärare. Vilken form av samverkan och 
vilket matematiskt innehåll skulle varit i fokus?  

 
- Utifrån vilket centralt innehåll i kursen upplever du att du har störst behov 

av samverkan med specialpedagog/speciallärare. Varför? På vilket sätt? 
- Utifrån vilken förmåga som eleverna ska utveckla upplever du att du har 

störst behov av samverkan med specialpedagog/speciallärare. Varför?  På 
vilket sätt? 

- Vilka är de viktigaste stödinsatserna specialpedagog/speciallärare kan bistå 
med? 

 
- Hur anser du att din samverkan med specialpedagog/speciallärare har 

påverkat elevernas möjlighet att nå ökad måluppfyllelse? Exempel?  
 

 
Samverkan i framtiden: 

- Vilken form av samverkan med specialpedagog/speciallärare skulle du vilja 
ha nästa läsår? Organisatorisk och matematikdidaktisk. Vad ser du för 
möjligheter och hinder för denna samverkan? Hur skulle den beskrivna 
samverkan kunna påverka elevernas möjligheter att nå ökad måluppfyllelse?  

 
Övriga frågor :  

- Har du några fler tankar kring begreppet samverkan? 
- Har du några fler tankar kring hur skolan skapar förutsättningar för ökad 

måluppfyllelse för elever i matematik?  
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Bilaga B Intervjuguide specialpedagog/speciallärare 
Bakgrund:  

- Arbetar du som specialpedagog eller speciallärare? Vilken utbildning har 
du?  

- Hur många år har du arbetat som specialpedagog/speciallärare? 
- Hur mycket av din tjänst är riktad mot matematik? 
- Har du möjlighet att påverka hur du förlägger ditt arbete? 
- Vad skiljer specialpedagogens och speciallärarens yrkesroll åt anser du?  

 
Samverkan med matematiklärare, organisation: 

- Beskriv i vilka sammanhang du samverkar med matematiklärare. Inofficiell 
samverkan/officiell samverkan t.ex. avsatt tid, mötesplatser 

- Hur, av vem och på vilka premisser bestäms hur samverkan utformas? 
- Utifrån vilken elev, elevgrupp eller program upplever du att ditt stöd som 

specialpedagog/speciallärare efterfrågas mest? Varför? På vilket sätt?  
- Hur ser du helst att stödet organiseras generellt? I klassen/utanför klassen, 

blandat. Varför?  
 
Samverkan med matematiklärare, matematikdidaktiskt innehåll:  

- Ge exempel på situationer under det senaste läsåret när du har samverkat 
med matematiklärare. Vilken form av samverkan och vilket matematiskt 
innehåll var i fokus? 

- Ge exempel på situationer under det senaste läsåret när du hade önskat ha 
samverkan med matematiklärare. Vilken form av samverkan och vilket 
matematiskt innehåll skulle varit i fokus? 

 
- Utifrån vilket centralt innehåll i kursen upplever du att samverkan 

efterfrågas mest. Varför? På vilket sätt? 
- Utifrån vilken förmåga som eleverna ska utveckla upplever du att 

samverkan efterfrågas mest? Varför?  På vilket sätt? 
- Vilka är de viktigaste stödinsatserna du som 

specialpedagogen/specialläraren kan bistå med? Hur tänker du kring de 
nämnda exemplen? 

 
- Hur anser du att din samverkan med mateamtiklärare har påverkat elevernas 

möjlighet att nå ökad måluppfyllelse? Exempel?  
 
 
Samverkan i framtiden: 

- Vilken form av samverkan med matematiklärare skulle du vilja ha nästa 
läsår? Organisatoriska och matematikdidaktiska. Vad ser du för möjligheter 
och hinder för denna samverkan? Hur skulle den beskrivna samverkan 
kunna påverka elevernas möjligheter att nå ökad måluppfyllelse? 

 
Övriga frågor :  

- Har du några fler tankar kring begreppet samverkan? 
- Har du några fler tankar kring hur skolan skapar förutsättningar för ökad 

måluppfyllelse för elever i matematik?  
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Bilaga C Informationsbrev till intervjudeltagare i ett examensarbete vid 
Linnéuniversitetet 
Hej 
 
Jag heter Ingela Ellingsen och läser just nu sista kursen på 

speciallärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Kursen består av ett 

examensarbete med inriktning mot vår specialisering, i mitt fall 

matematikutveckling. Jag har valt att skriva ett arbete om samverkan mellan 

ämneslärare i matematik och speciallärare i gymnasieskolans kurs Ma1 med 

fokus på Ma1a och Ma1b. Min avsikt med studien är att undersöka hur 

samverkan mellan yrkesgrupperna upplevs och beskrivs av de intervjuade 

men även hur den organiseras, det matematiska innehållet i samverkan samt 

vilka hinder och möjligheter man kan se utifrån sin yrkesroll.  

 

Jag kommer att intervjua ett antal ämneslärare i matematik och speciallärare/ 

specialpedagoger på olika gymnasieskolor.  För att öka tillförlitligheten i mitt 

arbete har jag för avsikt att banda intervjuerna. Jag kommer dock att 

avidentifiera namnen på alla som intervjuas och det är bara jag och min 

handledare som kommer att ta del av utskrifterna som då dessutom är 

kodade. Din medverkan i studien kan när som helst avbrytas och du väljer 

själv om du vill avstå från att svara på någon av mina frågor under själva 

intervjun. Jag räknar med att varje intervju kommer att ta mindre än en timma 

att genomföra.  

 

Du får gärna kontakta mig om du upplever att något är oklart eller om du har 

några frågor. 

Ingela Ellingsen 

mobil: 070 – xxxxxxx 

mailadress xxx 

 

Tack för din medverkan i mitt examensarbete! 

Med vänliga hälsningar 

Ingela Ellingsen 
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