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Abstrakt 
Svenska elevers låga matematikresultat i internationella jämförelser vittnar om att det krävs 

förändring i skolans matematikundervisning. Vissa skolor/kommuner har utvecklat matematikplaner 

i syfte att höja måluppfyllelsen. Syftet med studien är att få insikt i två av dessa matematikplaner 

och pedagogers tankar om hur de används och gynnar SUM-elever.  

 

I den teoretiska bakgrunden belyses Bedömning, God undervisning och Samverkan kopplat till 

Systematiskt kvalitetsarbete, och i relation till SUM-elever, vilka är i fokus. Studien har en 

kvalitativ ansats och är en fallstudie av två matematikplaner och hur de används. Gruppintervjuer 

valdes som datainsamlingsmetod. 

 

Resultatet visar att användandet av matematikplanerna och konsekvenserna av dem är relativt lika 

trots olikheterna i deras innehåll. Pedagogernas uppfattning är att planerna är ett stöd för att höja 

måluppfyllelsen för alla elever, inklusive SUM-elever, vilket också är syftet med ett Systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

 

Abstract 
Swedish students' low mathematics result, in comparisons to international results, shows that it 

requires change in school mathematics teaching. Some schools/municipalities have developed 

mathematic plans in order to raise achievement. The purpose of the study is to gain insight into two 

of these mathematic plans and pedagogues’ thoughts about their use and benefits for SEM-students. 

 

Theoretical backgrounds highlight Assessment, Good Teaching and Collaboration, related to 

Systematic Quality Work and SEM-students, whom are in focus. The study has a qualitative 

approach and is a case study of two mathematic plans and how they are used. Group interviews are 

chosen as the data collection method. 

 

The result shows that the use of mathematic plans and the consequences of them are relatively 

similar despite the differences in structure and content. The pedagogues’ perception is that the plans 

are a support to raise the level of achievements for all students, including SEM-students, which is 

also the purpose of Systematic Quality Work. 

 

 

Nyckelord 
systematiskt kvalitetsarbete, matematikplan, SUM, bedömning, samverkan, god undervisning 
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1 Inledning 
 

Denna studie behandlar hur två planer i matematik är strukturerade, hur de används, följs upp och 

vilka möjliga pedagogiska konsekvenser de får för SUM-elever. En SUM-elev är en elev som är i 

särskilda utbildningsbehov i matematik och av olika orsaker riskerar att inte nå kunskapsmålen 

(Magne, 1998). På våra respektive skolor saknas en gemensam plan i matematik vilket efterfrågats 

av pedagoger. Tanken är att en matematikplan kan öppna upp för samtal kollegor emellan, vara ett 

stöd för att strukturera matematikundervisningen men även komma SUM-eleverna till del genom 

förändringar i undervisningen. En annan tanke, som även stöds av Lundberg & Sterner (2009), är att 

kartläggning av elevers matematikkunskaper möjliggör tidig upptäckt och tidiga insatser för att 

förhindra matematiksvårigheter. 

 

För vår blivande yrkesroll som speciallärare i matematik är det intressant att ta del av utarbetade 

matematikplaner, hur ansvariga pedagoger tänkt och varför de väljer att arbeta som de gör. Detta för 

att sätta igång våra egna tankar kring hur en matematikplan skulle kunna utformas på våra 

arbetsplatser, om vi genom studien får belägg för att det är värdefullt både för pedagogers och 

elevers del. Vår uppfattning är att matematikämnet i skolan genomgår en omfattande förändring och 

utveckling bland annat genom att skolverket driver satsningen ”Matematiklyftet”. I vår roll som 

speciallärare kan det bli aktuellt att driva förändrings- och utvecklingsarbete inom bland annat 

matematik. Struktur i form av en matematikplan kan vara ett sätt. Skolutveckling av det här slaget 

handlar om att förbättra kvaliteten i matematikundervisningen och bör vara en cyklisk process likt 

den i systematiskt kvalitetsarbete som skolan är ålagd att göra enligt Skolverket (2012).  

 

Hittills har vi inte funnit detta intresseområde beskrivet utifrån lärarnas perspektiv i relation till de 

aktuella matematikplanerna samlat i någon enskild litteratur vilket gör vår studie relevant att 

genomföra. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Svenska elevers kunskaper i matematik har under de senaste åren sjunkit i internationella 

jämförelser, visar resultat från Programme for International Student Assessment, PISA (Skolverket, 

2013). Även Lundberg beskriver problematiken med sjunkande resultat (Butterworth och Yeo, 

2010). Resultaten från PISA visar att elevernas kunskaper sjunkit kontinuerligt sedan den första 

mätningen gjordes, 2002, och att 25 av de 34 länderna inom organisationen Organisation for 

Economic Co-operation and Development, OECD, däribland våra grannländer, presterar bättre i 

matematik. Enligt PISA-resultaten har resultatförsämringen i matematik varit lika stor för låg- som 

högpresterande elever i Sverige medan resultaten i övriga OECD-länder i genomsnitt förbättrats för 

de lågpresterande eleverna. Även om inga enkla förklaringar givits till dessa resultat finns det 

hypoteser om vad det kan bero på. En del av resultatförsämringen kan ha med samhällsförändringar 

att göra medan andra troligen är relaterade till skolan. Skolverkets rapport (2013) lägger problemen 

hos eleverna i form av brist i uthållighet, motivation och attityd. Skolinspektionens rapport (2009), 

om kvalitetsgranskningen av matematikundervisningens innehåll och ändamålsenlighet, lyfter 

tydligare fram skolans ansvar för resultatförsämringarna. Detta arbete fokuserar på vilka 

ansträngningar skolan kan göra för att förändra och utveckla matematiken så att svenska elever blir 

väl rustade för att möta framtiden.  

 

Vi har båda arbetat som lärare i drygt 15 år på varsin skola i två olika kommuner i södra Sverige. 

Intresset för att utveckla matematikundervisning och att stödja elever i svårigheter i matematik 

ledde till att vi båda valt att vidareutbilda oss till speciallärare i detta ämne. En speciallärare i 

matematik ska, enligt kursmålen för speciallärarutbildningen, kunna leda det pedagogiska arbetet 
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med målet att möta behoven hos alla elever i matematiksvårigheter. I yrkesrollen ingår att kritiskt 

och självständigt genomföra pedagogiska utredningar som leder fram till åtgärdsprogram. 

Specialläraren ska kunna analysera svårigheter i olika lärmiljöer, främst på individnivå men även på 

grupp- och organisationsnivå. Specialläraren ska också kunna arbeta med förebyggande åtgärder 

och särskild träning av elever i behov av stöd i matematikutveckling (Linnéuniversitetet, 2013).  

 

Insatser för SUM-elever brukar kopplas samman med specialpedagogik. Enligt Persson (2013) är 

specialpedagogik något skolan behöver ta till när den vanliga pedagogiken inte räcker till och är 

insatser som görs för elever som hamnar utanför den naturliga variationen av olikheter i en klass. 

Specialpedagogik kan också beskrivas som skapandet av optimala förhållanden för att alla elever 

ska ha möjlighet att delta och lära sig saker i ”en skola för alla”. Det är viktigt hur skolan tar hand 

om elever i behov av särskilt stöd. Eftersom de här eleverna troligtvis finns på alla skolor och i de 

flesta klasser borde enligt författaren alla pedagoger ha specialpedagogisk grundkompetens. Med 

det menar han att pedagogen ska kunna reflektera över elevernas svårigheter och vilka pedagogiska 

konsekvenser det medför samt veta var hen kan få hjälp och stöd. Specialpedagogisk kompetens i 

arbetslaget innebär större möjligheter för eleverna att få individanpassad undervisning men även 

möjlighet till högre kvalitet på klassundervisningen och lärmiljön.  

 

I Sveriges grundskolor är ungefär 20 % av eleverna i behov av specialpedagogiskt stöd (Persson & 

Persson, 2012; Persson, 2013). Ett dilemma är skolans skyldighet att sätta in stödinsatser för elever 

som riskerar att inte nå kunskapsmålen samtidigt som insatserna kan ses som störande moment i 

den ordinarie undervisningen (Persson, 2013). Åtgärder för SUM-elever innebär oftast att de tas ut 

från klassen och får anpassad undervisning, specialundervisning, av speciallärare i en mindre grupp 

eller enskilt. Under tiden ”missar” eleven något annat i klassrummet till exempel en viktig 

genomgång eller ett läxförhör, vilket i värsta fall kan vara störande både för klassläraren och eleven 

om det inte går att lösa på ett bra sätt. Andra negativa effekter av särskiljning från klassen är att 

elevens sociala kompetens gentemot kamraterna försämras, vilket kan leda till mobbing, och 

motivationen kan försämras. Detta kan resultera i negativa konsekvenser senare i deras skolgång 

och arbetsliv. För elever, som har svårt att ta till sig klassundervisningen, kan det å andra sidan vara 

positivt att komma till specialläraren. Den nära kontakten med en stöttande vuxen har visat sig 

kunna höja elevens välbefinnande (a.a.).  

 

Ett redskap för att kunna leda det pedagogiska arbetet samt upptäcka och möta behov hos elever kan 

för skolan i stort, och i synnerhet för specialläraren, vara en matematikplan. På skolor ska ett 

systematiskt kvalitetsarbete bedrivas (Skolverket, 2012). För att tillgodose detta har skolor och i 

vissa fall hela kommuner arbetat fram gemensamma planer för utveckling inom olika områden. På 

våra respektive skolor finns utarbetade planer i svenska, inriktade på språk, läs och skriv, både 

lokala och kommunövergripande. Det vi båda, i egenskap av matematiklärare och blivande 

speciallärare i matematik, saknar på våra respektive arbetsplatser är en strukturerad och gemensam 

plan för hur kartläggning av elevernas matematikkunskaper ska gå till, följas upp, analyseras samt 

hur planering av stödinsatser bör utformas enligt aktuell forskning. Skolinspektionen (2009) pekar 

just på vikten av att både rektor, lärare och övrig personal tar ansvar för att systematiskt följa upp, 

utvärdera och analysera skolans resultat i matematik och utifrån det besluta om lämpliga åtgärder.  

 

Frågan är om en strukturerad matematikplan kan vara en faktor som spelar in vid skolutveckling i 

detta ämne. Kan en matematikplan utarbetad utifrån målen i läroplanen och aktuell forskning 

innebära en trygghet för pedagoger, något att styra upp sin matematikundervisning mot, istället för 

att låta läromedlet styra? Kan en matematikplan även vara en av utgångspunkterna vid pedagogiska 

diskussioner om till exempel arbetssätt och arbetsformer (Skolinspektionen, 2009) för att utveckla 

matematikundervisningen? Kan det ha betydelse för måluppfyllelsen att matematikplanen hålls 

levande i kollegiet eller av den enskilde läraren? Kan analys av kartläggningar göra det möjligt för 

pedagoger att bedöma vilket behov elever i matematiksvårigheter har och vad de bakomliggande 



7 

 

orsakerna till svårigheterna är? Kan arbete utifrån en matematikplan möjliggöra tidig upptäckt och 

tidiga insatser och på så sätt förhindra att matematiksvårigheter uppstår? Flera möjligheter finns för 

skolutveckling, men vi väljer i denna studie att fokusera på matematikplaner och konsekvenser av 

dem då de knyter an till vår blivande yrkesroll.    

 

I vår studie vill vi fördjupa våra kunskaper om matematikplaner, ta reda på hur de är strukturerade, 

hur man använder dem som redskap för utveckling av matematikundervisningen och hur de 

används i arbetet med SUM-elever. Vi anger ett hermeneutiskt, tolkande, perspektiv (Molander, 

1985; Thurén, 2007) på vår studie, vilket innebär att vi vill försöka förstå hur våra informanter 

tänker kring och handlar utifrån sina matematikplaner. För att ha en möjlighet att förstå och tolka 

innebörden av det som informanterna berättar krävs att man har ett gemensamt ”språk” (Molander, 

1985), det vill säga att vi som intervjuare har förkunskaper inom det område som informanterna 

intervjuas om. Intervjuarna behöver vara pålästa inom det område som studeras. Då kan den 

erfarenhet och kunskap som förmedlas i intervjuerna tolkas enligt Habermas´ hermeneutisk-

praktiska perspektiv (Molander, 1985) och uppnå en gemensam förståelse med en, för intervjuarna, 

så korrekt tolkning av verkligheten som möjligt. Denna förståelse kan sedan vara en förutsättning 

och en bas för vidare handling i intervjuarnas egna, och möjligen också intresserade läsares, 

respektive verksamheter. Förhoppningen är att studien även ska kunna ge dem som arbetar utifrån 

planerna nya tankar och perspektiv. Vi vill också att det ska komma andra intresserade, 

speciallärare, specialpedagoger eller övriga verksamma inom samma fält, till del för att kunna 

utveckla matematiken.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att få insikt i hur olika matematikplaner strukturerats samt hur de enligt 

pedagogerna används och hur arbetet utifrån dessa matematikplaner gynnar SUM-elever. 

 

Frågeställningar 

 

 Vad innehåller matematikplanerna? 

 Hur används matematikplanerna och hur följs de upp enligt informanterna? 

 Vilka pedagogiska konsekvenser kan matematikplanerna få för SUM-elever? 

 

2.1 Förtydligande av begrepp 

Här förtydligas kortfattat begrepp som återkommer i arbetet.  

 

Matematikplan 

En matematikplan kan vara utformad på olika sätt och ha olika innehåll. Med matematikplan menar 

vi en strukturerad plan för alla pedagoger på en skola eller i en kommun om hur man kan arbeta 

medvetet och enhetligt för att höja måluppfyllelsen i matematik.  

 

SUM-elever 

Magne definierar elever i särskilda utbildningsbehov i matematik som SUM-elever. Med 

det menas elever som inte når de angivna utbildningsmålen i läroplanen (Magne, 1998). I vår studie 

väljer vi att benämna elever i någon form av matematiksvårigheter för SUM-elever och använda 

begreppet matematiksvårigheter om alla former av matematiksvårigheter. 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Med pedagogiska konsekvenser menar vi olika sorters förändringar och åtgärder som vidtas i 

arbetet utifrån matematikplanerna, både för pedagogers och elevers del, i syfte att höja 

måluppfyllelsen i matematik.  
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3 Teoretisk bakgrund 
Först belyses litteratur om systematiskt kvalitetsarbete eftersom vi anser att det har en överordnad 

roll i studien. Därefter beskrivs SUM-elever, bedömning, god undervisning och samverkan samt 

deras betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

3.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Skollagen (2010:800) är det regelverk som tillsammans med Läroplanen (Skolverket, 2011) ligger 

till grund för hela skolans arbete. I skollagen, kapitel 4. Kvalitet och inflytande, beskrivs vad 

systematiskt kvalitetsarbete är och hur det ska bedrivas. Det handlar om hur utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas. Detta ska göras på 

kommunnivå såväl som i det lokala arbetslaget. Arbetet ska även dokumenteras och om brister 

upptäcks ska åtgärder vidtas. I kvalitetsarbetet på enhetsnivå (arbetslaget) ska lärare, övrig personal 

och elever medverka och rektor är ansvarig.  

 

Skolverket har gett ut Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete för 

skolväsendet (Skolverket, 2012) där huvudmän och rektorer kan finna stöd i hur det systematiska 

kvalitetsarbetet ska gå till. Arbetet ska inrikta sig mot att uppfylla de nationella målen för 

utbildningen. För att detta ska ske och säkerställas ska huvudmän och skolenheter systematiskt och 

kontinuerligt följa upp sin verksamhet, analysera sina resultat i förhållande till de nationella målen 

och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Arbete ska göras strukturerat och mot långsiktig 

utveckling. Varje skolenhet måste hitta sina egna former där man noga dokumenterar för att se om 

arbetet leder till utveckling. Alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning vilket ytterst är det mål 

som ska uppnås. 

 

Personalen på en skolenhet ansvarar för att ett kvalitetsarbete sker där det skapas förutsättningar för 

varje barn och elev att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. 

Kvalitetsarbetet ska ske i en återkommande (cyklisk) process i fyra faser där fas ett är Följa upp 

(Var är vi?), vilket är en nulägesbeskrivning. Fas två är Analysera och bedöma utvecklingsbehov 

(Vart ska vi?). I denna fas beslutas det om vilka åtgärder som ska vidtas för att verksamheten ska 

utvecklas. I fas tre, Planera, planeras insatser för utveckling (Hur gör vi?). I den sista fasen, fas 

fyra, Genomföra, genomförs de planerade insatser man kommit fram till. Därefter är det återigen 

dags att följa upp resultat och måluppfyllelse för utbildningen (a.a.). 

 

 
Bild 1. Systematiskt kvalitetsarbete i fyra faser. Skolverket (2012). 
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Systematiskt kvalitetsarbete ska genomsyra hela skolenheten och innefatta all berörd personal och 

elever. Det ska vara integrerat i det dagliga arbetet. Enligt Grosin (2003) ska det systematiska 

kvalitetsarbetet innefatta undervisning i alla ämnen. Skolan bär ett eget ansvar för att förbättra 

verksamheten och det är i sista ledet den enskilda eleven som blir lidande om det inte görs. Det är 

eleven som inte får den undervisning hen har rätt till.  Skolans kvalitetsarbete är avgörande för alla 

elevers rätt till utbildning (Skolinspektionen 2013).  

 

Grosin (2003) redovisar faktorer man i forskning kunnat se som utmärkande för det pedagogiska 

och sociala klimatet, PESOK, i framgångsrika skolor. Det handlar bland annat om att rektor 

bedriver sitt ledarskap inriktat på kunskapsmål och att det är ett pedagogiskt/didaktiskt ledarskap 

från rektors sida. Pedagoger samarbetar om mål och innehåll i undervisning och fostran. Skolan har 

höga förväntningar på eleverna och det råder flexibilitet i undervisningsmetoder dessutom sker en 

regelbunden utvärdering och uppföljning av elevernas kunskaper. Detta tas även upp av Persson och 

Persson (2012) och Hattie (2009). De menar att vissa framgångsfaktorer är nödvändiga för att 

lyckas. Skolledarens ambition och förmåga att utveckla positiv skolkultur där personalen 

samarbetar för att lösa problem och utveckla verksamheten. Mål för arbetet ska vara tydliga och 

kända för hela personalen. Det är lärarnas ansvar att förmedla till eleverna varför det är värt att 

anstränga sig i skolarbetet och få ett gott utbyte av skoltiden.  

 

En studie i form av en forskningsöversikt gjord av Hattie (2012), Synligt lärande, visar vilka 

faktorer som påverkar elevers studieresultat. Flera faktorer är involverade men några av dem har en 

tydligt större positiv effekt än andra. Framgångsfaktorer med relevans till denna studie handlar om 

att synliggöra hur elevers lärande går till och utifrån det förändra undervisningen (Håkansson, 

2011). Ytterligare framgångsfaktorer är att elever har god kännedom om sin förmåga i förhållande 

till målen, formativ bedömning, och att man satsar på mångsidiga insatser för elever i behov av 

stöd. Påverkansfaktorer relaterade till läroplanen och olika utvecklingsprogram är också positiva, 

exempelvis program för utveckling av matematikkunskaper. Hattie påpekar att det är på vilket sätt 

läraren arbetar med programmet/planen i undervisningen som är det avgörande för hur positiv 

effekten blir. 

 

Vidare menar Hattie att det som är till allra störst avgörande del för eleverna är att läraren bedriver 

en god undervisning men att det är eleverna själva som avgör vad de till slut lär sig. Därför måste 

skolan och lärarna ta tillvara elevernas tankar om lärande och anknyta till dessa. Elevernas tankar, 

mål och engagemang i lärandet måste uppmärksammas och diskuteras. Att följa upp, bedöma och 

utvärdera kunskapsutveckling är en kärnpunkt i återkoppling som leder till ett ökat lärande. Hatties 

studie kan därför ses ur ett skolutvecklingsperspektiv. De faktorer som leder till framgång för 

elevers studieresultat kan analyseras och arbetas med i lokala kartläggningar och i det lokala 

kvalitetsarbetet (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis säger litteraturen att bedömning, samverkan och god undervisning är viktiga 

bitar i det systematiska kvalitetsarbetet för möjligheterna att nå högre måluppfyllelse. Bedömning 

för att det enligt Hattie (2012) leder till synliggörande av elevers lärande i förhållande till målen. 

Samverkan för att det är en framgångsfaktor vid skolutveckling där rektor har en central roll, enligt 

Grosin (2003). God undervisning eftersom både Persson och Persson (2012) och Hattie (2012) 

påtalar att den är avgörande för elevers lärande. Dessa begrepp kommer nedan att beskrivas både 

utifrån ett generellt perspektiv och i relation till SUM-elever, vilka är i fokus i denna studie. Men 

först diskuteras SUM-elever, vad litteraturen säger om matematiksvårigheter och dess orsaker. 
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3.2 SUM-elever 

 

Enligt Magne (Magne, 1998) är SUM-elever de elever som av olika anledningar inte når 

kunskapsmålen i matematik. Han menar att 12 % av eleverna är i behov av specialpedagogiskt stöd 

i matematik och att 1 % av dessa har allvarliga problem i matematik, det vill säga dyskalkyli. Enligt 

Lundberg & Sterner (2009) och Sjöberg (2006) är 4-6 % av alla elever drabbade av dyskalkyli i 

någon form. Mer än hälften av dessa uppvisar även andra störningar som ADHD, dyslexi eller 

ångestsyndrom (Lundberg & Sterner, 2009). Det verkar vara en jämn fördelning mellan pojkar och 

flickor som uppvisar dyskalkylektiska symtom upp till 15-årsåldern, därefter ökar problemen för 

flickorna i jämförelse med pojkarna (Sjöberg, 2006). 

 

Lundberg och Sterner (2009) använder ”räknesvårigheter” som ett överordnat generellt begrepp för 

svårigheter med tal och räkning och liksom Magnes definition av SUM-elever innefattar det elever 

med svårigheter att nå läroplanens mål i matematik. Det kan handla om att eleverna har en 

bristfällig taluppfattning, svårt att lära sig talfakta och att snabbt hämta dem ur minnet samt att 

utföra räkneoperationer. I Sverige är vi försiktiga med att använda dyskalkylibegreppet medan man 

i internationell litteratur använder dyskalkyli eller utvecklingsdyskalkyli (Jess, Skott & Hansen, 

2011). Istället brukar vi dela in räknesvårigheterna i allmänna och specifika matematiksvårigheter. 

Svårigheten med begreppet dyskalkyli är att det inte finns någon definition som är generellt 

accepterad. Det kan bero på att forskningsområdet berör många olika yrkesgrupper (Sjöberg, 2006) 

eftersom matematikämnet innefattar många förmågor och färdigheter samt att orsakerna till 

svårigheterna kan vara olika (Butterworth & Yeo, 2010). Därför är det viktigt att se till elevens hela 

situation och området är således i behov av mer tvärvetenskaplig forskning (Jess, Skott & Hansen, 

2011).  

 

Forskare är överens om, enligt Butterworth & Yeo (2010), att dyskalkylektiker har grundläggande 

problem som rör tal- och antalsuppfattningen, det vill säga att räkna eller jämföra mängder eller att 

subitisera (”se” ett litet antal utan att räkna). Det tar längre tid för dessa elever att utföra 

räkneoperationer, ofta beroende på att de använder sig av mer primitiva räknestrategier. Det tar då 

både längre tid att räkna samt att matematiken upplevs svårare (Boaler, 2011). Dyskalkylektiker har 

också svårt att lära sig de fyra räknesätten, algoritmer och procedurer samt talfakta, som talens 

ordning eller delar (Butterworth & Yeo, 2011; Chinn, 2012; Lundberg & Sterner, 2009). Det som 

kan göra pedagoger förbryllade i arbetet med dyskalkylektiker är att deras nedsatta förmåga är 

väldigt oregelbunden (Chinn, 2012) vilket innebär att de ena dagen kan visa kunskaper, och nästa 

dag eller vecka har de ingen aning om hur de gjorde.  

 

Orsakerna till försenad matematikinlärning kan vara många: olämplig undervisning, 

uppförandeproblem, lathet, oro eller missade lektioner (Butterworth & Yeo, 2010). Det kan även 

handla om elevens hemförhållanden, tidstjuvar (lektionens början och slut, lektioner går bort på 

grund av andra aktiviteter) eller strukturella orsaker som för stora klasser (Sjöberg, 2006). 

Ärftlighet är också en faktor som diskuteras, men där går meningarna isär. För att få struktur på 

orsakerna till matematiksvårigheter har Sjöberg (2006) liksom Jess, Skott och Hansen (2011) delat 

in dem i fyra kategorier: medicinsk/neurologiska, psykologiska, sociologiska och 

pedagogisk/didaktiska orsaker.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att definiera dyskalkyli eftersom det berör så många 

forskningsområden (Sjöberg, 2006) och förmågor (Butterworth & Yeo, 2010). Beroende på att 

orsakerna till svårigheterna varierar (Butterworth & Yeo, 2010; Jess, Skott & Hansen, 2011; 

Sjöberg, 2006) borde rimligen även insatserna för SUM-eleverna vara olika. En viktig uppgift för 

skolan blir att ta reda på vari SUM-elevens svårigheter består och hur pedagoger på bästa sätt kan 

stödja dem i deras kunskapsutveckling. Genom studien hoppas vi kunna få svar på om, och i så fall 
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hur, en matematikplan kan underlätta det här arbetet. 

 

Alla elevers utveckling mot de nationella målen eftersträvas i det systematiska kvalitetsarbetet (se 

bild 1), och i denna studie fokuseras SUM-elever. 

 

I fortsättningen benämns elever i någon form av matematiksvårigheter för SUM-elever och 

begreppet matematiksvårigheter används om alla former av matematiksvårigheter, vilket 

förtydligades tidigare. 

 

3.3 Bedömning 

 

Bedömning sker ständigt i undervisningen. Den uppfattas på olika sätt och har olika syfte. 

Bedömningen sker dessutom i olika former i ett klassrum, mellan pedagog och elever, mellan elev 

och elev och även från elev till sig själv, självbedömning (Björklund Boistrup, 2013). Information 

om vad eleven presterar samlas in och används på olika sätt utifrån syftet. De syften som framträder 

tydligast är bedömning för att kartlägga och värdera kunskaper, ge återkoppling för fortsatt lärande, 

synliggöra praktiska kunskaper och för att utvärdera undervisning (Skolverket, 2011). Alla dessa 

delar spelar en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet för att följa upp, analysera och planera 

för elevernas kunskapsutveckling och för verksamheten i stort (Skolverket, 2012). Pedagogen måste 

kontinuerligt ta reda på vad eleverna förstått och vilka förmågor de utvecklat. Om det visar sig att 

eleverna inte förstått måste pedagogen ompröva sin undervisning och försöka på ett nytt sätt. Det är 

pedagogen som är ansvarig för lärandeprocessen (Skolverket, 2013). 

  

De olika typer av bedömning man talar om i dag är den summativa och den formativa 

bedömningen. Den summativa bedömningen är ett resultat, en lägesbeskrivning. Den kan visa sig i 

form av ett omdöme eller ett betyg och jämföras mot kunskapskraven (Björklund Boistrup, 2013). 

Syftet med den summativa bedömningen kan även vara att övervaka skolor, rangordna elever och 

kontrollera kompetenser (Hogden & William, 2012). Är det istället en lägesbeskrivning, som visar 

elevens styrkor och svagheter och ligger till grund för det fortsatta lärandet, är det en formativ 

bedömning (Björklund Boistrup, 2013). En bedömning vars syfte är att stödja och utveckla lärandet 

och som används för att förändra och anpassa undervisningen och möta elevens behov (Hogden & 

William, 2012). Den ska vara positiv, framåtriktad och vara en grund för en plan för det fortsatta 

arbetet. Dessa båda sidor av bedömning pågår samtidigt i ett klassrum och formativa effekter av 

summativ bedömning sker också (Björklund Boistrup, 2013). Formativ bedömning bidrar på det här 

sättet till faserna Följa upp, Analysera och Planera (se bild 1) i det systematiska kvalitetsarbetet 

(Skolverket, 2012).  

 

Det är viktigt att bedömningen sker på rätt sätt eftersom den påverkar elevens fortsatta 

kunskapsutveckling, men också elevens motivation och självuppfattning (Pettersson, 2005). För att 

vara framåtskridande och konstruktiv bör värderande omdömen undvikas (Pettersson, 2010). 

 

Forskning visar att bedömning rätt använd kan ha stor betydelse för den enskilde elevens lärande 

(Pettersson 2010). Stöttande bedömning, bedömning för lärande är enligt forskare det mest effektiva 

sättet att öka elevers kunskaper (Björklund Boistrup, 2013; Black & William, 1998; Hattie & 

Timperley, 2007). Hattie (2009) menar att elever som i sin undervisning innefattas av formativ 

bedömning lär sig nästan dubbelt så mycket som elever som inte gör det (Skolverket, 2013). Får 

eleven förståelse för vad hen förväntas lära sig i förhållande till målen kan eleven vara mer delaktig 

i sitt eget lärande i matematik vilket leder till större motivation och måluppfyllelse (Björklund 

Boistrup, 2013).  
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3.3.1 Kartläggning och diagnostisering 

 

För att en SUM-elev ska få rätt hjälp och stöd är det av stor betydelse att pedagogen vet vad eleven 

kan. Det är en förutsättning för att ställa rätt diagnos och planera ändamålsenliga insatser som kan 

förebygga, lindra eller avhjälpa svårigheterna (Jess, Scott & Hansen, 2011; Sjöberg, 2006). Det 

måste göras en kvalificerad utredning för att avgöra vilken hjälp eleven är i behov av. En del av 

utredningen kan vara en pedagogisk kartläggning. Utredningen kan leda till att eleven bedöms ha en 

diagnos, till exempel matematiksvårigheter. Ibland krävs formella diagnoser för att elever ska få 

riktade hjälpinsatser men elever har rätt till pedagogisk hjälp oavsett om det finns en diagnos eller 

inte.  

 

I kartläggningen måste elevens inlärningssvårigheter uppmärksammas, vilka de starka sidorna är, 

vilken typ av fel som uppstår, om det finns problem med arbetsminnet, koncentration, 

uppmärksamhet, automatisering eller uppgiftsorientering. Kartläggningen kan ge direktiv för hur 

svårigheterna kan förebyggas, avhjälpas eller åtminstone lindras. Självbilden kan påverkas mycket 

negativt av matematiksvårigheter och detta kan medföra en känsla av otillräcklighet och ångest. Det 

kan höra ihop med utagerande problem och uppmärksamhetsproblem. Vid särskilt komplicerade fall 

av matematiksvårigheter är det viktigt att ansvariga för olika specialiteter kan samarbeta kring 

kartläggningen av elevens hela skolsituation (Lundberg & Sterner, 2009).  

 

Ett stödmaterial med tillhörande diagnoser som används av skolorna i studien är Förstå och 

använda tal – en handbok (McIntosh, 2011). McIntosh menar att diagnostisering behövs för att 

upptäcka elever i svårigheter eller elever som missuppfattat matematiska begrepp eller procedurer. I 

materialet ges förslag på hur elever kan få hjälp och hur pedagoger kan utforma sin undervisning 

och arbeta förebyggande. För att utveckla kunnande inom taluppfattning och räkning finns det 

kritiska punkter som McIntosh uppmärksammar. Dessa måste eleven förstå så att inte 

missuppfattningar sker. Genom att diagnostisera kan pedagogen få hjälp att upptäcka detta. Det kan 

också i en klassammanställning av diagnosers resultat visa på vad pedagogen behöver arbeta mer 

med och förändra i sin undervisning om flera elever gjort samma fel. Det påpekas tydligt att testen 

är formativa eller diagnostiska och syftar till att ge en bild av elevers kunnande i form av styrkor, 

svagheter och missuppfattningar. Dessa test ska kompletteras med den övriga bild pedagogen har av 

klassen och eleven. Efter en diagnostisering ska pedagogen även gå vidare för att kartlägga elever i 

svårigheter. Detta ska ske genom uppföljande samtal med enskilda elever och eventuellt fler 

uppgifter. Förslag ges på hur arbetet kan fortsätta och hur pedagogen medvetet kan förändra 

undervisningen, både i grupp och enskilt, för att förhindra och förebygga att svårigheter och 

missuppfattningar kring begrepp och procedurer uppstår. 

 

Ett annat diagnosmaterial som används är Skolverkets diagnosmaterial Diamant. Detta material är 

utvecklat av Madeleine Löwing och Marie Fredriksson vid Göteborgs Universitet på uppdrag av 

Skolverket. Materialet bygger enligt Skolverket (2013) på forskning och beprövad erfarenhet. Dessa 

diagnoser ska användas för att kartlägga hur långt elever kommit i sin matematikutveckling. Syftet 

är huvudsakligen formativt och diagnoserna ska ge underlag för planering av undervisning 

(Skolverket, 2013). De ska också ge eleven goda förutsättningar att nå kunskapskraven. Genom 

denna diagnostisering är det också tänkt att svårigheter ska kunna förebyggas som kan bero på 

bristande förkunskaper eller färdigheter (Lundberg & Sterner, 2009). 

 

De av Skolverket utgivna Nationella proven används också för bedömning av elevers kunskaper. 

Dess syfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och för att ge 

underlag för analys av hur kunskapskraven uppfylls. De har främst en summativ funktion men kan 

även användas formativt. De kan ge en bild av hur undervisningen fungerat och hur den kan 
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utvecklas (Skolverket.se). 

 

Diagnostisering kan dessvärre inte påvisa om det förefaller bristfällig undervisning vilket kan vara 

fallet när det gäller elever i matematiksvårigheter.  Däremot kan man, om man tidigt identifierat 

dessa elever, sätta in förebyggande åtgärder som ges i en hel grupp eller klass. Orsaker till att eleven 

inte tillgodogör sig undervisningen måste kartläggas och analyseras och eventuellt behöver 

specialpedagogiska åtgärder sättas in (Lundberg & Sterner, 2009).  

 

Kartläggningar och diagnoser kan användas för att samla material till fas ett, Följa upp (bild 1), i det 

systematiska kvalitetsarbetet där man ska samla resultat och göra en nulägesbeskrivning på sin 

skolenhet (Hattie, 2012). 

 

3.3.2 Diagnostisering av matematiksvårigheter  

 

Det finns inga uttalade kriterier för att diagnostisera dyskalkyli beroende på att orsakerna kan vara 

så många samt att matematikämnet innefattar så många olika förmågor och färdigheter, vilket 

nämndes i ett tidigare avsnitt. Därför är det enligt Butterworth och Yeo (2010) viktigt att vara 

försiktig med etiketten dyskalkyli beroende på att olika svårigheter kräver olika åtgärder. De 

förordar att det görs en närmare utredning av svårigheternas natur innan man använder sig av 

begreppet. Även Lundberg och Sterner (2009) anser att elevens inlärningssvårigheter bör kartläggas 

noggrant. Om samma problem kvarstår vid återkommande kartläggningar menar de att man kan ha 

underlag för att ställa en diagnos.  

 

En diagnos kan innebära att eleven känner en trygghet med sina svårigheter, den får reda på vad 

som orsakat svårigheterna, och kan få resurser, i form av specialundervisning (Jess, Skott & 

Hansen, 2011) men troligtvis även anpassning av undervisningen och/eller kompensatoriska 

hjälpmedel. Riskerna med en diagnos är att eleven får en stämpel på sig och blir utpekad på grund 

av sina svårigheter (Jess, Skott & Hansen, 2011). Eleven kan då stigmatiseras och skapa sig en 

identitet, eller förstärka sin identitet, som avvikare (Sjöberg, 2006). 

 

Sammanfattningsvis är formativ bedömning, där kartläggning och diagnostisering ingår, en viktig 

del i den enskilde elevens lärande och i det systematiska kvalitetsarbetet, då det leder till utveckling 

av undervisning och är en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse.  

 

3.4 God undervisning  

 

Den mest avgörande faktorn för att elever ska utveckla sina kunskaper i matematik positivt är enligt 

Hattie (2012), att pedagogen bedriver god undervisning. För att undervisa elever i 

matematiksvårigheter krävs det enligt Butterworth och Yeo (2010) strukturerad undervisning, 

förståelsebaserad och positiv inlärning och undervisning samt att eleven är aktiv. Vi kommer att 

utgå från de här områdena när vi beskriver undervisning som enligt forskare lämpar sig för alla 

elever, men särskilt för elever i matematiksvårigheter.   

 

Strukturerad undervisning 

Undervisningen av elever i matematiksvårigheter bör vara mycket väl genomtänkt och systematiskt 

strukturerad (Lundberg & Sterner, 2009). Det betyder att pedagogen behöver utgå från det som 

eleven kan (Anghileri, 2006; Butterworth & Yeo, 2010; Jess, Skott & Hansen, 2011; Lundberg & 

Sterner, 2009; Sjöberg, 2006) och gå framåt i små progressiva steg. Varje moment behöver tränas på 

många olika sätt och även återvändas till med jämna mellanrum för att eleven ska ha möjlighet att 
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befästa nya kunskaper. Man brukar tala om överinlärning för dessa elever vilket kräver att 

pedagogen varierar undervisningen (Butterworth & Yeo, 2010). Repetition av arbetsområdena är 

avgörande för elever i matematiksvårigheter men också att man följer vissa rutiner på lektionerna, 

så att det inte sker nya saker hela tiden (Chinn, 2012). Tre till fem aktiviteter är lagom att göra varje 

lektion, där variation i både arbetssätt och svårighetsgrad är viktigt. Som avslutning på lektionen 

kan en lek passa där man ytterligare tränar eller befäster de moment som lektionen berört 

(Butterworth & Yeo, 2010). 

 

Förståelsebaserad inlärning och undervisning 

Pedagogen behöver använda ett enkelt, vardagligt och transparent språk under 

matematiklektionerna (Boaler, 2011; Butterworth & Yeo, 2010); Jess, Skott & Hansen, 2011; 

Persson, 2013) så att eleverna har möjlighet att förstå matematiska symboler, begrepp och strategier. 

Sedan kan pedagogen successivt utveckla det matematiska språket så att dessa elevers möjlighet att 

kommunicera matematik mer formellt ökar (Sjöberg, 2006).  

 

Elever lär sig på olika sätt vilket betyder att pedagogen behöver visa matematikens innehåll på flera 

olika sätt, det vill säga genom olika representationer som muntligt, visuellt och konkret (Boaler, 

2011; Chinn, 2012; Persson, 2013). Eleverna har även olika informella metoder och strategier med 

sig att lösa matematikuppgifter på när de kommer till skolan. Med det i åtanke bör pedagogen vara 

lyhörd för vilka strategier eleverna använder, utgå ifrån dem och vid behov utveckla dem till mer 

hållbara strategier (Anghileri, 2006; Boaler, 2011; Jess, Skott & Hansen, 2011).  Risken är annars 

att de utvecklar felaktiga kunskaper, missuppfattningar, om procedurer eller begrepp som tar lång 

tid att reparera (Chinn, 2012; Lundberg & Sterner, 2009; McIntosh, 2008).  

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla, t ex 

lösa problem, analysera, resonera och argumentera. Alla dessa förmågor förutsätter ett 

kommunikativt och utforskande arbetssätt där eleverna ges möjlighet till att samarbeta och lära av 

varandra genom att diskutera metoder, strategier eller problemställningar med pedagoger och andra 

elever (Boaler, 2011; Chinn, 2012; Persson, 2013). Samarbete handlar om att lära av varandra, att se 

varandras olikheter som resurser i undervisningen och respekt för att alla har något att bidra med i 

de matematiska diskussionerna utan jämförelse med deras tidigare prestationer eller status i gruppen 

(Boaler, 2011). Genom att sätta ord på och förklara hur en metod kan användas eller hur man har 

tänkt, ges den som lyssnar möjlighet att förstå och den som förklarar möjlighet att nå en djupare 

förståelse av området. Det är när eleverna kan sätta ord på sina tankar och förklara sina metoder och 

strategier som pedagogen vet att eleven verkligen har förstått dem (a.a.). Ibland kan 

klasskamraternas förklaringar vara enklare att förstå eftersom de är på någorlunda samma nivå och 

använder ett språk som är ännu enklare än pedagogens (Sjöberg, 2006). På så sätt kan det 

kommunikativa arbetssättet öka elevernas intresse och engagemang för ämnet. Positiva effekter för 

pedagogens del är att hen har möjlighet att få reda på elevernas informella kunskaper, kan utforma 

sin undervisning utifrån det och successivt utveckla det till mer formella matematikkunskaper 

(Chinn, 2012).  Det ligger på pedagogens ansvar att organisera matematiska diskussioner där 

eleverna har möjlighet att lära av varandra, samt diskutera fellösningar och vanliga 

missuppfattningar och resonera om varför de inte fungerar samt hur de kan göra istället (Anghileri, 

2006; Chinn, 2012). Men en del pedagoger vågar inte anamma det utforskande arbetssättet med risk 

för att det ska bli oroligheter i klassrummet och håller sig därför till det mer traditionella sättet att 

undervisa på (Sjöberg, 2006).  

 

Konkret och laborativt material som åskådliggör arbetet med siffror, tal och beräkningsmetoder 

underlättar inlärningen och främjar förståelsen för elever i matematiksvårigheter (Butterworth & 

Yeo, 2010; Chinn, 2012). Ett multisensoriskt undervisningssätt där pedagogen både förklarar med 

ord och visar med konkret material samtidigt gör det lättare för eleverna att förstå informationen 

(Boaler, 2011; Chinn, 2012). Det konkreta materialet fungerar som en grund för det inre, mentala 
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bildspråket hos eleven, vilket är viktigt att eleven utvecklar om den ska ha möjlighet att övergå från 

konkret och informell kunskap i matematik till abstrakt och formell kunskap (Anghileri, 2006; 

Lundberg & Sterner, 2009). 

 

Lundberg och Sterner (2009) beskriver elevernas tillägnande av förståelse i matematik som en 

successiv process i fyra faser, vilket de menar att pedagoger kan använda sig av som en metod i sin 

matematikundervisning. Den laborativa fasen innebär muntligt arbete i kombination med konkret 

material för att begripliggöra matematiska begrepp och underlätta vid arbetsminnesproblem. Arbete 

i den laborativa fasen pågår tills eleven med egna ord kan förklara begreppet. I den representativa 

fasen ritar man bilder och gör olika representationer av matematiska begrepp och lösningar, vilka 

följs upp av matematiska resonemang. Målet är att kunna lösa uppgifter utan konkret material och 

därmed utveckla sin matematiska förståelse till en mer abstrakt nivå, men även att eleverna ska ha 

en bra lösningsstrategi att använda sig av om de stöter på svårigheter i det abstrakta matematiska 

arbetet. Den abstrakta fasen betyder att eleverna använder det matematiska symbolspråket och kan 

börja lösa problem och utföra räkneoperationer ”i huvudet”. Återkopplingsfasen är den sista fasen 

och utgör en grund för elevernas fortsatta lärande. Här hjälper pedagogen eleven att befästa sina 

kunskaper och färdigheter samt generalisera kunskaperna till andra områden genom att återkoppla 

till och visa på samband med andra begrepp som eleverna arbetat med (a.a.).  

 

Aktiv inlärning   

Elever i matematiksvårigheter behöver aktiva erfarenheter av inlärning, som att fundera ut egna 

lösningar på matematikuppgifter genom samtal/dialog eller leka olika matematiklekar (Butterworth 

& Yeo, 2010). För att få eleverna att förklara hur de tänker kan pedagogen ställa frågor till dem, 

gärna väl genomtänkta serier av frågor om talens uppbyggnad, talbegrepp och räknestrategier, för 

att hjälpa eleverna att förstå dessa matematiska nyckelområden. Frågorna kan få eleverna att nå ny 

förståelse, befästa förståelse av eller kontrollera att de kommer ihåg tidigare moment samt visa på 

deras framsteg i ämnet. Utmaningen för pedagogen är att ställa lagom svåra frågor och avgöra om 

hen behöver ställa frågor för att vägleda dem i tankearbetet. När eleverna får sätta ord på sina tankar 

och förklara sina lösningar finns det möjlighet att de upptäcker sina egna fellösningar och kan rätta 

till dem själva. Det stärker eleven i sitt lärande (a.a.).  

 

Positiv inlärning och undervisning 

SUM-elever är i stort behov utav uppmuntran och beröm eftersom de ofta är både osäkra i ämnet 

och tar lång tid på sig. Pedagogen behöver ha tålamod och vänta in elevens svar, men om den 

fastnar helt kan det bli nödvändigt för pedagogen att hjälpa eleven att komma vidare i sina 

tankegångar genom att vägleda den på olika sätt. Känslan av att göra framsteg är viktigt för de här 

eleverna och om de dessutom gör det på egen hand, utan vägledning, ger det extra tillfredsställelse 

för dem (Butterworth & Yeo, 2010).  

 

En viktig faktor för elevernas framgång är att de har en eller flera stöttande vuxna omkring sig, 

pedagoger och/eller föräldrar (Anghileri, 2006; Chinn, 2012; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 

2006). En stöttande vuxen lyssnar på eleverna, visar tilltro till deras förmåga, ger uppmuntran och 

ställer rimliga krav på dem. I pedagogens möte med SUM-elever är det viktigt att relationen dem 

emellan utvecklas positivt, att tilltro och tillit utvecklas (Jenner, 2004; Lundberg & Sterner, 2009). 

Pedagogen kan försöka få eleverna att tro på sin egen förmåga genom att utnyttja deras starka sidor 

och anpassa undervisningen till deras förmågor (Anghileri, 2006; Chinn 2012; Sjöberg, 2006). Här 

är det viktigt att eleverna vet vilka mål de arbetar mot och får konstruktiv feedback av sin lärare. De 

flesta elever upplever det också positivt att få reda på vilken nytta matematiken de lär sig kommer 

ha i deras framtida liv, utanför skolan (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). 

 

Sammanfattningsvis behöver god undervisning för SUM-elever vara strukturerad undervisning som 

utgår från deras tidigare kunskaper där områdena repeteras med jämna mellanrum. För att underlätta 
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förståelsen i matematik för eleverna kan pedagogen visa med olika representationer och undervisa i 

de fyra faserna för att övergå från konkret till abstrakt. Elevernas förståelse påverkas även positivt 

av ett kommunikativt arbetssätt där strategier diskuteras och elever och pedagoger delger varandra 

hur de tänkt. Matematikinlärningen underlättas också genom att eleven är aktiv i olika 

matematiklekar och svarar på frågor. SUM-elever är i stort behov av beröm, uppmuntran och 

konstruktiv feedback från en stöttande vuxen för att känna tilltro till sin egen förmåga.  

 

I det systematiska kvalitetsarbetet är god undervisning en viktig del i fas tre, Planera, och fas fyra, 

Genomföra (se bild 1), för att nå högre måluppfyllelse. 

 

3.4.1 Perspektiv på inkludering 

 

Inkluderingsbegreppet är ett dilemma när det gäller den specialpedagogiska verksamheten och 

undervisning av SUM-elever (Asp-Onsjö, 2008). Å ena sidan ska alla elever delta i den ordinarie 

undervisningen utifrån sina förutsättningar men å andra sidan ska de även få den undervisning de 

behöver och har rätt till för att ha möjlighet att nå kunskapskraven. Avskiljande åtgärder, 

exkludering, motiveras av kunskapsmässiga aspekter medan gemenskap, inkludering, motiveras 

genom sociala aspekter. Författaren belyser inkluderingsbegreppet ur tre perspektiv och menar att 

alla dessa bör vara uppfyllda om eleven ska anses vara inkluderad. I annat fall kan det användas 

som en checklista vid analys av elevens skolsituation. Rumslig inkludering betyder att eleven är i 

samma rum som klassen under skoldagen. Social inkludering handlar om att eleven ingår i ett 

socialt sammanhang där interaktion med pedagogen och andra elever ingår. Didaktisk inkludering 

innebär att pedagogen anpassar arbetssätt och arbetsmaterial så att eleven har möjlighet att 

utvecklas positivt.  

 

Persson och Persson (2012) skriver att inkludering inte behöver betyda att alla elever befinner sig i 

samma rum och undervisas av samma pedagog samtidigt. De anser att det är fel att elever i behov 

av stöd hela tiden är i den ordinarie gruppen och menar att den individanpassade undervisningen är 

viktig för dem då den tar hänsyn till särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. 

Vidare skriver de att särskiljande lösningar är vanliga även om internationell forskning visar på 

negativa konsekvenser för eleverna. Då jämför man med nivågruppering, vilket beskrivs nedan. De 

presenterar ändå något projekt där rumslig inkludering av elever i behov av särskilt stöd har varit 

lyckosamma. Man menade att alla elever skulle lyckas i klassrummet. I klassrummet betonades att 

allas framgång var lika viktig, att man skulle samarbeta och stödja varandra så att man bidrog till 

alla elevers resultatförbättring. Måluppfyllelsen blev snabbt mycket bättre. En pedagog där försökte 

uttrycka vad inkludering egentligen är: en känsla hos eleven att inte tvingas tillhöra en undergrupp 

som andra bestämt utan vara en del av en helhet. Detta stämmer överens med Thornbergs (2006) 

tankar om att alla elever behöver få känna sig som en del i gruppen och vara delaktig där. Då har 

eleven lättare för att bli accepterad och riskerna för mobbing minskar.  

 

Det finns två olika typer av differentiering; organisatorisk och pedagogisk. Organisatorisk 

differentiering, även kallat nivågruppering, innebär att eleverna delas in i grupper beroende på deras 

prestation (Boaler, 2011; Persson & Persson, 2012). Internationella studier har dock visat att 

nivågruppering är negativt för så gott som alla elever (Boaler, 2011; Persson, 2013). I nivåblandade 

klasser däremot finns enligt författarna större möjlighet för alla att öka sina framgångar genom att 

eleverna lär av varandra.  

 

Pedagogisk differentiering, eller individualisering, innebär olika förändringar i den pedagogiska 

miljön som att pedagogen anpassar undervisningens innehåll, arbetsmaterial och arbetssätt efter 

elevens förutsättningar och behov (Persson & Persson, 2012; Persson, 2013). För SUM-elever kan 

anpassningen i undervisningen även betyda att man underlättar för dem på olika vis. 
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Inkluderingsbegreppet belyses i fas tre, Planera (se bild 1), i det systematiska kvalitetsarbetet när 

insatser för SUM-elever planeras. 

 

3.4.2 Extra anpassningar eller särskilt stöd  

 

När en elevs kunskapsutveckling i matematik inte sker på ett tillfredsställande sätt i den ordinarie 

klassen behöver skolan undersöka vilket behov av extra stödinsatser som krävs. Då kontrolleras 

hela organisationen kring eleven, det vill säga användningen av befintliga resurser, vilka 

pedagogiska metoder som används, hur elevgruppen fungerar samt hur lärmiljön är strukturerad. 

Utifrån det beslutas om eleven behöver extra anpassning, ett mindre ingripande som genomförs i 

den ordinarie undervisningen med pedagogen och annan skolpersonal, eller särskilt stöd, som skiljer 

sig från extra anpassning både när det gäller omfattning och varaktighet. När rektor får in en 

anmälan om en elev i behov av särskilt stöd, ser hen till att en utredning görs snarast. Därefter tar 

rektor beslut om eleven behöver särskilt stöd. Resultatet från utredningen blir underlag för att 

dokumentera stödinsatserna i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).  

 

I det systematiska kvalitetsarbetet är även extra anpassningar och särskilt stöd en del av arbetet i fas 

tre, Planera (se bild 1). 

 

3.4.3 Perspektiv på matematiksvårigheter  

 

Matematiksvårigheter kan ses ur två olika specialpedagogiska perspektiv: det kategoriska eller det 

relationella. Beroende på vilket perspektiv som används får det konsekvenser för hur skolpersonal, 

föräldrar och elever ser på hela problemsituationen liksom för vilka åtgärder som sätts in för att 

hjälpa eleven. I det systematiska kvalitetsarbetet (se bild 1) handlar det om hur elevens 

utvecklingsbehov Analyseras (fas två), Planeras (fas tre) och hur insatser Genomförs (fas 4). 

Perspektivvalet kan långsiktigt påverka elevens självbild, vilket gör det extra viktigt att de ansvariga 

på skolan har en så djup förståelse av elevens situation som möjligt (Sjöberg, 2006).  

 

Enligt det kategoriska perspektivet har eleven problem, det vill säga problemen finns inneboende 

hos eleven och ses som en avvikelse från det normala, en brist som behöver åtgärdas (Sjöberg, 

2006). Istället för delaktighet och samtal kring elevens situation skapas en bild av elevens situation 

genom test av olika slag; prestationer och tillstånd (von Wright, 2000). Skolan sätter in 

kompensatoriska åtgärder och kommer med metodiska förslag, men åtgärderna är oftast kortsiktiga 

och fokuserar på eleven (Sjöberg, 2006). 

 

Utifrån det relationella perspektivet ses eleven i problem, vilket innebär att förändringar i elevens 

omgivning skulle kunna påverka dess möjligheter att uppnå bestämda mål och krav (Sjöberg, 2006). 

Genom samtal mellan olika inblandade pedagoger, och med delaktighet av vårdnadshavare och elev, 

försöker man få ett övergripande perspektiv på elevens situation och tillsammans enas om vad som 

är förnuftigt och meningsfullt att göra för eleven (von Wright, 2000). Skolan erbjuder eleven 

kompensatorisk hjälp men även olika pedagogiska och strukturella åtgärder. Fokus ligger på elev, 

pedagog och lärandemiljö och förslag på långsiktig utveckling av undervisningen ses som viktig 

(Sjöberg, 2006). 

 

Inget av de båda perspektiven kan ensamt förklara en elevs hela problemsituation. En större balans 

mellan de olika perspektiven samt ett tvärvetenskapligt förhållningssätt är eftersträvansvärt för att få 

en djupare förståelse av problemområdet (Sjöberg, 2006). Mångsidiga insatser för elever i behov av 

särskilt stöd framhålls som en framgångsfaktor även av Hattie (2012). 
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3.4.4 Enskild undervisning  

 

Enligt skolans riktlinjer bör undervisning av elever i behov av stöd, så långt det är möjligt, ske i den 

ordinarie klassen (Skolverket, 2014). Men elever i matematiksvårigheter behöver ofta mer direkt 

och konkret undervisning i form av en-till-en-undervisning av till exempel speciallärare (Lundberg 

& Sterner, 2009). Detta har med fas 4, Genomförande, i det systematiska kvalitetsarbetet att göra 

(se bild 1). Specialläraren kan utifrån den enskilde elevens behov och tidigare kunskaper planera 

undervisningen väl men kan i den nära situationen vara lyhörd för elevens mottaglighet och därmed 

vara flexibel i sin undervisning (Butterworth & Yeo, 2010). Det gäller för läraren att gå fram i 

samma takt som SUM-eleven, öva samma moment på flera olika sätt och repetera arbetsområden 

med jämna mellanrum. Även här kan de fyra faserna vara bra att använda sig av eftersom de utgör 

en successiv progression från det konkreta till det abstrakta. I dialog med eleven har läraren 

möjlighet att få reda på vilka strategier den använder och kan direkt bekräfta eller korrigera eleven 

så att den inte lär in felaktiga arbetssätt eller håller sig fast vid primitiva strategier (Lundberg & 

Sterner, 2009). I en-till-en-situationen kan läraren även tydligare koppla samman arbetsområdena 

med sådan kunskap eleven redan har samt elevens vardag utanför skolan, vilket har stor betydelse 

för elevens förståelse.  

 

En-till-en-undervisningen innebär att eleven får mer tid till att träna matematik, TOT (time on task), 

vilket ses som en avgörande faktor för framgång i ämnet (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 

2006). En annan fördel är att arbetspassen brukar vara ganska korta, 15-30 minuter, och elever i 

matematiksvårigheter brukar orka jobba högst 30 minuter i sträck, vilket gör att specialläraren har 

möjlighet att bibehålla elevens uppmärksamhet och engagemang under lektionstiden (Sjöberg, 

2006). En nackdel kan vara om eleven har negativa känslor inför arbetspassen hos specialläraren, 

om den känner sig ”ivägskickad” från klassundervisningen. Därför är det viktigt att elev och 

föräldrar är delaktiga vid beslut om enskild specialundervisning (Skolverket, 2014). En risk med 

enskild undervisning är också att eleverna kan bli för beroende av vuxenstödet och därmed inte tro 

på sin egen förmåga i andra situationer (Lundberg & Sterner, 2009). En kombination av en-till-en-

undervisning och klassundervisning för SUM-elever kan vara en bra variant som också har visat 

goda resultat i en internationell studie enligt författarna.  

 

3.4.5 Tidiga insatser 

 

Om elever i matematiksvårigheter upptäcks tidigt och adekvata, pedagogiska insatser sätts in ökar 

elevernas chanser för resultatförbättring och hög måluppfyllelse (Butterworth & Yeo, 2010; 

Lundberg & Sterner, 2009; Persson & Persson, 2012, Persson, 2013; Lundberg & Sterner, 2009; 

Skolverket, 2014), vilket är målet med det systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket, 2012). Tidiga 

insatser kan även förhindra att svårigheter uppstår senare i elevens skolgång eller privatliv 

(Lundberg & Sterner, 2009). Internationella studier visar enligt författarna att elevers tidiga möten 

och erfarenheter av matematik spelar stor roll för deras inställning till ämnet och även senare 

studieframgångar. Forskning visar också att elevers senare kunskapsutveckling i matematik kan 

förutspås genom förskolebarns informella kunskaper i matematik och deras förmåga till 

uppmärksamhet. Skulle de här eleverna inte bli upptäckta i tid eller om stödet dröjer för länge, 

innebär det att eleverna får uppleva upprepade misslyckanden i matematikämnet. Tidiga insatser är 

enligt Lundberg och Sterner (2009) betydelsefulla eftersom eleverna annars kan hinna utveckla 

primitiva räknestrategier och negativa attityder till matematikämnet. Upprepade misslyckanden kan 

leda till att elevernas självkänsla får sig en törn och att det sprider sig till andra skolämnen, men det 

kan också få konsekvenser utanför skolan, till exempel sämre förutsättningar att studera vidare eller 

söka arbete. Självförtroende är viktigt för framgång och motivation i matematikämnet (Jenner, 

2004; Lundberg & Sterner, 2009). Ju tidigare man kan upptäcka och sätta in åtgärder ju mer 
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minskar alltså risken för skolmisslyckanden (Persson & Persson, 2012).  

 

Att tidigt uppmärksamma elever och följa upp resultat ingår i fas ett, Följa upp, i det systematiska 

kvalitetsarbetet (se bild 1). 

 

Sammanfattningsvis är tidig upptäckt och insatser för SUM-elever viktiga för måluppfyllelsen, 

inställningen till matematik och självförtroendet i stort. Vid upptäckt av matematiksvårigheter görs 

extra anpassningar eller utredning som underlag för särskilt stöd. Svårigheterna kan ses ur ett 

kategoriskt eller relationellt perspektiv, vilket leder till olika typer av åtgärder. Stöd till SUM-elever 

kan ges inkluderat, genom extra anpassningar och pedagogisk differentiering i klassen, eller 

exkluderat, genom specialundervisning enskilt eller i mindre grupp.  

 

3.5 Samverkan   

 

Specialpedagogisk verksamhet kräver samverkan på alla nivåer, i organisationen, gruppen och för 

individen (Lundberg & Sterner, 2009; Persson, 2013). På organisationsnivå handlar det om att öka 

den specialpedagogiska kompetensen genom till exempel kompetensutveckling. På grupp- och 

individnivå kan det mer vara fråga om ett närmare samarbete mellan klassundervisning och 

specialundervisning respektive mellan lärare och elev/föräldrar.  

 

Samverkan kan således syfta till att hitta lämpliga former för organisation och pedagogisk 

differentiering kring elever i svårigheter men det kan också användas för att finna vägar för att nå 

alla elever i klassundervisningen. Persson och Persson (2012) nämner ett skolutvecklingsprojekt där 

syftet var högre måluppfyllelse. Där diskuterades pedagogiska och didaktiska tankar i kollegiet 

utifrån läst litteratur. Genom att diskussionerna fördes på en generell nivå kunde möjligheter, faror 

och nackdelar diskuteras utan att någon kände sig utlämnad eller angripen. Det kollektiva 

tankeutbytet skapade möjligheter för pedagogerna att förändra sina egna tankar och utveckla nya 

kunskaper som de kunde använda sig av i sin verksamhet. Samverkan ledde till en gemensam 

kompetensökning vilket även påverkade elevernas resultat positivt. Även Hattie (2012) ser på 

samverkan kring mål, undervisning och utveckling av verksamheten som en framgångsfaktor för 

möjligheterna att nå högre måluppfyllelse.  

 

När en elev i matematiksvårigheter inte förbättrar sina resultat genom extra anpassningar i klassen, 

anmäls den till rektor som ser till att en utredning sätts igång (Skolverket, 2014). För att 

bedömningen av elevens behov av särskilt stöd ska bli så rättvisande som möjligt bör utredningen 

göras utifrån ett relationellt perspektiv på både skolans verksamhet och elevens förutsättningar 

(Persson, 2013). I dialog med berörd personal kring eleven, personal med specialpedagogisk 

kompetens samt elev och vårdnadshavare kan allas uppfattningar om elevens situation bli synliga. 

Det kan ge ny förståelse för problemområdet och göra att man tillsammans kan komma fram till 

förslag på nya handlingsstrategier och lämpliga åtgärder som är långsiktiga och där den 

specialpedagogiska verksamheten knyts närmare den vanliga undervisningen (Lundberg & Sterner, 

2009; Persson, 2013). Insatser som betecknas som särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014). Genom att tillsammans lösa problem kring elever i behov av särskilt stöd kan 

både elev och pedagog få stöttning. Det kan vara tungt för en pedagog att försöka lösa problemen på 

egen hand, men genom samverkan där hen får hjälp med nya förslag på åtgärder kan målen bli 

uppnåeliga (Daniels & Hedegaard, 2011, Hattie, 2012).  

 

Sammanfattningsvis är samverkan om mål, undervisning och skolutveckling en framgångsfaktor för 

högre måluppfyllelse. Samverkan kring elever i behov av särskilt stöd kan både leda till mer 

genomtänkta insatser för SUM-elever och stöd för pedagogerna i arbetet med dessa elever. 



21 

 

 

Samverkan kan ske i samtliga fyra faser i det systematiska kvalitetsarbetet (se bild 1). 
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4 Metod 
I detta avsnitt redovisas först val av metod samt urval och beskrivning av matematikplaner och 

informanter. Sedan beskrivs genomförandet av studien samt bearbetning och analys av datan. Till 

sist redogörs för studiens tillförlitlighet och etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Metodval 

 

Syftet med vår studie är att få förståelse för och kunskap om hur matematikplaner kan vara 

strukturerade men även användningen av dem samt hur pedagoger anser att arbetet med planerna 

kommer SUM-eleverna till del. Beroende på att vår studie är begränsad till två olika 

matematikplaner och för att vi vill ta del av informanternas kunskap och erfarenhet inom området 

(Ahrne & Svensson, 2011) bedömer vi att kvalitativ metod lämpar sig bäst. I kvantitativ metod 

betonas information och statistik från ett stort antal informanter, vilket inte stämmer in på denna 

studie.  

 

Studien är en form av fallstudie, där pedagogernas arbete utifrån matematikplanerna samt deras 

tankar om planernas konsekvenser är fallet. En fallstudie är en undersökning av en specifik 

företeelse som upplevs intressant och viktig eller som man vill ha mer kunskap om för att få en 

bättre förståelse för (Merriam, 2011). Fallstudien är ett intensivt studium av en viss situation 

(Bryman, 2011) och den är lämplig att använda vid studier som rör undervisning och inlärning, 

pedagogiska fallstudier, eller för att få en förståelse för människor och deras handlingar i olika 

situationer (Merriam, 2011). Enligt Merriam (2011) kan fallstudien vara deskriptiv, vilket innebär 

att man gör en tät, fullständig beskrivning av den studerade företeelsen, gärna under en längre tid. I 

denna studie gör vi en noggrann beskrivning av fallet, men eftersom tiden för studien är begränsad 

blir den varken tät eller longitudinell. En fallstudie kan även vara heuristisk (Merriam, 2011). Det 

betyder att läsarens förståelse för den företeelse som studeras kan förbättras genom att läsarens 

erfarenhet vidgas, nya innebörder skapas eller att hen får bekräftelse för sådant den redan visste, 

vilket är en förhoppning med studien. Vi anser att den här studien är intressant för vårt kommande 

yrke som speciallärare och vill få mer kunskap och bättre förståelse för hur informanterna använder 

matematikplanerna och arbetar utifrån dem samt hur det gynnar SUM-eleverna, vilket motiverar 

fallstudie som val av metod.  

 

4.2 Urval 

 

Efter att ha tagit del av ett flertal matematikplaner från skolor och kommuner i vår närhet, föll valet 

på två olikt utformade planer. Tanken är att olikheten i dessa kan bidra med för studien intressanta 

resultat, antingen likartade eller särskiljande. Intentionen är dock inte att värdera eller peka ut någon 

genom resultaten. 

 

När det gäller informanterna kontaktades först en person för respektive matematikplan via mail eller 

telefon. Då klargjordes syftet med studien och de gav sitt muntliga samtycke till medverkan i den. I 

samband med detta kontaktades även berörda skolledare, vilka informerades och samtyckte till 

studien per telefon. Vi bedömde att ytterligare ett par informanter behövdes per skola, vilka valdes 

ut i samråd med kontaktpersonerna. Det viktiga var att dessa antingen varit med och utarbetat 

planen, använde sig av den eller både och, så att de skulle ha möjlighet ge svar på våra 

frågeställningar. Antalet informanter per matematikplan blev således tre stycken. Vid färre antal 

informanter finns det risk för att man får för lite data att bearbeta (Ahrne & Svensson, 2011) och vid 

ett för stort antal informanter finns det risk för att resultatet blir mättat (Bryman, 2011), men 
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däremot att säkerheten i resultaten ökar (Ahrne & Svensson, 2011). Med tanke på variationen i 

informanternas utbildning och lärarerfarenhet bedömde vi att antalet var lagom för att de 

tillsammans skulle kunna ge oss den information vi behövde för vår studie.  

 

Valen av matematikplaner och informanter är målinriktade (Bryman, 2011) men även styrda av den 

begränsade tiden för studien. Att de är målinriktade betyder att planerna och informanterna är 

medvetet utvalda av bekvämlighetsskäl, gällande köravstånd, samt utifrån deras relevans för våra 

frågeställningar (Ahrne  & Svensson, 2011). 

 

4.2.1 Beskrivning av matematikplaner 

 

Här beskrivs kortfattat innehållet och strukturen på de båda matematikplanerna istället för att ha 

med dem som bilagor. Detta med tanke på risk för identifiering av informanterna.  

 

Plan 1 

 

Planen är riktad till personal på en F-5-skola. Den är utskriven på tre A4-sidor och indelad i tre 

spalter som namngivits som Förebyggande arbete, Screeningar och Åtgärder. I spalt 1, 

Förebyggande arbete, beskrivs årskurs för årskurs med start i förskoleklassen och avslut i årskurs 

fem, vad som ska tas upp i respektive årskurs. Det är mer detaljerat för årskurs F till 3 än i de 

avslutande årskurserna. Här tas bland annat upp vilket talområde som ska tas upp, att strategier ska 

lyftas, resonemangsförmåga, arbete med tallinjen men även att man ska utgå från elevers 

erfarenheter, olika sinnen och deras nyfikenhet. Dessutom tas visst material upp som är beprövat 

och vanligt att använda på skolan. I spalt 2, Screeningar, tas det upp när och vilka screeningar som 

ska göras. Vi har i vårt arbete valt att kalla screeningar för kartläggning och diagnoser. Dessa 

screeningar är olika diagnoser ur Diamant och tester ur Förstå och använda tal. Några av Diamant-

diagnoserna har till viss del gjorts i en version som passar skolan. I spalt 3, Åtgärder, beskrivs vad 

som kan göras om man ser på screeningarna att resultatet inte blir som tänkt. Åtgärder som tas upp 

är för F-klass, spela spel och för år 1-5, intensivmatte, mattemapp, intensivperiod med ”Räkna-med- 

flyt”-träning (i skolan/hemmet). Åtgärderna är väl förankrade i kollegiet. 

 

Plan 2  

 

Matematikplanen är riktad till förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium, det vill säga till 

hela skolväsendet i kommunen. Planen är tryckt i A5-format, i färg och är på drygt 20 sidor. I 

innehållsförteckningen tas följande rubriker upp: Förord, Varför studerar vi matematik?, Barns 

tidiga möten med matematik, Läsförståelse och matematik, Läromedelsanvändning och eget 

räknande, Laborativ matematik, Matematik i andra ämnen, Betyg och bedömning, Förmågor. I 

förordet beskrivs vilka planen vänder sig till och tanken med planen, vilket är att den ska utgöra ett 

underlag med fakta, tankar och diskussionsfrågor. Rubrikerna har valts ut eftersom de anses viktiga 

att resonera kring på skolorna i kommunen. I varje kapitel behandlas aktuell forskning kring varje 

område inom matematiken och avslutas med ett antal frågor som kan utgöra en grund för vidare 

diskussioner. Man skriver också i avslutningen till varje kapitel i vilka källor man funnit fakta till 

texterna och även litteraturtips. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att matematikplanen som är utarbetad för en skola är kortare och mer 

detaljerad när det gäller undervisningens innehåll i år F-5. Den kommunövergripande planen gäller 

från F-klass till gymnasiet, är längre och innehåller olika matematikforskningsområden med 

tillhörande diskussionsfrågor att ta upp i kollegiet.  

 



24 

 

4.2.2 Beskrivning av informanter 

 

I varje intervju deltog tre informanter. Vi vill här kortfattat beskriva deras yrkesbakgrund. 

Deltagarna i intervju 1 arbetar på samma skola och har följande bakgrund: 

 

Informant 1:A 

A är speciallärare med inriktning både mot läs- och skrivutveckling och matematikutveckling och 

har lång erfarenhet av arbete med elever på lågstadiet. 

 

Informant 1:B 

B är utbildad 1-7-lärare, inriktning ma/no och arbetar som klasslärare i år 1-3 samt förstelärare i 

matematik. 

 

Informant 1:C 

C är utbildad 1-7-lärare med inriktning sv/so, arbetar som klasslärare i år 1-3 och har erfarenhet av 

specialundervisning och SVA. 

 

 

De informanter som deltog i intervju 2 och är verksamma i kommun 2 har denna bakgrund: 

 

Informant 2:D 

D är mellanstadielärare, har haft uppdrag som matematikutvecklare i kommunen och arbetar med 

elever i särskilda behov på högstadiet. 

 

Informant 2:E 

E är 1-7-lärare med inriktning sv/so och undervisar i matematik och no i år 1-6. 

 

Informant 2:F 

F arbetar som specialpedagog på olika F-6-skolor i kommunen. 

 

4.3 Datainsamling 

 

En datainsamlingsmetod som passar bra vid kvalitativa studier av det här slaget är kvalitativa 

intervjuer eftersom man då har möjlighet att få reda på informanternas upplevelse av situationen 

samt kan formulera följdfrågor till informanternas svar under intervjun (Ahrne & Svensson, 2011; 

Bryman, 2011). Observationer skulle också kunna vara en lämplig metod men eftersom det oftast 

krävs kompletterande intervjuer för att få fram väsentlig information ansåg vi det vara för 

tidskrävande för denna studie och valde därför enbart intervjuer.  

 

Kvalitativa intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade (Bryman, 

2011). Vid en strukturerad intervju är antalet frågor och ordningen på dem bestämd, vilket gör att 

man inte har möjlighet att ställa följdfrågor och vid en ostrukturerad intervju finns risk att man 

missar något väsentligt då man inte har någon struktur att utgå ifrån. Vi valde den semistrukturerade 

formen av kvalitativ intervju, vilket innebär att intervjuaren formulerar några frågor eller områden 

att styra upp intervjun mot så att det beroende på hur intervjun fortlöper finns möjlighet att ställa 

följdfrågor så att informanterna kan förklara eller förtydliga sina svar. Likaså går det att ändra 

ordningen på frågorna. Vi bröt ner forskningsfrågorna till några områden med tillhörande 

följdfrågor och utformade en intervjuguide (Bryman, 2011) (bilaga 1) som vi en dryg vecka före 

intervjutillfället skickade till informanterna för att de skulle ha möjlighet att tänka igenom sina svar. 
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På så sätt hoppades vi att informanterna skulle komma med så utförliga och genomtänkta svar som 

möjligt. 

 

Till en början hade vi tänkt oss enskilda intervjuer med informanterna, men i diskussion med 

handledare och examinator väcktes tankar om att genomföra gruppintervjuer istället, vilket kändes 

som en intressant utmaning då vi är relativt ovana vid att intervjua. Det som intresserade oss var att 

deltagarna då skulle kunna haka på och komplettera varandras svar så att vi skulle få deras 

gemensamma upplevelse och eventuellt en bredare redogörelse av arbetet utifrån 

matematikplanerna. Gruppintervju innebär att flera personer intervjuas samtidigt om ett visst 

område eller flera frågeställningar (Bryman, 2011). Vid en gruppintervju är förhoppningen att fler 

idéer kommer upp än om man intervjuar en person i taget (Wibeck, 2010). Fokusgrupp är en form 

av gruppintervju där deltagarna diskuterar ett specifikt ämne under tiden som intervjuaren lyssnar 

och styr samtalet så att fokus på ämnet bibehålls (Trost, 2004). Frågorna rör ett avgränsat område 

eller tema och fokus ligger på den betydelse som gemensamt skapas i samtalet (Bryman, 2011). 

Fokusgruppsintervju är lämplig att använda vid studier av en grupps uppfattningar om och deras 

motiv för handlingar kring ett specifikt fenomen (Wibeck, 2010) och tanken är att samspelet i 

gruppen kan leda till mer utförliga uttalanden och därmed ge mer kraft till diskussionsämnet (Kvale, 

1997). Enligt Bryman (2011) används de båda begreppen synonymt med varandra och trots att 

inriktningen på vår studie och datainsamlingsmetod stämmer in på både gruppintervju och 

fokusgrupp, väljer vi att kalla vår datainsamlingsmetod för kvalitativa, semistrukturerade 

gruppintervjuer. Detta beroende på det låga deltagarantalet i grupperna, att fokus ligger på flera 

frågeställningar och att våra intervjuer är mer styrda än ett samtal eller en diskussion. Vanligtvis är 

antalet deltagare i en gruppintervju 6-10, men om de förväntas ha mycket att säga om 

frågeställningarna kan man med fördel ha mindre grupper (Bryman, 2011).  

 

Risker som nämns i samband med gruppintervjuer är att deltagarna påverkar varandra och undviker 

att till exempel ta upp känslig information eller att saker inte tas upp för att de är förgivettagna i 

gruppen eller arbetslaget (Wibeck, 2010). En annan nackdel är enligt författaren att vissa personer 

kan dominera så att andra personer blir tysta, eller att deltagarna i befintliga grupper faller in i roller 

de har i det vardagliga arbetet tillsammans. Likaså om deltagarna inte känner varandra tillräckligt 

väl eller om samspelet i gruppen är dåligt finns det risk för oönskade gruppeffekter som påverkar 

resultatet från intervjun negativt. Vid intervjutillfället är det viktigt att gruppledaren är aktiv och 

både låter diskussionen flyta fritt och gripa in för att lyfta fram speciellt viktiga teman, detta för att 

inte tappa kontrollen över intervjun så att vissa frågeställningar blir obesvarade (Bryman, 2011). 

 

4.4 Genomförande 

 

Två veckor före intervjutillfällena mailades missivbrevet (bilaga 2) till informanterna med 

information om studien. De ombads maila tillbaka information om sin lärarbakgrund. 

Intervjuguiden mailades till informanterna en vecka före intervjun, av den anledningen att de skulle 

vara förberedda på frågorna. Kontaktpersonerna ordnade så att intervjuerna kunde genomföras på 

respektive skola. Före intervjun fick informanterna skriva under missivbrevet och vi försäkrade oss 

om att intervjuerna fick spelas in. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner, en Ipad och en 

diktafon. Genom att spela in intervjuerna istället för att anteckna fanns det möjlighet att lyssna mer 

koncentrerat på informanternas svar, fånga upp intressanta ”trådar de la ut” och ställa följdfrågor 

under tiden (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011; Fangen & Sellerberg, 2011). För att få 

struktur på intervjuerna agerade en av oss samtalsledare och den andra hade en mer sammanfattande 

och kompletterande roll. Intervjuerna tog drygt en timme. Informanterna samtyckte till att vi kunde 

återkomma med eventuella frågor och förtydliganden och de uttalade en önskan om att få ta del av 

resultaten före publiceringen. 
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4.5 Bearbetning och analys av data 

 

Fangen och Sellerberg (2011) skriver om vikten av att transkribera sina data så fort som möjligt 

medan intrycken fortfarande är färska. Vi transkriberade varsin intervju i anslutning till dem och 

mailade utskriften till den andre för att hjälpas åt att kontrollera att utskrifterna stämde överens med 

ljudinspelningarna. Eftersom transkribering av intervjuer har en benägenhet att bli långa övervägde 

vi att endast skriva ut valda delar av dem för att fånga innehållet, men risken är då att man missar 

något väsentligt i det som informanterna säger, vilket gjorde att vi valde att skriva ut hela 

intervjuerna. Genom att transkribera intervjuerna i sin helhet blir det enklare att se om renskrifter 

överensstämmer med inspelningarna (Bryman, 2011; Fangen & Sellerberg, 2011). Vid några få 

tillfällen, då vi skrattade eller flera pratade samtidigt, var det svårt att höra vad som sades och det 

var omöjligt att skriva något där, men av sammanhanget avgjorde vi att det inte handlade om något 

som hade betydelse för resultatet. Efter transkriberingen är det lämpligt att återkomma till 

informanterna för att stämma av om man uppfattat deras svar korrekt eller om de behöver klargöra 

något (Fangen & Sellerberg, 2011). Till den ena informantgruppen återkom vi, efter 

transkriberingen, via mail med en följdfråga och ett förtydligande, vilket de var snabba med att 

svara på. Vi ansåg att frågorna var av vikt för resultatet.  

 

Den insamlade datan från intervjuerna bearbetade vi genom att lyssna på inspelningarna och läsa 

utskrifterna många gånger, vilket Ahrne & Svensson (2011) ser som en förutsättning för att man ska 

lära känna sitt material ordentligt. Det hermeneutiska perspektivet blir tydligt vid bearbetningen och 

även i analysen av intervjusvaren i form av ”den hermeneutiska cirkeln” (Molander, 1985). Genom 

att lyssna på inspelningarna flera gånger och jämföra med transkriberingarna, om och om igen, 

förändras synen på innehållet. För varje gång tas ny förförståelse med från föregående läsning, 

vilket gör att delarna förstås på ett nytt sätt för varje gång, samtidigt som en ny helhetsförståelse 

byggs upp. För att förvissa sig om att helhetsförståelsen är så korrekt som möjligt kan man 

återkomma till intervjupersonerna med följd- och kontrollfrågor (Ahrne & Svensson, 2011; 

Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Under tiden som man bearbetar materialet på det här viset 

sker analysen i form av att man försöker hitta mönster eller teman som svarar mot studiens 

frågeställningar (Bryman, 2011; Fangen & Sellerberg, 2011). Detta sätt att organisera det empiriska 

materialet kallar Bryman (2011) tematisk analys. Ett exempel på det är när informanterna i ena 

intervjun nämner vikten av ett nära samarbete mellan klasslärare och speciallärare för att ge SUM-

eleven adekvat stöd. Det kopplas till avsnittet om Samverkan i den teoretiska bakgrunden, Likaså 

när informanterna i andra intervjun menar att en resurspedagog förstärker i klassen utifrån 

stödbehovet, går det att härleda till samma avsnitt. Utifrån respektive inspelning och transkribering 

skrev vi fram ett resultat med informanternas svar knutna till de olika frågeställningarna. Ahrne & 

Svensson (2011) skriver att det i detta sorteringsarbete gäller att hitta kopplingen till teorin för att 

kunna ”se” något i sitt material och få förståelse för det. Utgångspunkten i bearbetningen och 

analysen av datan är den teoretiska bakgrunden med det systematiska kvalitetsarbetet, och bild 1, 

som genomgående referens. Trots att studien är en fallstudie har vi valt att presentera resultaten från 

varje intervju för sig eftersom vi anser att det ger en tydligare bild. I analysen däremot valde vi att 

väva ihop resultaten från de båda intervjuerna under de teman som framstod vid bearbetningen av 

resultatet, eftersom fokus i fallstudien ligger på pedagogernas tankar kring och handlingar utifrån 

matematikplanerna. Temana sammanfaller med avsnitten i den teoretiska bakgrunden. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

Med tanke på att studien begränsades till två verksamheters specifika matematikplaner kan 

resultaten omöjligt utgöra någon generell sanning som skulle kunna appliceras på vilken miljö som 

helst. Även replikation av studien skulle troligtvis vara svårt då studien kan ses som subjektiv på 
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flera sätt, både oss intervjuare, informanterna och relationen oss emellan (Bryman 2011). Genom att 

studera flera lika miljöer, i det här fallet en skola och en kommun med flera ingående skolor, ökar 

dock säkerheten i resultaten (Ahrne & Svensson) och det är möjligt att jämföra resultaten och göra 

en ”försiktig” eller måttlig generalisering (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011). Thurén (2007) 

skriver att hermeneutisk kunskap är osäker beroende på att den påverkas av tolkarens värderingar 

och förförståelse samt av kontexten. Men om tolkaren försöker vidga sina förkunskaper, så att man 

talar samma ”språk”, finns möjlighet att man kan uppnå ömsesidig förståelse och därmed en så 

giltig tolkning som möjligt (Molander, 1985). För att öka studiens trovärdighet har vi kopplat och 

generaliserat resultaten till avsnitten i den teoretiska bakgrunden och argumenterat för dem i 

analysen och diskussionen (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011).  

 

Brymans (2011) kritik mot gruppintervju gäller svårigheten att exakt transkribera vem som säger 

vad, vilket vi inte upplevde några större svårigheter med beroende på att informanterna hade så 

olika röster. Däremot kunde det som sagt vara svårt att höra vid skratt och när flera pratade 

samtidigt, men vi anser inte att de avsnitten hade någon betydelse för resultatet.  

 

Tillförlitligheten vid en kvalitativ studie ökar om man återkopplar till informanterna för att de ska 

kunna bekräfta att de känner igen det som skrivits i resultaten (Ahrne & Svensson; Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2011). När utkastet till resultatdelen var färdigskrivet mailades texten till 

informanterna för respektive matematikplan och de hade möjlighet att kommentera och bekräfta 

innehållet. Det innebar några få förändringar i metod- och resultatdelen.  

 

Författarna nämner även transparensens betydelse för tillförlitligheten. Det innebär att man i sin 

studie öppet redovisar hur man har gått tillväga i forskningsprocessen, vilka olika val man har gjort 

samt möjliga konsekvenser av dem. Likaså att man argumenterar för att man gjort realistiska 

bedömningar och även diskuterar svagheter och möjliga felkällor i studien. Syftet med detta är att 

studien ska vara möjlig att diskuteras och kritiseras av bedömare och andra läsare. Vi har här i 

metodavsnittet försökt att så noga som möjligt redovisat processen i studien och de olika val vi gjort 

samt argumenterat för dessa. Vidare kommer vi i resultat-, analys- och diskussionsavsnitten 

diskutera dragna slutsatser, svagheter och möjliga felkällor i studien.  

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

 

I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2007) fyra huvudkrav: informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet, för att skydda informanterna. Genom 

telefonsamtal och mailkontakt men också i form av ett missivbrev (bilaga 2) informerade vi dem 

om syftet med studien samt hur den var tänkt att genomföras. I missivbrevet, som mailades till 

informanterna ett par veckor före intervjutillfället, fick de reda på sin förväntade roll i studien, att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i den. Där 

fanns även information om publicering av resultatet. Så långt det är möjligt har vi i studien 

avidentifierat intervjupersonernas namn och skolor/kommuner för att det inte ska gå att identifiera 

vem som sagt vad av det som framgår i resultatet, eller vilken skola/kommun det handlar om. Vid 

intervjutillfällena bad vi om informanternas samtycke att ha med matematikplanerna som bilagor, 

men under arbetets gång kände vi att risken var stor att läsare utifrån planerna och våra 

informantbeskrivningar kunde härleda vilka personer vi intervjuat. Därför nöjde vi oss med att 

enbart beskriva matematikplanerna här i metodavsnittet, även om vi gärna hade velat visa läsarna 

deras utformning. 
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5 Resultat  
I detta avsnitt skrivs resultaten fram utifrån frågeställningarna. Resultaten från de olika intervjuerna 

presenteras var för sig, beroende på matematikplanernas olika utseende och användande. 

 

5.1 Frågeställning: Vilket innehåll har matematikplanerna? 

 

Resultat 1:1 

På den aktuella skolan fanns sedan tidigare en screeningplan i svenska. I utvecklingsarbetet av den 

föddes tanken om att en plan kan vara utformad med en del som beskriver det förebyggande arbetet, 

en del som beskriver vilka screeningar som ska göras och när, och en del som beskriver vilka 

åtgärder som ska sättas in om elever i svårigheter upptäcks. I kommunens grupp för utveckling av 

svenskämnet väcktes också tanken om att det borde finnas en liknande plan för matematiken. Detta 

för att fånga upp elever i tid så att insatser kan sättas in och eleven ges större möjlighet att ”nå 

kunskapskraven, bli godkänd och få betyg i 9:an” enligt informant 1:A. I ett matteprojekt, som 

lärarna i skolår 1 sökt pengar till, utvecklades så denna plan. En grupp av dessa lärare, inklusive 1:A 

deltog. Gruppen fick handledning av Görel Sterner under denna tid, samt läste mycket litteratur i 

matematik. Ett förslag till plan gjordes av alla matematiklärarna tillsammans, vilket ansågs vara en 

styrka. 

Skolans matematikplan är således indelad i tre spalter som namngivits som Förebyggande arbete, 

Screeningar och Åtgärder. I spalt 1, Förebyggande arbete, beskrivs vad som ska bearbetas i 

respektive årskurs, förskoleklass till år 5. Det står beskrivet vilket talområde som ska behandlas, att 

man ska arbeta med strategier, resonemangsförmåga och tallinjen men även att man ska utgå från 

elevers erfarenheter, olika sinnen och deras nyfikenhet. Dessutom tas visst material upp som är 

beprövat och vanligt att använda på skolan. I spalt 2, Screeningar, står det vilka screeningar som ska 

göras och när. I spalt 3, Åtgärder, beskrivs vad som görs om resultatet av screeningarna inte blir 

som tänkt.  

 

Resultat 2:1 

Efter kvalitetsredovisningar gjorda i aktuell kommun upptäckte man att måluppfyllelsen i 

matematik inte var tillräckligt hög. Lärarna fick se en redovisning av resultaten av nationella prov 

och betyg. Uppdraget att utveckla matematiken gavs av barn- och utbildningsnämnden, i aktuell 

kommun, till en matematikutvecklingsgrupp med representanter från olika skolor och förskolor. Det 

bildades en styrgrupp bestående av rektorer och utbildningsledare som tog fram en lista med 

punkter det behövdes satsas på. Uppdraget att utforma och skriva planen gavs till två pedagoger, en 

mellanstadielärare och en gymnasielärare, anställda som matematikutvecklare. Matematikplanen 

innehåller kapitel där olika områden inom matematiken tas upp. Varje kapitel innehåller forskning, 

diskussionsfrågor och litteraturtips inom dessa områden. Under utarbetandet av planen diskuterades 

innehållet i varje kapitel med lärarna ute i verksamheterna. Deras synpunkter beaktades i 

utformandet av planen. 

I planen finns det ingen dokumentation eller diagnoser som rör eleverna direkt utan arbetet med den 

påverkar eleverna indirekt. Informanterna tycker att diagnostisering och kartläggning i matematik är 

något som behöver vidareutvecklas. De tycker inte att det finns något klockrent material och inte 

heller att det finns så mycket att välja på som i svenskan. De anser att det är svårare att kartlägga 

och diagnostisera matematikkunskaper eftersom matematiken är så bred jämfört med svenskan. 

 

 Alla elever observeras i förskoleklassen och Diamant görs på de elever där man tror sig se 
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svårigheter. Det är förskolepersonalen som ska signalera om det behövs. Numera ska även alla 

elever i år 1 och år 2 följas upp med diagnoser ur Diamant. Behovet finns av en kartläggning före de 

nationella proven i år 3. 2:D upplever att ”någonstans i slutet av ettan, i början av tvåan behöver 

man ändå [...] göra en koll.”  

 

5.2 Frågeställning: Hur används matematikplanerna och hur följs de upp enligt 

informanterna? 

 

Resultat 1:2 

 

Syftet med planen är att fånga upp elever i tid så att insatser kan sättas in, nå högre måluppfyllelse 

och att eleven behåller ett gott självförtroende, anser informanterna. 

 

Alla klasslärare på skolan använder matematikplanen. Den ska vara ett arbetsverktyg där 

pedagogerna ser vad man årskursvis ska arbeta med, när arbetet ska diagnostiseras och hur 

diagnoserna ska följas upp. Planen upplevs mer övergripande än läromedlen. Den är en påminnelse 

om vilka delar i färdighetsträningen som ska tas upp och fungerar som en röd tråd genom 

undervisningen. Eftersom eleverna ska diagnostiseras måste de också ha fått rätt undervisning. 

”De (eleverna) måste ju lära sig det här och de måste ju få klara testerna och ha en god chans att 

göra det och då måste vi ju ha undervisning om det. Nej, jag tror undervisningen blir bättre” säger 

1:B. En effekt av planen är att pedagogerna arbetar och undervisar om det man ska och att alla 

arbetar mot samma mål, tycker informanterna. 

 

Arbete i klasserna ska diagnostiseras vid förutbestämda tillfällen. Man pratar sig samman i 

arbetslaget så att rätt förutsättningar givits och att alla arbetat med aktuellt område. Man kan flytta 

fram ett diagnostillfälle något men alla klasser i respektive årskurs gör dem vid ungefär samma 

tidpunkt. På så sätt kan en jämförelse göras på grupp- och skolnivå vilket informanterna tycker är 

intressant.  

 

Specialläraren (1:A) är den som handhar diagnoserna och sammanställer resultatet av dem efter att 

klasslärarna själva rättat och fyllt i resultat i tabeller. Det tydliggörs då vilka resultat som sticker ut 

och vilka delar eleven/-erna har svårigheter i. Upptäcker man att flera elever missat någon del 

analyserar man vad det kan bero på. En diskussion om hur åtgärderna ska se ut och hur de ska sättas 

in förs. Man diskuterar även sin undervisning, delger och tar hjälp av varandra för att hitta lösningar 

och nya metoder. Därefter arbetar man med momentet igen och gör om diagnosen för att utvärdera 

vad undervisningen gett. Detta gäller både på grupp- och individnivå. Att titta på ett resultat som 

förbättrats är motivationshöjande för både lärare, elever och i synnerhet SUM-elever. Analysen av 

diagnoser är viktig för att både upptäcka elever i svårigheter och för att veta hur undervisningen ska 

planeras. Det är även en signal om vad läraren missat och behöver förändra i sin undervisning.  

”Man ser ju tydligt vad man själv missat, när man får testerna (resultaten) framför sig, i sin 

undervisning” tycker 1:C. 

 

Diagnoserna behöver inte alltid göras i sin helhet. Små delar kan göras vid olika tillfällen och sedan 

görs diagnosen även i sin helhet. Diagnosen kan göras i lugn och ro, i mindre grupp eller enskilt 

tillsammans med pedagog och utan tidspress, allt utifrån elevens förutsättningar. Det ska vara en 

trygg testsituation för bästa möjliga resultat. Man försöker hitta situationer där eleverna ska få 

lyckas och 1:C menar att: ”Man behöver inte utsätta dem (eleverna) för tester man vet att de inte 

klarar av.” 

 

Resultat av diagnoser kan också användas för att vara tydlig gentemot föräldrar och samtidigt visa 
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vilka åtgärder som kan vara aktuella för deras barn. 

 

Resultat av diagnoser kartläggs noga i tabeller och listor. Det är enklare att fördela resurser eftersom 

man ser var behoven finns på skolnivå och det finns en pedagog (specialläraren) som har överblick 

och vet var elever i svårigheter finns. Det blir ”inte att man rycker i resurserna” som 1:C uttrycker 

det. 

 

Planen är i allra högsta grad ett levande dokument anser informanterna. Pedagogerna utgår mycket 

från den i sin planering av undervisningen och 1:B berättar att hon alltid har den tillgänglig i sin 

mapp i arbetsväskan. Den är också ett levande dokument på så sätt att den kontinuerligt utvärderas 

och förändras. Kollegiet samtalar om den och har varje år synpunkter och förslag till förändringar. 

Man ser till att ny personal som inte arbetat med planen tidigare får ta del av den och introduceras i 

hur den ska användas. Tankar finns på att få in den som en punkt i skolans kvalitetsarbete men 

hittills ligger den utanför. 

 

Resultat 2:2 

 

Informanterna berättar att arbetet med matematikplanen ska leda till att höja lärarnas tänkande kring 

matematik, sätta fokus på matematikämnet, höja måluppfyllelsen samt att få en gemensam tanke i 

kommunen om matematiken oavsett vilken skola eller vilket stadie man arbetar på. Planen kan ses 

som ”en bas och ett startskott för ett arbete som ska liksom fortgå. För det är ju inte en plan i den 

meningen att det står att nu ska vi göra A och sen B och sen C och sen D. Det är ju inte den 

formen” menar 2:F. De övriga informanterna håller med om detta och anser också att planen visar 

”tänket” kring de olika delarna i matematiken man i kommunen vill att pedagoger ska ha. 

 

Matematikplanen är ett dokument som är mycket synligt för intresserade föräldrar och elever 

eftersom den ligger ute på nätet under kommunens hemsida. När planen var klar informerades det 

om den i ett gratis kommunbladsutskick. Den togs upp i lokalpressen och pedagogerna uppmanades 

av rektorerna att lyfta den på föräldramötena och förklara hur personalen arbetade med den. Mate-

matikplanen implementerades på skolenheterna kapitel för kapitel under ett läsår. Då diskuterades 

kapitlen och pedagogerna fick möjlighet att tillsammans, med utgångspunkt i den egna 

undervisningen, fokusera kring de olika områdena inom matematiken, ge varandra tips, utbyta 

erfarenheter och utveckla tankar. Ett gemensamt lärande uppnås på detta sätt vilket 2:D också 

beskriver med begreppet ”kollegialt lärande”. De flesta diskussioner fördes mellan pedagoger från 

samma stadie. Någon gång diskuterade pedagoger från år 1-6 tillsammans.  

 

Informanterna tycker att det vore bra att ta upp matematikplanen som diskussionsunderlag igen och 

aktualisera den, men anser att man nu först och främst måste koncentrera sig på Matematiklyftet 

som ska starta i kommunen till hösten. 2:D var den pedagog som i sin tjänst hade uppdraget att 

implementera planen på varje enskild skolenhet.  Hon säger att när ”det har gått ett tag så skulle 

man behöva gå ett varv till med kapitlen, kanske inte lika noga men man skulle behöva göra det 

igen efter ett par år och sätta sig ner och diskutera liksom, vad har förändrats? Alltså har jag tänkt 

annorlunda? Är det något nytt jag kommit på efter jag jobbat ett tag nu?” Hon tänker också att 

efter Matematiklyftet kan planen tas upp igen till diskussion och förmodligen får man då ett annat 

fokus i diskussionsfrågorna efter de erfarenheter man gjort sedan sist. 

 

Planen används inte dagligen och är på så sätt inget levande dokument. Däremot återgår 

pedagogerna till litteraturtipsen som ges inom varje område när de känner att de behöver repetera 

och lära mera. 2:E förklarar att ”...det är ju ingen plan man använder hela tiden i sitt dagliga arbete 

[…] jag kan tycka ibland att jag kommer ihåg nån bok [...] som man vill titta på eller någon 

hänvisning eller så och det är ju bra, men man tar inte upp diskussionsfrågorna nu med jämna 

mellanrum och diskuterar igen.”  
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I planen beskrivs områden i matematiken som en av skolorna i kommunen, där två av informanterna 

arbetar, tyckte var viktigt att fokusera på. Detta tog man upp i sitt eget kvalitetsarbete, en lokal 

arbetsplan för skolan. Den lokala arbetsplanen ska i sin tur följas upp och utvärderas. Innevarande 

läsår hade man valt samtal och diskussion i samband med problemlösning eftersom man fann att det 

var något eleverna hade svårt för vilket visade sig bland annat i de nationella proven. 

 

5.3 Vilka pedagogiska konsekvenser kan matematikplanerna få för SUM-

elever? 

 

Resultat 1:3 

 

Informanterna återkommer vid flera tillfällen till hur viktigt tidiga insatser är. Det krävs mindre 

resurser om stödet sätts in tidigt. 1:B säger: ”Får du inte hjälp där i början så blir det ju bara 

svårare och svårare, gapet blir större och större.” 1:A menar också att ”Som du tycker att du 

räknar i de tidiga åren, det sitter i mycket mer än din uppfattning om hur du läser”. Det gäller att få 

eleven att behålla lusten och den positiva inställningen till matematiken och ge dem som behöver 

stöd så att de inte tappar självförtroendet. Detta anser informanterna är viktigt, barnen ”ska ha 

tilltro, det är ju det viktigaste” säger 1:B. 

 

Diagnoserna är ett redskap för att upptäcka, kartlägga och synliggöra svårigheter. Analys av 

diagnoserna görs vilket leder till tankar om hur arbetet ska fortsätta. SUM-elever kan på detta vis 

upptäckas och få det stöd hen är i behov av. ”Jag känner mig väldigt trygg, att ingen trillar mellan 

stolarna här. Man upptäcker dem som har svårigheter och att man får hjälp.” beskriver 1:B 

 

Det pågår ett ständigt samarbete mellan klasslärarna. De har även ett tätt samarbete med 

specialläraren som kan vägleda och stötta klassläraren på olika sätt. Specialläraren hjälper till att 

ringa in vad det är elever kan ha svårigheter i. Det kan ske genom samtal med klassläraren och mot 

bakgrund av diagnoser men det kan också vara så att hon behöver träffa eleven det gäller för att hen 

ska få berätta och sätta ord på hur den tänker. I samtalen kan även missuppfattningar uppdagas och 

redas ut. 

 

Bedöms eleven vara i behov av särskilt stöd tar specialläraren vid och utarbetar tillsammans med 

elev, förälder och klasslärare en plan för hur arbetet ska fortsätta. En åtgärd är att eleven får en 

Intensivmatteperiod med specialläraren utöver den ordinarie matematikundervisningen. 

Intensivmatte är en arbetsmetod för att stödja SUM-elever och innebär en-till-en-undervisning 

minst 4 gånger per vecka under 10-12 veckors tid. Metoden är utarbetad av Görel Sterner, vilket 

hon, enligt informanterna, uppnått goda resultat med. 1:C beskriver hur arbetsgången kan se ut: 

”Man har först ett samtal med föräldrarna och sedan utvecklar man ju en liten plan för vad de 

(eleverna) ska lära sig. Sen har du (1:A) betat av en punkt i taget och sedan utvärderar man det, ser 

hur det har gått.” 

 

 När specialläraren träffar eleven för att arbeta med Intensivmatte utgår hon ifrån resultaten på 

diagnoserna, vissa moment kan behöva kontrolleras på något annat sätt och en djupare kartläggning 

göras. Hon visar tydligt för eleven vad den kan och vad det är den behöver arbeta med och 

synliggör detta med hjälp av ifyllda diagram och liknande. Hon arbetar utifrån de ”fyra faserna”. 

1:A förklarar: ”Man jobbar först väldigt konkret. Och det här är inte bara något som jag gör utan 

det är något vi jobbar med i klasserna också som gör att vi får med fler (elever) på tåget […] Och 

sen nästa steg är att de får visa det, de kan rita av hur de delat upp talen då. Och sen till allt det 

här så måste man även prata, de måste kunna sätta ord på vad de gör, så att de förstår. Och sen är 
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det mattespråket […] Och sen återkopplingsfasen. Då går man tillbaka. […] Och det försöker vi 

med alla elever. Och det är en styrka. Det fungerar.”  

 

När specialläraren träffar eleven arbetar de också med förberedelse inför vad som görs i 

klassrummet. Eleven behöver få ligga lite före så att den känner igen momenten som tas upp i 

klassen. Detta kräver tät samverkan mellan speciallärare och klasslärarna. Specialläraren tycker att 

det som sker i klassrummet är mycket viktigt. Eleverna bör även där prata och sätta ord på vad de 

gör och känna att de lyckas i klassrummet. 

 

Specialläraren anser också att det är mycket viktigt att ha en god och tät kontakt med föräldrarna. 

Hon är med på samtalen med föräldrarna och hon har en bok som skickas mellan skolan och 

hemmet, där hon skriver kommentarer gällande till exempel läxor och vad eleven arbetar med och 

föräldrarna får också skriva kommentarer i den. Hon påpekar att arbetet med Intensivmatte bara är 

för en kort period och att arbetet synliggörs i åtgärdsprogram. 

 

Det är viktigt att eleven får se sina framsteg, få tilltro till sin förmåga och att få självförtroende till 

att våga pröva nya utmaningar i matematik, berättar informanterna. SUM-eleverna har sällan bra 

självförtroende och att då få se sin utveckling svart på vitt kan vara betydelsefullt. Det hjälper också 

till i samarbetet med föräldrarna, det blir lättare att vara tydlig. 1:C :”Och det är ju så roligt att visa 

föräldrarna då, att det här gjordes i mars och det här gjordes i juni. Det har hänt fantastiska saker 

och det är jätteroligt. Och barnen får växa och känna sig duktiga”. 

 

Om eleven inte får Intensivmatte kan stödet istället ges i form av en ”light-variant” där man 

intensivtränar vissa moment, en stund varje dag, inne i klassrummet. Det bestäms i en dialog mellan 

pedagogerna, vilken typ stöd som kan vara bäst för eleven. Stödet kan ändå utformas till stor del 

som vid stöd av specialläraren men man löser det inom klassens ram. Pedagogerna har till viss del 

specialundervisning inlagt i sina tjänster vilket innebär att man ibland kan vara två pedagoger vid 

ett undervisningstillfälle. Antingen går resurspedagogen in i klassen för att ge stöd åt elever i behov 

eller så tar hen över klassundervisningen och det är i stället klassläraren som ger särskilt stöd. Det 

beror på vad som i situationen passar bäst men också utifrån vad pedagogerna känner att de har för 

styrkor. Eleverna kan också ha mappar med material iordningställt av specialläraren, i samråd med 

klassläraren, som de kan arbeta med under olika stunder i klassrummet. I klassrummet ges också 

förförståelse och extra genomgång eller repetition, en-till-en eller i liten grupp. Där får eleverna 

möjlighet att diskutera och lyssna på sina kamraters lösningar och reflektera över hur de tänkt. I 

klassen arbetar man också med matematiken i de fyra faserna. 

 

Man försöker att ha den mesta stödundervisningen inom klassens ram, åtminstone före år 2.  

 

Resultat 2:3 

 

Matematikplanen påverkar klassundervisningen och även undervisningen av SUM-eleverna, på så 

sätt att pedagogerna i sitt arbete fokuserat mer på de delar som tas upp i planen. Man tänker 

annorlunda kring dessa delar och arbetar mer förebyggande, berättar informanterna. Man har 

exempelvis bytt läromedel och använder befintliga läromedel på ett mer medvetet sätt. Det nya 

läromedlet motsvarar bättre vad som sägs i läroplan och kursplan. 2:D säger ”Det är riktigt bra 

mattetänk (i det nya läromedlet). Det är mycket strategier. [...] Fast det är bra. Man tvingas som 

lärare att tänka efter. Vad är det jag vill? Vad är det för mål jag ska ha med det här? Det är inte 

något man bara lägger fram, ”Nu ska ni räkna!”, kapitel för kapitel.”. Pedagogerna har numera 

även ett annat sätt att se på det laborativa materialet. 2:E beskriver att de i diskussionerna pratade 

mycket om hur det laborativa materialet har använts och ska användas. Det laborativa materialet 

kommer ofta fram när eleven räknat färdigt i boken ”när man är färdig då får man spela 

tärningsspel, men om man aldrig blir det då?” 2:E menar istället att det är de ”svaga eleverna som 
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behöver det mest” och att de kanske ska arbeta laborativt istället för att arbeta i boken.  

 

Eleverna bör arbeta efter ”de tre faserna” vilket beskrivs av 2:F som att man i den första fasen 

arbetar laborativt. I den andra fasen gör man sedan en egen modell utav det laborativa och i den 

tredje fasen kommer man till det abstrakta, där man beskriver vad man gjort på mattespråket. Det är 

också viktigt att pedagogen samtalar med eleverna så att de själva formulerar vad de gjort. 

 

En del i matematikplanen fokuserar på barns tidiga matematik vilket informanterna tycker är 

viktigt. Diskussioner fördes om hur man fångar upp elever i tid för att kunna göra åtgärder så tidigt 

som möjligt. Pedagogerna i förskoleklasserna och förskolan var mycket intresserade under 

implementeringen av planen och tyckte att diskussionerna var väldigt utvecklande och givande. 

Många fick upp ögonen för hur mycket matematik man kan arbeta med redan i förskolan. 2:D 

förtydligar att ”det är ju där vi behöver börja.” 

 

2:F tar även upp hur viktigt det är att känna till sambandet mellan läsförståelse och matematik. 

Pedagogen måste se till hela elevsituationen för att upptäcka vad som gör att eleven hamnar i 

matematiksvårigheter. Det är inte givet att det är själva räknandet som är problemet. 

 

Informanterna upplever att arbete med planen har gjort att det blivit mer fokus på matematik i 

specialundervisningen och att specialpedagogerna uppmärksammar matematiken mer än tidigare då 

svenskan tog den mesta tiden i anspråk.  

 

Man anser att det är viktigt att alla elever är en del utav sammanhanget och inte skiljs från den 

ordinarie undervisningen. Det kan däremot finnas behov av extra tid för elever enskilt eller i mindre 

grupp. Detta försöker man tillgodose men är noga med att poängtera att detta inte får vara något 

lösryckt utan stödet ska följa den ordinarie undervisningen. 2:F säger i egenskap av specialpedagog: 

”det löser ju inte någonting att jag kommer och poppar upp nån gång då och då. Det löser ju inte 

problemet.”  

 

Informanterna diskuterar hur viktig upplevelsen av stödet är för eleven. Elever tycker ofta i de 

yngre åldrarna att det är skönt att få arbeta i liten grupp eller en-till-en men att man ju äldre man blir 

finner det jobbigare att visa att man inte riktigt hänger med. Det kan vara en stressfaktor att gå iväg 

eftersom man tror man missar något i klassrummet. Informanterna betonar hur viktig självbilden är 

och att elever ofta tror sig vara mycket dålig i de ämnen man får enskild undervisning i. 2:E: ”det är 

ju mycket individuellt upp till eleven. Vill eleven absolut inte gå ut så måste man respektera det. Då 

får man göra det bästa av situationen.” 

 

Samtidigt kan det vara så att eleven känner sig trygg med det extra stödet om det ges på rätt sätt. Får 

eleven exempelvis förkunskaper inför något som sedan den övriga klassen gör blir det ofta en 

positiv upplevelse. I klassrummet är det viktigt att eleven känner sig delaktig och att den känner att 

den är med och löser uppgifter. Det ger en känsla av framgång, ”För framgång föder ju framgång” 

som 2:E uttrycker det. 

 

Informanterna känner att det kan bli en lugnare situation både för dem och för eleven i en en-till-en-

situation. Det är viktigt att få känna sig trygg när man t.ex. plockar med material och att man kan få 

prata sin matematik. 2:E förklarar att den inre dialogen måste få komma fram. Eleverna måste ”...få 

lov att tänka högt och få respons direkt, så att man leder dem i tanken.” 2:D känner också att det är 

vid sådana tillfällen man kan undersöka, lista ut och sedan prata om strategier. ”Det får man inte till 

i klassrummet. Man själv är nog för stressad med. När alla andra sitter och flaxar runt omkring.” 

 

Specialpedagogen och rektorn samtalar utifrån klasskonferenser hur stödet i klasserna ska 

organiseras i stort. Därefter får arbetslaget se till behoven i klasserna och själva organisera hur man 
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ska ge eventuellt stöd och omorganisera undervisningen. Det kan handla om att vara två pedagoger i 

klassrummet eller att dela klassen i två grupper beroende på elevgrupp och vad man arbetar med. 

Det finns inte speciallärare tillgängligt utan det är den ordinarie personalen som förstärker i 

klasserna. Specialpedagogen (2:F) förklarar att hon anser att det är den bästa modellen eftersom ”de 

lärarna känner ju eleverna väl också och vet hur de fungerar och är tätt intill den andra 

undervisningen”. Är behoven stora kan specialpedagogen gå in och göra en extra koll och en 

eventuell utredning och dessutom stötta personalen med material eller tankegångar. 

Specialpedagogen kan även komma och träffa elever under olika omständigheter, men ofta handlar 

det mer om generella svårigheter i så fall och inte enbart svårigheter gällande matematik. Hon 

menar att om det ska ge resultat måste man träffa eleven minst tre gånger i veckan. 

 

Som avslutning på vår intervju säger specialpedagogen, 2:F ”alla elever måste ju varje dag känna 

att de har lyckats. Och det är ju en utmaning. Men jag menar vi skulle ju inte vilja gå till ett arbete 

där vi varje dag misslyckas.” 
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6 Analys 
I detta avsnitt görs en tematisk analys där resultatet kopplas till begreppen i den teoretiska 

bakgrunden. 

 

6.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

 
Resultatet visar att det systematiska kvalitetsarbetet på många sätt lyfts fram i arbetet med 

matematikplanerna. För att strukturera utbildningen och säkerställa undervisningen mot de 

nationella målen behövde planerade insatser för utveckling göras. Detta har man på skolorna hittat 

egna former för, bland annat genom att matematikplaner har utformats. Dessa har olika utformning, 

men planernas avsikt är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning (Skolverket, 2012). 

Matematikplanen är, enligt ena informantgruppen, ett arbetsredskap i en cyklisk process där man 

arbetar systematiskt med att följa upp och kartlägga, analysera, planera och genomföra insatser för 

att nå högre måluppfyllelse (Skolverket, 2012). För den andra informantgruppen handlar också 

matematikplanen om att, efter att ha analyserat sina resultat i förhållande till de nationella målen för 

utbildningen, långsiktigt utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse (Skolverket, 2012). Det 

återspeglas också i det lokala kvalitetsarbetet på skolenheterna i matematikämnet (Grosin, 2003; 

Hattie, 2012).  

Arbetet med matematikplanerna genomsyrar skolenheterna (Skolverket, 2013). Målen är tydliga 

och kända för personalen och man samarbetar kring dessa för att lösa problem och utveckla 

verksamheten (Grosin, 2003), berättar informanterna. Målen är också synliga för elever och 

föräldrar. I diskussioner och samarbete har informanterna uppnått ett gemensamt lärande vilket 

förändrat undervisningen i matematikämnet (Håkansson, 2011) både för elever i allmänhet och 

SUM-elever. 

 

6.2 SUM-elever 

 
Informantgrupperna beskriver flera faktorer i arbetet utifrån matematikplanerna som handlar om 

hänsyn till SUM-elever. De uttrycker ett behov av kartläggning och diagnostisering i syfte att 

upptäcka vilka elever som är i behov av stöd och ge en överblick över var behoven finns. Detta för 

att fånga upp eleverna i tid så att stöd kan sättas in (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 

2009; Persson & Persson, 2012; Persson, 2013; Skolverket, 2014). I den ena matematikplanen står 

det uttryckligen vilka screeningar som ska göras och vilka möjliga pedagogiska konsekvenser som 

kan bli aktuella om elever i svårigheter upptäcks. I den andra planen berörs områden i 

matematikämnet som anses viktiga för alla elever, och då även för SUM-elever. Där har åtgärder 

och undervisning diskuterats i kollegiet och numera utförs diagnoser i vissa årskurser, men det finns 

inte nedskrivet i planen. Genom noggrann kartläggning menar samtliga informanter att man kan 

ringa in elevens svårigheter och även ta reda på vad det är som orsakar dessa svårigheter, vilket 

enligt forskare är viktigt att veta för att ha möjlighet att sätta in rätt sorts stöd för eleven 

(Butterworth & Yeo, 2010). I enlighet med Lundberg & Sterner (2009) säger informanterna att det 

inte alltid är själva räknandet som är det största problemet utan att det finns andra svårigheter som 

till exempel dyslexi som påverkar elevernas prestation i matematik. Vid insatser och åtgärder för 

SUM-elever beskriver informanterna vikten av att se över hela elevens situation (Jess, Skott & 

Hansen, 2011; Sjöberg, 2006) för att kunna utgå från elevernas förutsättningar vid planering och 

omorganisering av undervisningen. SUM-elever kan enligt informanterna ha behov av en lugn 

arbetsmiljö, en trygg testsituation vid diagnostisering eller arbete enskilt eller i mindre grupp för att 
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ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och visa sina kunskaper. Litteraturen säger att 

strukturella orsaker, som för stora klasser med risk för stökighet och mindre lärartid per elev, 

(Sjöberg, 2006) liksom elevers oro och pedagogens undervisning (Butterworth & Yeo, 2010) har 

betydelse för elevernas matematikinlärning. 

 

6.3 Bedömning  

 
En summativ bedömning av elevers kunskaper, jämförda mot kunskapskraven (Björklund Boistrup, 

2013) ligger till viss del till grund för det utvecklings- och kvalitetsarbete i form av 

matematikplaner informanterna genomför. Pedagogerna i ena informantgruppen använder sig till 

stor del av kartläggning för att kunna utvärdera sin undervisning (Skolverket, 2013). Genom elevers 

diagnosresultat får man signaler om vad som fungerar och vad som inte fungerar i undervisningen. 

Detta analyseras i kollegiet tillsammans för att stödja och utveckla lärandet, för att förändra och 

anpassa undervisningen och möta elevernas behov. Det leder också till en plan för det fortsatta 

arbetet och hur man ska kunna, vilket Lundberg & Sterner (2009) framhåller, arbeta förebyggande. I 

detta sammanhang används bedömningen formativt (Björklund Boistrup, 2013). Enligt flera 

forskare är denna typ av bedömning det mest effektiva sättet att höja elevers kunskaper (Björklund 

Boistrup, 2013; Black & William, 1998; Hattie & Timperley, 2007; Hattie, 2009). Informanterna 

menar att elever i svårigheter kan synliggöras i en kartläggning. I en djupare kartläggning kan 

svårigheterna analyseras och eleven kan få sätta ord på tankar kring matematik (Boaler, 2011). 

Missuppfattningar kan uppdagas och redas ut (Anghileri, 2006; McIntosh, 2008).  Eleven kan på ett 

tydligt sätt se vad den kan och vad den förväntas kunna. Får hen en förståelse för detta gör det hen 

mer delaktig i sitt lärande vilket leder till större motivation och måluppfyllelse (Björklund Boistrup, 

2013). 

 

6.4 God undervisning 

 
Enligt båda informantgrupperna är det viktigt med struktur i undervisningen (Butterworth & Yeo, 

2010, Lundberg & Sterner, 2009). Utifrån matematikplanerna har de möjlighet att planera 

undervisningen så att den fokuserar på rätt delar, det blir en naturlig progression och olika områden 

repeteras (Chinn, 2012) med jämna mellanrum. Genom detta har pedagogerna kunnat använda 

läromedlet på ett mer medvetet sätt, utan att det får styra hela undervisningen (Skolinspektionen, 

2009). Istället för att räkna igenom matematikboken från pärm till pärm arbetar eleverna med de 

avsnitt de behöver lära sig eller färdighetsträna för att nå målen. Utifrån analys av resultat på 

diagnoser kan pedagogerna planera undervisningen. Hänsyn tas till elevens hela situation, det vill 

säga ett relationellt perspektiv (Sjöberg, 2006; von Wright, 2000), vid omorganisering av 

undervisningen. 

 

I likhet med Lundberg och Sterner (2009) upplevde ena informantgruppen att pedagogerna i 

förskoleklass uppmärksammade hur mycket det går att göra i matematik med de yngre eleverna och 

hur viktigt det är för möjligheten att fånga upp SUM-elever tidigt och sätta in tidiga insatser. Båda 

informantgrupperna menar att det krävs mindre resurser om stödet sätts in tidigt och att man på det 

sättet bibehåller elevernas lust och positiva inställning till ämnet. I litteraturen beskrivs hur viktig 

motivationen är för elevernas tilltro till sin egen förmåga (Jenner, 2004) och framgång i matematik, 

men även i livet utanför skolan (Lundberg & Sterner, 2009). 

 

När elever i behov av stöd upptäcks, utreds svårigheterna grundligare med hjälp av kartläggningar 

och diagnoser. Därefter diskuterar man pedagoger emellan om vilket stöd som lämpar sig bäst för 

eleven. Även eleven och vårdnadshavare görs delaktiga i utredningen innan åtgärdsprogram 
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utarbetas med vilka åtgärder som ska vidtas. Detta i enlighet med Skolverkets (2014) direktiv. På så 

sätt får alla delaktiga kring eleven göra sin röst hörd och tillsammans har man möjlighet att ge en så 

rättvisande bild av situationen kring eleven som möjligt och komma fram till meningsfulla insatser 

(Sjöberg, 2006; von Wright, 2000). 

 

Framförallt yngre elever kan enligt informanterna uppleva det skönt att gå iväg från klassen och få 

specialpedagogiskt stöd av specialpedagog/lärare, enskilt eller i liten grupp. Där kan eleven få en 

lugnare inlärningsmiljö och känna sig trygg på så sätt att den kan få tänka högt, formulera hur den 

gjort och få respons direkt. Då är det mindre risk att eleven förvärvar missuppfattningar och lär in 

felaktiga strategier, vilka är svåra att lära sig av med (Chinn, 2012; Lundberg & Sterner, 2009; 

McIntosh, 2011). I en-till-en-situationen har pedagogen, enligt informanterna, större möjlighet att, 

genom arbete i de tre/fyra faserna samtala med eleven, visa på olika sätt (representationer) samt 

klargöra sambandet mellan det konkreta materialet och matematiken (Anghileri, 2006; Boaler, 

2011; Chinn, 2012; Lundberg & Sterner, 2009; Persson, 2013).  

 

Informanterna påpekar vikten av att specialundervisningen inte är ett lösryckt stöd utan har 

samband med klassundervisningen (Lundberg & Sterner, 2009; Persson, 2013). De menar i enlighet 

med Persson & Persson, (2012) att det är viktigt att SUM-eleverna får känna att de lyckas i 

klassrummet. Klassläraren delger specialpedagogen/läraren om moment som ska tas upp i klassen 

så att eleven kan förberedas i en-till-en-situationen. När SUM-eleven har med sig förförståelse inför 

lektionen i klassen upplevs det positivt av eleven eftersom hen har större möjlighet att delta aktivt 

vid gemensam lösning av matematikuppgifter. Det ger en känsla av framgång för eleven vilket 

enligt forskare är viktig för elevens självförtroende i ämnet (Butterworth & Yeo, 2010; Jenner, 

2004; Lundberg & Sterner, 2009). För SUM-eleverna betyder det också att de får känna att de är 

delaktiga i arbetet i klassen och därmed är en del i ett sammanhang, med klassläraren och 

klasskamraterna. Asp-Onsjö (2008) benämner det som rumslig och social inkludering. Dessa 

faktorer anses viktiga för måluppfyllelsen i matematik (Persson & Persson, 2012), men även för 

elevens sociala status i gruppen (Thornberg, 2006).  

 

En-till-en-undervisning i form av intensiv-träning i kortare perioder kan ge goda resultat för SUM-

elever anser informanterna, vilket de även grundar i forskning. Enligt Lundberg och Sterner (2009) 

och Sjöberg (2006) är en framgångsfaktor för matematikinlärning hur mycket tid som ägnas åt 

ämnet: time on task (TOT). De förstnämnda skriver också att en kombination av en-till-en-

undervisning och klassundervisning ger goda resultat för SUM-elever. Informanterna nämner att 

äldre elever kan känna sig obekväma med att gå iväg till specialläraren, vilket de menar kan bero på 

att de känner sig dumma inför klasskamraterna, att de inte förstår, eller att de inte vill missa det som 

görs i klassen. Detta dilemma beskriver även forskare (Sjöberg, 2006). Vid beslut om 

specialundervisning är det därför viktigt att både elev och föräldrar är delaktiga (Skolverket, 2014) 

så att eleven har möjlighet att påverka hur stödet kan utformas. 

 

Informanterna beskriver olika typer av specialpedagogiskt stöd SUM-elever kan få i klassen. Enligt 

Skolverket (2014) bör undervisning av SUM-elever ske i den vanliga klassen så långt det är möjligt, 

vilket även informanterna är överens om. Resurser kan omfördelas så att personal förstärker i 

klassen. Det ger möjlighet till omorganisering av undervisningen genom att klassen kan delas i 

grupper eller att stöd kan ges till enstaka elever. Pedagogens styrkor och relation till eleven (Jenner, 

2004) beaktas när stöd ska ges. I klassen kan pedagogerna ge eleverna förförståelse och utgå från 

elevernas tidigare kunskaper inom varje område (Anghileri, 2006; Butterworth & Yeo, 2010; Jess, 

Skott & Hansen, 2011; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). Pedagogerna i klassen kan också 

ge extra genomgångar vid behov, tillfällen för repetition (Chinn, 2012; Butterworth & Yeo, 2010) 

och arbete utifrån de tre/fyra faserna (Lundberg & Sterner, 2009). Informantgrupperna menar att det 

är passande med ett kommunikativt arbetssätt i klassrummet där eleverna har möjlighet att lära av 

varandra genom att resonera om olika lösningar och strategier (Anghileri, 2006), förklara hur de 
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tänker och lyssna på andra (Boaler, 2011). Pedagogen har då möjlighet att ställa frågor till eleverna 

hur de har tänkt (Butterworth & Yeo, 2010), och eleverna ges möjlighet att lyssna på 

klasskamraternas, kanske enklare, förklaringar (Sjöberg, 2006). Ena informantgruppen menar att det 

ibland kan vara svårt att få till ett sådant arbetssätt i klassrummet med alla elever. Sjöberg (2006) 

nämner just att en del pedagoger väljer bort ett sådant arbetssätt eftersom riskerna att det blir oroligt 

i klassrummet ökar. Ett tryggt och öppet klassrumsklimat är en förutsättning för detta (Boaler, 

2011). 

 

Den pedagogiska inkluderingen (Asp-Onsjö, 2008) och differentieringen (Persson & Persson, 2012; 

Persson, 2013) belyser informanterna med att specialpedagogen/läraren stöttar pedagogerna i 

klasserna med material som kan vara lämpligt för SUM-eleverna att använda i klassen. För att 

underlätta och stärka eleven behöver materialet vara tillrättalagt så att eleven kan klara det själv 

(Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009). Specialpedagogen/läraren kan även stötta 

pedagogerna i hur de kan tänka i olika situationer kring olika elever. För att kunna göra extra 

anpassningar (Skolverket, 2014) kan pedagogerna diskutera tillsammans med kollegor med 

specialpedagogisk kompetens.  

 

6.5 Samverkan 

 

Informantgrupperna lyfter fram att i arbetet med matematikplanerna sker samverkan mellan olika 

professioner där man diskuterar undervisning, utbyter erfarenheter och ger varandra stöd i arbetet 

mot gemensamma, kända mål. Tillsammans fokuserar man på områden som behöver utvecklas och i 

diskussioner uppstår ett gemensamt, kollegialt, lärande. Detta framhålls av Persson och Persson 

(2012) samt Hattie (2012), som också menar att samverkan är en framgångsfaktor för att nå högre 

måluppfyllelse. Informanterna betonar också vikten av gemensamma, återkommande diskussioner 

av matematikplanen för att utveckla och förbättra den. 

 

Samarbete sker mellan klasslärare och mellan klasslärare och specialpedagoger respektive 

speciallärare vilket informanterna anser är ett stöd för att uppnå en god undervisning för alla elever, 

inklusive SUM-elever. Enligt Daniels och Hedegaard (2011) och Hattie (2012) kan stöd i 

samverkan ge pedagoger hjälp att få nya förslag för åtgärder och tips i undervisningen. Ett gott 

samarbete mellan pedagoger, elev och vårdnadshavare anses också betydelsefullt för pedagogerna 

vilket även Lundberg och Sterner (2009) och Persson (2013) beskriver. En dialog förs i kollegiet 

och arbetslaget om vilket stöd elever är i behov av och hur detta kan organiseras (Persson & 

Persson, 2012). Här involveras även elev och vårdnadshavare. Dialogen kring, och med, eleven 

lyfts fram i litteraturen av Lundberg och Sterner (2009). 
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7 Diskussion 
Syftet med studien är att få insikt i hur olika matematikplaner strukturerats och hur de enligt 

pedagogerna används och följs upp samt hur arbetet utifrån planerna gynnar SUM-elever. Nedan 

diskuteras resultat och metod, och förslag på vidare forskning presenteras. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 
Vi ville genom studien få belägg för om det är värdefullt, både för pedagoger och elever, att utarbeta 

matematikplaner på våra respektive arbetsplatser. I vår bakgrund lyftes frågor kring 

matematikplaners roll vid skolutveckling och måluppfyllelse i matematik. Likaså om en 

strukturerad matematikplan kunde innebära en trygghet för pedagoger, något att styra upp 

matematikundervisningen mot, samt vara en utgångspunkt vid pedagogiska diskussioner i kollegiet. 

För SUM-elevens del undrade vi om matematikplanen kunde möjliggöra tidig upptäckt och tidiga 

insatser för att förhindra matematiksvårigheter. I vår roll som speciallärare där vi förväntas driva 

förändrings- och utvecklingsarbete i våra respektive verksamheter vill vi genom denna diskussion 

förhålla oss till resultatet och fokusera på de delar som för oss upplevs viktiga.  

 

Resultatet visar att skolorna genom de fyra faserna i det systematiska kvalitetsarbetet upptäckt att 

verksamheten behövde förbättras och kollegiet har utarbetat sätt för att nå högre måluppfyllelse i 

matematik. Ett kvalitetsarbete kan, vilket beskrivits tidigare, bedrivas på olika sätt. Det viktiga är att 

elevernas rätt till likvärdig utbildning fokuseras (Skolverket, 2012). Genom personalens delaktighet 

i planering och utformande av kvalitetsarbetet tror vi att man på skolenheten når högre 

måluppfyllelse, vilket även Hattie (2009) påpekar. Erfarenheten säger oss att delaktighet ger större 

ansvarstagande för verksamhetens utveckling.  

 

Vi upplever att informanterna genom arbetet med matematikplanerna fått tid och möjlighet att 

diskutera framgångsrik undervisning i matematik. De har utbytt erfarenheter och tankar samt gett 

varandra tips. Det har lett till förändring av klassundervisningen genom att de har blivit mer 

medvetna om målen med undervisningen vilket upplevs som en trygghet i planeringen. Det gör att 

de har ett annat fokus i undervisningen, har ett mer kritiskt förhållningssätt till den egna 

undervisningen och använder sig av läromedlet på ett mer medvetet sätt (Skolinspektionen, 2009). 

Det kollegiala lärandet återfinns i Matematiklyftet, vilket båda informantgrupperna nu deltar i. 

Även våra skolor deltar i Matematiklyftet. Denna kompetensutveckling tar mycket tid i anspråk, 

både när det gäller förberedelse, lektionspass och efterarbete. Matematiklyftet ska leda till 

kompetensutveckling och högre måluppfyllelse, men samtidigt menar vi att det övriga lokala 

utvecklingsarbetet får stå tillbaka. Vi ser det som ett dilemma i vårt uppdrag, som speciallärare, att 

driva utvecklingsarbete i form av matematikplaner. Frågan är hur vi ska kunna bedriva detta 

förändringsarbete, samtidigt som all personal är delaktiga Matematiklyftet? Frågan behöver 

diskuteras i våra respektive arbetslag, men utifrån resultatet anser vi att matematikplaner gynnar 

skolutveckling och måluppfyllelse i matematik. 

 

Resultatet visar att samverkan på olika nivåer är viktig för att hitta former för organisation och 

pedagogisk differentiering för att nå alla elever (Persson & Persson, 2012). I samtal mellan rektor 

och specialpedagog diskuteras behov och resurser fördelas. Även uppföljning av elevers resultat 
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ligger till grund för resursfördelning. Det framkommer också genom resultatet hur viktigt 

pedagogerna anser att samverkan mellan klasslärare och speciallärare, respektive mellan lärare och 

elev/förälder, är (Lundberg & Sterner, 2009; Persson, 2013). Klassläraren kan få vägledning och 

stöttning för fortsatt arbete i både klass- och enskild undervisning. Som speciallärare tror vi att vår 

roll är att stötta och handleda klasslärarna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

(Skolverket, 2014). För detta krävs det dock mötestid. Vår erfarenhet säger oss att delaktighet och 

ett fungerande samarbete på alla plan är betydelsefullt för elevens kunskapsutveckling och 

självkänsla. Genom att se elevens situation från olika synvinklar och göra eleven/föräldrarna 

delaktiga förhåller sig pedagogerna relationellt till SUM-eleverna (Sjöberg, 2006; von Wright, 

2000). 

  

Enligt resultatet är informanterna överens om att SUM-elever behöver fångas upp i tid så att 

åtgärder kan sättas in (Butterwoth & Yeo.2010; Lundberg & Sterner, 2009; Persson & Persson, 

2012; Persson, 2013; Skolverket, 2014). Då kan svårigheterna förebyggas och motivationen för 

matematik bibehållas (Jenner, 2004; Lundberg & Sterner, 2009). Informanterna anser att det krävs 

mindre resurser om stödet sätts in tidigt, vilket stämmer med vår uppfattning. De menar att tidig 

uppföljning av elevers kunskaper i form av kartläggning underlättar för synliggörandet av deras 

behov. Vi anser att kartläggning i tidig ålder skulle stödja oss och övriga pedagoger i arbetet med att 

synliggöra elever i behov av särskilt stöd. Vi upplever att fokus på specialundervisning länge legat 

på svenskämnet, men menar att kartläggning av elevers kunskaper i matematik även kan 

uppmärksamma att det finns behov av planerade insatser i matematik. Kartläggning är ett sätt att 

följa upp elevers kunskaper och genom att analysera resultaten kan utvecklingsbehoven bedömas 

(Skolverket, 2013). Analysen ligger till grund för planering av insatser och utvärdering av 

undervisning. I planeringen utgår pedagogerna från elevens hela situation (Sjöberg, 2006; von 

Wright, 2000) för att kunna genomföra adekvata åtgärder. Sedan måste arbetet åter igen följas upp, 

enligt faserna i det systematiska kvalitetsarbetet (se bild 1). På så sätt anser vi att kvalitetsarbetet i 

matematik säkerställs.  

 

Informanterna betonar att specialpedagogiska insatser ska ha samband med klassundervisningen 

(Lundberg & Sterner, 2009; Persson, 2012). Då har SUM-elever möjlighet att få förförståelse och 

förberedas för lektioner i klassen, så att de har möjlighet att lyckas där och känna sig delaktig i den 

(Asp-Onsjö, 2008; Persson & Persson, 2012). I första hand framhåller informanterna att 

specialpedagogiskt stöd ska ske i klassen (Skolverket, 2014), vilket kan visa sig genom 

omorganisering av undervisning, gruppindelning eller enskilt stöd. Eleven kan också arbeta med 

anpassat material i klassen. Som speciallärare kan vi stötta pedagoger, genom att vägleda, lyfta 

tankar samt iordningsställa anpassat material, och elever genom att förbereda dem för moment i 

klassundervisningen, repetera och intensivträna. Enskild undervisning av speciallärare, under en 

period, lyfts fram av informanterna som en effektiv åtgärd för SUM-elever.   

 

En sammanfattning av resultatet kopplat till frågeställningarna visar att innehållet och strukturen i 

de undersökta matematikplanerna är olika. Trots skillnader leder arbetet med matematikplanerna till 

att ämnet lyfts fram och undervisningen diskuteras och utvecklas. Matematikplanerna används och 

följs upp på olika sätt. Eftersom den ena planen kontinuerligt används, har den en direkt inverkan på 

elever och undervisning. Den andra planen kan ses som en insats gjord under en begränsad period 

och har en mer indirekt inverkan på elever och undervisning. Vi kan se flera positiva pedagogiska 

konsekvenser för SUM-eleverna genom arbetet utifrån matematikplanerna.   

 

Resultatet av studien har gett oss tankar om utformningen av matematikplaner i våra respektive 

verksamheter. Vi anser att en matematikplan ska vara ett levande dokument som kontinuerligt 

utvärderas. Den ska ha en tydlig struktur som ger pedagogen vägledning i undervisningen. Den bör 

innehålla en progression av olika diagnoser i de olika årskurserna för att kunna sammanställa och 

jämföra resultat, både på individ- och gruppnivå. Resultaten möjliggör uppmärksammande av 



41 

 

elever i matematiksvårigheter och utveckling av undervisning. Det är viktigt att resultaten 

analyseras och att adekvata åtgärder, både för individer och grupper, utarbetas och beskrivs i 

planen. En viktig del för att nå högre måluppfyllelse är pedagogiska diskussioner kring 

matematiken, innefattande undervisningens innehåll och utformning. Ett dilemma är att genomföra 

pedagogiska diskussioner i kollegiet om matematikämnet parallellt med diskussionerna i samband 

med Matematiklyftet, vilket vi tidigare beskrivit. 

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att pedagogernas gemensamma lärande genom diskussioner 

utifrån matematikplanerna är viktigt för att nå bättre kvalitet i matematikundervisningen och 

därmed också högre måluppfyllelse. Studien visar också hur viktig samverkan mellan olika 

professioner är för att hitta adekvata lösningar kring alla elever, inklusive SUM-elever. Båda 

informantgrupperna påtalar dessutom vikten av att upptäcka och göra tidiga insatser för elever i 

behov av särskilt stöd. De slutsatser vi kan dra, utifrån resultatet, är att det systematiska 

kvalitetsarbetet, vi är ålagda att göra enligt Skolverket (2012), genomsyrar arbetet med 

matematikplanerna oavsett deras utformning och att arbetet utifrån matematikplanerna är värdefullt 

både för pedagoger och elever. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 
I denna kvalitativa fallstudie har vi försökt ta del av några pedagogers erfarenheter av arbete utifrån 

deras respektive matematikplaner med fokus på SUM-elever. Vi har försökt beskriva 

matematikplanerna så noggrant, deskriptivt (Merriam, 2011), att läsaren ska kunna föreställa sig 

dem. Även resultaten från intervjuerna har presenterats noggrant. På så sätt hoppas vi att läsare, 

liksom vi, har fått en bättre bild av vad matematikplaner kan innehålla och hur arbete utifrån dem 

kan ske och dessutom gynna SUM-elever i deras kunskapsutveckling. Om en fallstudie kan ge 

läsaren bättre förståelse är den enligt Merriam (2011) heuristisk.  

 

Vid urvalet av matematikplaner övervägde vi att ta med ytterligare någon plan för att öka 

säkerheten i resultatet (Ahrne & Svensson, 2011), men eftersom de vi hittade var snarlika antingen 

den ena eller den andra planen, nöjde vi oss med dessa två. Tanken med att studera två olikt 

utformade planer var att resultatet kunde bli intressant. Trots olikheten var det flera resultat som 

stämde överens som t ex syftet med planen, tankar kring kollegialt lärande och insatser för SUM-

elever.  

 

Urvalet av informanter till de kvalitativa gruppintervjuerna styrdes till viss del av att tidpunkten för 

intervjuerna var förlagd till sista veckorna före sommarlovet. Egentligen hade vi fått nöja oss med 

vilka som helst som kunde ta sig tid, men kontaktpersonerna gjorde ett enormt arbete med att 

övertala kollegor som både hade olika yrkeserfarenhet och dessutom var väl insatta i planerna. 

Detta ses som positivt för resultatet. 

 

I gruppintervjuerna märktes det att informanterna i respektive grupp kände varandra väl (Wibeck, 

2010) vilket gjorde att stämningen var god, de kompletterade varandras svar och lät den som var 

mest insatt i området förtydliga ytterligare. Vår rollfördelning i intervjuerna, där en av oss hade en 

mer framträdande roll och den andra en sammanfattande funktion, gjorde att vi fick en bättre 

överblick över intervjuerna. Då hade vi möjlighet att lyssna efter vad de svarade och kunde styra 

innehållet så att vi fokuserade på ämnet (Trost, 2004). Eftersom vi är ovana intervjuare missade vi 

trots det att ställa några viktiga följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011; Fangen & 

Sellerberg, 2011) till informanterna i den ena intervjun. Genom att återkomma till informanterna för 

att förtydliga dessa svar ökar tillförlitligheten i resultaten (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna hade mycket att berätta, vilket bekräftar vår bedömning att 
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antalet informanter per intervju var lagom (Bryman, 2011). Annars hade de inte kunnat få så mycket 

talutrymme var under den timmen intervjun varade. Däremot är det svårt att bedöma om resultatet 

blev mättat (a.a.) eller om vi kunnat få ut ännu mer av fler informanter och längre intervjutid.  

 

I början av studien övervägde vi att även göra observationer, men la ner de tankarna på grund av 

tidsbrist. Så här i efterhand hade det varit intressant att genomföra observationer för vår egen del, 

med tanke på vårt framtida arbete med utveckling av matematikplaner i våra egna verksamheter. 

Men för resultatets del anser vi inte att observationer hade tillfört något mer. 

 

Vi angav ett hermeneutiskt perspektiv på denna studie, där vi som intervjuare ges rätt att tolka 

intervjusvaren utifrån vår förförståelse. Frågan är hur sanningsenlig tolkningen blev (Molander, 

1985; Thurén, 2007). Med tanke på att vi intervjuare, liksom informanterna, är utbildade pedagoger 

borde vi rimligtvis ha stor chans att ”tala samma språk” (Molander, 1985) som dem och kunna tolka 

svaren så verklighetsnära som möjligt. Men tolkningen blir ändå utifrån vår förkunskap och arbetet 

i våra verksamheter, vilket gör den subjektiv (Bryman, 2011). Att studien dessutom är gjord utifrån 

endast två matematikplaner gör det svårt att generalisera resultatet till vilken skola eller kommun 

som helst (a.a.). Vi upplever däremot att resultatet kan utgöra en grund för vidare handling i våra 

respektive verksamheter (Molander, 1985) i detta utvecklingsarbete och hoppas även att 

intresserade läsare kan använda sig av denna studie på liknande sätt. 

 

Genom hela studien har vi försökt vara transparenta med att redovisa val, och bortval, samt möjliga 

konsekvenser av dessa för att öka tillförlitligheten (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2011). Syftet med det är att studien ska vara möjlig att diskuteras och kritiseras av 

bedömare och läsare. 

 

7.3 Slutsats och förslag till vidare forskning 

 

Vår slutsats utifrån studien är att en matematikplan skulle vara gynnsam, både för pedagoger och 

elever, i arbetet för matematikutveckling och kvalitetsarbete i våra verksamheter. Studien har gett 

oss tankar om hur vi i samverkan kan utveckla lokala matematikplaner, samt hur de kan hållas 

levande i kollegiet. Det vore intressant att få insikt i ett större antal planer för att kunna se om det 

går att generalisera kännetecken för vilket innehåll en bra matematikplan ska ha för att ha möjlighet 

att påverka måluppfyllelsen i matematik positivt. En annan intressant fråga är hur matematikplaner 

kan bli en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Varför behöver man ha en matematikutvecklingsplan på skolan/ i kommunen? 

 
Innehållet i matematikutvecklingsplanen 

Utformningen av matematikutvecklingsplanen. Delaktighet. Inflytande. 

Synliggörande av SUM-elever (elever i särskilda utbildningsbehov i matematik, elever som ej når 

målen i matematikämnet) i matematikutvecklingsplanen. 

Syfte. Mål. Effekter. 

 

Användandet av matematikutvecklingsplanen  

I arbetet med eleverna. I kollegiet. 

Ett ”levande dokument”? Hur? 

Hur synliggörs den för elever och föräldrar? 

 

Uppföljning av arbetet med matematikutvecklingsplanen 

Vilken uppgift har planen i det systematiska kvalitetsarbetet i matematik (uppmärksamma, utreda, 

uppfölja, utvärdera, utveckla)? Hur sker det? 

Dokumentation. 

 

Möjliga pedagogiska konsekvenser för SUM-elever 

Tankar kring diagnostisering, kartläggning och bedömning. Syfte och nytta. 

Hur utgår ni från planen i den praktiska undervisningen? Påverkan på undervisningen i 

klassrummet. Påverkan på specialundervisningen. Klassrumsundervisning kontra 

specialundervisning för SUM-elever, fördelar och nackdelar.  

Utredning av SUM-elevers behov av stöd. Samverkan kring elever i behov av särskilt stöd i 

matematik. Organisering av stödet.
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Bilaga 2 
 

Missivbrev till informanter    140516 

 

Vi heter Ulrika Fuchs och Erica Hansson och studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö till 

speciallärare, inriktning matematikutveckling. I vårt självständiga arbete undersöker vi 

utvecklingsplaner i matematik. För att samla in material, data, behöver vi dels ta del av era 

utarbetade planer samt intervjua några pedagoger om arbetet i förhållande till dessa planer. 

Syftet är att fördjupa våra egna kunskaper om hur matematikutvecklingsplaner kan se ut och 

vilket stöd pedagoger anser att dessa ger.  

 

Vi skulle behöva genomföra en gruppintervju med cirka tre pedagoger/lärare. Intervjun 

beräknas ta ungefär en timme och kommer spelas in och transkriberas i sin helhet, för att vi 

ska kunna återkomma och förtydliga att vi har uppfattat er informanter korrekt. I rapporten 

kommer era namn och skolor vara avidentifierade. Den kommer att publiceras och all data 

kommer behandlas konfidentiellt. 

 

Som informanter är ert deltagande frivilligt och ni har rätt att när som helst välja att avbryta er 

medverkan eller att inte svara på vissa frågor.  

 

Vi vill härmed bekräfta ert samtycke till medverkan i studien och på förhand tacka er för att ni 

vill delge oss era kunskaper och erfarenheter inom det här området.  

 

Underskrift:_________________________________________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar Ulrika Fuchs och Erica Hansson 

 

Mail Ulrika   Mobilnr: XX 

Mail Erica   Mobilnr: XX 

 

Handledare: Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet 

 

Mail Andreas  
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