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Abstract 

Based in a sociocultural perspective the study aims at illustrating how teachers in mathematics per-

ceive their possibilities of supporting students in mathematical difficulties and how their schools sup-

port the teaching practices to those pupils. The methodological approach is phenomenographic and 

data was collected in half structured interviews with ten professionals teaching mathematics to Swe-

dish 13-16-year-old students from 10 different schools. The results show that, due to the heterogeneity 

in students’ achievements, teachers perceive the time a limiting factor to individualising and meeting 

the needs of every student. The findings also indicate that the designs of the schools’ supportive struc-

tures are governed by traditions and an individualistic perspective. Thus, ability grouping and support-

ive measures outside the classroom of ordinary teaching are common. However, the picture is dual. 

The interviewed teachers express a wish for inclusive teaching and teacher collaboration, promoting a 

common responsibility for a complex teaching situation. Yet, organisational obstacles and the schools’ 

scarce resources inhibit inclusion. Further, findings suggest that both the extent and forms of support 

provided to the mathematics teachers differ, ranging from almost non-existent to well-developed 

forms of collaborations in mathematics teams, co-teaching and supervision of special educators or 

head teachers in mathematics. Further training was the support teachers consistently found most im-

portant and demanded the most.  
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Förord 

Arbetet har präglats av ett berikande samarbete mellan författarna, vilket bidragit till att vi under hela 

processen varit lika delaktiga i samtliga led. Även om intervjuerna och tillhörande transkribering ge-

nomfördes var för sig har all planering, efterföljande bearbetning av material och författande av text 

skett i samråd, något som varit möjligt genom täta samtal och skrivande i en gemensam digital platt-

form. Kraften i det gemensamma syns därmed uppenbar. Vi är därför tacksamma för den förutsättning 

som gavs, att i par genomföra studien. Vi vill också uttrycka vår stora tacksamhet gentemot informan-

terna som möjliggjort arbetet genom att generöst delge oss sina erfarenheter och sin kunskap. Ett sär-

skilt tack riktas till vår handledare Åsa Murray som med vänlig och fast hand varit vägledande genom 

processen. Slutligen upplever vi att institutionen och utbildningen i sin helhet vidgat synfältet och ökat 

vår förståelse för komplexiteten i det skolsystem som vi verkar i. Igen, tack alla berörda. 

 

Ulrika Bengtsson & Johan Persson 

Stockholm, maj 2016 
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Inledning 

“ ...I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen. …” 
Skollag (2010:800), kapitel 1, 4 § 

 

“Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett 

kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs 

för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så 

långt som möjligt inom ramen för utbildningen.” 
Skolförordning (2011:185), kapitel 5, 2 § 

 

Så säger svensk lag och förordning. Lärares kompensatoriska uppdrag är således tydligt formulerat. 

Skolverket (2015a) formulerar också att stödbehovet måste identifieras tidigt och sättas in snabbt. Om 

inte “... riskerar lusten att lära att försvinna och självkänslan att brytas ned.” (Skolverket, 2015a, s 10).  

Hur ser verkligheten ut? Våra sammanlagt 30 yrkesverksamma år som matematiklärare har präglats av 

en känsla av otillräcklighet när det gäller möjligheten och förmågan att möta elever i behov av stöd. 

Otillräckligheten bekräftas i OECDs flerländerstudie TALIS, Teaching and Learning International 

Survey 2013. Där uppger en fjärdedel av de svenska lärarna, vilket är den näst högsta andelen i stu-

dien, att elever i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. Av rapporten framgår även att en 

femtedel av de svenska lärarna upplever bristande kompetensutveckling inom undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014). Skolverkets lägesbedömning 2015 konstaterar också att 

läraren ofta anpassar undervisningen till elevgruppens medelnivå. Elever som nått långt i sin utveckl-

ing utmanas därmed inte tillräckligt och elever i behov av stöd får inte sina behov tillgodosedda (Skol-

verket, 2015a).  

I matematik har svenska elevers resultat det senaste decenniet försämrats kraftigt. Enligt PISA rankas 

Sverige på plats 28 av 34 OECD-länder (OECD, 2015). Sverige har gått från en position kring eller 

över, till signifikant under OECDs medelvärde. Samtidigt har OECD-genomsnittet i matematik legat 

relativt stabilt mellan 2003 och 2012. OECD (2015) konstaterar vidare att inget annat land som deltar i 

PISA uppvisar en brantare nedgång. Skolverkets sammanställning av PISA 2012 redovisar därtill att 

andelen lågpresterande elever i matematik i Sverige har ökat, samtidigt som de i övriga OECD-länder 

genomsnittligt förbättrat sina resultat (Pettersson et al., 2013). Återigen pekar OECD (2015) på att 

Sverige är det land som visar på den största ökningen i andelen lågpresterande elever. 

Att vända denna negativa trend är således högst angeläget för att säkra likvärdigheten i utbildningen. 

Låga prestationer i matematik förklaras av Engström (2003) bland annat av didaktiska misslyckanden, 

dvs. brister i undervisningen. Samtidigt upplever vi att det är en utmanande och komplex uppgift att 

stimulera och stödja alla elever utifrån deras individuella förutsättningar.  
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För att förbättra resultaten, rekommenderar OECD att Sverige bl. a. satsar på pedagogiskt ledarskap 

och stöttar kollegialt samarbete (OECD, 2015). Också Utbildningsdepartementet (2012) slår fast att 

kompetenta lärare är en väsentlig framgångsfaktor för elevers resultat. I Sverige infördes därför förste-

lärarreformen år 2013. Ett syfte var att lärare som uppvisar särskild yrkesskicklighet skulle belönas 

samt att deras kompetens skulle tillvaratas och spridas till andra lärare så att så många elever som möj-

ligt gynnas. Ett annat syfte var att främja kollegialt lärande och samarbete (Utbildningsdepartementet, 

2012). I en uppföljning av karriärstegsreformen utförd av Statskontoret (2016; 2015) redovisas dock 

att lärarna överlag uppger att de är skeptiska till reformen och anser att försteläraruppdraget är oklart. 

Endast en liten del av lärarna, i första hand förstelärarna själva, upplever att reformen skapat förutsätt-

ningar för bättre skolresultat. Reformen kan ses som en förändringsmarkör. Utifrån tidigare gransk-

ningar av implementeringen väcks dock frågan om det pedagogiska landskapet i svensk skola föränd-

rats i och med införandet av karriärtjänster.  

Frågan om hur skolan kan förbättras för att möta alla elever, och i synnerhet elever i behov av särskilt 

stöd i ämnet matematik, har följt oss under alla våra yrkesverksamma år, inte minst under utbildningen 

till speciallärare. Trots att väsentligt mer tid då har vikts åt eftertanke och reflektion, med “serverad” 

aktuell forskning, kvarstår frågor. Finns det i praktiken förutsättningar till ett kontinuerligt och aktivt 

lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för eleverna att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås? 
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Bakgrund 

Givet resultatet i matematik för svenska elever i de internationella jämförande studierna (OECD, 

2015), är det uppenbart att svensk skola har brister i undervisningen och hur den är organiserad avse-

ende elever i behov av särskilt stöd. Vi har fokuserat på tre huvudströmningar inom tidigare forskning 

kring undervisning av elever i behov av stöd. Det handlar om skolans organisation avseende nivågrup-

pering och inkludering samt om skolans förhållningssätt, det relationella och det individuella perspek-

tivet. Ett fjärde avsnitt uppmärksammar behovet av förändrade stödinsatser i dagens mer problem- och 

samtalsbaserade matematikundervisning. Vidare, i förarbetet till förstelärarreformen genomförde Ut-

bildningsdepartementet en omfattande genomgång av studier inom OECD samt annan internationell 

forskning kring karriärtjänster och kollegialt samarbete, vilka äger relevans för en bättre måluppfyl-

lelse för alla elever. Vi har därför också studerat denna. 

Tidigare forskning 

Nivågruppering ifrågasatt 

Nivågruppering har enligt Ramberg (2014) genom tiderna förekommit inom utbildningssystem i hela 

världen. I en kvantitativ totalundersökning av rektorer beskriver författaren omfattningen av nivågrup-

pering i den svenska gymnasieskolan, i vilka ämnen det är särskilt vanligt och andra faktorer på skol-

nivå som karakteriserar ett brett användande av detta. 

I artikeln belyser Ramberg (2014) nivågrupperingars övervägande nackdelar avseende såväl akade-

miska prestationer som sociala- och demokratiska aspekter. Enligt författaren missgynnas lågpreste-

rande elevers akademiska prestationer av nivågrupperingar, medan motsatsen gäller för högpreste-

rande. Författaren påpekar dock att den negativa effekten för lågpresterande är mycket större än den 

vinst som kan ses hos högpresterande. Mellangruppen anses prestera lika oberoende av grupperingar. 

Ramberg (2014) konstaterar vidare att nivågruppering är mycket vanligt förekommande i Sverige. Den 

återfinns hos fler än fyra av tio gymnasieskolor, och då främst i ämnet matematik. Inga signifikanta 

skillnader märks i vad som i övrigt karakteriserar skolor som använder sig av nivågruppering. 

Boaler, Wiliam och Brown (2000) menar å sin sida att akademiska prestationer försämras både för låg- 

och högpresterande av nivågruppering. Forskarna har under två års tid följt elever i sex London-

baserade skolor som undervisats i matematik, dels med dels utan nivågruppering. Forskarlaget har 

genomfört intervjuer med 72 elever i åldern 12-13 år liksom 120 timmar klassrumsobservationer med 

syftet att tolka hur nivågruppering påverkar elevers attityder till och resultat i matematik. 

Boaler et al. (2000) framhåller att många elever i högpresterande grupper inte klarar av det snabba 

tempo som hålls. Eleverna känner sig pressade av takten och att leva upp till förväntningarna om pre-

stationer på en hög nivå, vilket försämrar deras resultat. I lågpresterande grupper tenderar tempot där-

emot att bli för lågt och eleverna saknar utmanande uppgifter. Matematikundervisningen blir polarise-

rad. Eleverna känner att de betraktas som minimatematiker eller misslyckade och formar sig också 

efter det. De konstrueras som lyckade eller misslyckade. Ramberg (2014) belyser fortsättningsvis att 

nivågruppering av elever inte passar in i ett demokratiskt samhälle. Det föder skiktning och uppdel-
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ning. Likaså bidrar nivågruppering negativt till förståelse, kontakt och vänskap mellan barn och ung-

domar.  

Ramberg (2014) och Boaler et al. (2000) anser samstämmigt att elevers attityder, motivation och 

självkänsla påverkas i negativ riktning av nivågruppering. Trots dess negativa effekter påpekar Ram-

berg (2014) att många lärare och elever har en positiv inställning till nivågrupperingar. Författaren 

lyfter därför att vidare studier bör göras med syfte att undersöka skälen till denna gruppering. Ram-

bergs forskning är kvantitativ och beskrivande. Boaler et al. (2000) belyser attityder till nivågruppe-

ring med en kvalitativ ansats, dock utifrån ett elevperspektiv. Det finns alltså anledning att närmare 

undersöka lärarnas upplevelse av nivågruppering i ämnet matematik där det främst förekommer. 

 

Inkluderande klassrum 

När nivågrupperingen blivit alltmer ifrågasatt under 90-talet, har mycket forskning bedrivits kring 

inkludering, dvs. undervisning i heterogena elevgrupper. I en beskrivande kvantitativ studie behandlar 

Kilanowski-Press, Foot och Rinaldo (2010) en bred variation av inkluderande praktiker: mindre 

undervisningsgrupper, en-till-en undervisning, support med planering samt ”co-teaching”/samunder-

visning, då minst två lärare arbetar med en heterogen elevgrupp i ett klassrum. Författarna undersöker 

praktikerna satt i relation till klasstorlek, antalet elever i behov av särskilt stöd och graden av detta 

stödbehov. Vidare analyseras styrkan i lärarnas kompetens utifrån antal år i yrket, grundutbildning och 

möjligheter till fortbildning. Syftet är att ge en lägesbild över rådande förhållanden avseende inklude-

ring. Datainsamlingen skedde genom enkäter. Målgrupp var lärare verksamma inom olika stadier i 

skolsystemet i en amerikansk kontext, New York State. Samtliga har i sina undervisningsgrupper ele-

ver i behov av särskilt stöd.  

Enligt författarna medför ”samundervisning” med två lärare ett tydligt delat ansvar för undervisnings-

situationen. Omvänt sorteras övriga praktiker in under en konsulterande modell. I denna modell ges 

dels direkt stöd, dvs. en-till-en undervisning eller undervisning i mindre grupp. Dels omfattar mo-

dellen indirekt stöd till elever och lärare, vilket är mer oklart och rymmer en mångfald av lösningar av 

mer underordnad och stödjande karaktär snarare än ingripande insatser. Däribland märks: hjälp med 

planering, anpassning av material och ämnesutveckling. 

Analysen visar att ”samundervisning” uppfattas som den mest fördelaktiga modellen för en inklude-

rande undervisning. Slutsatsen är här i linje med DeSimones och Parmars (2006) även om de tar ett 

något bredare perspektiv och menar att kollegialt samarbete generellt, mellan lärare eller lärare och 

specialpedagogiska resurser, är en avgörande faktor för framgångsrik inkludering. I en enkätstudie, till 

viss del kompletterad med semistrukturerade telefonintervjuer, undersöker de lärares erfarenheter i 

USA avseende inkludering av elever med inlärningssvårigheter i matematik.  

Samtidigt pekar rapporten av Kilanowski-Press et al. (2010) på att samundervisning är den minst do-

kumenterade och använda metoden. Konsulterande modeller är mest frekvent. Det indirekta stödet 

sker vanligen genom handledning från speciallärare eller specialpedagog. Det direkta stödet till elever 

ges oftast i form av undervisning i mindre grupp. Likaså framträder lärarassistenter som ett utbrett stöd 

till lärarna, vilket kan innefatta såväl ”samundervisning” som en-till-en och mindre grupper. 

Kilanowski-Press et al. (2010) illustrerar begreppet inkludering som ett ramverk för en lärande gemen-

skap snarare än ett färdigt koncept. Även om inkludering ofta kännetecknas av att ge elever stöd inom 

klassens ram, belyser de begreppets flyktighet. Konkurrerande teorier, skolors olika förutsättningar 

och lärares olika attityder bidrar till stora variationer i skolors implementering. Författarna lyfter vi-
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dare att inkludering är mest effektiv när proaktiva rektorer etablerar modeller för produktiv ”samun-

dervisning” och samtidigt erkänner behovet av hanterbara gruppstorlekar. De belyser också i likhet 

med DeSimone och Parmar (2006) lärares överlag bristande förberedelse för att möta elever i svårig-

heter, både avseende grundutbildning och löpande fortbildning. DeSimone och Parmar (2006) tar det 

längre och påpekar att matematiklärare saknar specifika pedagogiska strategier för att stärka lärandet i 

matematik för elever i behov av särskilt stöd. För en lyckad inkludering rekommenderar författarna att 

matematiklärare måste ges tid att bredda och utveckla sina metoder och undervisning. Kilanowski-

Press et al. (2010) å sin sida konstaterar sammanfattningsvis att såväl lärarnas inställning till elever i 

behov av särskilt stöd och lärarnas utbildning som organisatoriska faktorer i skolan är centrala för 

kvaliteten på inkluderande stödinsatser. 

Med studiernas i huvudsak kvantitativa ansats där datainsamlingen till övervägande del skett via enkä-

ter märks begränsningar i fråga om att fånga inkluderingens hela komplexitetet. DeSimones och Par-

mars (2006) semistrukturerade uppföljning begränsas av telefonintervjun som metod, som inte fångar 

hela uttrycket vid sidan av det sagda. Fördjupande kvalitativa studier på området är därför motiverat. 

Studierna av DeSimone och Parmar (2006) och Kilanowski-Press et al. (2010) genomfördes vidare i 

en amerikansk kontext, vilket väcker intresse att undersöka svenska förhållanden. 

Ainscow (2000) sammanfattar i en artikel sitt arbete och tankar kring inkludering, baserat på tidigare 

forskningsprojekt i Storbritannien. Författaren lyfter tre dimensioner som särskilt viktiga för ett lärar-

kollegium att reflektera kring för att utveckla inkluderande arbetssätt. Ett är undervisningstekniken 

med fokus på sättet att ställa frågor, tid för inväntande av svar och formativ bedömning. Ett annat är 

stöd för lärande, som innefattar att eleverna nyttjar varandras olika resurser, extra stöd utanför klass-

rummet samt att vuxna i klassrummet samarbetar med gemensam förståelse för målsättningar och 

respektive roller som lärare, speciallärare och assistenter. Författaren lyfter här risken att outbildade 

assistenter hindrar inkludering av elever i särskilt behov, t. ex. genom att överkompensera eller be-

gränsa samverkan med övriga elever. Den tredje dimensionen beskriver strukturer för att utveckla 

undervisningspraktikerna. Det handlar om en detaljgranskning av praktikerna för att finna faktorer 

som försvårar inkludering, att utveckla ett gemensamt pedagogiskt språk som definierar inkluderande 

undervisning samt klassrumsobservationer, kollegialt stöd och uppmuntran mellan lärare. 

Ainscow (2000) understryker att det finns stor expertis på skolorna som kan utgöra grunden för en mer 

inkluderande verksamhet, men i praktiken utnyttjas inte denna för att driva en sådan utveckling. För-

fattaren hävdar därför att ett fokus på och engagemang i gemensam problemlösning mellan lärare är 

det viktigaste bidraget till ett mer inkluderande arbetssätt i skolorna. Ainscows summering och re-

kommendationer är från år 2000. Idag, 16 år senare, väcks frågor kring hur det kollegiala samarbetet 

ser ut i svenska skolor samt hur svenska matematiklärare erfar samarbete och inkluderande arbetssätt. 

Vilka svårigheter och möjligheter upplever lärarna? Frågan är angelägen, inte minst då svensk skollag 

stipulerar att  stöd i form av extra anpassningar ska ges “inom ramen för den ordinarie undervisning-

en” och särskilt stöd som huvudregel “inom den elevgrupp som eleven tillhör” (Skollag 2010:800, 

kapitel 3, 4 § respektive 5a §; Skolverket 2015b). 

 

Det relationella perspektivet 

Ainscow (2000) betonar alltså behovet av ett gemensamt språk för att möjliggöra inkludering, ytterli-

gare en aspekt är skolans syn på elever i behov av särskilt stöd. Isaksson (2009) presenterar en avhand-

ling på området som behandlar mötet mellan ett individualistiskt och relationellt perspektiv på lärande 

och elever. Syftet är att “analysera spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse som det 
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kommer till uttryck i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd.” (Isaksson 2009, s 11). Fors-

karen genomförde dels en policyanalys av svenska skolpolitiska dokument och innehållsanalys av 

svenska grundskolors åtgärdsprogram, dels kvalitativa intervjuer med rektorer, lärare och specialpeda-

goger samt med elever och föräldrar i Sverige. 

Isaksson (2009) konstaterar att i ett individualistiskt perspektiv ses skolsvårigheter som tillkortakom-

manden och brister hos eleven. I det motsatta, relationella synsättet, betraktas svårigheter snarare som 

sociala konstruktioner. Beroende på hur framträdande dessa perspektiv är får det konsekvenser för hur 

skolverksamheten utformas. Om svårigheter ses som individburna resulterar det i en särskiljande be-

handling i form av stödåtgärder utanför klassen. Iakttas istället skolsvårigheter som en konsekvens av 

ett samspel mellan omgivningen och individen antar stödinsatser andra former; När svårigheter sätts i 

ett större samanhang medför det ett gemensamt ansvarstagande för skolans personal att utforma en 

inkluderande undervisning. 

Vidare visar ett av Isakssons (2009) resultat på en djupt rotad individsyn på skolsvårigheter bland 

skolpersonal. Denna syn är driven dels av normer på skolan, dels av ökade skolpolitiska krav på att 

identifiera och definiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Detta kommer till uttryck i peda-

gogiska utredningar och åtgärdsprogram. Studien visar dock att det finns en ambivalens hos lärarna att 

göra denna bedömning av skolsvårigheter, vilket kan förstås som en slitning mellan det individualist-

iska och det relationella perspektivet. 

Isaksson (2009) redovisar även att exkluderande stödinsatser påverkar elevernas självkänsla negativt. 

Men insatserna föder motstridiga upplevelser hos eleverna. Att få arbeta i lugn och ro upplevs positivt. 

Samtidigt är koordinationen med den ordinarie klassen problematisk, likaså att utmärka sig genom att 

lämna sina klasskamrater.  

Till skillnad från tidigare artiklar i denna genomgång täcker Isakssons (2009) studie svenska lärare. 

Intervjuerna var semistrukturerade och hölls som konversationer, med fokus på processer för hur ele-

ver definieras och hur arbetet organiseras (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010). Likaså täcks ele-

vers och föräldrars syn på vidtagna åtgärder. Däremot behandlas inte hur lärarna upplever sin situat-

ion. Studien undersöker vidare särskilt stöd i allmänhet, inte i matematik. Lärarna finns också spridda i 

grundskolans samtliga stadier. Det kan därmed finnas variationer i lärarnas uppfattningar kopplade till 

skilda organisatoriska förutsättningar för olika stadier eller kunskapskrav för olika skolår.  

 

Förändrad matematikundervisning ställer nya krav på stöd 

Sayeski och Paulsen (2010) beskriver den förskjutning som sedan 90-talet skett i matematikundervis-

ningen i USA. Tidigare låg fokus på enstaka algoritmer eller system för problemlösning samt färdig-

hetsövning och symbolmanipulation. Idag inriktas istället undervisningen på att elever möter matema-

tikuppgifter i en verklig kontext, ofta som gruppuppgifter kring komplexa problem som omfattar flera 

matematiska begrepp. Eleverna uppmanas arbeta som matematiker, dvs. lösa problem utan direkt 

kända lösningar utifrån egna tankar och idéer. Liknande klassrumsarbete med komplexa instruktioner i 

heterogena undervisningsgrupper behandlas av Boaler (2006) i en longitudinell studie baserad på ob-

servationer, enkäter och intervjuer. Författaren markerar i artikeln hur likvärdigheten främjas av ar-

betssättet då elever tar del av varandras erfarenheter för att lösa matematiska problem. Både Sayeski 

och Paulsen (2010) och Boaler (2006) framhåller att fler lösningar blir synliga och en gemensam för-

ståelse skapas genom att elever i grupp diskuterar lösningsstrategier, motiverar dessa och ger varandra 

stöd.  
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Förändringen märks även i Sverige. Skolverket (2011a) konstaterar i kommentarmaterialet till den nya 

kursplanen att undervisningen i matematik till stor del har präglats av enskild räkning. Jämfört tidigare 

läroplaner har Skolverket därför i Lgr 11 betonat användandet av matematiken i vardagssammanhang, 

problemlösnings- och resonemangsförmåga samt vikten av att kommunicera matematik (Skolverket, 

2011a).  

Denna nya form av matematikundervisning medför enligt Sayeski och Paulsen (2010) och Boaler 

(2006)  bredare och mer flexibel förståelse samt bättre problemlösningsförmåga. Sayeski och Paulsen 

(2010) betonar dock risken att elever i matematiksvårigheter saknar kunnandet som krävs för att dra 

fördel av arbetssättet. Syftet med Sayeskis och Paulsens (2010)  artikel är därför att presentera hur 

stödet till dessa elever bör anpassas till den reformerade undervisningen. De beskriver ett antal strate-

gier såsom stöd för att fokusera tankar och urskilja användbara, effektiva algoritmer, betoning på in-

struktioner för att utveckla de matematiska förmågorna och explicita förklaringar för att nå förståelse 

för hur olika begrepp hänger samman.  

Vår erfarenhet är att skolan är traditionstyngd, olika strukturer och tillvägagångssätt lever ofta kvar 

parallellt med nya strömningar. Med stöd i Faucaults teorier om maktprocesser, resonerar Andreasson, 

Ekström och Lundgren (2009) om hur vanan styr hur skolan är organiserad. Det är därför angeläget att 

närmare undersöka vilka möjligheter svenska lärare upplever att de har att möta elever i matematik-

svårigheter med detta förändrade fokus i undervisningen.    

 

Karriärtjänster och kollegialt samarbete 

Den statliga offentliga utredningen ”Legitimation och skärpta behörighetsregler” (Utbildningsdepar-

tementet, 2008) konstaterar utifrån internationell forskning att ett fåtal lärare, understödda av skolled-

ningen, i regel tar ett mer övergripande ansvar och driver utvecklingsarbetet på skolorna. Utredningen 

slår fast att med ett tydligt definierat uppdrag är dessa lärare betydelsefulla för att uppnå goda resultat 

på en skola. Likaså bedöms ett delat ansvar mellan fler lärare som positivt. 

Utbildningsdepartementet (2012) redovisar vidare i promemorian ”Karriärvägar m.m. i fråga om lä-

rare i skolväsendet” en sammanställning av internationell forskning rörande produktivt lärande och 

hur det ska understödjas och premieras. Här identifieras flera länder som under en lång tid haft en 

positiv utveckling av elevresultat där det också etablerats utvecklingssteg för lärare inom utbildnings-

systemet: Polen, Australien, Skottland, Nya Zeeland och England. I samtliga fall har syftet varit att 

erkänna och attrahera skickliga lärare för att utveckla skolverksamheten. Då betonas, förutom karriär-

möjligheten, värdet av lokalt systematiskt och löpande utvecklingsarbete. Vidare poängteras det kolle-

giala lärandet för att gemensamt utveckla undervisningen på skolorna. 

Som ett led i att ge skickliga lärare karriärmöjligheter och höja elevers resultat infördes förstelärarre-

formen i Sverige 2013. För att sprida förstelärarens kompetens ger Utbildningsdepartementet (2012) 

exempel på uppgifter som kan ingå i uppdraget; Att leda projekt som förbättrar undervisningen, fun-

gera som coach för andra lärare och initiera pedagogiska samtal. Vidare anses viktiga kompetenser för 

en förstelärare vara intresset att delta i utvecklingsprojekt, uppmärksamheten på alla elevers behov och 

förmågan att anpassa undervisningen därefter genom en mångfald av metoder och arbetssätt. Det 

kompensatoriska uppdraget är alltså tydligt. 

En kartläggning kring implementeringen av reformen i Sverige och vilka framgångsfaktorer som 

märks har påbörjats av Skolverket (2015c, 2015d, 2015e). I denna har förstelärare, rektorer och hu-

vudmän tillfrågats i enkäter och djupintervjuer. Bortsett från förstelärare har Skolverket hittills inte 
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tillfrågat lärare hur de upplever att undervisningen utvecklats sedan reformens införande. En reform 

som vi sett ska ha sin grund i kollegialt lärande och samarbete. Dock, Statskontorets tidigare nämnda 

utvärdering av förstelärarreformen täcker även lärare vid sidan av förstelärare. Statskontoret (2016) 

konstaterar där att det finns en misstro och ett missnöje med reformen bland lärare som själva inte 

omfattas av karriärtjänster. Slutsatserna bygger till stora delar på kvantitativ data och avser skolan och 

elever i allmänhet. I rapporten saknas ett fokus på ämnet matematik. Likaså ställs inte frågor kring 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

Sammanfattning 

Den redovisade forskningen anger riktningen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i skolan. En ut-

veckling som genom inkludering, en relationell betraktelse av lärande och elever och anpassat stöd 

medför bättre måluppfyllelse för samtliga elever i matematik.  

De kvantitativa studierna som behandlats ovan, har med sina utgångspunkter beskrivit hur skolverk-

ligheten ser ut i några givna avseenden. De kvalitativa studierna är å sin sida i stället tolkningar av dels 

elevers och föräldrars erfarenheter av skolpraktiker, dels tolkningar av hur lärare ser på och identifierar 

skolsvårigheter och “konstruerar” elever. Det är alltså angeläget att också anta ett lärarperspektiv, med 

en ansats att tolka matematiklärares verklighet så som de beskriver den, för att skapa en djupare för-

ståelse för lärarnas situation. Detta har till viss del gjorts av DeSimone och Parmar (2006), men då i en 

amerikansk kontext. 

Med en sådan förståelse för lärares situation, tas ett steg mot att vända en trend av sjunkande resultat 

(OECD, 2015) då det ligger ett stort ansvar hos skolans lärare att förändra och utveckla sin undervis-

ning enligt forskningens fastslagna riktning. Teorier och forskning finns för hur lärare ska gå till väga. 

Hur ser förutsättningarna ut i praktiken? Vi vill därför närmare studera hur lärarna ser på sina möjlig-

heter att möta elever i allmänhet och i synnerhet elever i behov av särskilt stöd i ämnet matematik. Vi 

vill vidare undersöka hur matematiklärarna upplever det kollegiala samarbetet och det stöd de själva 

får för att uppfylla lagen om att ge aktivt stöd och uppväga skillnader i elevers förutsättningar. 

Teoretiska utgångspunkter 

Eleverna ska “... ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att... använda matematikens uttrycksfor-

mer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 

(Skolverket, 2011b, s 63). Citatet illustrerar läroplanens bärande tankar om kommunikation och kun-

skapens språkliga botten, med sin grund i sociokulturella lärandeteorier (Carlgren, Forsberg & Lind-

berg, 2009). I Lgr 11 stipuleras också att varje skolas utveckling kräver kontinuerlig prövning och 

utvärdering för att nya metoder ska kunna utvecklas. Detta arbete måste ske genom ett aktivt samspel 

mellan skolans personal. Olika aspekter på lärande och kunnande är då naturliga utgångspunkter i det 

gemensamma arbetet för att främja lärande (Skolverket, 2011b). Det kollegiala arbetet speglar därmed 

också den sociokulturella lärandeteorin med kommunikativa processer som sitt centrum.  

Studien har mot denna bakgrund sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, en teori 

som enligt Dysthe (2003) lägger största vikt vid att kunskap konstrueras i en kontext genom samar- 
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bete. Utifrån Deweys och Vygotskijs tankegods presenterar författaren sex centrala aspekter av teorin. 

Enligt dessa är lärande:  

- Situerat, dvs. vad som lärs beror på situationen och hur personen lär, 

- Huvudsakligen socialt, interaktionen med andra är väsentlig för hur och vad som lärs. Här 

ingår också att lära sig bli del av en praktik eller sammanhang, 

- Distribuerat, kunskapen är (upp)delad och sträcker sig utöver individen till artefakter och 

andra personer, 

- Medierat, skapat genom samverkan och de redskap som används, 

- Deltagande i en praxisgemenskap, fokus flyttas då från individen till lärogemenskapen, 

där lärandet främjas av deltagarnas olika kunskaper och färdigheter, 

- Buret av språket som är grundläggande i denna lärprocess. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur ett antal matematiklärare på olika skolor i grundsko-

lans senare år upplever sina möjligheter att ge stöd inom klassens ram till elever i behov av särskilt 

stöd i matematik. Syftet är även att belysa hur lärarna upplever skolans stöd med att utveckla pedago-

giken till dessa elever. 

Undersökningsfrågor: 

- Vilka möjligheter och svårigheter upplever lärarna i sitt arbete med att möta elever i be-

hov av stöd i matematik? 

- I vilken utsträckning och i vilka former ges matematiklärare själva stöd för att möta ele-

ver i särskilda behov i ämnet? 
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Metod 

Metodansatsen är fenomenografisk. Enligt Dahlgren och Johansson (2009) riktas uppmärksamhet då 

mot att beskriva variationen mellan olika individers sätt att uppfatta omvärlden. Vi söker en förståelse 

för hur lärare erfar sin situation och vill närmare undersöka lärares upplevelser av arbetet med att 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd i matematik. Målet är då att få beskrivningar av fenomen, för att 

sedan tolka dessa, i detta fall skildringar av matematiklärares skiftande tankar om möjligheterna att på 

ett tillfredsställande sätt stödja denna grupp av elever. Ansatsen är därmed kvalitativ, då dessa uppfatt-

ningar inte är kvantifierbara, däremot klassificerbara (Hartman, 2004). Istället vill den kvalitativa 

forskningsintervjun skapa en bild av intervjupersonernas sätt att förstå omvärlden (Dahlgren & Jo-

hansson, 2009). 

Datainsamlingen har skett via halvstrukturerade och tematiska intervjuer med enskilda matematiklä-

rare. Dessa liknar vardagliga samtal, med tillägget att de har ett bestämt syfte (Kvale & Brinkmann, 

2014). De följer enligt Dahlgrens och Johanssons (2009) rekommendationer en intervjuguide med 

frågor inordnade i tema. En strävan har varit att hålla en hög grad av struktur kring dessa tema. Struk-

turen ger större möjlighet att besvara studiens frågeställningar och underlättar jämförelse, sortering 

och analys av materialet (Alvesson, 2011).  

Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) är öppna, vilket är fördelaktigt för att erhålla uttömmande svar 

och ge intervjupersonerna möjlighet att fritt lyfta fram de aspekter som upplevs viktiga (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Svaren följdes upp med följdfrågor för att fördjupa bilden av lärarnas upplevelser. 

 

Tidiga vägval 

I inledningsskedet övervägdes andra metodansatser och tillvägagångssätt. Datainsamling via enkäter 

avfärdades främst med anledning av risken för låg svarsfrekvens samt begränsningen i att inte kunna 

följa upp respondenternas svar, vilket skulle ha påverkat studiens validitet. Datainsamling utifrån ob-

servation innebär att under lång tid följa lärare för att nå kunskap om deras arbetssituation. Den tid 

som detta skulle ta i anspråk ryms inte inom ramen för denna studie. Vidare märks etiska komplikat-

ioner vid observationer eftersom det kan uppfattas som mer integritetskränkande att observera perso-

ner i sitt yrkesutövande än att ställa frågor kring detta till berörda personer. En dokumentationsstudie 

skulle heller inte besvara våra undersökningsfrågor, då dokumentation inom området inte bedömdes 

finnas på skolorna. 

Studiens deltagare/urval 

Tio matematiklärare deltog i undersökningen. Samtliga var under studiens genomförande verksamma 

på tio olika skolor med stor andel undervisning i matematik i sina tjänster. Att lärarna är spridda på 

olika skolor motiveras av ambitionen att fånga eventuella variationer. Samtliga deltagare var också 

verksamma i grundskolans senare del, årskurs 7-9. På så vis undveks variationer i lärarnas uppfatt-

ningar kopplade till skilda organisatoriska förutsättningar för olika stadier eller kunskapskrav för olika 

skolår. I studien förhåller vi oss till resultaten i PISA-undersökningarna som utvärderar 15-åringars 
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skolprestationer, vilket motiverar fokus på grundskolans senare del. Då karriärtjänster är en relativt ny 

företeelse i svensk skola, var ambitionen att finna skolor med tillsatta förstelärare i matematik riktade 

mot årskurserna 7-9. 

Med författarna lokaliserade i olika delar av landet, var hälften av deltagarna verksamma inom tre 

kommuner i en storstadsregion och hälften i två mindre landsortskommuner. Urvalet kan karakterise-

ras som ett bekvämlighetsurval; Vi riktar oss till dem som vi har i våra närområden (Eliasson, 2013). 

Genomförande 

Intervjuerna föregicks av ett missivbrev till rektorer på berörda skolor (Bilaga 1). I brevet informera-

des om studiens huvudsyfte, projektansvariga, genomförandet i stort och vilka kunskapsvinster ett 

medverkande skulle bidra till. I brevet framgick också att en lärare på skolan skulle kontaktas med en 

förfrågan om deltagande.  

Matematiklärarna kontaktades sedan per telefon eller e-mail. Av elva tillfrågade lärare tackade tio ja 

till deltagande. Datum och klockslag bestämdes med 40 minuter avsatt per intervjutillfälle. Lärarna 

fick själva besluta var intervjun skulle äga rum. Syftet var att lärarna så långt som möjligt skulle känna 

sig bekväma i situationen. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjuer som en aktiv process där 

kunskap produceras genom relationen mellan intervjuare och intervjuperson. Förhoppningen var såle-

des att en miljö som lärarna kände sig komfortabla i skulle öka förutsättningarna för en fungerande 

interaktion och möjligheten att producera kunskap. 

Samtliga intervjuer fullföljdes, ingen avbröts. Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 och 75 minu-

ter. Tre lärare har kontaktats efter intervjutillfället för någon kompletterande fråga. 

Kvale och Brinkmann (2014) betraktar intervjun som ett hantverk och poängterar att den praktiska 

färdigheten förbättras genom övning. De presenterar inga direkta regler, men framhåller karakteristika 

som utmärker en hantverksskicklig intervjuare. Denne bör: 

- vara kunnig och påläst inom uppsatsämnet för att veta vilka frågor som bör följas upp,  

- hålla ett strukturerat förhållningssätt, presentera syftet i början av intervjun, mot slutet 

göra en kort sammanfattning och avslutningsvis fråga om intervjupersonen har något att 

tillägga,  

- använda ett språk som är tydligt, begripligt och anpassat till den som intervjuas, och in-

tervjufrågorna bör genomgående vara lätta att förstå, 

- ge intervjupersonen tid att tänka och tala till punkt,  

- vara empatisk och uppmärksamma signalerade känslor, backa om frågorna blir för lad-

dade,  

- styra med vänlig och bestämd hand med utgångspunkt från syftet och avbryta om svaret 

viker av från ämnet. 

Vidare framhåller Dahlgren och Johansson (2009) att det i intervjun ska framgå att det är informantens 

erfarenheter och upplevelser som är av intresse, inte att bedöma något som rätt eller fel. I intervjuerna 

har ansträngning gjorts för att beakta detta och följa ovanstående punkter efter bästa förmåga.  

Under intervjuerna gjordes ljudupptagningar som sedan transkriberades. Metoden är en förutsättning 

för analysen, men ger även bättre möjlighet att lyssna aktivt till det som sägs och på vilket sätt det 
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sägs. Att visa ett sådant intresse för informanten underlättar kontakten samt bidrar till fylligare be-

skrivningar och fördjupade svar (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Intervjuerna transkriberades allteftersom de genomfördes. I analysen av dessa texter användes Dahl-

grens och Johanssons (2009) modell med följande arbetsgång: 

- Genomläsning, att bli bekant med materialet,   

- Kondensation, att hitta de mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena, 

- Jämförelser, att söka efter likheter och skillnader i materialet, 

- Gruppering, att relatera funna likheter och skillnader till varandra, 

- Artikulering av kategorierna, att finna essensen av likheterna i kategoriseringen, 

- Namngivning, att det mest signifikanta i materialet ska framträda, 

- Kontrastering, att utröna om kategorierna är exklusiva, dvs. inte ryms inom andra.  

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

Validiteteten refererar till huruvida studien besvarar vad som avsetts, vilket säkras genom val av data-

insamlings- och analysmetoder (Fejes & Thornberg, 2009). Med studiens syfte att undersöka lärarnas 

upplevelse föll som tidigare diskuterats valet på kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Studien är 

begränsad. De deltagande tio lärarna är dock spridda på tio olika skolor i två regioner i landet med 

skilda socioekonomiska förutsättningar. Resultatet kan därför möjligen generaliseras till ett större antal 

skolor än de som varit föremål för denna studie. 

I förberedelsearbetet prövades inledningsvis intervjufrågorna mot ett par matematiklärare i år 7-9 som 

inte deltog i undersökningen. Därefter gjordes smärre revideringar för att säkerställa att frågorna och 

tematiseringen i intervjuguiden tjänade sitt syfte. Allt eftersom intervjuerna genomfördes och transkri-

berades justerades även följdfrågorna. Detta förfaringssätt säkrar validiteten enligt Kvale och Brink-

mann (2014). De framhåller också att validiteten höjs genom intervjuarens strävan efter att verkligen 

förstå meningen av det som sägs. Försök att leva upp till detta har gjorts genom att i intervjuerna följa 

upp och klargöra betydelsen av viktiga aspekter i svaren.  

Validiteten beror dock på reliabiliteten, som i kvalitativa studier hänförs till resultatens konsistens och 

tillförlitlighet. Reliabiliteten beror av huruvida resultat kan reproduceras av andra personer vid ett 

annat tillfälle, vilket i sin tur påverkas av om de intervjuade är konsekventa i sina svar och om olika 

svar ges till olika intervjuare. Kritik förekommer därför mot intervjun som tillförlitlig producent av 

objektiv kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Med detta i åtanke har vi varit noga med att följa inter-

vjuguiden, inte minst då hälften av intervjuerna genomförts av en person, hälften av en annan. 

Kvale och Brinkmann (2014) belyser de medvetet ledande frågorna för att stärka reliabiliteten. Dessa 

prövar tillförlitligheten i intervjupersonernas svar samt verifierar intervjuarens tolkningar av svaren. I 

de följdfrågor som ställdes under intervjuerna fanns därför inslag av ledning. Ett ytterligare skäl var att 

fånga alla aspekter och därmed öka jämförbarheten mellan de olika intervjuerna. Med två intervjuare 

som arbetar parallellt föreligger dock en risk att reliabiliteten äventyras eftersom omedvetna associat-

ioner och spontant ledande frågor kan bli fler.  

Som ett ytterligare led i valideringen av materialet har stor noggrannhet riktats mot transkriberingen av 

intervjuernas ljudupptagningar. I detta ryms tolkningar och avväganden för att hålla sig så nära det 
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talade språket som möjligt och samtidigt transformera det sagda till läsbar text (Kvale & Brinkmann, 

2014). Validiteten stärktes också genom att analysen av transkriberingarna genomfördes av två perso-

ner som först analyserade och kategoriserade intervjuerna var och en för sig, för att i nästa steg till-

sammans ingående diskutera kategoriförslagen. Med syfte att bekräfta resultatet fördes resonemang 

om (o)rimligheten i de olika tolkningarna och en samstämmighet förhandlades fram kring kategorisy-

stemet (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Sammantaget; En kritisk medvetenhet, prövande hållning och transparens har eftersträvats genom alla 

steg i arbetsprocessen.  

Forskningsetiska aspekter 

Att forskning bedrivs är väsentligt för samhällelig och individuell utveckling. Med detta följer ett be-

fogat krav på att denna forskning fokuserar på betydande frågor och håller hög kvalitet, det s.k. forsk-

ningskravet. Samhällets medlemmar har således ett rättmätigt krav på att forskning bedrivs och hur 

den bedrivs. Samtidigt gäller individskyddskravet, medlemmarnas rätt att kräva skydd mot otillbörlig 

insyn, skada eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Att söka en djupare förståelse för hur bättre måluppfyllelse uppnås för elever i behov av särskilt stöd i 

matematik är angeläget. För att nå denna kunskap önskade vi ställa lärare frågor som de skulle kunna 

känna ett visst obehag inför, nämligen deras yrkesutövande, yrkeskunnande och samarbete med kolle-

gor. Här märks en balansakt mellan de två kraven enligt ovan. Vikten av vår forskningsfråga motive-

rade valet att genomföra studien och (i värsta fall) besvära lärarna. Vi har därför noga sökt efterleva 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav som ryms under individskyddskravet. Vid intervjuns inled-

ning informerades lärarna följaktligen om:  

Informationskravet. Undersökningsdeltagare informeras om studiens huvudsyfte, de medverkandes 

uppgift och hur informationen som lämnas kommer att användas. I missivbrev och vid förfrågan om 

lärarnas deltagande presenterades syftet i stort. De medverkande upplystes vidare om att den informat-

ion som vi får ta del av endast kommer att användas i föreliggande studie.  

Samtyckeskravet. Deltagarna bestämmer själva över sin medverkan. Samtliga lärare har informerats 

om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet. Deltagarnas identitet ska skyddas. Deras namn eller arbetsplats ska inte kunna 

härledas. För att uppfylla detta har de intervjuade anonymiserats i uppsatsen. Kommuner och skolor 

namnges inte heller. Därmed kan enskilda svar inte identifieras, vilket gör att resultaten inte kan kopp-

las till enskilda enheter.  

Nyttjandekravet. Medverkande ska informeras om hur insamlat material kommer att användas. Lärarna 

i studien upplystes om att materialet endast används i denna studie och inte sprids vidare samt att in-

samlat material raderas efter avslutat arbete och godkännande av uppsatsen. 

Ytterligare en forskningsetisk aspekt är maktförhållandet i intervjusituationen. Trots att halvstrukture-

rade intervjuer liknar vardagliga samtal kan de samtidigt enligt Kvale och Brinkmann (2014) karakte-

riseras som professionella, vilket innebär en viss maktasymmetri mellan parterna. Denna maktrelation 

uppkommer i och med att intervjuaren har ansvaret för samtalet; inleder, bestämmer ämne, ställer frå-

gor, följer upp vissa spår, avslutar samtalet och har ett visst kunnande inom området. Att vi studerar på 

speciallärarprogrammet skulle därmed möjligen kunna spä på maktobalansen. Denna kan betraktas 

som ett problem om de intervjuade lärarna känner sig förminskade och inte vågar tala öppet om sina 
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erfarenheter. Som nämnts ovan fanns en uppenbar risk att känsliga områden skulle kunna beröras un-

der intervjun. Att tala om sin yrkesutövning och sitt kunnande kan kännas blottande och medföra en 

känsla av otillräcklighet. Studien täcker även samarbetet med kollegor. I de fall lärarna inte är nöjda 

med detta skulle frågorna kunna bli besvärande. Vi har därmed haft ambitionen att inta en ödmjuk 

inställning, vara lyhörda för om samtalet upplevs laddat och förmedla tacksamhet över att få ta del av 

lärarnas erfarenhet. 
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Resultat 

Nio av tio av de intervjuade lärarna är behöriga i matematik på högstadiet och den tionde deltagaren är 

under utbildning. Vid sidan av sistnämnda lärare, har sju varit verksamma i mer än tio år och två i 

drygt fem år. Flertalet undervisar också i andra ämnen, men samtliga har minst en tredjedel klassun-

dervisning i matematik i årskurserna 7-9.  

Lärarna arbetar på skilda skolor. Hälften är verksamma i två landsortskommuner i Mellansverige. 

Kommunerna kan beskrivas som relativt socioekonomiskt svaga. Skolornas 7-9-del har 300-500 ele-

ver. Andra hälften av lärarna arbetar på större enheter, med 300-800 högstadieelever, belägna i tre 

socioekonomiskt starka kommuner i en storstadsregion i södra Sverige.  

På samtliga skolor finns förstelärare, i nio fall uttalat i ämnet matematik. I undantagsfallet rör förstelä-

raruppdraget en del av skolans verksamhet som omfattar elever i behov av särskilt stöd, den så kallade 

“lärstudion”. 

Genomgången av materialet resulterade i två huvudteman. Det ena rör lärarens erfarenheter av under-

visningen, det andra det kollegiala samarbetet.  

Undervisning i matematik och elever i behov av 

stöd 

Beskrivningarna av undervisningssituationen har delats in i fyra underteman: diversitet, tidsbrist, 

gruppering och utbildning. 

Diversitet 

Lärarna beskriver genomgående en enormt stor spridning av elevernas kunskaper. Andelen elever som 

bedöms vara i behov av stöd är enligt samtliga intervjuade omkring 20 procent. Flera lärare lyfter den 

språkliga problematiken med nyanlända elever. Denna elevkategori har också i vissa fall en bristande 

skolbakgrund. En lärare som undervisar i årskurs 7 berättar om det breda spannet av kunskap i klas-

sen:   

I mitt klassrum har vi analfabeter som kommer från bl.a. Afghanistan och Syrien. De sitter just nu med 

räknandets princip, såsom 1+1, och att lära sig skriva siffror. Där har vi ettans nivå. Lärare Två 

Flera nämner också svårigheter med att möta elever med olika typer av diagnoser. Många lärare uttalar 

sig också allmänt i termer av svaga elever med bristande måluppfyllelse. 

I en grupp på 22 elever kanske det är en eller två med en uttalad diagnos, ofta dyslexi. Det finns även ele-

ver som inte har en diagnos som ändå ligger innanför spannet. De kanske inte har alla kriterier upp-

fyllda, men de har vissa svårigheter. … Det kan röra sig om ytterligare två. Så i en klass på 22 elever rör 

det sig om, säg fyra elever, som behöver lite extra tillsyn, lite extra stöd för att de ska ha möjlighet att nå 

E-kraven. Lärare Nio 

De senaste åren har vi haft många, en del med diagnoser, en del långsaminlärare. Det är otroligt. Det 

kan vara elever som kommit i sjuan och är på tvåans matematik. Och det är elever som velat jobba och de 
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har jobbat. I klassen som gick ut nian i våras var det sex av knappt 20 som behövde stöd, av blandade an-

ledningar.  Lärare Fyra 

Ett par lärare har också elever från särskolan i sina undervisningsgrupper. Här beskriver en lärare svå-

righeter med att hitta arbetsmaterial som den särskoleinskrivna eleven accepterar. Eleven vill inte göra 

något annat än övriga klassen.  

I klassrumssituationen beskriver vidare två lärare problematiken med att elever inte vill torgföra att de 

är i behov av stöd och att de därför väljer att mörka svårigheter.  

Det är känsligt för många att vara dålig i matte. Det är inget som man vill skylta med, utan man vill 

mörka det så mycket som möjligt. Om en elev verkligen behöver hjälp så betyder inte det att de verkligen 

ber om det. Lärare Sju 

Genomgående tycks lärarna uttrycka sig i termer av att eleverna har svårigheter, vilket även illusteras i 

flera av citaten ovan. Ibland antyds också att svårigheterna är bestående: 

När eleverna väl kommer över vissa svårigheter, en tröskel, så lossnar det och behovet av stöd blir inte 

lika stort. Då kan de gå in i den vanliga, stora gruppen och klara sig bra där. Men de elever som har svå-

righeter med matten kommer för all framtid behöva stöd, hela tiden. … De elever som har väldigt stora 

svårigheter, de har svårigheter med all matematik, det är det de har. Lärare Sju 

 

Tidsbrist 

Givet denna diversitet, måste en individualisering komma till stånd i undervisningen. Samtliga tio 

intervjuade lärare uttrycker dock att denna individanpassning tar så mycket tid i anspråk att de inte 

tycker sig mäkta uppdraget att stödja samtliga elever inom klassens ram. Citaten från Lärare Nio och 

Två illustrerar slitningen som de upplever: 

Det blir en konflikt man upplever som lärare i klassrummet. Jag måste stödja den här eleven med akuta 

behov, samtidigt har de andra sina, mindre akuta, behov. Tiden för att möta alla, den är begränsad. Där 

finns en konflikt, det känner jag personligen. Jag vill hjälpa överallt och hur ska jag få till det på ett bra 

sätt? Lärare Nio 

De har skriande behov av hjälp men det hinner inte jag tillgodose. Lärare Två 

Utöver den omedelbara supporten, handlar den begränsande tiden också enligt ett par av lärarna om 

svårigheten att i klassrummet urskilja vari behovet ligger. Lärare Sex yttrar att: 

Det tar även tid att identifiera vad jag behöver ha tid till. Lärare Sex 

Flera berör att tidsbristen föder ett forcerat bemötande. Lärare Tre konstaterar att: 

Många gånger kanske jag lotsar fram för fort för att jag ska hinna med alla elever. Lärare Tre 

För att underlätta problematiken i klassrummet beskriver sju av de intervjuade strukturer på skolan 

som möjliggör möten med elever utanför den schemalagda lektionstiden. Detta organiseras ofta som 

läxhjälp med varierande omfattning, från ett till fem tillfällen i veckan. De flesta lärare som inte har 

denna möjlighet eller där detta stöd erbjuds i mindre utsträckning, uttrycker en önskan om ytterligare 

mötespunkter med eleverna: 

Jag skulle önska att jag hade en tid på schemat som passar alla, att erbjuda vid behov, som en form av 

läxhjälp eller extratid för genomgångar och frågor från eleverna kring saker de tycker är svårt, en timme 

eller åtminstone 40 minuter vid ett, eller kanske två tillfällen i veckan. Den tid jag kan erbjuda nu funge-
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rar bara för två grupper. Eleverna frågar efter läxhjälp, vilket de inte har. Vi får hänvisa till ungdoms-

gården. Lärare Tio 

Två lärare upplever behovet av ytterligare undervisningstid som så stort att de vid sidan av den ordina-

rie klassrumsundervisningen erbjuder eleverna detta utan att det egentligen ryms i deras tjänster. 

Inför till exempel ett matematikprov erbjuder jag extra arbetspass utanför elevernas och mitt eget 

schema. Lärare Tio 

 

Gruppering 

Alla skolor utom en använder sig av nivågruppering och/eller exkluderande stödinsatser. Uppfattning-

arna varierar från nödvändigt till något som bör eller har avskaffats. Ofta uttalas en strävan mot att alla 

elever ska inkluderas i klassundervisningen alternativt en tveksamhet till homogena indelningar. På 

några skolor beskrivs hur elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd arbetar i en liten grupp av-

skilt från klassen, vilket upplevts gynnsamt för samtliga elever. Lärare Sju säger: 

De elever som behöver hjälp, mycket hjälp, sätts i en liten grupp. När man blir intervjuad så här låter allt 

så ogenomtänkt ifrån vår sida. Det är ju en gammal modell, men den har fungerat. Lärare Sju 

En annan lärare uttrycker att nivågruppering förekommer, men att det är något som de behöver av-

veckla.  

Vi har en gammal modell med en ”skrubbgumma”. De nyanställda speciallärarna säger att vi behöver 

förändra och förnya, men det är svårt om man arbetat i 40-45 år på ett visst sätt. Lärare Tio 

Lärare Nio beskriver ett system med en gruppindelning i matematik som nyligen frångåtts. Utifrån 

lärarnas tankar om passande arbetssätt grupperades eleverna i: långsammare arbetstakt med mer lärar-

ledd undervisning, högre tempo och mindre lärarlett samt en kombination av de båda arbetssätten. 

Eleverna tolkade dock uppdelningen som bra, bättre och sämst.  

Vår vilja var god med en uppdelning utifrån hur man vill arbeta. Vi gick på magkänsla, utan forsknings-

underlag. Det var utan att lägga någon betygsmässig eller prestationsmässig värdering i det, men elever-

na gjorde det i huvudet i alla fall. Det kändes inte bra när vi hörde hur eleverna resonerade och vad man 

såg på dem. Så vi tog oss ganska snabbt ur det där. Lärare Nio 

Lärarnas, och framförallt elevernas, negativa upplevelse föranledde alltså att indelningen delvis upp-

hörde.  

Utan att ha direkt statistik kan jag nog säga att måluppfyllelsen nu är bättre. Elever lyfter varandra på 

något sätt. De får nu vara med i flödet och är mer motiverade. Tidigare drog de ner sig själva, sin egen 

ambition och sin tro på sig själva. “Vi kan ingenting, det är därför vi sitter här, i den dåliga gruppen”. 

Nu kan de känna att något är lite jobbigt, men vi upplever inte den där hopplösheten. Vi märker också att 

de elever som är högpresterande, de är fortfarande högpresterande, medan de elever som hade det tuf-

fare snarare alltså klarar sig bättre. Lärare Nio 

För att rekrytera elever gjorde skolledningen dock ett strategiskt val utifrån en önskan från potentiella 

elevers föräldrar. De behöll en fördjupningsgrupp för elever med särskilt intresse för matematik. Målet 

är att eleverna ska börja med gymnasiekursen redan under årskurs 9. Arbetstakten är därmed hög och 

avståndet till övriga elever ökar snabbt. Urvalet sker genom att tillfråga elever som lärarna bedömer 

passande för målsättningen och arbetsformen. 
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Hälften av lärarna beskriver att de har elever som lämnar klassen för att träffa speciallärare i en mindre 

undervisningsgrupp. Omfattningen varierar från ett arbetspass i veckan under en kortare period till all 

matematikundervisning under hela högstadietiden. Flera förmedlar att de helst undviker exkluderande 

stödinsatser. 

Att plocka ut elever ur klassrummet vill vi inte gärna göra. Många elever vill heller inte det, speciellt om 

de inte har en diagnos. Då tycker de att det känns jättekonstigt. Men en del vill. Men i det läget har det 

gått ganska långt, vi försöker så långt det går att lösa det i klassrummet. Lärare Nio 

Många gånger bildas ett band till specialläraren som kanske är så viktigt att upprätthålla att eleverna 

fortsätter gå ner trots att det vore bättre att stanna i klassrummet och få förklaringen på två möjliga olika 

sätt. En från specialläraren och en från den vanliga läraren. Men målet är att de ska upp igen. Lärare 

Sex 

Samtidigt nämner Lärare Sex fördelar för eleven i svårighet att få arbeta i ett mindre sammanhang:  

Det är mycket viktigt för barnen att inte så många kamrater är närvarande. Det blir “ingen grej” att lä-

raren står länge vid en elev. Eleven blir inte stressad av att snabbt behöva förstå när läraren stått nära i 

åtta, tio, tolv minuter, behöver inte känna sig som dålig. Lärare Sex 

Det är endast en lärare som uttrycker att det aldrig grupperas i dennes undervisning: 

Vi tussar inte ihop eleverna i behov av stöd och exkluderar dem utan de sitter tillsammans med oss alla. 

Peppar, peppar, hittills fungerar det bra. Lärare Två 

Gruppstorleken är en annan aspekt av undervisningssituationen som flertalet lärare berör under inter-

vjuerna. De beskriver hur arbetssituationen påverkas stort av endast små variationer i elevantalet. Stor-

leken på lärarnas undervisningsgrupper varierar mellan 20 till 25 elever, ett elevantal som många ut-

trycker att de är nöjda med. 

Mängden elever, en enorm faktor. Lärare Sex 

Tidigare hade vi 28 till 30 elever. Nu har vi kommit ner till 25, och med 22 så får vi en helt annan situat-

ion. Det händer något, det påverkar klassrumsdynamiken och det blir på något sätt lite lugnare. Fram-

förallt märks att man hinner med sina sekunder med eleverna. Det är en stor vinst. Lärare Nio 

Med varje ny elev efter 20 märks stor skillnad. … Det är bra med 20-grupper, inte större i alla fall. Om 

man kunde hålla det över hela Sverige (Paus). I vissa områden kanske man ändå måste vara två lärare 

beroende på vilken elevgrupp man har. Lärare Tio 

 

Utbildning 

Flera lärare riktar kritik mot sin egen sin grundutbildning. De menar att den inte rustat dem för att 

möta elever i behov av särskilt stöd.  

Den var ganska dålig, måste jag säga. En mycket liten del i den ordinarie utbildningen rörde specialpe-

dagogik och den var ganska medioker. Det vi fick ut var att det finns elever med behov. Lärare Nio 

Omvänt uttrycks att gedigen grundutbildning vidgar möjligheterna att anpassa sin undervisning och 

möta elever på olika sätt. 

Genom att behärska sitt ämne blir det lättare. Exempelvis att förklara på olika vis, ibland genom att kon-

kretisera, ibland genom att använda olika tillvägagångssätt. Det är kanske min styrka. Lärare Åtta 
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Många talar om en avsaknad av kompetensutveckling för att möta elever i behov av stöd: 

Spontant, om jag fick önska, vill jag i dagsläget prioritera den egna kompetensutvecklingen för att kunna 

hantera spannet i klassrummet. Lärare Nio 

Det dimper inte helt plötsligt ner en fortbildningskurs inom matematik. Det händer inte. Inte inom mate-

matikämnet i alla fall. Lärare Sex 

Önskan om lärargemensamt ansvarstagande för 

undervisningen 

Det finns hos alla lärare som intervjuats en mer eller mindre tydlig önskan om kollegialt samarbete. 

Lärare Sex uttrycker: 

Jag skulle hellre se ett ämne som en enhet istället för att se lärarna som individuella undervisare. Under-

visningen ska utgå från något som man har kommit överens om på skolan. Hur vi vill jobba med matema-

tiken, vad som borde vara årskursöverskridande eller ämnesöverskridande och i vilken ordning vi tar de 

olika matematiska förmågorna och uttryckssätten. Lärare Sex 

Under intervjuerna framkommer exempel på såväl flera former av samarbeten som hinder för dessa. 

Vi finner samarbetsformer som bland annat möjliggör gemensam planering och bedömning: Matema-

tiklyftet, ämneslag, tvålärarsystem, resurslärare och handledning från specialpedagoger. Hindren tar 

sig uttryck i resursbrist och samarbetssvårigheter. 

 

Samarbete: Matematiklyftet 

På nio skolor avsatte ledningen under en begränsad period tid till Skolverkets satsning Matematiklyf-

tet. Denna prioritering gav lärarna möjlighet till erfarenhetsutbyten på ett sätt som inte tidigare rymts i 

verksamheterna. Under intervjuerna gavs tydligt uttryck för att satsningen ledde till ett gemensamt 

förhållningssätt i undervisningen. Bestående förändringar i fråga om arbetssätt kom på så sätt till stånd 

som ansågs gynna samtliga elever. 

Lärare Sju respektive Nio illustrerar de flesta lärares erfarenheter från Matematiklyftet som gjordes 

möjligt genom anpassad schemaläggning och krympt undervisningstid: 

Vi fick tid att träffa varandra och verkligen prata matte och matematikutveckling ... Då fick vi nya infalls-

vinklar på allting i stort sett, men det var bara det året. ... När vi slutade sa vi att vi skulle försöka ses 

igen under sådana former, men det har aldrig gått att göra. Lärare Sju 

Vi körde också ett andra år, men det gick inte lika bra för det hamnade på andra tider och då rann det ut 

i sanden. Då var det på halvfart och det blev för långt mellan tillfällena. Lärare Nio 

Lärare Sex och Åtta beskriver hur nya arbetssätt föddes: 

Själva sättet att undervisa påverkas. Till exempel, några lärare som tidigare inte hade vanan att disku-

tera matematik kommer in i det sättet att undervisa. Det är mycket bra. Lärare Åtta 

Lärare Sex fortsätter och beskriver positiva effekter i klassrummet för elever i matematiksvårigheter: 

Genom att uppmuntra pedagogen att låta eleverna prata mer matte kom fler lösningar fram. Många av de 

elever som jag identifierat som svaga, verkade känna en mindre rädsla för att lösa problem på ett okon-

ventionellt eller icke-avancerat sätt när de hörde att fler i klassen tänkte på ett liknande sätt. Till exempel 
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att pröva sig fram blev inte alls "fusk", utan bara en av alla oräkneliga vägar fram till lösningen av pro-

blemet. Matematiklyftet uppmuntrade att gå igenom syftet, vilken koppling begreppen har till verklighet-

en. Det gjorde det både lättare att engagera de svagaste och för dem att faktiskt förstå vad vi gjorde. 

Dessutom kunde jag säga att "nu ser jag att vi är ett par som inte riktigt grejar det här, så vi tar det en 

gång till". I andra fall hade kanske eleverna varit tysta och låtit bli att ropa "stopp". Lärare Sex 

Efter genomförandet av Matematiklyftet återgick alla skolor utom en till tidigare prioriteringar och 

rutiner. Enligt lärarna blev mötena färre och innehållet mindre strukturerat och mindre inriktat mot 

själva matematikundervisningen.  

 

Samarbete: Ämneslag 

Lärarna beskriver att innehållet i ämneslagsträffarna varierar brett. Det kan röra sig om t.ex. vilket 

läromedel som används, beställningar av böcker och annat material, hur en röd tråd ska uppnås mellan 

årskurser, planering av prov eller utbildning i hanteringen av digitala hjälpmedel. En lärare beskriver 

att denne ingår i en mycket samspelt ämneslärargrupp: 

Det är bra eftersom du annars är ensam i din vrå med att försöka göra rätt. Även om du för egen del vet, 

så är det bra att diskutera och höra vad andra tänker. Lärare Åtta 

En annan lärare ger uttryck för att träffarna med dess ämnesdiskussioner upplevs som fortbildningstill-

fällen. 

Vi kompetensutvecklar varandra, så kan man känna. Lärare Fem 

Samtidigt uttrycker Lärare Fem, såsom många andra, att träffar i ämneslag ofta faller bort: 

Vi har inte haft så många träffar... Det är så där med allting. Ibland blir det varken hackat eller malet, 

men jag tycker att det är väldigt bra att sitta med kollegor. Lärare Fem 

 

Samarbete: Tvålärarsystem 

Tre av de intervjuade ingår i ett tvålärarsystem. I en skola finns en ambulerande matematiklärare som 

vid ett tillfälle i veckan rör sig i fyra parallellagda klasser. I en andra skola är det alltid två lärare på 

matematiklektionerna. I en tredje skola finns två lärare under ungefär hälften av elevernas undervis-

ningstid. Samtliga uttrycker en enorm styrka i systemet: 

En kollega kan säga det man själv upplever sig just ha sagt, men med en annan röst, en annan situation 

eller en annan vinkling som får polletten att falla ner hos eleverna. Bara ett litet ord kan räcka för att 

eleverna ska få andra associationsbanor.… Lärare är olika och ser, registrerar och upplever olika saker. 

Om du och jag sitter och pratar om en elev kan vi tillsammans få ihop en bild som jag inte skulle få ihop 

själv. Den bilden ligger förmodligen närmare sanningen om var själva problematiken ligger. Lärare Nio 

Att i ett tvålärarsystem hjälpas åt och tillsammans bedöma upplevs som en trygghet: 

Vi är väldigt sammansvetsade och har mycket stöttning av varandra. Lärare Fem 

Det är jättebra, just det där att man är två på varje elev i bedömningen. … Vi kan vara flexibla. … Vi kan 

nivågruppera en lektion, en annan kan eleverna välja själva om de vill ha en genomgång eller arbeta en-

skilt. … Vi har alltid ett samarbete. Vi planerar och lägger upp undervisningen tillsammans. Rättar och 

bedömer ihop. Tvålärarsystem borde finnas överallt, hela tiden. Guld, tycker jag. …  Naturligtvis ska det 

stämma med den man jobbar tillsammans med.  … Annars kanske det inte blir lika bra. Lärare Tre 
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Lärare Nio tar också upp möjligheten till klassrumsobservationer: 

Vi kan vara de extra ögonen, nästan som ett auskultationsupplägg, som kan se elever som inte har upp-

märksammats för att man som ordinarie lärare står på andra sidan av klassrummet. Lärare Nio 

På en fjärde skola gavs utrymme att vara tre lärare på två undervisningsgrupper. Den intervjuade lära-

ren beskriver att man dock inte valde den möjligheten. Kollegorna ville hellre stänga sin dörr och ta 

hand om sin egen grupp. Samtidigt berättar samma lärare att det efter en sjukskrivning var oklart var 

denne skulle undervisa och då hamnade i ett parsamarbete. Erfarenheten var positiv, med ökade möj-

ligheter till att kunna stödja eleverna i klassrummet. 

Sammanfattningsvis upplevs styrkorna i tvålärarsystem vara möjligheten att planera tillsammans, flex-

ibiliteten i att lättare kunna anpassa sig efter elevernas behov, att lärare ser olika saker och tillsammans 

får en bättre bild av eleverna och att eleverna får tillgång till fler förklaringsmodeller. Stödet från en 

kollega värderas högt och blir en trygghet i t.ex. bedömningsfrågor. Det betonas dock att en förutsätt-

ning för tvålärarsystemet är att lärarna fungerar tillsammans och att det finns en gemensam syn på 

undervisningen. 

 

Samarbete: Resurslärare 

Bland de sju lärare som inte har tvålärarsystem berättar två att de i stället har möjlighet att ta hjälp av 

en resurslärare på matematiklektionerna. Resurspersonen är i ena fallet utbildad lärare, i det andra inte. 

Beskrivningarna pekar på att med en extra person tillgänglig har lärarna större möjlighet att organisera 

undervisningen på olika sätt och vara mer flexibla i mötet av eleverna. Ibland finns resursläraren i 

klassrummet tillsammans med ordinarie lärare, ibland grupperas eleverna och den ena läraren sitter 

utanför klassrummet tillsammans med ett färre antal elever.  

Ibland kan vi vara två inne på lektionen. Ibland tar jag som betygsättande lärare ut några elever så att 

jag får sitta med dem. Det kan vara olika konstellationer, men man försöker sikta in sig på de elever som 

är svagast. Lärare Ett 

Den lärare som har hjälp av resurspersonen som inte är behörig, beskriver att det behöver vara en 

kompetent lärare som hjälper elever i behov av stöd.  

Många elever får gå ut med personer som inte ens kan ämnet. Vad är det? … Här på skolan tyckte vi att 

nej, det vill vi inte. Istället låter vi resurspersonen som inte är behörig i matematik sitta i den stora klas-

sen, som kanske är mer självgående. Jag som specialist i ämnet hjälper då de elever som behöver stöd. 

Det tycker vi är en bättre lösning. Vi kan även ta in resurspersonen i klassrummet så att vi är två där. Det 

kändes bättre. Det är det senaste hos oss. Lärare Fyra 

 

Samarbete: Handledning från specialpedagoger/speciallärare 

I nio av tio intervjuer framgår att lärarna har möjlighet till stöd från specialpedagog eller speciallärare. 

Ingen beskriver en regelbunden kontakt, utan denna etableras av läraren vid behov. Samtalen mellan 

parterna handlar bland annat om enskilda elevers svårigheter, anpassningar, arbetstakt, undervisnings-

upplägg eller utvärdering och bedömning. I studien framkommer att det ibland är läraren som instrue-

rar specialpedagogisk personal om hur de ska arbeta med eleverna i behov av stöd, andra gånger ber 

läraren om råd eller så förs gemensamma diskussioner.  
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Vi vet var vi har varandra. Specialläraren har mina elever och jag vet att han har det, vi kan till exempel 

byta tankar över en kopp kaffe. Det finns alltså inga reguljära ramar. Lärare Nio 

Är det en elev som inte hänger med försöker jag skapa ett material eller utrymme så att den också kan ut-

vecklas. Märker jag att jag inte klarar av det, går jag till elevhälsan, berättar vad jag gjort och talar om 

att det inte funkar. Jag behöver input kring vad jag kan göra. Jag kan också be specialpedagogerna att 

komma och titta på min klass. Det tycker jag är helt underbart. Lärare Fyra 

Vi har en specialpedagog, men där har vi känt att det är för lite mattekunskaper för att det ska bli en 

hjälp för oss. Man kan få rådgivning kring strukturer, men inte om innehåll och upplägg. Det kan vara 

andra delar som vi behöver få hjälp med. Lärare Fem 

Oavsett formen på samarbetet, är tydligheten i organisationens struktur av betydelse för förmågan att 

möta elever i behov av stöd. Denna tydlighet föder samsyn.  

Jämfört med skolor där jag arbetat tidigare, är strukturerna för att möta eleverna bra organiserade, med 

tydliga rutiner kring när och hur vi ska göra. Inom elevvården, i arbetslag och ämneslagsmässigt disku-

terar vi elevärenden och vad vi ska göra. Vi har samsyn eftersom alla känner till rutinerna. Lärare Nio 

 

Hinder: Resursbrist 

I intervjuerna förmedlar samtliga lärare värdet av att mötas och diskutera lösningar och möjliga an-

greppssätt i undervisningen. Lärarna uttrycker också en stark önskan om större utrymme till mötes-

punkter utanför klassrummet, för kompetensutveckling och ett större gemensamt ansvar för den kom-

plexa undervisningssituationen. 

Organisationerna beskrivs genomgående som slimmade. Det handlar om schematekniska svårigheter, i 

lapptäcket av utlagd undervisningstid är det svårt att hitta möjliga mötespunkter. Vidare märks eko-

nomiska begränsningar som yttrar sig i en hög andel undervisningstid. En tydlig bild växer fram av 

knappa möjligheter till breda kollegiala samarbeten. Fasta mötespunkter tycks variera mellan att inte 

förekomma alls till omkring 1,5 timmar per vecka. 

Det finns egentligen inte tid till att träffas i ämnesgrupper, vi har lite tid, men det blir inte så mycket av 

det. … Det var ju meningen någon gång för länge sedan vid kommunaliseringen att kompetensutveckling-

en skulle genomsyra allting, vilket det gjorde i början för att sedan skruvas ned mer och mer. Det kostar 

ju pengar, så jag tycker inte att den finns längre. … Det fungerar inte med scheman och hela bilden av 

hur tiden är lagd för oss. Lärare Sju 

Skolan borde vara bättre på att lägga ut tid, så att vi får sätta oss ned och diskutera hur vi jobbar med 

elever med speciella behov. Lärare Fem 

Lärare Sex uttrycker vidare att kollegialt samarbete hindras av allt annat som ska ges plats i verksam-

heten: 

Vi vill ha tid för att prata med varandra, men är det inte schemalagt så händer det inte. Så brukar vi ofta 

säga här på skolan, så det finns absolut en efterfrågan på schemalagda möten och vi skriker om det på 

mötena också: Men schemalägg det då! … Slänger man in en och en halv till två timmars konferens så 

måste något annat tas bort, oavsett om det är undervisningstimmar, andra möten eller mentorstider. Det 

verkar vara svårt att hitta tid. Lärare Sex 
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På en av skolorna avsattes inte någon extra tid för det kollegiala samarbetet och fortbildningen inom 

ramen för Matematiklyftet. Här lades tiden ovanpå allt övrigt. Lärare Tio representerar undantaget som 

inte uppfattade Matematiklyftet positivt, utan som en pålaga: 

Jag kände mig rätt stressad, det var så mycket annat som skulle göras och en timme till det här också. … 

Det var inte helt enkelt att motivera varken för sig själv eller för eleverna att vi gick en kurs. Lärare Tio   

 

Hinder: Samarbetssvårigheter 

I intervjuerna framförs andra faktorer som försvårar gemensamt arbete. I flera fall har lärarna påtalat 

att samarbete lärare emellan kan orsaka rädslor och spänningar inom kollegiet. Det föranleds av att 

lärare är rädda för att bli jämförda och inte vill blotta områden som de känner osäkerhet inför. Ett om-

råde som specifikt nämns som känsligt är bedömning. 

Det kan bli känsligt med samarbete. Gör du så här? Jaha?!  Lärarna vill inte bli jämförda. Denna ovilja 

till samarbete kan ha med rädsla att göra. … Var och en arbetar för sig och hoppas att de andra gör sitt. 

Skolan är en ensamvärld. … Många lärare uttrycker att de inte har några problem att samarbeta med 

elever, men däremot med sina kollegor. De vill inte. Lärare har slutat på grund av samarbetssvårigheter. 

 Lärare Sju 

Att rådfråga andra om hur man ska bedöma, är att erkänna att man inte riktigt kan. Det kanske inte rik-

tigt har bubblat upp till ytan att det är väldigt svårt att bedöma och att göra det exakt. Lärare Sex 

Spänningar kan också föranledas av att lärare vill styra själva utan att andra lägger sig i: 

Kollegiet är svårt. Vi är individuella ledare och samtidigt ett kollektiv som ska samarbeta. Det skär sig 

ibland. Folk vill vara själva, vill göra sin grej, vill ha sin autonomi. Samtidigt känner många att, hej vi 

hade kunnat fixa ett samarbete här som vi kan göra något bra av. Lärare Sex 

Av intervjuerna framgår också att samarbetet med specialpedagogisk personal kan förknippas med 

spänningar: 

Specialpedagogerna borde vara här varje vecka, men det finns de som inte tycker om när specialpedago-

gerna kommer. Jag tror ändå att många här är öppna för det. Lärare Fyra 

Under intervjuerna framkommer även i flera fall att det är känsligt att tala om försteläraren. Reformen 

upplevs laddad och några lärare vill inte svara på våra frågor kring skolornas förstelärare. En lärare 

säger att reformen inte bidragit till mer än splittring inom kollegiet. På frågan om stöd från förstelärar-

en svarar som exempel denne samt en annan lärare:  

Nej, det finns inte. Har lust att säga ”no comments” när det är sådana känsliga frågor. … Det finns ingen 

skillnad. Den enda skillnaden man ser är löneskillnaden. Lärare Sju 

Du måste träffa dem och prata med dem, jag vet inte. ... Verkligen, jag vill inte svara på den här frågan. 

Verkligen, därför att jag inte ser hur mycket de gör, mer än vad vi andra vanliga lärare gör. Lärare Åtta 

Urvalskriterierna för utnämning av försteläraruppdraget uppfattas också som oklara, vilket föder irri-

tation. 

Jag vill inte säga någonting om det där, därför att jag inte vet hur man väljer förstelärare. För mig är det 

flummigt. Lärare Åtta 

Nu är jag lite kritisk, men jag tror inte att alla känner att de förstelärare vi har, är de personer som alla 

hade förväntat sig ... Man vet inte riktigt på vilka grunder urvalet görs och då blir det lite konstigt. Man 
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förstår då inte heller uppdraget … en tydlighet som inte gått fram. Förstelärarskapet är ju en het potatis 

på många håll har jag förstått.  … det blir inte som det är sagt i och med att huvudmannen kan forma det 

lite hur som helst. … Det är luddigt, tyvärr. Lärare Nio 

Åtta av tio lärare upplever inte heller att förstelärarna i matematik på skolorna bidrar mer än övriga till 

stödet av elever i behov av särskilt stöd i ämnet eller till stödet av elever i allmänhet. Det gäller såväl 

det indirekta stödet till lärarna genom t.ex. handledning och rådgivning som det direkta stödet till ele-

ver av försteläraren. 

Jag kan inte känna att försteläraren gör något. Det känns konstigt att säga, men nej. Lärare Tre 

Eftersom de har sökt det här av intresse, ska man också kunna kräva att de gör en motprestation. Skol-

ledningen här har inte krävt det, så det händer inte så mycket. Lärare Tio 

I samtliga åtta fall upplevs försteläraruppdraget otydligt eller helt odefinierat från respektive skolled-

ning: 

Noll! Det finns ingen tydlighet överhuvudtaget. Lärare Sex 

Jag kan inte känna att jag som vanlig lärare har någon direkt kontakt med förstelärarens roll.  … det är 

inte uttalat vad försteläraren på den här skolan ska göra, i alla fall inte som vi andra vet om. Den struk-

turen är inte riktigt satt än tror jag. Det är fortfarande ett läge där vi inte vet vilken förstelärarens roll är. 

Lärare Nio 

På två av de åtta skolorna uppfattas det däremot finnas ett utvecklingsarbete som drivs på förstelära-

rens egna initiativ. Här skildras en utprövning av digitala hjälpmedel och en spetssatsning mot de ele-

ver som själva valt att fördjupa sig i ämnet på elevens val.  

I de två resterande intervjuerna uppfattas försteläraren i stor utsträckning bidra till stödet av elever i 

särskilda behov i ämnet. Här upplevs förstelärarna ha ett tydligt definierat uppdrag. Den ene sköter 

planering och upplägg av matematikkurserna och gör ett material som används av skolans alla mate-

matiklärare. Det är utformat med såväl elever i allmänhet som elever i behov av stöd i åtanke. Den 

andra handleder Matematiklyftet i sitt försteläraruppdrag. Att stödja elever i särskilda behov är en del 

av förstelärarens ordinarie tjänst.  

 

 



26 

 

Metoddiskussion 

Vi upplever överlag att metoden med halvstrukturerade kvalitativa intervjuer har varit givande. Vi har 

erhållit fyllig och varierad information som vi uppfattar besvarat syfte och frågeställningar. Vi har 

dock under processen uppmärksammat omständigheter som skulle kunna leda till brister avseende 

studiens validitet och reliabilitet.  

Skolor redovisar ofta inte lärarnas uppdrag publikt. Detta medförde att det var problematiskt att finna 

matematiklärare som kunde tillfrågas om deltagande i studien. Våra relativt snäva urvalskriterier med 

en förstelärare i matematik på skolan försvårade processen ytterligare. Vi använde oss därför av per-

sonliga kontakter för att få ingångar som överensstämde med våra krav. Det är tänkbart att de tips på 

möjliga kontakter vi då fick, var lärare som gjort starkt intryck och utmärkt sig som särskilt kompe-

tenta i sin yrkesroll. Det är också möjligt att de lärare som tackat ja till deltagande är de lärare som 

känner sig trygga i sin yrkesroll. Det finns därmed en risk att urvalet skulle kunna vara snedvridet. Vår 

upplevelse av i vissa fall tvärsäkra svar i intervjuerna bekräftar möjligen misstanken, vilket i så fall 

påverkat studiens generaliserbarhet. 

Från tidigare erfarenheter visste vi att intervjuandet är en konst, vilket återigen bekräftats. Trots tidi-

gare praktisk träning och förberedelser i enlighet med Kvales och Brinkmanns (2014) ovan beskrivna 

punkter, var det svårt. Vi var väl medvetna om att det t.ex. är viktigt att ge den intervjuade tid för att 

tänka och formulera sina svar. Vid genomlyssningen av intervjuerna uppmärksammar vi likväl att vi 

troligen inte givit lärarna tillräcklig betänketid. Vi upplevde också en utmaning i att utifrån responden-

tens svar ställa de rätta följdfrågorna. Med hänvisning till Kvale och Brinkmann (2014) kan kvaliteten 

i intervjuerna således haft inverkan på studiens validitet. Vidare kan vi i bearbetningen av materialet, 

trots en vaksamhet på att följa intervjuguiden, se vissa skillnader i hur vi på var sitt håll (o)medvetet 

styrt samtalet i olika riktningar. Här kan reliabiliteten påverkats. En uppmärksammad skillnad utjäm-

nades genom kompletterande uppgifter från respondenterna. Sannolikt rymmer materialet fler olikhet-

er som inte observerats utifrån de frågor vi (inte) ställt oss i analysen, vilket återigen relaterar till vali-

diteten. 

Efter hand, i takt med fler genomförda intervjuer, blev vi mer avslappnade i situationen. Det var då 

lättare att fånga det som sades. Det fanns också en viss beredskap för vilka svar som kunde komma, 

vilket underlättade att ställa relevanta fördjupande följdfrågor. Vi lärde oss också att bättre tolerera 

tystnaden, då ytterligare tankar ofta föds. Vår uppfattning är alltså att vi genom övning utvecklade 

intervjutekniken. 

Som tidigare redovisats lät vi lärarna utse plats för intervjun. Alla lärare valde sina respektive skolor. 

Fördelen var som nämnts ovan att miljön var bekant. Samtidigt var det möjligen en nackdel att lärarna 

befann sig mitt i den verksamhet som samtalet kretsat kring, vilket skulle kunnat hämma lärarna i sina 

uttalanden. 

 

Etiska reflektioner efter genomförd studie 

Medvetenheten om att vissa frågor skulle kunna upplevas känsliga föranledde att vi vid några tillfällen 

backade för att inte utsätta den intervjuade för eventuellt obehag och för att undvika etiska överträdel-
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ser. Med denna lyhördhet för situationen märktes en konflikt mellan att i (för)tid vika av från ämnet 

och att vidare följa upp svaren och fånga viktiga aspekter och erfarenheter. 

Trots att vi under intervjuerna med stor försiktighet försökt hantera denna balansakt och släppt ämnen 

blev laddningen och maktobalansen i intervjusituationen ändå tydligt illustrerad. Flera gånger efter 

avslutad intervju med bandspelaren avstängd delgavs väsentligen fylligare beskrivningar kring upp-

levda känsliga områden, såsom illa fungerande samarbeten på skolan. En kritisk fråga blir då om vi 

under övriga intervjuer hämmat lärare på samma vis utan att känna av det? 

En annan svårighet med koppling till maktövertaget var att på ett fint sätt styra tillbaka till våra frågor 

de gånger lärarna kom in på sidospår. Flera lärare upplevdes djupt engagerade och angelägna om att 

förmedla oss sina erfarenheter. Att då, om än milt, avbryta och föra samtalet i en annan riktning enligt 

våra prioriteringar skulle kunna uppfattats förminskande och kränkande. Flera lärare uttryckte sig 

emellertid efter intervjuerna på ett positivt sätt om samtalet och att det väckt viktiga tankar och funde-

ringar. Högst troligt förmedlades inte eventuella omvända reaktioner. 

Ytterligare en tänkbar konsekvens av det asymmetriska maktförhållandet är att lärare kände sig pres-

sade att svara enligt en förväntan. Det skulle kunna innebära att vi inte fått en rättvisande bild. I värsta 

fall skulle det också kunna föda skamkänslor kring det egna yrkesutövandet och skuld gentemot elever 

och/eller kollegor. En sådan negativ erfarenhet skulle dessutom kunna dröja sig kvar långt efter avslu-

tad intervju. 

Med dessa farhågor beaktade är vårt övervägande intryck emellertid att intervjuerna inte genererat 

olust och obehag hos lärarna. Tvärtom tolkar vi det engagerade deltagandet som en positiv erfarenhet 

för lärarna, ett tillfälle att dela med sig av kunskaper och bidra till att möjligöra vår studie. I mötet och 

i lärarnas beskrivningar uppfattar vi en tillfredsställelse med att få berätta och bli lyssnad på.   
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Diskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att matematiklärarna upplever sig svårt be-

gränsade av tiden som inte räcker till för att inom klassens ram få till stånd den individualisering som 

krävs för att möta samtliga elevers behov, eftersom spridningen på elevernas kunskaper är mycket 

stor.  

Utsträckningen och formerna på det stöd som matematiklärarna själva får varierar brett, allt från i det 

närmaste obefintligt till mer eller mindre utvecklade samarbetsformer i ämneslag, samundervisning 

och rådgivning från speciallärare/specialpedagog. Dock tycks organisatoriska hinder och skolornas 

knappa resurser i mycket bakbinda lärarna.  

Detta resultat har nedan analyserats utifrån en strävan att nå en inkluderande matematikundervisning, 

vilket förordas av såväl tidigare forskning som svensk skollag. 

 

Nivågruppering 

Precis som Ramberg (2014) konstaterat har skolorna i vår studie hög grad av nivågruppering i någon 

form. Det tycks som att lärarna, vilket Ramberg också framhåller, åtminstone bitvis är positiva till 

grupperingen. På flera av skolorna förklaras det som en äldre modell som fungerat och mer eller 

mindre oreflekterat lever kvar. I linje med Andreassons et al. (2009) resonemang om vanan verkar 

således beprövade arbetssätt och rutiner till viss del styra hur stödet till elever i matematiksvårigheter 

organiseras, snarare än vad lärarna faktiskt anser är mest gynnsamt för eleverna. Sannolikt spelar 

också vardagen in, med tidsbrist och spridning i elevernas kunskaper.  

Många är dock ambivalenta. Såsom Ramberg (2014), Boaler et al. (2000) och Isaksson (2009) konsta-

terar anas även här negativa effekter på lågpresterande elevers självkänsla vid nivågruppering och 

exkluderade stödinsatser. På fler skolor nämns att nivågruppering har eller bör avskaffas. Eftersom det 

under intervjuerna framkommer att lärare uppfattar att resultaten förbättrats på skolor som frångått 

systemet bekräftas därmed också Boalers et al. (2000) och Rambergs (2014) slutsatser: att resultaten 

för lågpresterande elever förbättras i heterogena grupper. Samtidigt finns motsatta uppfattningar. Lä-

rarna upplever att elever i behov av stöd blir mer exponerade i heterogena storgrupper, vilket även 

bekräftas ur elevens perspektiv i Isakssons studie (2009). Det ges också uttryck för att elever i ordina-

rie klassrum “mörkar” svårigheter, vilket skulle kunna motivera undervisning i homogena, mindre 

grupper. En betydelsefull relation till speciallärare är ytterligare ett skäl. En tudelad bild växer fram. 

 

Individualistiskt synsätt 

Likt Isakssons (2009) slutsatser märks också en splittring i lärarnas sätt att tala om elever och organi-

sationen kring stödstrukturer. Isaksson poängterar i sin avhandling att det individualistiska synsättet 

har ett starkt fäste hos lärarna. Även under våra intervjuer skymtas detta synsätt i lärarnas beskrivning-

ar av att elever har, snarare än att de är i, svårigheter och att dessa kan vara bestående oavsett insatser. 

Samtidigt uttalas en strävan mot en inkluderande och individualiserad undervisning med bredare och 

gemensamma lösningar. Utbildningssystemets visioner rörande inkludering (SFS 2010:800) framstår 
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därför som förankrade hos lärarna, men kanske i första hand på ett teoretiskt plan. I likhet med vad 

Kilanowski-Press et al. (2010) konstaterar verkar implementeringen av ett inkluderande arbetssätt 

således bero på lärares attityder och syn på svårigheter som antingen inneboende hos eleven eller som 

en följd av sociala omständigheter.  

 

Indirekt stöd till elever 

I överensstämmelse med de slutsatser som Kilanowski-Press et al. (2010) drar tycks konsulterande 

modeller i form av indirekt stöd till elever genom rådgivning till lärare vara vanligt förekommande. 

Även våra resultat pekar på att supporten då ges från speciallärare eller specialpedagoger. De intervju-

ade lärarna ger vidare uttryck för blandade erfarenheter av kraften i detta indirekta stöd till elever i 

matematikundervisningen. Detta speglar resultaten från ovannämnda studie; Att denna form av stöd 

inte anses mest gynnsam. Utöver vad som framkommer hos Kilanowski-Press et al. visar våra resultat 

att denna rådgivning inte sker på regelbunden basis. Då sammankomsterna synes vara av ad hoc-

karaktär, vid behov, ofta i flykten och/eller av naturen instruktion, torde samtänkandet gå förlorat. 

Med en sociokulturell betraktelse ter sig dessa former av stöd begränsa möjligheterna till framkomliga 

vägar att möta alla elevers behov, då lärande enligt denna utgångspunkt beror på situation och interakt-

ion (Dysthe, 2003).  

En ny form av konsulterande modell infördes i den svenska skolan i och med inrättandet av karriär-

tjänster. Lärarnas övervägande ljumma mottagande av förstelärarerformen tycks ha mycket stark 

koppling till otydliga uppdragsbeskrivningar och oklara urvalskriterier vid tillsättningen, vilket bekräf-

tar Statskontorets (2016) tidigare kvantitativa uppföljning av reformen. I de fall uppdraget upplevs 

tydligt definierat får det ett positivt genomslag, annars inte. Förstelärarreformen är i sin linda och det 

är tänkbart att strukturer ännu inte har hunnit sätta sig. Att våra resultat visar på skillnader i implemen-

teringen är därför inte överraskande. Icke desto mindre föder variationen en likvärdighetsproblematik. 

Denna konsulterande modell har alltså hittills i flera fall inte visat sig gynnsam för elever i behov av 

särskilt stöd i matematik. 

Samundervisning förekommer i relativt liten utsträckning, såväl hos Kilanowski-Press et al. (2010) 

som i vår studie där tre skolor har tvålärarsystem. Här är detta mycket uppskattat. Med det sociokultu-

rella perspektivet kan lärarnas beskrivningar tolkas som att de ingår i en deltagande praxisgemenskap 

där lärandet främjas av olika kunskaper och förståelse, de ser och uppmärksammar olika saker 

(Dysthe, 2003). Häri ingår tryggheten att vara två i bedömningssammanhang, den gemensamma bilden 

av behovet i klassrummet, ökade möjligheter att anpassa undervisningen, klassrumsobservationer och 

andra sätt att syna undervisningspraktiken. Samtliga beskrivningar återfinns bland Ainscows (2000) 

riktlinjer för att driva utvecklingen mot ett inkluderande arbetssätt. DeSimone och Parmar (2006) lyf-

ter också det kollegiala samarbetet som avgörande för framgångsrik inkludering medan Kilanowski-

Press et al. (2010) pekar just på samundervisning som den mest kraftfulla inkluderingsmodellen. Styr-

kan i det gemensamma syns uppenbart. 

 

Försvårande omständigheter 

Ett hinder för inkludering är lärarnas tidsbrist. Ropen på hjälp kommer från så många håll i klassrum-

men att lärare tycks känna att de måste prioritera bland de som är i behov av stöd. Otillräckligheten 

synes leda till stress som driver lärarna att undervisa elever i en takt som upplevs vara för snabb. Detta 

äventyrar Ainscows (2000) tankar om inkluderande arbetssätt som ställer krav på lärarnas sätt att ställa 
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frågor till elever och tiden som ges elever att tänka och formulera svar. De positiva effekterna på lik-

värdigheten som Boaler (2006) lyfter fram som följd av förändrade arbetssätt i heterogena undervis-

ningsgrupper verkar således inte få tillräckligt genomslag. Följden blir att vissa lärare på eget initiativ 

hjälper elever utanför lektionstid, på andra skolor erbjuds läxhjälp medan somliga inte alls erbjuder 

någon form av hjälp utanför ordinarie lektionstid. Sammantaget spär detta på likvärdighetsproblemati-

ken. 

Av lärarnas uttalanden om dagens klassrumssituation förstås att utmaningen att möta alla elever blivit 

större de senaste åren. Frågan kan ställas om skolorna har hanterbara gruppstorlekar? Kilanowski-

Press et al. (2010) hävdar att gruppstorleken är avgörande för möjligheterna att möta elever i behov av 

stöd. Lärarna uppfattar emellertid att dagens gruppstorlek är bra. Flera relaterar dock till tidigare 

(ännu) större grupper. De allra flesta använder också nivågruppering och exkluderande stödinsatser för 

elever i matematiksvårigheter. Vidare uttrycker flera lärare att en förändring med bara en enstaka elev 

färre gör skillnad. Mindre elevgrupper än dagens borde således underlätta ett inkluderande arbetssätt i 

matematikundervisningen.  

I likhet med tidigare undersökningar (DeSimone & Parmar, 2006; Kilanowski-Press et al., 2010; TA-

LIS/Skolverket, 2014) anser sig många av våra matematiklärare ha bristande grundutbildning och lö-

pande fortbildning för att möta elever i svårigheter. Vi finner också såsom Ainscow (2000) påpekar att 

resurspersoner i matematik behöver utbildning och kompetens för uppdraget. Vi uppfattar att den all-

männa samhällsdebatten lägger ett stort ansvar på lärare att reda ut den komplexa undervisningssituat-

ionen. De skillnader i förberedelser som lärarna i vår studie givits i grundutbildningen samt den i vissa 

fall närmast obefintliga fortbildningen visar att problematiken kring att möta samtliga elevers behov 

sträcker sig långt utanför klassrummet. Utbildningspolitiska åtgärder för att stötta lärare och skolor är 

därför omistligt.  

 

Önskan om samarbete 

Med den ökade diversiteten i klassrummet är lärarna satta i en ny sits och ger uttryck för önskningar 

om samarbete och stöd kollegor emellan. I praktiken ges möjligheten sällan. På grund av avsaknad av 

organisatoriska förutsättningar begränsas det kollegiala lärandet och utvecklingsarbetet som betonas 

av Utbildningsdepartmentet (2012). Detta stämmer överens med Ainscows (2000) slutsats att det finns 

ett stort kunnande på skolorna som kan leda till inkludering, men att det inte tas tillvara för att driva en 

sådan utveckling.   

Under intervjuerna framkommer dock tydligheten som styrkan i fungerande samarbete, såsom den väl 

definierade arbetsgången för att möta elever i svårigheter. Precis som med gruppstorleken finns alltså 

här det behov som Kilanowski-Press et al. (2010) lyfter, proaktiva rektorer som etablerar modeller för 

produktiv ”samundervisning”. 

De samarbetssvårigheter som några lärare ger uttryck för rymmer konflikter med den sociokulturella 

lärandeteorin som enligt Dysthe (2003) har sin grund i kommunikativa processer och delat kunnande. I 

en lärande gemenskap blir det problematiskt att slå vakt om sin autonomi. Önskan om att styra själv 

skulle kunna förklaras av vanans starka fäste (Andreasson et al., 2009). Vidare kan de rädslor som ges 

uttryck för avseende bedömning tolkas som en osäkerhet inför nya mål och riktlinjer i styrdokumenten 

i och med den reformerade matematikundervisningen (Sayeski & Paulsen, 2010; Skolverket, 2011a). 

Det behövs ett kollegialt samarbete för att nå förståelse för och samsyn kring kunskapskrav och ut-

formning av praktiken. Det synes alltså fordras kraftfulla insatser för att ge lärare det utrymme och 
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stöd som krävs för att föda det arbetssätt som Utbildningsdepartmentet (2012) och Ainscow (2000) 

förordar; Att gemensamt utveckla skolverksamheten. 

 

Det goda exemplet 

Ges tid och stöd öppnas utsikter. Ett gott exempel på stöd “utifrån” som lyftes spontant i nära nog 

samtliga intervjuer är Matematiklyftet. Med rätt organisatoriska förutsättningar illustrerar Skolverkets 

satsning sprängkraften i det kollegiala arbetet. Fokus på samtals- och problemorienterad undervisning 

i linje med vad Sayeski och Paulsen (2010) och Boaler (2006) förespråkar förändrade, till synes 

snabbt, lärarnas möjligheter till inkluderande undervisning; Att belysa olika angrepssätt och dra nytta 

av samtliga elevers delade erfarenheter. Innehållet och det gemensamma arbetet kring uppläget över-

ensstämmer också med Ainscows (2000) framförda betydelsefulla faktorer för inkludering. Här märks: 

gemensam reflektion i lärarlag, strukturer för att utveckla undervisningen och elever fungerande som 

varandras resurser. För såväl lärare och elever kan styrkan i arbetet ses i ljuset av den sociokulturella 

lärandeteorin, där lärandet huvudsakligen är socialt, medierat och uppstår genom deltagande i en prax-

isgemenskap (Dysthe, 2003). 

Studiens implikationer för den specialpedago-

giska verksamheten 

Mot bakgrund av den ökande andelen lågpresterande elever i matematik enligt PISA (OECD, 2015), 

ligger ett stort ansvar på lärarna att vända denna negativa trend. Resultaten indikerar emellertid att 

äldre traditioner tycks leva kvar, med ett individualistiskt perspektiv på lärande och elever samt nivå-

gruppering och exkluderande stödinsatser. Dock växer en tudelad bild fram. Det finns en önskan om 

inkludering och kollegiala samarbeten. Lärarnas arbetssituation, så som de upplever den, medger dock 

inte det förändringsarbete som behöver komma till stånd.  

Resultaten fordrar således eftertanke och handling. Önskan om ett bredare samarbete är analog med 

Isakssons (2009) studie, som belyser att svårigheter satta i ett större sammanhang föder ett gemensamt 

ansvarstagande att utforma en inkluderande undervisning. Detta medför i sin tur en förskjutning från 

en hindrande individualistiskt betraktelse av skolsvårigheter mot en relationell syn på elever och lä-

rande. Inkluderingsbegreppets flyktighet (Kilanowski-Press et al., 2010) innebär emellertid att det inte 

finns några färdiga recept. Med utgångspunkt i en lärande gemenskap måste en implementering utifrån 

skolors olika förutsättningar komma till stånd. 

I det specialläraruppdrag vi står i begrepp att axla ryms ett mer övergripande ansvar för skolutveckl-

ingen för att säkra kvaliteten och likvärdigheten i (matematik)undervisningen. I detta ligger att kritiskt 

reflektera över hur vi tillsammans på skolan arbetar och inte minst varför. Kontinuerliga samtal och 

diskussioner måste därför initieras och föras i arbets- och ämneslag kring de gemensamma strukturer-

na för att möta elever i behov av särskilt stöd. Det krävs ett samtänkande i linje med redovisad forsk-

ning och den sociokulturella lärandeteorin. Dock är tidsbrist och organisatoriska hinder uppenbara i 

studien. Speciallärarrollen innebär emellertid ett förmodat närmare samarbete med skolans ledning och 

därmed möjlighet till påverkan; Att aktivt förespråka och driva frigörandet av tid för att möjliggöra 

erforderligt kollegialt samarbete. Tillsammans kan då, i enighet med den sociokulturella lärandeteorin, 

processer och handlingar skapas som ligger närmare källan till kunskap och lärande.  
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En förutsättning för detta lokala arbete på skolorna är dock stöd utifrån i form av utbildningspolitiska 

beslut som ökar resurserna till skolan för att möjliggöra mindre elevgrupper, krympt undervisningstid 

för lärare samt utbildningsinsatser. I sistnämnda avseende, i första hand kring strategier för att möta 

elever i behov av särskilt stöd i ett inkluderande klassrum. Fler initiativ liknande Matematiklyftet är 

sannolikt också fruktbart. 

Förslag till framtida studier 

Vi konstaterar i likhet med Isaksson (2009) att det individualistiska perspektivet syns djupt rotat på 

skolorna, frågan väcks hur det bryts och byts mot ett för inkluderingen mer gynnsamt relationellt per-

spektiv? Här erfordras mer forskning. Vidare har vår studie täckt grundskolans senare del. För att bryta 

den negativa trenden enligt PISA-undersökningarna måste sannolikt skolan reformeras även i tidigare 

skolår. Det är därför angeläget att söka djupare förståelse för de utmaningar lärare i år F-6 och försko-

lepersonal står inför. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Till rektorer  
 

 

 

 

 

Inför intervjuer av lärare i matematik på högstadiet 
 

Vi är två verksamma lärare, Ulrika Bengtsson och Johan Persson, som läser sista terminen på 

Stockholms universitets speciallärarprogram med inriktning mot matematik och matematikut-

veckling. Under vårterminen 2016 skriver vi en uppsats som syftar till att undersöka hur ma-

tematiklärare upplever stödet till elever i särskilda behov i matematik. Vi önskar därför inter-

vjua lärare som undervisar i matematik i år 7-9. 
 

Vi vänder oss nu till Er som rektor för att informera om att vi kommer att kontakta matema-

tiklärare på Er skola. Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt, men skulle innebära ett 

värdefullt bidrag till djupare förståelse för hur stödet till elever i matematiksvårigheter kan 

utvecklas. 
 

Intervjuerna kommer att avidentifieras, varken de intervjuade lärarnas eller skolornas namn 

kommer att kunna härledas. Vidare kommer insamlat material endast att användas i studie-

syfte. Efter uppsatsens färdigställande raderas insamlat material. 
 

Med hopp om positivt mottagande. 
 

Vänligen, 
 

Ulrika Bengtsson & Johan Persson 

Studerande på speciallärarprogrammet, 90 hp 

Stockholms universitet 
 

Kontakta gärna oss om Ni har frågor: 
Ulrika Bengtsson  mail: bengtssonulrika@gmail.com  mobil: 070 2766186 
Johan Persson  mail: jopn@lidingo.se; malin.johan.persson@gmail.com  mobil: 073 9852802 

Åsa Murray, handledare  mail: Asa.murray@specped.su.se 
 

 

mailto:bengtssonulrika@gmail.com
mailto:jopn@lidingo.se
mailto:malin.johan.persson@gmail.com
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Bilaga 2: Frågeguide 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

- Informationskravet - informera om syftet 

- Samtyckeskravet - frivillig medverkan och rätt att avbryta 

- Konfidentialitetskravet - anonymitet 

- Nyttjandekravet - endast den här studien 

 

Kategorier, ramfaktorer och definition av matematiksvårigheter  
 

Vilken utbildning har du? 
 

Hur många år har du i yrket? 
 

Vilka ämnen undervisar du i? Ungefär hur stor del utgörs av matematik? 
 

Hur stora är dina undervisningsgrupper generellt? 
 

Hur många elever bedömer du är i behov av stöd i dina undervisningsgrupper?  
Hur skulle du beskriva dem?  
(Diskussion definition i behov av särskilt stöd) 
 

Direkt stöd till eleven 
 

Hur är stödet i matematik till dessa elever organiserat på skolan? 
(Speciallärare, specialpedagoger, assistenter, “studio”, läxhjälp, omfattning mm) 
 

Vilket stöd har du möjlighet att själv ge dessa elever? Hur mycket? På vilket sätt?  
(Enskild handledning, metoder, material, presentation av innehåll mm) 
- Inom klassens ram? 
- Utanför klassens ram? 
 

Vilka svårigheter och begränsningar upplever du i ditt arbete med elever i behov av stöd? 
(Tidsaspekt, eget kunnande, kompetensutveckling) 
 

Indirekt stöd, stöd till lärare - Former/organisation/kompetenser/innehåll 
 

Utanför klassrummet, får du själv någon form av stöd för att du bättre ska kunna stödja elever med 

särskilda behov i matematik? Hur ser det stödet i så fall ut? Former för det? 
(Kollegialt samarbete, speciallärare/specialpedagog, förstelärare, hur ofta, planerat/adhoc) 
 

Vad består stödet av, vilket innehåll?  
(Bedömning, urval uppgifter, planering/undervisningsupplägg, enskilda elever, elever generellt) 
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Om ej nämnts: På vilket sätt är skolans förstelärare involverad i stödet till dig när det gäller elever i 

matematiksvårigheter? 
(Kollegialt samarbete, hur ofta, planerat/adhoc, något annat?) 
(Bedömning, urval uppgifter, planering/undervisningsupplägg, enskilda elever, elever generellt, elever 

i särskilda behov jämfört övriga?) 
 

Hur upplever du tydligheten i förstelärarens uppdrag? 
(En uppifrån kompetenshöjande åtgärd) 
 

Hur upplever du att förstelärarens uppdrag kan kopplas till arbetet med elever i särskilt behov i mate-

matik? 
 

Och för elever i allmänhet? 
 

Vilket utvecklingsarbete driver försteläraren i matematik på er skola? 
 

Sammanfattning 
 

Givet er situation; …. (sammanfattning av intervjun). Om du fick önska, hur skulle du vilja att kompe-

tensutvecklingen såg ut för att bättre möta elever i matematiksvårigheter? 
 

Övrigt 
 

Finns det något som du tänkt på under intervjun, som du vill lägga till? 
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