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Additional Adjustments in Mathematics – a study about schools quality work with additional 

adjustments in mathematics 

Abstract 

Many students battle with math in school. These students don’t always get the right aid in time 

which can result in them not graduating from elementary school. The school has a compensatory 

commitment and an obligation to identify the student in needs quickly and introduce the required 

aid. There are various forms of support, one is called additional adjustments. It is a comparatively 

new reform and teachers feel uncertain about what the aid should actually entail. The purpose of 

this study is therefore to contribute with knowledge about schools quality work with additional 

adjustments in mathematics. Documents have been collected and interviews with active teachers 

have been performed to fulfil the purpose. Perspectives on special pedagogy have been used to 

analyze the result. Conclusions of the study suggest that the schools quality work with additional 

adjustments in mathematics differ depending on which difficulties the students are believed to 

have.  

Keywords: mathematics didactic, additional adjustments, math difficulties, perspectives on 

special pedagogy 

Sammanfattning 

Många elever kämpar med matematikämnet i skolan. Dessa elever får inte alltid rätt stöttning vid 

rätt tid vilket kan resultera i att eleverna inte klarar grundskolan. Skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag och har en skyldighet att snabbt identifiera eleven i behov och sätta in rätt stödinsatser. 

Det finns olika former av stödinsatser där en kallas för extra anpassning. Det är en förhållandevis 

ny reform och lärare känner sig osäkra kring vad den egentligen innebär. Syftet med arbetet är 

således att bidra med kunskap om skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik. 

Insamlingsmetoden som använts för att uppfylla syftet är dokumentinsamling samt intervjuer 

med verksamma lärare. Specialpedagogiska perspektiv har använts för att analysera resultatet. 

Slutsatserna av studien antyder att skolornas kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik 

skiljer sig åt beroende på vilka svårigheter eleverna anses ha.  

Nyckelord: matematikdidaktik, extra anpassning, matematiksvårigheter, specialpedagogiska 

perspektiv  
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1. Inledning 
Matematik ska vara tillgänglig för alla (Sandström & Nilsson, 2014). Ändå är det många elever 

som kämpar med matematikämnet. Enligt olika beräkningar framstår det som att 10-20% av 

populationen befinner sig i matematiksvårigheter (Ibid.). Vad matematiksvårigheter innebär är 

svårt att definiera eftersom begreppet innefattar många saker. En koncensus som finns gällande 

begreppet är att när någon är i matematiksvårigheter så klarar dessa inte matematiken som 

förväntat (Lunde, 2011). Elever i matematiksvårigheter kan således innefatta elever som är 

lågpresterande i matematik till elever med mer specifika matematiksvårigheter. Engström (2016) 

hävdar att elever som är i matematiksvårigheter ofta hamnar efter och riskerar att ”slås ut” ur 

grundskolan. Ofta får elever i svårigheter inte stöttning i tid vilket bidrar till att dessa elever inte 

har den kunskap som behövs för att klara av utbildning i senare år (Malmer, 2002). Det behövs 

riktas extra uppmärksamhet mot elever i matematiksvårigheter i de yngre åldrarna. Detta dels 

eftersom de sällan får förutsättningar för att klara av kunskapskraven i senare år, (Engström, 

2016) men också eftersom elever som får en negativ bild av ämnet ofta bär med den till senare 

studier (Sandström & Nilsson, 2014). Det är skolans ansvar att snabbt identifiera elevens behov 

och sätta in rätt stödinsatser. Eftersom matematiksvårigheter kan påverka elevens förmåga att 

klara av kunskapskraven gäller även detta för dessa elever. Det kan handla om stödinsatser av 

mindre eller mer omfattande karaktär. Stödinsatser av mindre karaktär kallas för extra 

anpassningar och är ett förhållandevis nytt fenomen i skolan (Skolverket, 2014; 

Skolinspektionen, 2016). De extra anpassningarna ska dokumenteras i elevens individuella 

utvecklingsplan (IUP) och är oftast en kortare insats och kan oftast ske inom ramen för den 

ordinarie undervisningen (Skolinspektionen, 2016). Detta till skillnad från åtgärdsprogram som 

ofta innebär att insatsen sträcker sig över längre tid. Många lärare känner sig osäkra på vad extra 

anpassningar innebär vilket medför att extra anpassningar antingen skrivs i åtgärdsprogram eller 

inte dokumenteras alls (Ibid.). Att arbeta med stödinsatser av olika slag hamnar inom ramen för 

kvalitetsarbete. Skolverket (2015a) menar att kvalitetsarbete är något alla skolor ska arbeta med 

för att synlig- och tydliggöra vad som behöver utvecklas i skolan så att alla elever uppnår de 

nationella kunskapsmålen. Detta görs genom att skolorna tar reda på vilka behov det finns och 

gör en bedömning av nuläget. Sedan bör undervisning och resultat analyseras för att avgöra vad 

som behöver utvecklas framåt. Därefter ska arbetet med utvecklingsinsatsen planeras och 
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slutligen följas upp (Skolverket, 2015b). Om matematikämnet ska vara tillgängligt för alla och 

om elever i matematiksvårigheter ofta inte får det stöd de behöver är det av intresse att studera 

skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar. Det innebär att det är av intresse att undersöka 

hur det arbetas med extra anpassningar i matematik, varför det görs på det viset och hur det 

dokumenteras för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i matematik. Det är också intressant att 

få lärares bild av extra anpassningar eftersom Skolinspektionen (2016) påvisar att det råder en 

viss osäkerhet inom området.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i 

matematik, samt orsakerna till stödet.  

Frågeställningar som ämnas besvaras är:   

 Vilka extra anpassningar i matematik dokumenteras för elever som anses vara i särskilda 

undervisningsbehov i matematik?  

 Vilka erfarenheter har lärare av kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik?  

 Vilka perspektiv på elev och lärande tyder dokumentationen och lärarens erfarenheter 

angående kvalitetsarbete med extra anpassningar på? 

3. Disposition 
Arbetet kommer fortsätta med en litteraturgenomgång där begrepp, skoldokumentation, kort om 

åtgärdsprogram och den individuella utvecklingsplanen, samt extra anpassningar kommer att 

beskrivas utifrån olika infallsvinklar. Detta för att ge läsaren en bakgrundsförståelse för den 

utbildningsvetenskapliga svenska kontexten till kunskapsområdet. Litteraturgenomgången 

fortsätter sedan med ett avsnitt om den kunskap som finns av anpassningar av 

matematikundervisningen som återfinns i tidigare forskning. Efterföljande kapitel behandlar 

teoretiska utgångspunkter som används för att förstå och förklara problemområdet men som 

också ligger till grund för analysmetoderna i arbetat resultat. Detta innefattar tre 

specialpedagogiska perspektiv. Kapitlet efterföljs av ett metodavsnitt där det redogörs för hur 

materialet för studien har samlats in samt hur analysarbetet har gått till. Resultatet för arbetet 

presenteras därefter och en analys genomförs utifrån de tre specialpedagogiska perspektiven. 
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Arbetet avslutas med en diskussion om studiens kunskapsbidrag, metoder och resultat med 

återkoppling till litteraturgenomgången.  

4. Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik redogörs för vad matematiksvårigheter och anpassningar av undervisningen i 

det ämnet handlar om, utifrån de svenska styrdokumenten. Det innebär att en inblick ges i 

regelverket kring dokumentation av skolans arbete med extra anpassningar. Denna svenska 

kontextualisering återföljs av tidigare forskning om anpassningar för elever i 

matematiksvårigheter. Det förstnämnda ska ses som en bakgrund för att ge läsaren en inblick i 

området samt att viktiga begrepp kommer beskrivas. Det andra är en forskningsöversikt över 

tidigare forskning om anpassningar och undervisningsmetoder för elever i matematiksvårigheter. 

Forskningsartiklarna kommer presenteras i olika kategorier. Kategorierna har framkommit utifrån 

mönster som hittats i insamlad forskning. Först presenteras systematisk och tydlig undervisning, 

denna kategori kan ses som något övergripande då flertalet forskare använder den termen även 

om de sedan talar om t.ex. representationsformer. Avsnittet efterföljs av kategorin 

representationsformer som efterföljs av ett avsnitt om tekniska hjälpmedel. Därefter presenteras 

kognitiv stöttning efterföljt av interaktiv stöttning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

området.  

4.1. Elever i särskilda utbildningsbehov i matematik  

Specialpedagogik i allmänhet är ett tvärvetenskapligt område. Det innebär att specialpedagogiken 

har kopplingar till psykologi, pedagogik och sociologi (Magne, 2006). Detta stämmer även för 

specialpedagogik i matematikämnet. Mycket av den tidigare forskningen kring elever som inte 

klarar av matematikämnet som förväntat blev ofta diagnostiserade. Det sattes sedan in metoder 

och åtgärder som småstegsmetoden och drillning för att utveckla lärandet hos eleverna (Ibid.). 

Det var inte förrän efter andra världskriget som det skedde en förändring i synsättet på både skola 

och elever. Inkludering och social medvetenhet började värderas högre.  

Hur elever som inte klarar av matematikämnet som förväntat ska benämnas finns det delade 

meningar om. I USA är mathematical disability en relativt bred term som inkluderar flera olika 

områden i matematikämnet. Andra ord som kan användas är acalculia och dyscalculia men dessa 

är oftast enbart kopplade till aritmetiska svårigheter (Magne, 2006; Lunde, 2011). 

Matematiksvårigheter (eller på engelska math difficulites) är också ett begrepp som kan 
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användas. Det är dock ett oklart begrepp men kan tolkas som mer funktionellt ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv, det inkluderar alla elever som är i matematiksvårigheter på ett 

eller annat sätt (Lunde, 2011). Magne använder begrepp som lågpresterande i matematik. Under 

slutet av 1990-talet publicerades en ny term: Special edcational needs in mathematics (SEM) 

eller på svenska Särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) som beskrivs på följande vis: 

”[…] (SEM) means low achievement in mathematics. A SEM student is an individual at school 

who has got marks in mathematics below the pass standard according to the valid marking 

system.” (Magne, 2006, s. 9). Det innebär att elever som inte uppnår de krav som återfinns i 

exempelvis kursplaner i matematik kan beskrivas vara i särskilda utbildningsbehov i matematik. 

Det kan gälla alla områden i hela matematiken, i delar eller mer specifikt. Det finns tre faktorer 

en lärare som undervisar SUM-elever behöver ha i åtanke. Det är det matematiska innehållet som 

ska läras ut, individens förmåga att ta till sig och lära sig och omgivningen omkring eleven (MIO: 

Matematiken, Individen och Omgivningen).  

I det här arbetet kommer två begrepp användas för att beskriva dessa elever, dels är det SUM-

begreppet och dels matematiksvårigheter. Om matematiksvårigheter används kommer det 

beskrivas utifrån att eleven är i matematiksvårigheter vilket kan tolkas som en motsvarighet till 

SUM-begreppet.  

4.2. Skoldokumentation  

Dokumentation i skolor och förskolor är inte ett nytt fenomen. Redan på 1930-talet gjordes små 

anteckningar om barnen på förskolor (dåvarande barnträdgårdar) i marginalen av olika dokument 

(Lutz, 2013). Det har sedan skett en utvidgning av ansvar i skolan gällande dokumentering sedan 

1980-talet då elever i behov av särskilt stöd skulle ha rätt till åtgärdsprogram (Tanner & Pérez 

Prieto, 2016; Hirsch, 2014). Dokumentationen har blivit ett viktigt verktyg för att säkerställa och 

följa upp kvaliteten på skolor i Sverige (Hirsch, 2014). Åtgärdsprogram är en av de första 

dokumentationerna som utformades för elever i särskilda behov. Tanken var att det i 

åtgärdsprogrammen skulle skrivas individuella mål och stödinsatser för elever som var i behov av 

dessa samt hur skolan skulle arbeta med detta (Ibid.). Regeringen bestämde sedan 2001 att alla 

elever borde ha tillgång till planering för elevenens individuella förutsättningar för inlärning. 

Därav utvecklades den individuella utvecklingsplanen. Efterföljande delkapitel kommer redogöra 

för den individuella utvecklingsplanen med ett efterföljande kapitel om lärares uppfattningar om 
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dokumentationsarbete. Slutligen kommer en redogörelse för vad som menas med extra 

anpassningar föras.  

4.2.1. Individuell utvecklingsplan  

Den individuella utvecklingsplanen är ett bedömningsverktyg som ska innehålla en 

tillbakablickande, summativ, del samt en framåtsyftande, formativ del (Skolverket, 2013; Hirsch, 

2014). Elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven ska finnas med samt en 

sammanfattning av de eventuella stödinsatser som ska insättas för att eleven ska nå 

kunskapskraven eller så långt som möjligt. Beslut som tas mellan lärare, vårdnadshavare och elev 

ska alltid skrivas ner i den individuella utvecklingsplanen. IUP:n kan ge eleven förutsättningar att 

bli medveten och ta ansvar för sitt lärande (Skolverket, 2014). Många lärare tyckte att 

arbetsbördan blev för stor när det infördes krav på att de individuella utvecklingsplanerna skulle 

skrivas (Hirsch, 2014). De menade att dokumentationen tog tid från undervisningen (Hirsch, 

2014; Tanner & Pérez Prieto, 2016). Detta medförde att det endast skrivs IUP:er i de årskurser 

som inte får betyg och endast en gång per läsår, istället för en gång per termin (Skolverket, 2013; 

Tanner & Pérez Prieto, 2016).  

4.2.2. Lärares uppfattningar om dokumentationsarbete 

De flesta studier som hittats behandlar lärares uppfattningar om dokumentationsarbete på något 

vis, gällande både åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Författarna verkar vara 

överens om att lärarnas uppfattning är att dokumentationsarbetet är kravfyllt och att 

arbetsinsatserna har ökat med ökade krav på dokumentationsarbete (Asp-Onsjö, 2012; Tanner & 

Pérez Prieto, 2016; Hirsch, 2014). Hirsch (2014) beskriver lärarnas arbetsbelastning gällande 

individuella utvecklingsplaner. Hon menar, efter att ha intervjuat 15 lärare, att det finns tre 

dilemman med dokumentationen. Dels menar lärarna att dokumentationen tar tid från 

undervisningen, vilket bidrar till att kvaliteten på undervisningen minskar. De menar också att det 

är svårt att veta hur dokumenten ska skrivas för att vara officiellt korrekta men samtidigt elev- 

och föräldravänliga. Det sista dilemmat handlar om huruvida dokumentationen ska vara 

summativ eller formativ. Asp-Onsjö (2012) hävdar dessutom att dokumentationen som sker ofta 

är bristfällig. Det finns också en maktaspekt i det hela där makten över dokumentationen oftast 

ligger i skolans händer. Det innebär att förälder- och elevinflytandet över vad som ska 

dokumenteras ofta är litet.  
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4.3. Extra anpassningar 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skolverket, 2014; Asp-Onsjö, 2012). Med det menas att 

alla elevers olika behov ska tillgodoses så att de kan utvecklas så långt som möjligt i deras 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2014). Alla elever ska ges ledning och stimulans men ibland 

räcker inte det utan eleven kan vara i behov av ytterligare stöd. Det är viktigt att skolpersonal 

snabbt identifierar elevens behov och sätter in de stödinsatser som krävs om de märker att eleven 

t.ex. inte når upp till kunskapskraven (Ibid.). Det finns två olika individinriktade stödinsatser: 

extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014; Skolinspektionen, 2016). Extra 

anpassningar är en mindre omfattande stödinsats som oftast kan ske inom ramen för den ordinarie 

undervisningen medan särskilt stöd är mer omfattande. Skolverket (2014) ger en rad exempel 

över extra anpassningar som kan vara allt från schema över skoldagen, stöd för att komma igång 

med arbetet, färdighetsträning till särskilda läromedel. Det kan även vara vissa enstaka 

specialpedagogiska insatser.  

För att utreda vilka stödinsatser som krävs kan det vara bra att ta hjälp av elevhälsoteamet på 

skolan (Skolverket, 2014). De kan hjälpa lärarna att utreda vilka stödinsatser som behövs samt 

hur de bör utformas. Skolverket (2014) menar också att det kan vara viktigt att lyssna in elevens 

vårdnadshavare om elevens behov. Hur länge eleven ska få stödinsatsen kan vara olika från fall 

till fall men det är viktigt att följa upp och förändra anpassningen om det behövs alternativt 

utreda för särskilt stöd (Ibid.). Om en elev får extra anpassningar ska dessa skrivas in i elevens 

skriftliga individuella utvecklingsplan.  

Skolinspektionen (2016) beskriver att extra anpassningar har som syfte att minska lärarnas 

arbete med åtgärdsprogram och dokumentation, samt att utforma anpassningar inom ordinarie 

undervisningens ramar. De har dock uppmärksammat, i sin kvalitetsgranskning, att det råder 

brister angående extra anpassningar. De hävdar att skolorna brister i att identifiera vilka behov 

eleverna är i, att de sällan får de extra anpassningar som behövs samt att skolan inte följer upp 

effekterna av dessa extra anpassningar. Granskningen visar också att många lärare känner sig 

osäkra över vad extra anpassningar innebär och det får till följd att dessa dokumenteras i 

åtgärdsprogram eller inte alls. De tror att detta beror på att extra anpassningar är ett nytt tillägg 

och att det därför inte har implementerats tillräckligt ute i skolorna.  
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4.4. Anpassningar för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik 

Anpassning för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik kan se olika ut. För att utveckla 

en god matematisk kompetens behöver eleven i svårigheter få hjälp att utveckla matematiska 

färdigheter och förmågor (Lunde, 2011). De anpassningar som görs i dag är inte alltid 

forskningsbaserade utan kan ibland grundas på tyckanden (Ibid.). Trots detta finns det en hel del 

forskning om ämnet och nedan presenteras en kortare sammanställning. Vid sökning av artiklar 

har databasen Eric Ebesco använts. Det är en databas med pedagogisk och didaktisk forskning, 

dock inte enbart matematikdidaktisk vilket har inneburit att math* alltid funnits med som sökord. 

Andra sökord som använts är ”math* difficult*”, ”low attain*”, ”low achieve*”, ”low perform*” 

dys*, disabilit* aid, support*, intervent*, instruct*, ”primary school”, ”elementary school”. 

Orden har kombinerats med AND eller OR. Alla artiklar som genomgåtts var artiklar i 

akademiska tidskrifter och var vetenskapligt granskade. Det är tidigare forskning från 2012 som 

använts, alltså de senaste 5 åren. Rubriker och sammanfattningar lästes och artiklar som återstod 

efter var 34. Andra texter som förekommer har sökts via Libris eller letats fram via referenser i 

texterna.  

 4.4.1. Systematisk och tydlig undervisning 

Något som flera artiklar berör är vikten av en systematisk och tydlig undervisning, även kallat 

explicit undervisning (se exempelvis Morgan, Farkas & Maczuga, 2015; Mononen & Aunio, 

2014; Fien, Doabler, Nelson, Clarke & Baker, 2016; Doabler & Fien). Doabler och Fien (2013) 

beskriver explicit undervisning utifrån tre dimensioner. Den första dimensionen handlar om att 

läraren gör tydliga modelleringar för att sedan gå vidare till en ledande praktik (den andra 

dimensionen) där läraren identifierar och repeterar elevernas förkunskaper. Den dimensionen 

innebär också att lärare systematiserar undervisningsexempel från enklare till svårare uppgifter. 

Läraren modellerar dessa exempel med hjälp av olika representationsformer. Sista dimensionen 

handlar om att ge feedback till eleverna och att snabbt uppmärksamma både korrekta och 

inkorrekta svar. Morgan et al. (2015) kommer fram till i deras resultat att en lärarledd 

undervisning med modellering verkar vara det som fungerar bäst för elever i 

matematiksvårigheter, detta framför både elevcentrerad undervisning samt användandet av t.ex. 

miniräknare eller rörelse. Detta blir extra intressant eftersom nästkommande två rubriker 

behandlar olika representationsformer och tekniska hjälpmedel och dess positiva effekter på 

elevernas lärande.  
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4.4.2. Representationsformer 

Flertalet forskare har visat att arbeta med representationsformer verkar vara effektivt för SUM-

elever (Engström & Magne, 2006; Jitendra, Nelson, Pulles, Kiss & Houseworth, 2016; Shin & 

Bryant, 2015). Malmer (2002), som är en erkänd matematikdidaktiker, hävdar att genom att 

berätta samtidigt som både händer och ögon aktiveras kan begreppsförståelsen utvecklas. Det är 

viktigt, menar hon, att låta eleverna konkretisera matematiska uppgifter t.ex. med konkret 

material eftersom dessa elever ofta har svag abstraktionsförmåga. Flertalet av 

forskningsartiklarna behandlar användandet av representationsformer på olika sätt. Det kan 

exempelvis användas för att utveckla elevens aritmetiska färdigheter (Skarr et al., 2014; Flores, 

Hinton & Schweck, 2014; Mancl, Miller & Kennedy, 2012), förmågan att lösa problem (Zhang, 

Ding, Stegall & Mo, 2012; Jitendra et al., 2016), förbättra färdigheter inom bråk (Shin & Bryant, 

2015) eller förbättra begreppsförmågan (Doabler & Fien, 2013). En anpassning för elever i 

svårigheter är CR(S)A-metoden (Concrete-representational/semiconcrete-abstract) där eleven 

först genomgår en explicit undervisning med konkret material. Detta övergår efter ett tag till 

samma procedur fast med bildrepresentation för att eleven slutligen ska kunna lösa uppgifter 

enbart med siffror (abstrakt) (Flores et al., 2014). Metoden används ofta i samband med en 

explicit undervisningsform (Flores et al., 2014; Doabler & Fien, 2013; Watt & Therrien, 2016). 

Xin, Liu, Jones, Tzur & Si (2016) hävdar till och med att en explicit undervisning är nödvändig 

för att eleverna inte ska fastna vid det konkreta eller semikonkreta steget. Artiklarna som mätte 

effekten av anpassningen på elevernas prestationer var enbart positiva (Flores et al., 2014; 

Sealander, Johnson & Lockwood, 2012). Mononen och Aunio (2014) använder CRA som metod 

i deras undersökning genom ett egenutformat program. Även i deras undersökning ökade 

elevernas prestation, dock skilde sig inte ökningen från kontrollgruppen. Skarr et al. (2014) 

använder en kombination av direktundervisning och bilder vilket visar ha goda effekter på 

elevernas prestationer, även på elevernas självförtroende i matematik. Att enbart använda 

bildrepresentationer verkar också vara ett bra sätt för att öka elevernas prestation i matematik, 

oavsett om det sker via digitala former eller inte (Zhang et al., 2012; Moyer-Packenham & Suh, 

2012; Moyer-Packenhamn, Ulmer & Anderson, 2012).  

4.4.3. Tekniska hjälpmedel 

Forskning om digital teknik i undervisningen är ett växande tema, (Huang, Liu & Chang, 2012) 

ofta i förhållande till elever som kämpar med matematiken (Ok & Bryant, 2016). Tekniken kan 
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handla om datorer och digitala spel (Huang et al., 2012; Burns, Kanive & DeGrande, 2012; Syah, 

Hamzaid, Murphy & Lim, 2016; Fien, Doabler, Nelson, Clarke & Baker, 2016), miniräknare 

(Yang & Lin, 2015) och surfplattor (Ok & Bryant, 2016). Av litteraturen att döma verkar det 

finnas en antydning om att tekniska hjälpmedel förbättrar elevernas prestationer gällande 

aritmetik och ökar elevernas talförståelse (Yang & Lin, 2015; Ok & Bryant, 2016; Syah et al., 

2016; Burns et al., 2012; Fien et al., 2016; Nusir, Alsmadi, Al-Kabi & Sharadgah, 2012). 

Computer-assisted instruction (CAI) eller Computer-based instruction (CBI) verkar vara effektiva 

för elevernas inlärning i matematik (se exempelvis Burns et al., 2012). Det innebär att eleverna 

får explicit och direktundervisning genom datorprogram vilket också kan underlätta för lärarna i 

deras undervisning (Huang et al., 2012). Nusir et al. (2012) utvecklar ett datorprogram med 

interaktivitet som ledord. Det innebär att eleverna i programmet också interagerar med varandra. 

Detta visade sig vara en effektiv metod för eleverna och författarna hävdar att programmet kan 

användas som komplement till den vanliga undervisningen. Enbart en artikel behandlar 

problemlösning som område där resultatet indikerar på att datorprogrammet som utvecklats kan 

vara ett effektivt hjälpmedel för elever och lärare i undervisningen (Huang et al., 2012). Att 

använda spel genom tekniska hjälpmedel var det två artiklar som berörde (Fien et al., 2016; 

Martin et al., 2015). Båda studierna indikerar på att spel i undervisningen förbättrar elevernas 

lärande. Dock finns det en viss osäkerhet i en av artiklarna om effekten är bestående över tid 

(Fien et al., 2016). Det bör tilläggas att den tekniska utrustningen som används sällan är målet 

med interventionen utan programidén bakom är ofta präglad av underliggande pedagogiska 

strukturer, t.ex. systematisk och explicit undervisning (se exempelvis Fien et al., 2016).  

4.4.4. Kognitiv stöttning  

Elever i matematiksvårigheter verkar kämpa med problemlösningsuppgifter i skolan (Swanson, 

Orosco & Lussier, 2014). Det kan vara en svårighet eftersom det kan vara svårt att skilja mellan 

relevant och irrelevant information i problemlösningsuppgifter (Ibid.). De kan då behöva utveckla 

kognitiva strategier för att kunna lära sig lösa problem (Swanson, 2014). Swanson har själv och 

tillsammans med olika kollegor utfört flera undersökningar gällande kognitiva strategier 

(Swanson, 2014; Swanson, Moran, Bocian, Lussier & Zheng, 2012; Swanson, Lussier & Orosco, 

2013; Swanson et al., 2014). Dessa kognitiva strategier kan vara verbala, t.ex. genom att 

understryka frågemeningar, visuella, t.ex. genom användandet av diagram eller en kombination 

av dessa (Swanson, 2014). Det verkar som att en kombination är det mest effektiva för elevernas 
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utveckling inom problemlösning (Swanson, 2014; Swanson et al., 2013; Swanson et al., 2014). 

Det verkar dock vara så att om eleverna har lägre arbetsminneskapacitet så indikerar resultatet att 

strategin inte alltid är hjälpsam (Swanson, 2014). Zhang och Zhou (2016) utvecklar ett program 

som hjälper eleverna att använda kognitiva strategier. Detta gjordes 15 minuter hemma en gång i 

veckan och gav positiva resultat på elevernas lärande. Zhu (2015) undersöker effekten av CSI 

(Cognitive Strategy Instruction) där författaren hävdar att resultatet indikerar på att CSI är en 

pedagogiskt lämplig modell med stor potential för att utveckla eleverna inom problemlösning.  

4.4.5. Interaktiv individuell stöttning 

Holmes och Dowker (2013) utvecklar en insats som de kallar för Catch Up Numeracy som 

innebär att elever som kämpar med matematiken får tillgång till en elevassistent som undervisar 

eleverna 30 minuter i veckan. Interventionen utgick från en bedömning av elevens kunskaper för 

att kunna bestämma var eleven behövde extra stöttning, som sedan skedde individuellt. Resultatet 

av studien visar att interventionen var effektiv för eleverna i aritmetikundervisningen. Författarna 

hävdar sedan att det inte krävs specialutbildade lärare för dessa elever utan individuell 

undervisning med elevassistenter också fungerar. En annan studie hävdar också i sitt resultat att 

individuell stödundervisning är en bra metod för elever i matematiksvårigheter (Re, Pedron, 

Tressoldi & Lucangeli, 2014).  

4.5. Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången kan sägas vara uppdelad i tre delar. Första delen behandlade eleven i 

svårigheter och specialpedagogik. Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt område med 

infallsvinklar från såväl psykologi, pedagogik och sociologi. Eleven i matematiksvårigheter blir 

därav svårdefinierad. Vissa använder diagnostiska begrepp för att beskriva dessa individer medan 

andra väljer att försöka använda mer neutrala begrepp. Ett begrepp som framkommer 

förhållandevis neutral i benämningen av dessa elever är elever i särskilda utbildningsbehov eller 

SUM-eleven. Det är viktigt att lärare tar hänsyn till flera faktorer vid bemötande av SUM-eleven. 

Denne behöver kunskap om vad som ska läras i matematiken, individens förmåga att tillägna sig 

matematiken samt den omgivande miljön eleven befinner sig i. Detta kallar Magne (2006) för 

MIO. Den andra delen behandlar dokumentation av skolors arbete med extra anpassningar. 

Dokumentation har funnits i skolans värld under en lång period, redan på 1930-talet skrevs små 

anteckningar ner om eleverna. Detta har utvecklats och för drygt 30 år sedan utvecklades 
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åtgärdsprogrammet för elever i särskilda behov. Det inspirerade till att alla elever borde få 

samman möjlighet till dokumentation och individuella utvecklingsplaner framfördes som förslag. 

Individuella utvecklingsplaner skrivs en gång per läsår i alla årskurser där det inte finns betyg. 

Extra anpassningar ska skrivas i elevernas IUP:er. En extra anpassning är en individuell 

stödinsats som sätts in om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Det råder vissa brister 

angående extra anpassningar och lärarna känner sig osäkra kring extra anpassningar.  

Den tredje och sista delen av litteraturgenomgången presenterar tidigare forskning angående 

anpassningar för elever i särskilda utbildningsbehov. Ett övergripande tema kan sägas vara att 

undervisningen bör vara systematisk och tydlig. Metoder som är användbara är att arbeta med 

olika representationsformer, tekniska hjälpmedel, kognitiv stöttning samt interaktiv individuell 

stöttning.  

5. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet kommer de teoretiska utgångspunkterna redogöras för. De kan sägas fungera 

som glasögon för hur problemområdet bestående stödinsatser och eleven i behov av anpassningar 

betraktas och förstås i studiens alla delar. Teorin påverkar därför val av metod för insamling och 

analys. Utgångspunkterna för studien är tre specialpedagogiska perspektiv; kategoriskt, 

relationellt och dilemma.  

5.1. Olika perspektiv på specialpedagogik 

Det finns olika sätt att se på specialpedagogik och har av olika forskare beskrivits med hjälp av 

det perspektiv som antas på eleven i behov och det stöd som ges. Nilholm (2007) menar att dessa 

val kan få konsekvenser för hur det mesta inom specialpedagogiken ses på. Vilka perspektiv som 

antas i denna studie är centrala att redogöra för eftersom det påverkar det sätt eleven i behov 

förstås och dess lärande. Jag har valt att luta mig mot, framför allt, Nilholms beskrivningar av 

perspektiven. Detta passar väl med syftet och den tredje forskningsfrågan, därav används dessa 

som ett ramverk när resultatet analyseras. I den här texten kommer tre perspektiv att presenteras. 

Hur perspektiven benämns kan vara olika beroende på forskare, de menar dock i princip samma 

sak (Jakobsson & Nilsson, 2011). Först kommer det kategoriska (eller det kompensatoriska) 

perspektivet kort redogöras för. Det efterföljs med en kort redogörelse för det relationella 

(kritiska) perspektivet. Avslutningsvis presenteras dilemmaperspektivet.  
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5.1.1. Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet härstammar från medicinsk och psykologisk forskning (Persson, 

2007; Nilholm, 2007). Perspektivet riktar fokus mot individen och svårigheterna sammankopplas 

ofta med funktionsnedsättningar, låg begåvning eller svåra hemförhållanden (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001). Det försöks hitta neuropsykologiska eller psykologiska 

förklaringar till elevens brister där specialpedagogiken finns till för att kompensera dessa 

(Nilholm, 2007). Det vill säga att åtgärder och metoder används för att kompensera elevens 

svårigheter (Ahlberg, 2013). För att eleven i svårigheter ska få rätt stöd behövs en kartläggning 

göras där eleven urskiljs från elevgruppen (Ibid.). Ahlberg (2013) hävdar också att utifrån ett 

kategoriskt perspektiv är det oftast speciallärare som är förmedlare av stöttningen till eleven. 

Eleverna som anses vara i svårigheter differentieras från övriga gruppen i ett kategoriskt 

perspektiv (Emanuelsson et al., 2001). Emanuelsson et al. (2001) beskriver det som att 

förespråkare för detta perspektiv ofta benämner eleven med svårigheter.  

5.1.2. Relationellt perspektiv 

Som motpol till det kategoriska perspektivet kan ett relationellt perspektiv ställas (Emanuelsson 

et al., 2001). Det är ett perspektiv med rötter från ett sociologiskt synsätt (Persson, 2007). 

Nilholm (2007) menar att det relationella perspektivet (eller kritiska som han benämner det) 

uppstod som kritik mot det kategoriska (kompensatoriska) perspektivet. Förespråkare för 

perspektivet menar att det kategoriska perspektivet för specialpedagogik är förtryckande eftersom 

det pekar ut barn som mer eller mindre normala (Nilholm, 2007). Inom det relationella 

perspektivet frångår man synsättet att det skulle vara elevens egenskaper som är upphov till 

svårigheterna utan blickarna riktas utåt mot miljön eleven befinner sig i (Nilholm, 2007; 

Emanuelsson et al., 2001). Det kan sägas att svårigheterna uppstår i relation till det som sker i 

skolan, det är inte inom individen svårigheten ligger som det kategoriska perspektivet kan 

återspegla. Således blir eleven i svårigheter en skolangelägenhet där arbetslaget, specialpedagog, 

speciallärare har ansvar för eleven som är i svårigheter (Ahlberg, 2013). Eleven beskrivs vara i 

svårigheter (Emanuelsson et al., 2001). Nilholm (2007) skriver att det relationella perspektivet 

”är ideologikritiskt och ser specialpedagogik som något icke-önskvärt, eller snarare, 

specialpedagogikens värderande och marginaliserande effekter ses som icke önskvärda.” (s. 22). 

Det innebär att stödet riktas mot olika nivåer i verksamheten där stödinsatserna kopplas till den 
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vanliga undervisningen (Ahlberg, 2013). Alla elevers olikheter ska mötas i skolan på ett icke-

segregerande sätt (Nilholm, 2007).  

5.1.3. Dilemmaperspektiv 

Om det relationella perspektivet uppkom som ett svar på det kategoriska kan 

dilemmaperspektivet ses som en kritik av det relationella perspektivet (Nilholm, 2007). Det kan 

sägas härstamma från ett sociokulturellt perspektiv eftersom dilemman alltid återfinns i konkreta 

omständigheter (Ibid.). Förespråkarna för ett dilemmaperspektiv är positiva till många av de 

synpunkter som återfinns i det relationella perspektivet. Dock finns en viss kritik mot dess 

utopiska beskrivning eftersom ”de förespeglar ett tillstånd där alla skolproblem skulle upphöra” 

(Nilholm, 2007, s.22). Motsägelsefullheten inom ett utbildningssystem betonas inom 

dilemmaperspektivet. Det finns olika intressen inom utbildningsorganisationen som ska 

samexistera. Nilholm beskriver ett av dessa dilemman på följande vis: ”Ett fundamentalt dilemma 

i ett modernt utbildningssystem är t.ex. att man å ena sidan ska ge alla elever liknande 

erfarenheter och kunskaper, medan man å andra sidan ska anpassa sig till vars och ens 

individuella förutsättningar” (Nilholm, 2007, s.23). Det viktiga inom dilemmaperspektivet är att 

förstå de motsättningar som kan återfinnas tar sig i uttryck.  

5.2. Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Det specialpedagogiska fältet är inte helt enkelt att definiera. De tre perspektiven som sedan 

presenterades är kategoriskt, relationellt och dilemma, vilka är olika sätt att se på 

specialpedagogik. Det kategoriska perspektivet härstammar från medicinsk- och psykologiskt fält 

där brister härleds till individen. Motpolen till det kategoriska perspektivet kan sägas vara det 

relationella perspektivet vilket har kopplingar till det sociologiska fältet. Inom detta synsätt söks 

förklaringar i den sociala kontext eleven befinner sig i. Som en kritik till båda dessa ovanstående 

perspektiv utvecklades dilemmaperspektivet. Detta perspektiv påvisar på dilemman som återfinns 

inom utbildningsorganisationen såsom att alla elever ska inneha, efter avslutad utbildning, 

ungefär samma kunskaper och färdigheter fastän skolan samtidigt ska ta hänsyn till alla elevers 

olikheter. Dessa tre perspektiv kommer ligga som ett ramverk för resultatet av studien, som 

beskrivs mer i kommande metoddel.  
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6. Metod 
Nedan redogörs metod för insamling och analys. Studien ska förstås som en kvalitativ fallstudie 

som studerar tre skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik. Dokument där extra 

anpassningarna funnits inskrivna har använts som en del av materialet och intervjuer med lärare 

en andra del. Analysen utgår från de teoretiska utgångspunkterna.  

6.1. Ansats 

Arbetet utgår från en kvalitativ ansats. Med det menas att det är innehållet i materialet som är 

viktigt och att tolkning är en viktig del i både insamling samt analys av material (Repstad, 2007; 

Fejes & Thornberg, 2015). Tolkning har ansetts vara centralt för studiens syfte för att få en 

fördjupad förståelse för skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik. Det är en 

social verklighet som studerats och därför ansågs det passande med en kvalitativ ansats för att 

kunna uppfylla studiens syfte. En fördel med en kvalitativ ansats är att datainsamlingen och 

frågeställningar kan utvecklas i samband med varandra under studiens gång (Eriksson Barajas 

Forsberg & Wengström, 2013; Repstad, 2007). Syftet och forskningsfrågorna har således under 

processens gång utvecklats och tydliggjorts allt eftersom mer information av området samlats in. 

Det har varit betydelsefullt att kunna utforma och förändra syfte och frågeställningar eftersom 

studien varit utforskande till sin början.  

6.2. Fallstudie 

Arbetet är en fallstudie som utgår från tre fall, i detta fall skolor, och deras arbete med extra 

anpassningar i matematik. Bryman (2011) beskriver en fallstudie som en studie som går in på 

djupet av en viss plats eller lokal. Valet av att använda en fallstudie som design gjordes eftersom 

det passade väl in i studiens syfte eftersom syftet var att undersöka skolors kvalitetsarbete med 

extra anpassningar i matematik. Skolornas praktik analyseras på djupet eftersom två 

insamlingsmetoder valts. Således ansågs det passande att använda en fallstudiedesign. Det är 

också därför skolorna samt lärarna kommer att beskrivas lite kort senare i metoddelen under 

urval. I denna fallstudie har empiri samlats genom att tre lärare intervjuats och genom att 

dokument om extra anpassningar i matematik samlats in och analyserats.  

6.3. Urval 

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär och dels grundar sig på intervjuer användes ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011). Det innebär att enbart lärare som har elever med extra 
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anpassningar i matematik har valts ut. De extra anpassningarna var också tvungna att finnas 

dokumenterade eftersom intervjuerna byggde vidare på dokumenten. För att få tillgång till lärare 

som kunde delge dokument samt delta i intervju användes en typ av snöbollsurval. Det innebär 

att kontakt fåtts genom redan tilltagna kontakter. T.ex. en lärare eller rektor som tipsar om en 

annan lärare som har elever med extra anpassningar i matematik dokumenterade. Antalet 

dokument och intervjuer som gjorts har bestämts genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), 

det vill säga att deltagarantalet har bestämts av hur många lärare som har haft tid och möjlighet 

att delta. Lärare och rektorer har kontaktats via mail där de fått information om studiens syfte, 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer samt hur de skulle kunna bidra till studien (se bilaga 1). En av 

lärarna som skulle intervjuas blev plötsligt otillgänglig och kunde därav inte medverka i studien. 

Detta medförde att en annan lärare ställde upp som intervjuperson istället som också arbetade i 

klassen men som inte hade skrivit dokumentet. Hur det kan ha påverkat studien diskuteras vidare 

i metoddiskussion. Totalt har 3 lärare intervjuats och 5 dokument insamlats från 3 olika skolor.  

6.3.1. Kort beskrivning av skolorna 

Skola A är en skola belägen i ett bostadsområde strax utanför en större stad i mellersta Sverige. 

Det är en F-6 skola med ungefär 400 elever och 50 personal. Det finns ett elevhälsoteam på 

skolan som består av en specialpedagog, en resurspedagog, en kurator, en skolsköterska och en 

rektor.  

Skola B är en skola belägen i en mindre centralort i en mindre kommun i mellersta Sverige. Det 

är en F-3 skola med ca 250 elever. Det arbetar 25 pedagoger på skolan. Ett elevhälsoteam finns 

på skolan som består av skolsköterska, specialpedagog, språk- och talpedagog och rektor. 

Skolpsykolog finns även att tillgå vid behov.  

Skola C är en mindre skola utanför en mindre centralort i en mindre kommun i mellersta Sverige.  

6.3.2. Kort beskrivning av lärarna 

Lärare 1 arbetar på Skola A och har utbildning som barnskötare, förskollärare och 

grundskollärare inom årskurserna 1-7 med inriktning NO. I utbildningen ingick det 

specialpedagogik inom pedagogiken. Läraren har läst lite mer matematik på universitetet samt 

gått matematiklyftet. Dokumentation- samt kvalitetsarbete har läraren fått via interna utbildningar 

inom skolverksamheten. Sammanlagt har läraren arbetat ca 15 år inom skolans värld.  
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Lärare 2, som arbetar på Skola B, är utbildad 1-7 lärare med inriktning matematik och NO och 

har arbetat i nästan 15 år. I utbildningen ingick det specialpedagogik där både svenska och 

matematik ingick. Läraren har också gått matematiklyftet. Eftersom läraren har varit 

utvecklingsledare i tio år har mycket ansvar funnits kring dokumentation. T.ex. har 

utvecklingsledarna tillsammans med rektor skrivit kvalitetsrapporter och liknande. Läraren har 

dock ingen formell utbildning om kvalitetsarbete eller dokumentation.  

Lärare 3 har utbildning som förskollärare och specialpedagog. Läraren arbetar på Skola C och var 

den lärare som blev intervjuad i avsaknad av klassläraren. I specialpedagogiken ingick det 

utbildning om matematiksvårigheter, kanske framför allt om dyskalkyli som de hade läst om. 

Läraren har dessutom läst en kurs i matematik för förskola. Interna utbildningar om 

dokumentation har getts via skolverksamheten samt föreläsningar från kommunen. 

6.4. Insamling av dokument 

För att kunna besvara syftet om skolors kvalitetsarbete söktes dokument som behandlade extra 

anpassningar i matematik för elever i matematiksvårigheter. Det innebär att dokumenten som 

samlats in har berört elever som lärarna anser är i behov av extra anpassningar i matematik och 

dokumenterat dessa. Det har framför allt varit individuella utvecklingsplaner men även ett annat 

dokument där enbart de extra anpassningarna fanns inskrivna. De dokument som samlades in var 

från lärarnas klasser. Dokumenten samlades in innan intervjuerna ägde rum för att kunna ligga 

som grund för intervjuerna. Innan intervjuerna lästes dokumenten igenom för att se vilka extra 

anpassningar som stod inskrivna. Det utformades därefter intervjufrågor som ansågs nödvändiga 

för att besvara syfte och frågeställningar, t.ex. vad den extra anpassningen innebar, varför den 

extra anpassningen ansågs vara bra för eleven o.s.v. I de flesta av dokumenten som insamlats 

hade namn strukits över av skolpersonalen.  

6.4.1. Genomförande 

För att få tillgång till dokumenten har lärare och rektorer kontaktats. De ombads skicka dokument 

med inskrivna extra anpassningar för elever i behov av stöd i matematik. Dokumenten har 

antingen skickats till mig i sin helhet eller i delar där de extra anpassningarna var utskrivna. 

Dokumenten har sedan lästs på dator och sedan använts till den tredje delen av intervjuguiden för 

att få mer kunskap om de extra anpassningar som fanns inskrivna. Eftersom de extra 

anpassningarna som stod inskrivna ofta var kort beskrivna och ibland svåra att förstå ansågs det 
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vara av vikt att fråga lärarna om de kunde beskriva de extra anpassningarna, vad de gör och 

varför de gör så exempelvis. Det var därför sådana frågor ställdes i den tredje delen av 

intervjuguiden. Även om extra anpassningarna till synes inte behandlade matematikämnet i 

dokumenten användes de ändå för att kunna fråga lärarna om dess koppling till matematikämnet. 

Ett dokument behandlade t.ex. läsning som läraren förklarade även hade koppling till 

matematikämnet vid intervjun. Om det vid intervjun framkommit att det inte fanns någon 

koppling till matematikämnet hade dokumenten inte heller använts för studien eftersom de då inte 

hade uppfyllt studiens syfte.  

6.5. Semistrukturerade intervjuer 

Det finns två olika typer av kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Den ena är helt ostrukturerade 

intervjuer och den andra är semistrukturerade intervjuer. För det här arbetet har det valts att 

arbeta med semistrukturerade intervjuer. Det innebär att en intervjuguide funnits tillgänglig som 

grund för intervjun, se bilaga 2. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att intervjuguiden 

inte behöver följas till punkt och pricka samt att följdfrågor kan ställas utöver frågorna som redan 

finns inskrivna (Ibid.). Det ansågs vara till fördel för den här studien eftersom lärarna har fått 

möjlighet att fördjupa och förtydliga deras svar vid oklarhet. Ibland svarade även lärare på frågor 

som stod senare i intervjuguiden och istället för att lärarna skulle bli tvungna att besvara samma 

fråga igen så kunde frågan omformuleras eller uteslutas vid behov. Frågorna är av öppen karaktär 

så lärarna får möjlighet att utforma egna svar på frågorna. Det har varit önskvärt dels för att 

kunna få lärarnas bild av skolornas kvalitetsarbete. Dels har det varit önskvärt för att kunna 

analysera materialet mot teorin. Bryman (2011) hävdar att det är viktigt att frågorna vid en 

semistrukturerad intervju inte är för snäva. Om frågorna blir alltför snäva skulle det kunna 

medföra att intervjupersonerna inte får möjlighet att svara utifrån deras världsbild. Eftersom det 

är lärarnas erfarenheter av kvalitetsarbete med extra anpassningar som efterfrågades ansågs det 

därför, utifrån Bryman, vara fördelaktigt om de fick möjlighet att tala friare för att kunna få svar 

på frågeställningen. En viss del av intervjuguiden har sett olika ut beroende på vilken lärare som 

intervjuats. Detta beror på att dokumenten som insamlats har legat till grund för en del av 

intervjun. Frågorna har alltså utformats efter vad det har stått skrivet i dokumenten och därför har 

en del av intervjuguiden ändrats beroende på vilken lärare som skrivit dokumenten. Detta har 

gjorts genom att dokumenten lästs igenom och frågor utformats efter det som stått skrivet. Alla 

extra anpassningar som stått inskrivna har frågats om i intervjun. Att utforma frågor efter 
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dokumenten ansågs ge lärarna en kontext att svara på. Det kunde också ge en förståelse för hur 

lärarnas syn på elev och lärande på ett mer konkret sätt än vid de mer generella 

frågeställningarna.   

6.5.1. Intervjuguide 

Intervjuguiden är utformad utifrån syfte och frågeställningar, se bilaga 2. Frågorna var utformade 

för att besvara frågan om lärarnas erfarenheter framför allt. I och med att lärarna fick tala fritt 

både utifrån mer generella frågor och kontextbundna frågor (de som var utformade efter 

dokumenten) var tanken att lärarnas syn på elev och lärande skulle framgå. Detta skulle sedan 

kopplas tillbaka till teori för att kunna besvara den tredje forskningsfrågan samt syftet för hela 

studien. Den första delen av intervjuguiden behandlar lärarnas bakgrund, t.ex. vilken utbildning 

de har. Detta gjordes för att få mer kunskap om lärarnas tidigare erfarenheter av dokumentations- 

och kvalitetsarbete samt få en förståelse för deras bakgrund som lärare. Det kan exempelvis få en 

betydelse om läraren är utbildad grundskollärare eller specialpedagog, eller om utbildningen är 

ny eller gammal, för resultatet. Den andra delen av intervjun behandlade extra anpassningar i 

matematik för att få svar på lärarnas erfarenheter om dessa. Sista delen är den del som inte finns 

med i bilagan eftersom den har varit i förändring beroende på vilken lärare som intervjuats. Den 

delen har utgått från dokumenten som grund. Frågorna har mestadels varit av förklarande 

karaktär, för att få veta mer om anpassningarna som står inskrivna i dokumenten eller varför vissa 

anpassningar valts o.s.v. Eftersom intervjuerna har varit semistrukturerade har inte guiden följts 

till punkt och pricka utan egna följdfrågor har ställts under intervjuernas gång. Följdfrågorna 

ställdes för att få mer förståelse för området. Det användes uppföljningsfrågor som t.ex. ”vad 

menar du med det här”, sonderingsfrågor ”kan du berätta lite mer om xxx” och tolkande frågor 

”om jag förstår dig rätt så menar du xxx?”. Även tystnad har använts aktivt för att ge lärarna 

möjlighet att utveckla sina svar. Anteckningarna som fördes under intervjuernas gång ledde 

exempelvis till att tystnad uppstod så att lärarna fick möjlighet att tänka en stund till för att sedan 

ta upp tråden igen.  

6.5.2. Genomförande  

Intervjuerna har genomförts på respektive lärares arbetsplats. Förhoppningen var att finna en lugn 

miljö där vi inte skulle bli störda, därför satte vi oss antingen i ett klassrum eller i ett grupprum. 

Att vara på skolorna där lärarna jobbar kan anses vara ett bra sätt för att få en inblick i miljön 
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samt att lärarna förhoppningsvis kunde känna sig bekväma i situationen. Inspelning fördes under 

intervjuerna efter godkännande från deltagarna. Anledningen till valet att spela in gjordes för att 

senare kunna utföra en detaljerad analys av materialet, samt minska risken för att missa någonting 

viktigt. Anteckningar fördes även mest som ett stöd vid intervjun, men har inte använts vid analys 

av resultatet. Inspelningen skedde med hjälp av en mobiltelefon som låg på bordet mellan oss för 

att ta upp ljud på bästa sätt. Alla intervjuer började med att syftet för studien förklarades och hur 

intervjun skulle genomföras. Lärarna fick också möjlighet att godkänna att intervjuerna användes 

till studiens resultat muntligt. Den första intervjun varade i ca 60 minuter. Ett grupprum användes 

som intervjuplats där det var förhållandevis lugnt. Den andra intervjun genomfördes i ett 

klassrum och tog ungefär 60 minuter. Den sista intervjun varade i ca 70 minuter. Lärarens 

hemklassrum användes som intervjuplats. Efter intervjuerna fick lärarna möjlighet att berätta 

eller fråga någonting ytterligare om de hade något att tillägga. Eftersom det var en 

semistrukturerad intervju användes följdfrågor under intervjuns gång. Det kunde t.ex. vara frågor 

av uppföljningskaraktär (Bryman, 2011). Det vill säga att frågor som ”vad menar du med det 

här?” använts. Även tolkande frågor användes i stor utsträckning för att förtydliga lärarnas svar 

som ”om jag förstår dig rätt så menar du xxx?”.  

6.6. Analysmetod  

Nedan kommer analys av dokument och intervjuer redogöras för.  

6.6.1. Analysmetod för dokument 

Dokumenten har enbart analyserats utifrån det som står skrivet om extra anpassningar eftersom 

frågeställningarna enbart gäller dem. Dessa extra anpassningar har sedan kategoriserat utifrån de 

specialpedagogiska perspektiven som står skrivna under teoriavsnittet. Hur de har kategoriserats 

har gjorts utefter olika kriterier. Dessa kriterier är utformade efter den teoretiska bakgrunden och 

beskrivs i tabell 1 nedan. Kriterierna är utformade genom en växelverkan. Det innebär att 

resultatet har lästs och tolkats i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. Det skulle kunna 

beskrivas likna en hermeneutisk spiral (Back & Berterö, 2015) där det insamlade materialet och 

teorin gett ny förståelse som sedan använts för att förstå fenomenet med kvalitetsarbete gällande 

extra anpassningar. Ett exempel på detta är att dokumenten använts för att få ny kunskap från 

lärarna vid intervjuerna. Den förförståelse som fanns vid första genomläsningen av dokumenten 

fördjupades och lästes igen med ny förförståelse från intervjuerna. Den valda teorin bidrog också 
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till att analysprocessen kunde fördjupas eftersom den också bidrog med någonting nytt som 

gjorde att analysen av dokumenten kunde förstås ur ett annat sammanhang.  

Differentierande extra anpassningar innebär att eleverna på något sätt har exkluderats från den 

vanliga undervisningen, t.ex. genom att sitta i ett grupprum tillsammans med klassläraren eller 

annan pedagog. Det kan ha skett både under skoltid och utanför skoltid. De anpassningar som har 

varit av differentierande karaktär har kategoriserats till det kategoriska perspektivet. Inkluderande 

anpassningar är sådana som sker inom ramen för den ordinarie undervisningen, t.ex. stöttning att 

komma igång eller liknande. Om anpassningarna varit av relationell karaktär har dessa placerats 

in under den relationella kategorin. Utifrån enbart det dokumenterade materialet har det varit 

svårt att utläsa något dilemmaperspektiv, därav finns det inga kriterier att uppnå. Dokumenten var 

kortfattat skrivna och för att dilemmaperspektivet skulle kunna gå att applicera skulle det behöva 

vidgas till ett större perspektiv, t.ex. jämföra med styrdokument eller liknande. I intervjuerna har 

dock ett dilemmaperspektiv gått att utröna.  

 Kategoriskt Relationellt Dilemma 

Kriterium 1 Differentierande 

anpassningar 

Inkluderande 

anpassningar 

- 

Exempel 1 ”Extra anpassning 

genom att elev träffar 

pedagog en gång per 

vecka” 

”stöd att komma 

igång med 

lektionsarbetet”  

- 

Tabell 1: analyskriterier och exempel från dokument.  

6.6.2. Analysmetod för intervjuer  

För att kunna analysera intervjuerna har inspelningarna lyssnats igenom flera gånger i sin helhet. 

Relevanta delar markerades och transkriberades sedan. För att avgöra vilka delar som var 

relevanta har teori och syfte tagits i åtanke. När intervjuerna har svävat bort från det som skulle 

undersökas har dessa delar valts att inte transkriberas. Vissa forskare menar dock att det är 

fördelaktigt att transkribera hela intervjuerna (se exempelvis Dahlgren & Johansson, 2015). Att 

det ändå valts att enbart transkribera vissa delar beror framför allt på tid samt att intervjuerna 

ändå lyssnats igenom flertalet gånger för att inte missa något viktigt. För att inte läsaren ska bli 

störd under läsning av resultat har hummanden från mig tagits bort i stor utsträckning. Lärarnas 
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svar har också textbearbetats för att förändra talspråk till skriftspråk, till exempel ”å” har 

bearbetats till ”och”. Även upprepande ord har raderats eftersom dessa inte har med innehållet att 

göra. Detta gjordes dels för läsarens skull och dels eftersom talspråk skulle kunna göra att lärarna 

uppfattas som mindre kompetenta. När transkriberingen var färdig har materialet arbetats flera 

gånger genom olika tabeller i Word. Först har intervjuerna skrivits in i tabeller för varje lärare där 

kategoriseringen påbörjades. Sedan användes ytterligare en tabell för alla intervjuer som var 

utformad efter kategorierna från ramverket, de specialpedagogiska perspektiven (se bilaga 3). Det 

fanns också utrymme för kommentar. För att bedöma under vilken kategori citaten skulle hamna 

skedde en växelverkan genom att läsa resultatet flera gånger samtidigt som teori togs i beaktande. 

Som vid analysen av dokumenten kan även detta liknas vid den hermeneutiska spiralen (Back & 

Berterö, 2015) där resultatet lästs igenom med ny kunskap och förståelse varje gång. Dels genom 

att bara använda resultatet men också genom att använda teorin som ramverk. Detta ledde till att 

flera kriterium framkom för varje kategori. För att hamna under en kategori behövdes minst ett 

kriterium uppfyllas. Om citaten har uppfyllt kriterium för två eller fler av olika kategorier har de 

använts i båda kategorierna. Kriterierna för det kategoriska perspektivet var differentierande 

anpassningar, bristfokus och att elev skulle anpassas till lärandesituation. Differentierande 

anpassningar eller undervisningsformer handlar om särskiljande lösningar där eleven arbetar 

enskilt tillsammans med lärare eller specialpedagog/lärare. Om eleverna har beskrivits som att de 

innehar en svårighet eller bristande kunskaper har de passat in under kriteriet för bristfokus. När 

lärarna har beskrivit att eleverna behöver träna för att komma i fatt t.ex. har detta klassificerats 

inom kriteriet elev anpassas till lärandesituation.  

Om citaten behandlade inkluderande anpassningar, miljö och sociala konstruktioner eller 

läraranpassning kategoriserades dessa under relationellt perspektiv. Inkluderande anpassningar 

eller undervisning handlar om att under den ordinarie lektionen anpassa så att alla elever kan 

delta inkluderat. Om eleven i särskilda utbildningsbehov ansågs vara i dessa på grund av faktorer 

i miljön eller sociala förutsättningar som t.ex. relationer har dessa uppfyllt kriteriet för miljö och 

sociala konstruktioner. När lärarna har beskrivit att det är de som ska anpassa sig efter elevernas 

behov har dessa hamnat under kriteriet för läraranpassning. 

Dilemmaperspektivet har tilldelats två kriterier. Dessa benämns som organisation kontra vilja och 

normalitet kontra olikhet. Om lärarna har påpekat hur de skulle vilja arbeta men inte funnit 
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möjlighet att göra detta på grund av olika anledningar har detta uppfyllt kriteriet för organisation 

kontra vilja. När lärarna talat om normalitet och påpekar att det kan vara svårt att se till alla 

elevers olikhet har dessa citat kategoriserats under normalitet kontra olikhet. I ett försök att 

tydliggöra kriterierna ytterligare har en tabell (tabell 2) konstruerats.  

 Kategoriskt Relationellt Dilemma 

Kriterium 1 Differentierande 

anpassningar/undervisning 

Inkluderande 

anpassningar/undervisning 

Organisation 

kontra vilja 

Exempel 1  ”vi har ju 

lågstadiesatsningen så det 

kommer in en vuxen som 

jobbar med dom lite 

enskilt eller att dom 

jobbar i par eller grupp 

eller på nåt sätt att man 

inte sitter i helklass” 

”man individualiserar 

liksom för alla elever hela 

tiden och det är ju en form 

av [...] man 

individualiserar och 

liksom anpassar det hör ju 

ihop och det är ju... ja som 

sagt man gör det hela 

tiden med olika saker” 

”jag kanske ska 

sätta ut extra 

anpassningen 

tidigare så men jag 

är ju sån här att jag 

vill att dom ska 

vara kvar och att 

dom ska vara i 

helheten och att det 

inte att jag åh jag 

ska ha en extra 

anpassning i mitt 

klassrum utan jag 

jobbar på ett visst 

sätt för att få dom i 

helheten och alla 

samma krav och 

det är en 

framgångsfaktor” 

Kriterium 2  Bristfokus Miljö/social konstruktion Normalitet kontra 

olikhet 

Exempel 2 ”hon har allmänt svårt och 

att hon behöver bli säkrare 

”jo men det är ju för att se 

saker som jag har gjort 

”kan vi ge barnen 

kan barnen få 
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på strategier om hur hon 

ska gå tillväga då kan 

hennes mattesvårigheter 

bli bättre” 

observationer då det är ju 

inte bara då tittar man inte 

så mycket på barnet 

egentligen utan då tittar 

jag ju på hur ser miljön ut 

här inne… vilken kontakt 

vilken relation har läraren 

till eleven alltså det är 

mycket på alla nivåer 

organisationsnivå hur ser 

det ut hur kan vi skulle vi 

kunna alltså hur ser den 

här organisationen ut för 

den här eleven passar det 

för den här eleven och hur 

ser gruppen ut vad finns 

det för liksom 

gruppkonstellationer hur 

ser dom ut och hur dom 

påverkar” 

utvecklas utifrån 

den nivå dom är på 

för det är ju lätt att 

skolan det är ju 

dom här ramarna 

liksom man ska ju 

ingå i dom här 

ramarna sen om 

man inte klarar det 

då är man ju en sån 

här en sån här elev 

som behöver extra 

anpassningar så är 

det ju och jag 

skulle ju önska att 

alla barn att de den 

här ramen eller vad 

man ska säga inte 

skulle vara så snäv 

utan det skulle vara 

mycket ut... alla 

barn har så mycket 

som är så bra men 

tyvärr hinner vi 

aldrig ta reda på 

det vi hinner aldrig 

få förståelse för 

våra elever fast jag 

tror att vi får det 

ganska bra på 
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grund av att dom är 

så få” 

Kriterium 3  Elev anpassas till 

lärandesituation  

Läraranpassningar   

Exempel 3 ”och det är väldigt viktigt 

att man är tydlig… att jag 

är tydlig som lärare till 

henne att det är såhär att 

du kommer att få jobba 

extra… du kommer att få 

slita en tid nu… kanske 

inte hela ettan eller tvåan 

eller liksom livet men 

alltså du behöver jobba 

och då måste du alltså…” 

”mm men på det viset tror 

jag dom har varit bra att 

man utgår från hans 

utvecklingsnivå den 

sociala utvecklingsnivån 

då man vet att man får 

göra det att man kan göra 

det då tycker jag det löser 

upp ganska mycket istället 

för att man går andra 

vägen och bara tvingar 

liksom eller såhär aa det 

funkar inte då är man mer 

följsam och förstår att jag 

förstår att det här är 

jobbigt just nu för dig aa 

och sådär” 

 

Tabell 2: Analyskriterier och exempel från intervjuer. 

6.7. Trovärdighet och tillförlitlighet  

Olika forskare använder olika begrepp för att bedöma kvaliteten på en studie. Validitet är ett 

sådant begrepp som handlar om att säkerställa att studien studerar det som är avsikten (Thornberg 

& Fejes, 2015). Andra begrepp som används är trovärdighet och tillförlitlighet. Om en studie är 

trovärdig och tillförlitlig beror på hur noggrann och systematisk forskningsprocessen varit 

beroende på datainsamling och analys (Ibid.). Detta har försökts säkerställas genom att 

intervjufrågorna var utformade efter syfte och frågeställningar. Att använda två datakällor kan 

också öka validiteten eftersom de kompletterar varandra. Systematiken i studien har försökts 



 

30 
 

påvisas genom en tydlig och transparent metod där läsaren kan följa hur datainsamlingen skett 

samt analysarbetet. Det skulle innebära att pålitligheten (Bryman, 2011) för studien säkerställs.  

6.8. Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav som bör följas vid en studie. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan kommer det beskrivas hur detta arbete uppfyller dessa krav.  

Alla deltagare i studien har informerats, genom mailkontakt, om studiens syfte och medgivit sitt 

samtyckande till att resultatet får användas i arbetet. De har också blivit informerade om att 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Därför 

uppfyller arbetet vetenskapsrådets informationskrav och samtyckeskrav. I arbetet förekommer 

inga namn eller personuppgifter på deltagarna eftersom allt anonymiseras. Även dokumenten 

som samlats in har anonymiserats för att inte någon ska kunna identifieras. Vissa delar i 

intervjuerna har tagits bort till förmån för att eleverna inte ska kunna identifieras, det kan handla 

om uppgifter som är av känslig karaktär, t.ex. om syskon eller liknande. Arbetet uppfyller således 

konfidentialitetskravet. Materialet som samlats in används enbart till studiens syfte. Det innebär 

att det efter att studien är avklarad så raderas allt. Detta gäller såväl ljudupptagning som 

dokument. Med detta sagt är även det fjärde kravet, nyttjandekravet, säkerställt.  

7. Resultat och Analys 
Nedan kommer resultatet för studien att presenteras. Det presenteras utifrån de två första 

forskningsfrågorna där perspektiv på elev och lärande kommer att ingå utifrån de tre perspektiv 

som beskrivits i teoriavsnittet. Under 7.1. med efterföljande underrubriker kommer resultatet för 

den insamlade dokumentationen redogöras för. Därefter under 7.2. med efterföljande 

underrubriker kommer intervjuerna att redogöras för. De sammankopplas sedan i en 

resultatdiskussion i diskussionsavsnittet.  

7.1. Dokumentation av extra anpassningar för elever i matematiksvårigheter  

Under den här rubriken kommer resultatet av den första forskningsfrågan att besvaras samt den 

tredje frågan. Det innebär att de extra anpassningar som dokumenterats kommer redogöras för, 

vilket utformas utifrån perspektiven. Det är fem extra anpassningar som dokumenterats och som 

kommer presenteras och analyseras.  
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7.1.1. Dokumenterade extra anpassningar i matematik kopplat till kategoriskt 

perspektiv 

Utifrån de extra anpassningar som finns dokumenterade kan tre förstås som av kategorisk 

karaktär. Det visar sig genom att särskiljande lösningar använts för att stötta eleverna i deras 

matematikutveckling. Dessa särskiljande lösningar sker enskilt antingen tillsammans med 

klassrumsläraren efter skoltid eller tillsammans med en annan pedagog under skoltid genom 

exempelvis lågstadiesatsning. Två av eleverna behöver enligt dokumenten träna på 

grundläggande färdigheter inom matematikämnet. Det ena behandlar talområdet 0-20 och det 

andra bl.a. tiokompisar. De extra anpassningarna skrivs in i elevernas IUP och kan se ut på 

följande vis:  

Dokument 1 

[elevens namn] kommer att få arbeta med pedagog på skolan vid ett par tillfällen i veckan 

under en period med start vecka 11. [elevens namn] kommer att träna grundläggande 

matematiska färdigheter såsom tiokompisar, dubblor m.m.  

Dokument 2  

Extra anpassning genom att elev träffar pedagog en gång per vecka till en början 4 

veckor. Matematik och talområdet 0-20.  

Utifrån dokumenten kan det tolkas som att det är färdighetsträning som lärarna anser att eleverna 

behöver. Det står dock inte utskrivet hur eleverna kommer få möjlighet att öva på dessa.  

Den tredje extra anpassningen som också står dokumenterad i elevens IUP behandlar läsning. 

Läraren förklarar dock under intervjun att läsningen har påverkat matematikundervisningen och 

därför används även den i resultatet. Anpassningen beskriver att eleven ska träffa en pedagog för 

lästräning med två olika pedagoger.  

 Dokument 3 

[elevens namn] får läsa med pedagog [pedagogs namn] vid ett tillfälle i veckan för att öva 

läsning […] från och med vecka 11 intensifierar vi de extra anpassningarna vilket innebär 

att [elevens namn] också kommer att få arbeta med skolans lågstadiesatsning [pedagogs 

namn] vid ett par tillfällen i veckan. [elevens namn] kommer främst att få lästräning.  
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Det går inte heller här att urskilja hur lästräningen genomförs under dessa tillfällen.  

7.1.2. Dokumenterade extra anpassningar i matematik kopplat till relationellt 

perspektiv  

Två dokument beskriver extra anpassningar som sker inkluderat i klassrummet och därför passar 

dessa anpassningar in i ett relationellt perspektiv. Det ena dokumentet är skrivet i elevens IUP 

medan det andra är inskrivet på ett separat papper. Den ena extra anpassningen som skrivits in är 

en anpassning där eleven ska få stöttning vid start av lektionen och under lektionens gång. Detta 

beskrivs i dokumentet med en kortare kommentar:  

Dokument 4  

Extra anpassning genom stöttning vid start av lektionsarbete och under lektionstid. 

I det andra dokumentet har anpassningarna skrivits in med hjälp av en kryssfunktion där valda 

anpassningar står ikryssade för berörd elev. Dessa anpassningar liknar till viss del den föregående 

anpassningen plus att eleven även ska få hjälp med struktur, få enskilda instruktioner och extra 

arbetsuppgifter.  

 Dokument 5 

- Stöd att komma igång med lektionsarbetet 

- Stöd att genomföra hela lektionsarbetet 

- Hjälp med struktur  

- Enskilda instruktioner, muntliga och/eller skriftliga 

- Extra arbetsuppgifter 

7.1.3. Dokumenterade extra anpassningar i matematik kopplat till 

dilemmaperspektiv 

Det har funnits för lite information i dokumenten för att kunna koppla dessa till ett 

dilemmaperspektiv. Ett avsnitt förs senare utifrån intervjuerna där skolors kvalitetsarbete 

presenteras i förhållande till ett dilemmaperspektiv.  

7.1.4. Sammanfattning av dokumenterade extra anpassningar i matematik  

Det som står dokumenterat gällande extra anpassningar kan anses vara relativt begränsat. Det är 

svårt att uttyda vad extra anpassningarna egentligen innebär enbart genom att analysera 
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dokumenten. Det som ändå går att uttyda är att tre av dokumenten behandlar anpassningar av 

differentierande karaktär, det vill säga att anpassningarna sker utanför den ordinarie 

undervisningen. Dessa har därför kategoriserats in inom det kategoriska perspektivet. Två av 

dokumenten behandlar stöttningar som sker inom den ordinarie undervisningen och kan därför 

klassificeras inom ett relationellt arbetssätt. Det har varit svårt att utläsa något utifrån ett 

dilemmaperspektiv enbart utifrån dokumenten.  

7.2. Lärares erfarenheter av extra anpassningar i matematik och dokumentation av extra 

anpassningar för elever i matematiksvårigheter  

Under det här delkapitlet kommer resultatet för forskningsfråga två och tre att besvaras. Det 

kommer göras genom liknande struktur som föregående avsnitt där lärarnas erfarenheter 

sammankopplas med kategoriskt, relationellt- och dilemmaperspektiv. Delkapitlet avslutas med 

en sammanfattning. Denna del av resultatet finns också sammanställt i bilaga 3.  

7.2.1. Lärares erfarenheter av kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik 

kopplat till kategoriskt perspektiv 

Lärarnas erfarenheter av kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik har vissa mönster. 

För denna del kommer resultatet som placerats under det kategoriska perspektivet att redogöras 

för utifrån hur lärarna arbetar med anpassningarna samt varför de arbetar på det sättet. Tre extra 

anpassningar är av särskiljande/differentierande karaktär där eleverna arbetar enskilt tillsammans 

med klassläraren eller annan pedagog utanför eller innanför skoltidens ramar. Detta tolkas som en 

kategorisk anpassning. Eleverna beskrivs som att de har en svårigheter och får under den tid som 

ges öva på t.ex. grundläggande färdigheter genom att räkna uppgifter, göra tester och använda 

olika typer av material eller andra hjälpmedel.  

Jamen… du… ja det vet ju inte jag… men alltså jag tror det är mycket mattepapper med 

enkla tal… dom har säkert också plockmaterial… dom kör lite på iPaden sådana 

mattespel… kanske bara säger dubblor till varandra muntligt också men alltså jag tror 

ganska vanlig matteundervisning fast det är en till en… 

Lärare 2 beskriver, i uttalandet ovan, extra anpassningen som en vanlig undervisning bara att den 

utförs en till en. Exakt vad eleven i fråga och pedagogen arbetar med vet hon inte exakt utan 

svarar på det som hon har sett. Eleven och pedagogen arbetar tillsammans för att öva upp de 

färdigheter som eleven anses sakna genom olika metoder. Även lärare 1 arbetar med konkret 
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material och anser att den här differentierande anpassningen ger ett bra tillfälle att öva på 

färdigheter.  

De arbetar med den här formen av anpassning eftersom eleverna behöver träna upp färdigheter 

inom matematikämnet. Ord som ”nöta” och ”automatisera” används för att förklara valet av 

anpassning. Eleverna beskrivs också behöva bli säkrare. Strategier är någonting som finns i ett 

flertal uttalanden av lärarna, att eleverna måste lära sig fungerande strategier för att kunna klara 

av matematikämnet både i dag och i framtiden. Lärarna hävdar att det är deras ansvar att träna 

upp elevernas strategier. I nästa uttalande beskriver läraren att om eleven blir säkrare på strategier 

kommer den också kunna utvecklas. Eleven beskrivs ha en svårighet som ska förbättras genom 

träning.  

Hon har allmänt svårt och hon behöver bli säkrare på strategier om hur hon ska gå 

tillväga… då kan hennes mattesvårigheter bli bättre 

Det finns ett återkommande tema inom det som har kategoriserats som kategoriskt att eleverna 

beskrivs inneha en svårighet, oavsett om det är en koncentrationssvårighet eller en 

matematiksvårighet. Två av lärarna beskriver också att den extra anpassningen kan vara ett medel 

för att ta reda på varför eleven uppvisar svårigheter inom ämnet. Lärare 1 säger ”nu försöker jag 

titta först var svårigheten är”. Eftersom denna elevs extra anpassning sker exkluderat från 

klassrummets ramar kan det tolkas som att läraren försöker finna svårigheten inom eleven. Det är 

frånkopplat från lärandemiljön. Många uttalanden använder ett sådant språk, att eleven innehar en 

svårighet. En lärare beskriver hur de har arbetat när de kom fram till att en elev behövde en extra 

anpassning. Citatet visar att läraren först upptäckte att eleven inte hade befästa kunskaper som 

behövdes och sedan vid samtal med föräldrar får hon också bekräftat att eleven har en långsam 

inlärningskurva.  

För att jag såg i den dagliga undervisningen att det var grunderna som inte var befästa… 

det är nog bara det… nej för hon räknar fem plus två och hon kunde inte det… vanliga 

grunder… och sen när jag har pratat med hennes föräldrar så har dom berättat att hon har 

väldigt svårt att lära sig saker… alltifrån att cykla, spela trumpet […] så hon har väldigt 

lång tid för inlärning och föräldrarna märker att det speglar sig i skolämnen […] nej men 

man märkte att hon var svag i matte helt enkelt… det är jättesvårt att sätta ord på det 



 

35 
 

När lärarna arbetar fram dessa extra anpassningar beskriver två av dem att de ibland använder 

elevhälsans hjälp för att få fram rätt anpassningar. De menar också att det kan vara svårt att få 

tillgång till resurser. Resurserna tilldelas andra elever som upplevs ha svårare svårigheter fastän 

lärarna skulle vilja ha hjälp med elevens utveckling. Det specialpedagogiska stödet lärarna vill ha 

beskrivs framför allt som en hjälp till eleven och inte som en resurs för att anpassa i 

undervisningssituationen. Det kan tolkas som att det är elevens svårighet som ska förbättras 

genom det specialpedagogiska stödet. Läraren vill hjälpa eleven snabbt och använder därför sin 

egen tid för att ge eleven intensiv stöttning efter skoltid.  

Jag skulle vilja ha hjälp av specialpedagogerna… att dom kommer och hjälper henne. Det 

här blev en sen extra anpassning och jag insåg ju att alla resurser som sitter i huset nu 

sitter på elever som har… och hon kanske inte är den svagaste heller så men jag vill ju 

hjälpa.   

I vissa fall är inte den extra anpassningen direkt kopplad till matematiksvårigheter utan 

svårigheterna uppstår eftersom eleven beskrivs ha t.ex. koncentrationssvårigheter eller 

lässvårigheter. Lärare 3 beskriver hur klassläraren på skolan dokumenterar extra anpassningar 

och varför eleven har fått en extra anpassning. Eleven beskrivs inte ha några direkta svårigheter 

kopplade till matematikämnet men har en koncentrationssvårighet som gör att denna inte kan 

prestera som förväntat. Eleven beskrivs till och med ha lätt för matematikämnet. Anpassningen 

för denna elev kommer beskrivas mer utifrån ett relationellt perspektiv. Att det ändå 

kategoriserats under kategoriskt perspektiv beror på hur eleven beskrivs. Eleven har svårigheter. 

Ja [klasslärarens namn] har ju den här [visar dokument]… här har han en pricklista som 

han kryssar för vad han jobbar med och sen skriver han kommentarer i den rutan och 

också det specifika ämnet… vad det är som han jobbar med och så… i det här fallet så 

handlar det mycket om koncentrationsbeteendesvårigheter… lite sådana sociala 

svårigheter… här handlar det inte så mycket om svårigheterna i själva ämnet […] den här 

eleven har lätt för matematik men har svårt att utföra och hålla i… 

Även lärare 1 beskriver en elev med koncentrationssvårigheter som får extra anpassning inom 

ordinarie undervisning och i likhet med lärare 3 beskrivs eleven som att den inte har några 

matematiska svårigheter utan att det är koncentrationen som försvårar för eleven och att den 
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därför behöver en extra anpassning i matematikämnet. Läraren förklarar i citatet varför eleven 

behöver stöttningen den får utifrån att eleven har en koncentrationssvårighet.  

Han har ändå en annan automatisering men koncentrationssvårigheten finns och då 

behöver vi ha den här stöttningen 

Lärarna beskriver att skolorna inte har några direkta kriterier för att en elev ska få en extra 

anpassning. De sätts in när det finns en risk att eleven inte klarar kunskapskraven. Två av lärarna 

beskriver att de arbetar med Skolverkets bedömningsmaterial och även andra tester från 

Skolverket för att se hur eleverna ligger till. Märker de då att eleverna inte klarar av dem som 

förväntat sätts en extra anpassning in. Lärare 1 säger på följande vis:  

Just nu… kriterier… så ska vi gå efter bedömningsmaterialet… det är jättebra… så kan 

dom inte ramsräkna och kan dom inte begreppen och kan dom inte stegräkna och 

uppdelning av tal… 

Det kan tolkas utifrån resultatet under denna kategori att lärarna ser att det finns svårigheter hos 

eleverna som gör att de får svårt i matematikämnet, det behöver inte enbart vara att eleven har 

bristande matematikkunskaper. Anpassningarna för eleverna med koncentrationssvårigheter är 

dock utformade så att de ryms inom ramen för den ordinarie undervisningen. Eleverna som 

beskrivs behöva träna (räkna eller läsa) och automatisera kunskaper får anpassningar utanför 

ordinarie undervisning. Det skulle kunna indikera, utifrån materialet, att elever som har andra 

svårigheter än koncentration oftare exkluderas ur klassrummet.  

7.2.2. Lärares erfarenheter av kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik 

kopplat till relationellt perspektiv 

Under det relationella perspektivet är anpassningarna sådana som sker inkluderat i klassrummet. 

Det framkommer även under intervjuerna att det sker många anpassningar i klassrummet som 

inte är dokumenterade. En lärare beskriver det som att de anpassar och individualiserar hela tiden 

för alla elever på olika sätt i klassrummet. Det finns också en sammanhängande syn av att arbeta i 

helklass även om det kanske enbart är en elev som behöver träna extra på någonting. Lärare 2 

beskriver det på följande sätt:  

Sen kan jag känna att även fast det bara är två som har svårt med tiokompisar till exempel 

så kan jag mycket väl börja en mattelektion så för alla […] ska vi jobba med digital tid då 
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börjar vi ju alltid med hel och halv… kvart… alltså man har en liten kort genomgång så 

man ser att alla är med… att man liksom repeterar 

Även lärare 3 beskriver att de kan arbeta med samma område för alla elever.  

Men vi tittar ju mycket på vad barnen behöver nu… det här märker vi och så hittar vi ju 

någonting som vi jobbar med… och då blir det ju till samtliga samma sak… om man 

märker till exempel att den här eleven har jättesvårt nu med det här… jamen då kör vi 

med dom här nu ett tag så att då får ju alla med sig av det fast det kanske är en elev främst 

som behöver träna på det 

Lärarna arbetar således med anpassningar hela tiden under hela skoldagarna som sker inkluderat i 

klassrummet där de utgår från elevernas behov. För att ta reda på vilka behov det finns beskriver 

lärare 3 att de arbetar med observationer. I observationerna tittar läraren framför allt på faktorer i 

elevens miljö som kan påverka lärandesituationen. Läraren beskriver från ett tydligt miljöfokus 

som stämmer väl in på det relationella perspektivet. När läraren får frågan varför observationer är 

ett bra sätt att använda sig av beskrivs det såhär:  

Jo men det är ju för att se saker som jag har gjort observationer… då tittar man inte så 

mycket på barnen egentligen utan då tittar jag på hur miljön ser ut här inne… vilken 

relation har läraren till eleven alltså det är mycket på alla nivåer… organisationsnivå… 

hur ser den här organisationen ut för den här eleven… passar det för den här eleven och 

hur ser gruppen ut… vad finns det för gruppkonstellationer… hur ser dom ut och hur 

påverkar dom och så kan man tänka… det är mycket sådana saker jag tittar på 

observationen… och sen så naturligtvis tittar man ju på individnivå också då 

Det kan tolkas utifrån uttalandet att läraren vill få en helhetsbild över elevens situation i skolan 

innan en extra anpassning bestäms. Detta till skillnad på det som beskrivits under det kategoriska 

perspektivet där eleverna innehar svårigheten. Läraren beskriver också att eleven som har en 

extra anpassning har den på grund av att eleven har det svårt med de sociala aspekterna i skolan 

fastän den kan matematik egentligen. Det är faktorer i miljön som påverkar elevens situation.  

Alla tre lärare beskriver att det är viktigt att tänka på hur lektionerna struktureras upp och hur 

lärarna arbetar i klassrummet för att få med alla elever i undervisningen. ”Sen är det jättemycket 

med hur man lägger upp och hur man jobbar och hur man får med helheten” säger lärare1. Lärare 
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2 hävdar att om läraren förebygger rätt i klassrummet från början så kommer inte extra 

anpassningar behövas. Läraren åsyftar till att lärarna ofta arbetar med extra anpassningar men 

inte benämner de så. Det sker ett förebyggande arbete hela tiden i klassrummet och om det 

arbetet är tillräckligt bra så skulle de inte behöva några extra anpassningar alls.  

Många gånger så har man det ändå fast man aldrig nämnder det för att inte komma dit… 

man förebygger kan man säga… om jag förebygger rätt i klassrummet då behöver vi 

aldrig ha några extra anpassningar och vi behöver inte komma till åtgärdsprogram utan då 

ordnar vi ju det innan 

De två extra anpassningar i den här kategorin gäller stöttning under lektionens start och gång. 

Lärare 1 beskriver stöttningen som att den börjar gälla när eleven ska börja arbeta enskilt i 

matematikboken efter en genomgång exempelvis. Då måste läraren sätta sig vid eleven eftersom 

eleven beskrivs ha svårt att slå upp boken och börja arbeta.  

Sen kommer man och säger såhär… att nu ska vi på sidan nittiotre… där måste jag gå 

direkt… där börjar extra anpassningen… gå fram dit poff sätta mig och sen så han 

kommer igång… Starten och sen då [ohörbart] för det är det här med att få upp sidan… 

förmågan att slå upp boken… förmågan att starta  

Även den lärare 3 som har ungefär liknande anpassningar i klassen beskriver anpassningen som 

att eleven behöver få ett mål uppsatt och att det skulle kunna fungera som beting för eleven, en 

morot att sträva efter. Läraren beskriver också att det är viktigt att föra tillbaka eleven och 

påminna om målet under lektionens gång för att eleven ska kunna slutföra uppgifterna.  

Det är ju det här att om man har ett litet mål för den här lektionen… att man ger stöd för 

att det här målet ska uppnås liksom att man är med och pushar på och visar att aa just det 

det var hit du skul… eller det var det här du skulle prova på eller att man är med och 

stöttar till det här målet så att det inte ta tillbaka och om vi säger att eleven springer runt 

eller börjar med någonting annat att i lugn och ro försöka föra tillbaka 

Läraren beskriver varför elevens anpassningar är bra genom att påpeka vikten av att arbeta utifrån 

elevens utvecklingsnivå och arbeta med små anpassningar. Det är också viktigt, menar läraren, att 

vara följsam och lyssna in eleven istället för att tvinga eleven tillbaka till en situation denne 

tycker är jobbig.  
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Men på det viset tror jag dom har varit bra… att man utgår från hans utvecklingsnivå… 

den sociala utvecklingsnivån då man vet att man kan göra det då tycker jag det löser upp 

ganska mycket istället för att man går andra vägen och bara tvingar… det funkar inte då… 

är man mer följsam och förstår att… jag förstår att det här är jobbigt just nu för dig…  

Lärarna arbetar i samarbete med kollegor för att diskutera elever och deras anpassningar. Detta 

kan ske innan anpassningarna sätts in eller som ett utvecklande arbete om anpassningarna inte 

räcker till. Lärare 1 säger att de i första hand observerar i klassen eller diskuterar med arbetslaget 

för att, om det inte sker en förbättring, sedan gå vidare till elevhälsan. 

Ja då måste man ju gå vidare och sen få så att eleven får mer hjälp och stöttning… först 

kanske i arbetslag eller tittar i klassen sen blir det elevhälsa och vad kan vi göra då för den 

här eleven. 

7.2.3. Lärares erfarenheter av kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik 

kopplat till dilemmaperspektiv 

Från intervjuerna har det uppkommit två dilemman med extra anpassningar som kategoriserats in 

under dilemmakategorin. Ett dilemma är hur organisationen fungerar kontra hur läraren skulle 

vilja arbeta. Lärare 1 är exempelvis emot exkludering. Hon tror att det är viktigt att arbeta 

inkluderat i klassrummet med helheten. Svårigheten med detta kan dels vara att eleven behöver 

en anpassning som är exkluderad från klassrummet för att läraren ska få tid att arbeta med eleven. 

Läraren som har 28 elever i klassen tycker det är svårt att få tiden att räcka till för eleven som 

anses behöva mer färdighetsträning. Då är en exkluderande lösning något läraren får använda sig 

av eftersom denne får mer tid tillsammans med eleven och kan se hur eleven arbetar och tänker.  

Jag tror inte på exkludering… jag tror på inkludering… hur gör jag inne i mitt klassrum… 

hur ska jag få med dom här på banan så att jag verkligen… det går ju inte alltid att undgå 

att ha en extra anpassning, ibland behövs det ju […] jag ser hur hon gör för jag får ju 

mycket bättre tid att sitta med henne än när man har 28 stycken i klassrummet.  

Ett annat dilemma kan tolkas innehålla en normalitetsproblematik. Det är lärare 3 som beskriver 

detta. Läraren beskriver att ramarna som finns i skolan ibland är för strama vilket gör att 

elevernas olikhet och möjlighet att utvecklas från sin nivå försämras. Det kan tolkas som att det 

finns en underliggande kritik mot skolsystemet som sådant där extra anpassningar egentligen inte 
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borde vara nödvändiga eftersom lärarna inte får möjlighet att ta vara på elevernas olikheter. Dock 

eftersom de är så få elever i deras klass så tror hon ändå att de har större möjligheter till detta än 

andra större skolor.  

Kan barnen få utvecklas utifrån den nivå dom är på… för det är ju lätt att skolan… det är 

ju dom här ramarna… man ska ingå i ramarna… sen om man inte klarar det då är man en 

sådan här elev som behöver extra anpassningar och jag skulle ju önska att alla barn… att 

den här ramen eller vad man ska säga… inte skulle vara så snäv utan det skulle vara 

mycket ut… alla barn har så mycket som är så bra men tyvärr hinner vi aldrig ta reda på 

det… vi hinner aldrig få förståelse för våra elever… fast jag tror att vi får det ganska bra 

på grund av att dom är så få 

7.2.4. Sammanfattning av lärares erfarenheter av kvalitetsarbete med extra 

anpassningar i matematik.  

Lärarnas erfarenheter har speglats utifrån de specialpedagogiska perspektiven. Det kan efter 

genomgång av resultatet tolkas som att lärarna ofta talar om eleverna ur ett kategoriskt 

perspektiv, eleven har svårigheter. Detta gäller även om anpassningen är av relationell karaktär. I 

vissa fall talar de även ur ett relationellt perspektiv där klassrumsmiljö samt sociala kontakter tas 

hänsyn till vid framtagning av extra anpassningar. Observationer är en metod som en lärare 

använder sig av. Vid de flesta fall lärarnas erfarenheter kan kopplas till det relationella 

perspektivet har detta att göra med anpassningar som inte är dokumenterade. Det kan handla om 

arbete i klassrummet med alla elever fastän det enbart är några som behöver stöttning, repetition 

eller enbart arbeta med tydlighet och struktur. Anpassningarna som är av kategoriska karaktär har 

behandlat färdighetstränande aktiviteter där eleverna ska automatisera färdigheter med hjälp av 

repetition och arbeta med olika typer av material. Detta görs eftersom eleverna inte anses ha 

befäst kunskaper som behövs för att klara av matematikämnet. De anpassningar som är av 

relationell karaktär handlar mer om stöttning under lektionens gång där eleven beskrivs ha 

svårigheter med koncentrationen. Att lärarna arbetar med anpassningar av kategorisk karaktär 

kan ha sin utgångspunkt i att läraren får mer tid med eleven. Detta blir dock ett dilemma eftersom 

det finns en vilja av att arbeta med mer inkludering. En lärare anser också att arbeta med extra 

anpassningar ibland blir stigmatiserande och skulle önska att normalitetsramarna var bredare än 

de är i dagsläget.  
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8. Diskussion  
I det här kapitlet kommer först en sammanfattning av huvudresultaten presenteras i korthet. 

Resultatet kommer sedan diskuteras i en resultatdiskussion där resultatet återkopplas till teorin 

och litteraturgenomgången. Det efterföljs av en metoddiskussion där metodval kommer 

diskuteras utifrån för- och nackdelar. Konsekvenser för undervisning följer därefter för att avsluta 

med ett kort stycke om vidare forskning.  

8.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i 

matematik genom att undersöka dokument samt intervjua lärare om deras erfarenheter. Detta 

analyserades sedan utifrån specialpedagogiska perspektiv för att ge en bild av vilken syn på 

eleven och lärande detta tyder på. Skolorna som varit utgångspunkt för studien har använt sig av 

IUP:er för att skriva in elevens extra anpassningar eller i ett dokument utanför IUP. Fem 

dokument insamlades för analys. Huvudresultaten av studien är; Tre dokument behandlade extra 

anpassningar av kategorisk karaktär. Dessa handlade om färdighetsträning samt lästräning 

tillsammans med en pedagog utanför klassrummet. De två övriga dokumenten var av relationell 

karaktär där stöttningen beskrivs ske inom ordinarie undervisningens ramar. Lärarnas 

erfarenheter av kvalitetsarbete har också analyserats utifrån de specialpedagogiska perspektiv 

som beskrivits i teoriavsnittet. De arbetar utifrån vad eleverna behöver vilket dels kan vara 

kopplat till ett bristtänkande där eleven beskrivs inneha en svaghet inom något område som 

behöver tränas upp eller utifrån koncentration och sociala svårigheter som går att återfinna i 

miljön. Vad som sker i klassrummet beskrivs som viktigt men är inte något som skrivs in i de 

extra anpassningarna.  

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att en extra anpassning sätts in när det finns en risk 

att eleven inte kommer klara av kunskapskraven i matematik, vilket ofta mäts genom olika 

kunskapstester. Vilka svårigheter eleven uppvisar verkar framför allt hänvisas till att eleven har 

en svårighet inom ämnet eller med koncentrationen. De extra anpassningarna är av både 

relationell och kategorisk karaktär. Relationella anpassningar tilldelas elever som uppvisar 

svårigheter med koncentrationen medan kategoriska anpassningar tilldelas elever som uppvisar 

svårigheter inom ämnet. Lärarna arbetar ofta med anpassningar i klassrummet utan att dessa finns 

dokumenterat, dessa anpassningar är mer av relationell karaktär, t.ex. har en repeterande 
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genomgång eller låter eleverna ha tillgång till konkret material. Det innebär att de relationella 

anpassningarna som ändå faktiskt sker inte i lika stor utsträckning dokumenteras. En extra 

anpassning ska dokumenteras i elevens IUP vilket dessa anpassningar inte görs. En effekt av 

detta skulle kunna bli att dessa anpassningar inte synliggörs i samma utsträckning och en skev 

bild av skolan och deras arbete med elever i särskilda undervisningsbehov i matematik.   

8.2. Resultatdiskussion 

Specialpedagogik förstås som ett tvärvetenskapligt område (Magne, 2006). Det finns också olika 

perspektiv inom specialpedagogiken som påverkar hur det mesta inom specialpedagogiken ses på 

(Nilholm, 2007). T.ex. kan det påverka synen på elev och lärande i skolan. Det är någonting som 

har legat till grund för analysen som gjorts i den här studien gällande kvalitetsarbete med extra 

anpassningar i matematik. Resultatet har därför kategoriserats in inom dessa specialpedagogiska 

perspektiv för att kunna göra en djupare analys av området. Det kan vid en första anblick verka 

som att kvalitetsarbetet ofta är utformat efter ett kategoriskt perspektiv. Det innebär att fokus 

framför allt riktats mot eleven som individ (Emanuelsson et al., 2001). Vissa av anpassningarna 

kan därför ses fungera som ett sätt att kompensera elevens svårigheter, t.ex. där eleverna beskrivs 

inte inneha grundläggande färdigheter och behöver färdighetsträna dessa för att kunna uppnå 

kunskapskraven. De elever som beskrivs vara i mer matematiska svårigheter har extra 

anpassningar av kategorisk karaktär. Det vill säga differentierande anpassningar. Ahlberg (2013) 

menar dock att stöttning inom kategoriskt perspektiv oftast förmedlas av speciallärare. Det verkar 

dock inte vara fallet i de skolor som analyserats här. Vissa lärare skulle dock vilja ha stöd av 

specialpedagog, eller annan resurs, som ska riktas mot att stötta upp och hjälpa eleven.  

När lärarna talade om att arbeta med hela klassen för att hjälpa enskilda elever har dessa 

kategoriserats inom det relationella perspektivet. Eleven kan i vissa fall fortfarande sägas 

beskrivas utifrån ett kategoriskt perspektiv men hur de arbetar för att fånga upp eleverna kan i 

vissa fall beskrivas utifrån ett relationellt perspektiv. Ahlberg (2013) beskriver att stödinsatserna 

inom ett relationellt perspektiv kopplas till den ordinarie undervisningen vilket lärarna beskriver 

att de gör. Det som är intressant att notera är dock att många gånger talar de om anpassningar 

som inte finns inskrivna i dokumenten. Kanske skulle det kunna gå att tolka som att det inte alltid 

behövs specialpedagogiska insatser. Nilholm (2007) beskriver att det relationella perspektivet är 

kritisk mot specialpedagogik som sådant. Det vore lite väl långsökt att säga att lärarna var 



 

43 
 

kritiska till specialpedagogik men genom att de försöker påvisa att det går att förebygga rätt i 

klassrummet så skulle det inte behövas specialpedagogiska insatser av den karaktären.  

En intressant aspekt som gått att utröna är det dilemmaperspektiv som ändå har kommit fram. Det 

finns en önskan om att arbeta på ett relationellt sätt men faktorer i organisationen gör det mindre 

möjligt att göra detta. Lärarna är medvetna om de svårigheter som ändå kan uppkomma för 

eleverna i skolmiljön och har en strävan om att inkludera alla i klassrummet. Organisationen 

möjliggör dock inte detta för alla. Tiden räcker inte till. Lärarna får mer tid tillsammans med en 

enskild elev i en exkluderande miljö än om de skulle arbeta alla i klassrummet t.ex. Eleverna ska 

fortfarande uppnå samma kunskaper. Detta beskriver Nilholm (2007) som det största dilemmat i 

skolan. Det finns också ett dilemma kring reformen extra anpassningar som sådant. Det beskrivs 

som att det gör att normalitetsramarna minskas och att om en elev inte faller inom dessa ramar så 

tilldelas den en extra anpassning. Problematiken i detta kan tolkas som att det finns en önskan om 

att alla elever ska få vara olika, likt det som det relationella perspektivet förespråkar, men att 

styrdokumenten och skolorganisationen inte alltid möjliggör detta.  

De extra anpassningar som funnits dokumenterade är sådana som Skolverket (2014) beskriver, 

t.ex. stöd att komma igång, färdighetsträning och särskilda läromedel. Det skulle kunna tyda på 

att Skolverkets riktlinjer nått ut till skolorna och att de försöker arbeta utefter dessa. En intressant 

aspekt som framkommit från resultatet är att de elever som uppfattas ha mer svårigheter kopplade 

till matematikämnet också är de som får stöttning av mer kategorisk karaktär. Det vill säga att de 

oftare exkluderas ur klassrummet. Eftersom det är färdighetsträning som sker vid dessa tillfällen 

(automatisering och träning) följs Skolverkets riktlinjer. Skolverket (2014) hävdar dock att extra 

anpassningar oftast ska gå att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen vilket den 

här typen av anpassning inte gör. Det skulle kunna tolkas som att reformens intention med extra 

anpassningar i vissa fall inte stämmer överens med vad som sker i klassrummen i olika skolor 

eftersom resultatet visade att flera av de dokumenterade extra anpassningarna sker utanför 

ordinarie undervisning. Att det ser ut på detta sätt skulle kunna återkopplas till 

dilemmaperspektivet som Nilholm (2007) beskriver. Det kan tolkas som att det finns en intention 

som kommer ovanifrån om att skolor i första hand bör arbeta inkluderat och på ett relationellt 

sätt. Förespråkarna för dilemmaperspektivet menar dock att det finns en hel del bra att hämta från 

det relationella perspektivet men anser att det är ett utopiskt sätt att tänka (Nilholm, 2007). 
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Utbildningssystemet är motsägelsefullt i sig självt och det är viktigt att ha detta i åtanke. Även 

om det kan tolkas som att Skolverket förespråkar ett relationellt perspektiv där de flesta elever 

ska kunna uppnå kunskapskraven i en inkluderad miljö kan det finnas faktorer som gör att en 

differentierad anpassning är att föredra. Det kan vara så att det är just en sådan anpassning som 

eleven behöver för att klara av kunskapskraven. Om det är så att undervisningen ska 

individanpassas för varje elev samt att de flesta anpassningar ska kunna ske inom ramen för 

undervisningen finns där ett dilemma: Elevens behov kontra inkluderingsintentionen. Inkludering 

kan ändå vara sådant som lärarna vill arbeta med i större utsträckning, t.ex. lärare 1, men anser att 

en differentierande lösning krävs för den specifika eleven. Vidare visar resultatet att det arbetas 

med anpassningar inkluderat i klassrummet även för dessa elever med skillnaden att 

anpassningarna inte dokumenteras, t.ex. som att ha genomgångar med repetition. Det skulle 

kunna bero på att det är en sådan vanlig del i lärarnas arbete att de inte ser dessa som några extra 

anpassningar utan enbart anpassningar i allmänhet, sådant som de alltid gör i sina klassrum. Som 

en lärare beskrev det att de alltid individualiserar och anpassar utefter behov och lektion. Det blir 

då intressant att fundera över syftet med dessa extra anpassningar och när en anpassning övergår 

till en extra anpassning. Dessa anpassningar blir således också av mer relationell karaktär. Även 

eleverna som ansågs ha koncentrationssvårigheter fick stöttning som faller inom ramen för det 

relationella perspektivet. Det skulle kunna tolkas som att elever som upplevs ha 

koncentrationssvårigheter enklare går att stötta inom ramen för den ordinarie undervisningen. De 

behöver inte färdighetsträna utan helt enkelt få hjälp att komma igång med lektionsarbetet, vilket 

sker naturligt i klassrumssituationen.  

De extra anpassningar som fanns dokumenterade berörde färdighetsträning samt stöttning under 

lektionen. Vid förklaring av vad färdighetsträning innebär beskrevs det som att eleven satt 

tillsammans med klasslärare eller annan pedagog där de arbetade med konkret material, iPad, 

övningspapper eller liknande. Att arbeta med konkret material eller andra representationsformer 

för att hjälpa SUM-eleven verkar vara en metod som även tidigare forskning anser är en 

fungerande metod (se t.ex. Engström & Magne, 2006; Jitendra et al., 2016; Shin & Bryant, 2015). 

Malmer (2002) menar att praktiskt material aktiverar fler kroppsdelar vilket gör att 

begreppsförståelsen ökar. Det kan således anses vara en effektiv anpassning för elever som anses 

vara i behov av extra anpassningar. Även att tekniska hjälpmedel framkom som anpassning kan 

också härledas tillbaka till tidigare forskning. Det är ett fenomen som blir allt större i 
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undervisningssyfte och ofta i förhållande till elever som kämpar med matematikämnet (Ok & 

Bryant, 2016). Det verkar framför allt vara kopplat till aritmetik och talförståelse (Yang & Lin, 

2015; Ok & Bryant, 2016; Syah et al., 2016; Burns et al., 2012; Fien et al., 2016; Nusir et al., 

2012). Utifrån resultatet verkar det även som att det var framför allt inom aritmetiken som det 

tekniska hjälpmedlet användes eftersom eleverna behövde träna och automatisera. Det ter sig 

således relativt naturligt att tekniken används som medel för att utveckla elevernas matematiska 

kunskaper. Dels med tanke på den utveckling som finns i samhället och dels för att det verkar 

finnas stöd i forskning som visar att det ändå anses vara en effektiv metod. Den typen av 

anpassning skulle också kunna liknas vid småstegs- och drillningsmetoden som Magne (2006) 

beskriver användes innan andra världskriget i stor utsträckning. Vissa av de extra anpassningarna 

skedde exkluderat från klassrummet tillsammans med lärare eller annan pedagog på skolan. En 

del av det arbetet var att undersöka vilka svårigheter eleven verkade ha för att kunna stötta upp 

och lära strategier samt hjälpa eleven att automatisera viktiga delar i matematiken. Det skulle 

kunna liknas vid den individuella stöttning som Holmes och Dowker (2013) undersöker i deras 

studie. Deras resultat visade också att detta var en effektiv metod för att stötta eleverna i deras 

aritmetikutveckling. Lärarnas användning av den här typen av stöttning i skolorna som 

undersökts skulle därför kunna hjälpa eleverna i deras aritmetikutveckling, vilket också skulle 

kunna vara den svårighet som eleverna beskrivs vara i (grundläggande brister). Tydlighet och 

struktur framkom som en del av resultatet inom det relationella perspektivet. Detta var dels 

kopplat till tydlighet mot eleven, tydliga dagsstrukturer, men också struktur över 

matematikundervisningen. Detta var den anpassning som oftast inte stod med i elevernas 

dokument om extra anpassningar utan något som skedde naturligt i klassrummet. Även Doabler 

och Fien (2013) anser att tydlighet och struktur är en viktig del i matematikundervisningen och 

för elever som är i matematiksvårigheter. Den tydliga undervisningen beskrivs utifrån Doabler 

och Fien inneha tre dimensioner där läraren modellerar, repeterar och ger återkoppling till 

eleverna. Det går inte att utifrån resultatet se om lärarna använder den här systematiken i deras 

undervisning. För att kunna se det skulle en klassrumsobservation vara att föredra. Det går dock 

att anta att lärarna använder delar av detta i deras undervisning. Det har t.ex. framkommit att 

lärarna repeterar i genomgångar för alla elever. Något som inte uppkommit från resultatet är 

kognitiv stöttning. Det betyder inte att det inte är något som används för att anpassa 
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undervisningen för elever i matematiksvårigheter utan det kan bara varit så att detta inte 

uppkommit i förhållande till extra anpassningar.   

8.3. Metoddiskussion 

Metoden som använts för den här studien ansågs passa studiens syfte och frågeställningar. Det 

finns dock alltid saker som kan gå fel och som skulle kunna behöva förbättras. Därför kan det 

anses viktigt att diskutera detta i en metoddiskussion för att påvisa vilka förbättringsområden som 

finns samt att lyfta det som har varit bra. För den här studien har systematik varit ett ledord. Detta 

har gällt såväl datainsamling som analys av materialet. Det är också viktigt att det finns en 

genomskinlighet i metodavsnittet så att om studien skulle upprepas kan detta genomföras på 

ungefär samma premisser (Bryman, 2011). Denna genomskinlighet har försökts påvisas i den 

skrivna metoden där det tydligt redogörs för hur materialet samlats in samt hur det har 

analyserats, det sistnämnda med hjälp av tabeller exempelvis. Att försöka hålla sig objektiv och 

värdeneutral till det insamlade materialet kan anses vara viktigt men kan vara en omöjlighet 

(Bryman, 2011). Bryman menar att värderingar kan framkomma vid analys, metodval, teorival 

etc. Vid den här studien behandlas människor och deras upplevelser och det kan därför vara lätt 

att skapa en närhet till materialet vilket skulle kunnat påverka resultatet i någon mening. Detta 

har försökts att motverkas genom att tydligt redovisa i analysmetoden hur materialet använts vid 

analys, samt att materialet genomgåtts grundligt flera gånger för att kategorisera och kategorisera 

igen för att undvika känslomässiga missar. Det är också viktigt att ha i åtanke att jag är ovan 

intervjuare och därför kan ha missat att ställa frågor för att fördjupa lärarnas resonemang. Ju fler 

intervjuer som gjordes desto ”bekvämare i kläderna” blev också jag, vilket kan ha medfört att 

mest användbart material har utkommit från den tredje och sista intervjun. Det är dock viktigt att 

poängtera att samma intervjuguide använts till alla deltagare i intervjuerna och därför torde det 

inte vara så att resultatet påverkats på grund av det. Det som kan ha blivit olika beroende på 

intervju är följdfrågorna som ställts.  

En intressant kunskap som inte sammanföll med metodvalet men som ändå är viktigt att ta upp är 

de organisatoriska bitarna av hur de dokumenterar de extra anpassningar på skolorna. På ett par 

av skolorna använder de t.ex. mallar som är förutbestämda av kommunen där de skriver in de 

extra anpassningar som finns. Det var ingenting lärarna hade någonting att säga till om och kunde 

inte kategoriseras in i vald teorimodell. Om en annan analysmetod hade använts av en mer 
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induktiv karaktär, t.ex. fenomenologi skulle det kunnat vara så att även denna kunskap hade 

kunnat inkluderas. Det är dock inget som återkopplas till matematikämnet utan är mer allmänt om 

hur extra anpassningar dokumenteras och därav har det inte påverkats studiens trovärdighet. Det 

skulle dock kunna användas för att forska vidare kring hur organisationen faktiskt ser ut. En 

inblick i hur kommuner arbetar fram dessa IUP-mallar i förhållande till exempel skolverkets 

mallar eller forskning om t.ex. bedömning för lärande.  

En skola skiljde sig en del från de andra två skolorna eftersom det var en mindre skola med få 

elever. Det skulle kunna innebära att skolans sätt att arbeta präglas av hur liten den är. Det skulle 

kunna förklara varför det upplevdes som att den läraren också hade större möjligheter att ta 

tillvara på varje elevs egenskaper och att anpassningarna skedde inkluderat. Till skillnad från 

lärarna som arbetade i större klasser.  

Slutligen är det viktigt att påpeka att en av lärarna som skulle intervjuas plötsligt blev 

otillgänglig. En annan lärare på skolan blev intervjuad istället som inte skrivit dokumenten men 

som arbetade nära med klassen och läraren som skrivit dem. Om tid hade funnits hade det kunnat 

vara fördelaktigt om klassläraren som skulle intervjuats hade intervjuats vid ett senare tillfälle 

istället för att kunna följa upp på de punkter där läraren som blev intervjuad var osäker. Det 

avgjordes dock, dels med tanke på tidsbrist, att materialet från läraren som intervjuades räckte för 

att uppfylla syfte och frågeställningar.  

8.4. Konsekvenser för undervisning 

Eftersom extra anpassningar överlag är ett förhållandevis nytt fenomen i skolan finns det 

områden som skulle behöva tas hänsyn till. När svårigheterna enbart söks inom eleven kan det bli 

så att andra faktorer glöms bort. Det skulle därför kunna vara fördelaktigt att tänka utifrån 

Magnes (2006) MIO-modell. Lärarna behöver ta hänsyn till matematiken, individen och 

omgivningen vid deras bedömning av vad eleven behöver för extra anpassningar i matematik. 

Tittar lärarna enbart på individen, eller kursplanen i matematik eller miljön så skulle det kunna 

finnas risk att andra viktiga aspekter glöms bort. När lärarnas erfarenheter kategoriseras utefter de 

specialpedagogiska perspektiven kan vi få en större helhetsbild av hur elev och lärande ses på.  

8.5. Vidare forskning  

Utifrån materialet som insamlats finns det en del punkter som det vore intressant att forska vidare 

om. Det vore exempelvis intressant att undersöka de bedömningsmaterial som en del av lärarna 
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använder för att bedöma om eleverna behöver extra anpassningar eller inte. Detta i förhållande 

till elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. Det skulle också vara intressant att studera 

mer om lärarnas kvalitetsarbete utifrån ett dilemmaperspektiv med större koppling till 

styrdokumenten. Styrdokumenten skulle kunna analyseras i sin helhet samt lärares erfarenheter 

om extra anpassningar. Som beskrevs ovan under metoddiskussionen vore det också intressant att 

studera vidare utifrån ett organisationsperspektiv. Detta kan exempelvis handla om kommuner 

som har bestämmelser för hur extra anpassningar ska dokumenteras och vad det får för 

konsekvenser. Slutligen skulle det också kunna gå att göra om den här studien men för ett större 

antal skolor för att kunna få en högre generaliserbarhet om hur skolors kvalitetsarbete med extra 

anpassningar i matematik ser ut.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

 

Jag heter Emma Liljegren och läser sista terminen på grundlärarutbildningen, F-3, på Örebro 

universitet och skriver för tillfället mitt sista självständiga arbete i matematik på avancerad nivå. 

Jag undrar om ni på Er skola skulle kunna tänka er att hjälpa mig. Mitt syfte med arbetet är att 

bidra med kunskap om skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik, samt 

orsakerna till stödet.  

 

För att kunna genomföra min studie behöver jag få tillgång till dokument med extra anpassningar 

samt intervjua läraren som skrivit in dessa extra anpassningar. Jag söker alltså lärare som 

undervisar i matematik och har elever med inskrivna extra anpassningar. Mitt arbete följer 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket innebär att medverkan självfallet är frivilligt och man har 

rätt att avbryta sin medverkan. Alla namn på skolor, lärare, elever, etc. kommer anonymiseras. 

All material som insamlas kommer efter arbetets gång raderas. 

 

Nu är min förhoppning att någon/några på Er skola skulle kunna tänka sig att delta i min 

undersökning. Svara innan XXX om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju.  

 

Vänliga hälsningar 

Emma Liljegren 

  



 

56 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur ser din utbildning ut/vad har du för slags utbildning? 

Ingick det specialpedagogik i utbildningen/utbildning om matematiksvårigheter? 

Har du någon extra utbildning inom specialpedagogik/matematiksvårigheter? 

Har du någon extra utbildning i matematik? T.ex. Mattelyftet?  

Har du någon erfarenhet av/utbildning om dokumentation eller kvalitetsarbete? 

Arbetade du när reformen om extra anpassningar infördes (2014)? 

Tycker du att reformen har implementerats på din skola?  

- På vilket sätt? 

 

Extra anpassningar kopplat till matematik:  

Vad anser du är en extra anpassning i matematik?  

På vilket sätt dokumenterar ni extra anpassningar för elever i matematiksvårigheter? 

Varför har ni valt att göra på det sättet?  

Hur har de extra anpassningarna arbetats fram?  

När sätter ni in extra anpassningar för elever i matematiksvårigheter? 

Vilka elever för extra anpassningar i matematik? 

Vad är skolans kriterier för att en elev ska få extra anpassningar i matematik? 

Utifrån vilka kriterier avgörs det att en elev är i matematiksvårigheter? 

Räcker de extra anpassningarna i matematik till? 

Vad händer om de inte gör det?   
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Bilaga 3: Tabell över resultat/analys 

Kategoriskt Kommentar Relationellt Komment
ar 

Dilemma Komme
ntar 

Lärare: en extra 
anpassning kan ju 
också vara att dom vi 
har ju 
lågstadiesatsningen 
så det kommer in en 
vuxen som jobbar 
med dom lite enskilt 
eller att dom jobbar i 
par eller grupp eller 
på nåt sätt att man 
inte sitter i helklass... 

Läraren berättar 
vad den anser är 
en extra 
anpassning.  
Exkludering, 
eller 
differentiering.  

Lärare: ja 
svårt... vi 
jobbar... 
liksom hela 
klassen... jag 
utgår ju alltid 
ifrån ett 
liksom ett 
samma 
läromedel alla 
mina elever 
har samma 
bok och vi kör 
eldorado den 
har jag haft i... 
ja det är nog 
fyra eller fem 
år och vi har 
implementerat 
den så att alla 
på lågstadiet 
har haft den 
och alla på 
mellan så vi 
har haft en röd 
tråd med just 
läromedlet... 
och sen jobbar 
vi väldigt 
samlat med 
boken alltså vi 
jobbar... har vi 
genomgång 
alla jobbar 
med det här 
men sen efter 
det här då 
liksom jobbar 
ju barnen med 
det dom 
behöver och 
då blir det 
kanske mer att 

Läraren 
berättar 
vad den 
anser är en 
extra 
anpassnin
g. Jobbar 
inkluderat 
i 
klassrumm
et 
tillsamma
ns med 
alla elever.  

Läraren: 
att kan vi 
ge barnen 
kan barnen 
få 
utvecklas 
utifrån den 
nivå dom 
är på för 
det är ju 
lätt att 
skolan det 
är ju dom 
här 
ramarna 
liksom 
man ska ju 
ingå i dom 
här 
ramarna 
sen om 
man inte 
klarar det 
då är man 
ju en sån 
här en sån 
här elev 
som 
behöver 
extra 
anpassnin
gar så är 
det ju och 
jag skulle 
ju önska 
att alla 
barn att de 
den här 
ramen 
eller vad 
man ska 
säga inte 
skulle vara 

Läraren 
beskrive
r att det 
är 
viktigt 
att låta 
barnen 
utveckla
s på sin 
nivå och 
utrycker 
en 
”frustrat
ion” 
över att 
ramarna 
ibland 
är för 
snäva. 
Det gör 
att man 
inte 
hinner 
ta vara 
på alla 
elevers 
olikhete
r.  
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dom lite 
svagare har en 
enklare 
extrabok eller 
dom gör nåt 
annat och en 
del har ju 
svårare än det 
vi gör det 
blir... men det 
här blir på nåt 
sätt 
medelvägen 
och en extra 
anpassning 
kan ju va till 
exempel en 
enklare 
extrabok... 
aa... till 
exempel 

så snäv 
utan det 
skulle vara 
mycket 
ut... alla 
barn har så 
mycket 
som som 
är så bra 
men tyvärr 
hinner vi 
aldrig ta 
reda på det 
vi hinner 
aldrig få 
förståelse 
för våra 
elever fast 
jag tror att 
vi får det 
ganska bra 
på grund 
av att dom 
är så få  
 

Läraren: Jamen till 
exempel eftersom 
dom är också 
baserade på tid att 
barnen ska 
automatiserat vissa 
saker och det kan ju 
vara den här första 
ag1 då är det addition 
och subtraktion upp 
till tio och då ska 
man klara [...] och då 
är det kanske 25 30 
uppgifter på fyra 
minuter tror jag det 
är... aa... och ser man 
då att dom amen 
sitter med fingrarna 
eller lägger kritor 
eller alltså inte har 
fungerande strategier 
det kan ju vara ett 

Läraren berättar 
varför tester och 
bedömningsmat
erial på 
skolverket är 
bra. Hamnar 
under 
kategoriskt 
eftersom eleven 
anses ha brister i 
färdighetstränin
g…  

Lärare: just i 
dagsläget så 
kan man väl 
säga att det är 
två elever i 
min grupp 
som har det 
och det är just 
dom har det 
här som jag 
har sagt nu att 
dom får dom 
följer med 
precis som 
alla andra i 
boken kanske 
jag finns med 
mer vid dom 
alltså stöttar 
dom under 
arbetets gång 
och sen så får 

Anpassnin
gar som 
sker 
inkluderat 
i 
klassrumm
et.  

Lärare: 
sen är det 
jättemycke
t med hur 
man 
lägger upp 
och hur 
man 
jobbar och 
hur man 
får med 
helheten. 
Jag tror 
inte på 
exkluderin
g jag tror 
på 
inkluderin
g att jag 
som… hur 
gör jag 
inne i mitt 

Vill 
jobba 
utan 
extra 
anpassni
ngar 
men 
märker 
att de 
ibland 
behövs.  
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sätt då att tänka 
nämen dom måste 
automatisera det här 
liksom bara i ettan 
fem fingrar vi 
behöver inte räkna 
att det är fem det är 
fem alltså aa... en del 
barn har ju väldigt 
svårt att se alltså sju 
plus ett ta inte ett 
plus sju då utan tänk 
det högsta och så 
lägg på ett alltså lära 
dom strategier också 
liksom knep eller hur 
man ska säga så att 
det ska underlätta för 
dom... 

dom oftare 
använde 
kulram 
hundraruta 
nånting att 
plocka med... 
pengar... 

klassrum, 
hur ska jag 
få med 
dom här 
på banan 
så att jag 
verkligen
… det går 
ju inte 
alltid att 
undgå att 
ha en extra 
anpassnin
g, ibland 
behövs det 
ju” 

Lärare: så det är den 
extra anpassningen 
sen har du dom också 
tillgång till 
lågstadiesatsningen 
det här som man kan 
söka statliga pengar 
till så vi har en 
anställd som är 
lågstadiesatsningen 
så hon jobbar med 
dom kanske aa två 
tre tillfällen en 
halvtimme varje 
gång i veckan och då 
jobbar dom också 
matte och försöka 
befästa det här 
grundläggande för 
det är ju det som 
dom inte riktigt har... 

Differentsierand
e undervisning. 
Även eleverna 
beskrivs ha 
brister.  

Lärare: sen 
kan jag känna 
att även fast 
det bara är två 
som har svårt 
med anpass... 
eller med 
tiokompisar 
till exempel så 
kan jag 
mycket väl 
börja en 
mattelektion 
så för alla 
liksom att 
man inte har 
och sen så... 
att vi kopplar 
men om tre 
plus fem är 
nio femton 
plus fyra är 
det nån som 
ser nåt 
mönster... 
alltså... det är 
ju inte säkert 
att dom ser 

Arbetar 
inkluderat 
i 
klassrumm
et 

jag ser hur 
hon gör 
för jag får 
ju mycket 
bättre tid 
att sitta 
med henne 
än när 
man har 
28 stycken 
i 
klassrumm
et 

Dilemm
a därför 
att 
läraren 
vill 
arbeta 
inkluder
at men 
känner 
att 
denne 
får 
bättre 
tid att 
arbeta 
med 
eleven 
om de 
gör det 
ensamm
a.  
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mönstret men 
dom starka 
gör ju det och 
då blir dom ju 
svaga med i 
det så liksom 
dom dras ju 
med i det här 
aa snäppet 
[…] så kan 
jag nog göra 
med mycket 
ska vi jobba 
med digital tid 
jamen då 
börjar vi ju 
alltid med hel 
och halv 
kvart... alltså 
man har en 
lite kort 
genomgång så 
man ser att 
alla är med att 
man liksom 
repeterar 
 

Lärare: jaa precis och 
lyfter frågan... det 
kan ju va att man får 
nåt tips där eller att 
det kommer fram nåt 
eller att 
skolsköterskan säger 
aamen den här 
eleven har... det kan 
ju vara olika bitar så 
att aa... men den 
vägen 

Det skulle kunna 
vara relationellt 
beroende på vad 
tipsen kan bestå 
av. Men sedan 
tolkar jag det 
som att det 
kanske är 
någonting inom 
eleven som gör 
att denne inte 
klarar 
matematiken 
och därför får 
den en extra 
anpassning. 
Alltså 
kategoriskt.  

Lärare: man 
man 
individualiser
ar liksom för 
alla elever 
hela tiden och 
det är ju en 
form av 
individua... 
individ [...] 
man 
individualiser
ar och liksom 
anpassar det 
hör ju ihop 
och det är ju... 
ja som sagt 
man gör det 
hela tiden 

Läraren 
har ändå 
en 
föreställni
ng om att 
anpassnin
gar sker 
hela tiden 
för alla i 
klassrumm
et, 
inkluderat.  

Lärare: jag 
jag kanske 
ska sätta 
ut extra 
anpassnin
gen 
tidigare så 
men jag är 
ju sån här 
att jag vill 
att dom 
ska vara 
kvar och 
att dom 
ska vara i 
helheten 
och att det 
inte att jag 
åh jag ska 
ha en extra 

När ska 
en extra 
anpassni
ng sättas 
in. Om 
den blir 
exkluder
ande vill 
säga. 
Läraren 
vill 
gärna 
arbeta 
inkluder
ande.  
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med olika 
saker 

anpassnin
g i mitt 
klassrum 
utan jag 
jobbar på 
ett visst 
sätt för att 
få dom i 
helheten 
och alla 
samma 
krav och 
det är en 
framgångs
faktor. 

Lärare: ja i stort sett 
att vi... jag har tagit 
upp det... 
specialpedagogen har 
vetat om det sen 
naturligtvis finns det 
många fler elever på 
skolan som har större 
svårigheter så dom 
har kanske inte har 
prioriterats... för det 
handlar ju om det 
också... ja... jag tror 
att dom fick första 
hjälpen av 
specialpedagog det 
var nu i höstas i 
tvåan även om jag 
hade larmat lite 
under våren att aa det 
är några här sån där 
så finns det alltid 
svårare elev... alltså 
elever som behöver 
mer hjälp i andra 
klasser och då tycker 
man att jamen du har 
så bra koll på klassen 
och dom är alltså 
man har ordning och 
har jobbat länge så 
då blir man ju inte 

Läraren vill 
gärna ha 
specialpedagogi
skt stöd till 
eleverna. Det är 
dem som ska få 
stöttningen, inte 
läraren i sin 
undervisning.  

Lärare: jag 
kan ju inte 
säga att det är 
anpassningen 
som gör det 
men man ser 
ändå att det 
går framåt det 
vi gör... aa... 
vad som är 
vad sen det 
spelar ingen 
roll men man 
ser att det 
hjälper dom... 
aa... 

Beskriver 
elev som 
utvecklats. 
Förstår att 
det kan 
finnas 
andra 
faktorer än 
de som 
görs 
genom de 
extra 
anpassnin
garna.  

Lärare: det 
är lite 
känsligare 
läge för 
han är ju 
med i 
helheten 
och jobbar 
och hon 
blir 
exkludera
d det är ju 
det jag är 
helt emot 
men jag 
måste göra 
det här nu 
för jag tror 
inte… jag 
ibland 
behöver 
man det 
och just 
hon 
behöver 
det 

Lite 
samma 
som 
innan. 
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den första som får 
stöd... nä det är lite 
så... för mycket 
klarar man ju ändå 
själv 
Lärare: en elev hon 
glömmer väldigt och 
vi... men där vet man 
ju inte riktigt är det... 
har det med minnet 
att göra eller är det 
matematik liksom 
man vet inte riktigt 
vad som är vad fast 
nu har vi väl landat i 
att men hon minns 
om hon är 
koncentrerad men 
hon blir lätt trött 
ganska liten lite 
barnslig kan man väl 
säga... aa... mene 
positiv och sådär 
men glömmer och tar 
fyra plus ett tar gärna 
till fingrarna på 
väldigt enkla tal och 
där försöker jag att se 
bilder se fyra lägg till 
ett nästa grannen 
liksom aa... 

Läraren 
beskriver eleven 
som att det är 
den som har 
något inombords 
som gör att den 
inte kan 
matematiken – 
minnessvårighet
er, 
koncentrationssv
årigheter. 

Lärare: sen 
tror jag 
generellt att 
en bra struktur 
ordning 
tydlighet lugnt 
i klassrummet 
alla vet att vi 
har samma 
rutiner jämt 
jag tror att det 
är huvud 
liksom det 
största att 
lyckas eller 
lyckas eller 
hur jag ska 
säga och få en 
bra och 
fungerande 
grupp det är ju 
liksom 
tydligheten 
från mig och 
strukturen och 
barnen vet 
och sådär 
 

Läraren 
beskriver 
att 
klassrums
miljön är 
viktig för 
att 
eleverna 
ska lyckas. 
Det är 
läraren 
som ska se 
till att det 
fungerar i 
klassrumm
et.  

  

Lärare: jaa... jag tror 
inte att dom finns 
så... nämen skolans 
kriterier... okej... ser 
vi... amen det kan ju 
va testresultat ser 
man verkligen att en 
elev inte klarar och 
jag inte kan säga 
aamen det berodde 
på att den var sjuk 
eller hade nån logisk 
förklaring […] då 

Läraren 
beskriver att 
skolan som 
organisation inte 
har några 
kriterier för att 
en elev ska få en 
extra anpassning 
men att det sker 
när läraren 
uppmärksammar 
”svaga elever”. 

Lärare: många 
gånger så har 
man det ändå 
fast man 
aldrig nämner 
det för att inte 
komma dit... 
man 
förebygger ju 
kan man 
säga... om jag 
förebygger 
rätt i 

Läraren 
beskriver 
igen att 
det 
viktigaste 
är vad som 
sker i 
klassrumm
et och att 
göra rätt 
saker där 
så att det 
inte 
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undrar ju 
specialläraren vad 
som har hänt och då 
så då får dom får inte 
extra anpassningar 
såhär men då blir det 
att amen gör du såhär 
med eleven så hon 
kan ju också tipsa 
mig om jag inte 
skulle förstå liksom 
att jag måste hjälpa 
henne då kanske 
specialläraren 
kommer med lite 
idéer amen låt henne 
ha en kulram eller låt 
henne ha nånting och 
räkna... aa… så att 
har inte jag som 
klasslärare sett det så 
när man visar tester 
sen då då säger ju 
hon till att man måste 
göra nånting men jag 
tror alla gör... alltså 
ja jag hoppas alla ser 
det innan så... men 
jag kan ju inte säga 
att vi har såhär när 
det här sker men 
alltså när man ser 
svaga elever... aa... 
som tas upp på eht 
som får arbete med 
speciallärare eller 
lågstadiesatsning 
liksom aa då är det ju 
sen extra 
anpassningar sen i 
nån form 

De utgår ofta 
från testresultat.  

klassrummet 
då behöver vi 
aldrig ha 
några 
extraanpassni
ngar och vi 
behöver inte 
komma till 
åtgärdsprogra
m utan då 
ordnar vi ju 
det ja innan 

behöver 
bli någon 
extra 
anpassnin
g.  

Lärare: men som sagt 
när den nya personen 
kommer in då brukar 
ju dom backa tillbaka 
och träna just det här 
som står 

Här beskrivs 
eleven vara svag 
i ämnet och 
anpassningen är 
utformad på ett 
särskiljande sätt.  

Lärare: nämen 
då skulle ju 
jag hitta nya 
sätt att... 

Läraren 
beskriver 
att om de 
extra 
anpassnin
garna inte 
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grundläggande 
färdigheter och lite 
ibland tar hon med 
sig boken och men så 
för jag menar visst 
hon tränar... hon har 
en extrabok så hon 
tar det lite när hon är 
klar men eftersom 
hon är ganska svag 
ändå så blir det ju 
inte långa stunder 
som hon blir färdig 
liksom med 
matteboken utan det 
blir ganska kort tid 
hon kan ta sin andra 
bok då om man säger 
så att det där sker 
nog mest när hon... 
lågstadiesatsning 
kommer in... att dom 
jobbar med det där... 

skulle 
räcka till 
skulle 
denne hitta 
på nya 
sätt.  

  Lärare: jaa... 
men alltså när 
hon... som 
sagt hon följer 
med i den 
vanliga 
matteundervis
ningen... det 
måste jag 
ändå vara 
tydlig med... 
och hon klarar 
det med 
stöttning från 
mig under 
lektionen att 
liksom... [...] 
under 
lektionen att 
man är med 
för hon blir ju 
lätt att hon 
tittar i taket... 
[elevens 

Inkluderad
e 
anpassnin
gar i 
klassrumm
et 
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namn] alltså 
att man hela 
tiden liksom 
stämmer av 
med henne 
under 
lektionen för 
då tycker jag 
ändå att hon 
fixar det vi 
gör 

Lärare: för att jag såg 
i den dagliga 
undervisningen att 
det var grunderna 
som inte var 
befästa... det är nog 
bara det... ja... nej för 
hon räknar fem plus 
två och hon kunde 
inte det nej... vanliga 
grunder... och sen när 
jag har pratat med 
hennes föräldrar så 
har ju dom berättat 
att hon har väldigt 
svårt att lära sig 
saker... alltifrån att 
cykla spela trumpet 
[...] så att hon har 
väldigt lång tid för 
inlärning och n... 
dom föräldrarna 
märker ju att det... 
speglar sig även i 
skolämnen det har 
man ju inte märkt 
kanske när dom har 
varit yngre men nu 
ser man även det och 
det var då dom 
berättade att vet du 
det tog lika lång tid 
när hon skulle lära 
sig cykla lära sig 
simma allting [...] nä 
men man märkte att 

Här beskrivs 
elevens brister – 
en 
inlärningssvårig
het 

Lärare: Jaa... 
vet inte 
liksom om 
man man det 
är ju lättare att 
se ett resultat 
om man har 
om man 
provar en en 
anpassning 
som inte är så 
bred om man 
säger så att ja 
det kan ju 
vara alltifrån 
till exempel 
om vi säger 
att en elev har 
jättesvårt att 
koncentrera 
sig på nånting 
som jag vet att 
det handlar 
om här... 
Jag: mmm 
Lärare:...och 
som hur hur 
man sitter i 
klassrummet 
till exempel 
och hur korta 
alltså man 
kanske kan 
korta ner 
passen och 
man kan 

Anpassnin
garna som 
läraren 
beskriver 
är sådana 
utifrån 
klassrums
miljön. 
Hur 
eleverna 
sitter och 
om passen 
kan kortas 
ner t.ex.  
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hon var svag i matte 
helt enkelt det är 
jättesvårt att sätta ord 
på det 

prova sig fram 
med olika 
saker och sen 
och sen ser 
man då om 
det ger nån 
nåt resultat 
liksom och så 
 

Lärare: Jag tror att 
hon har lärt sig mer 
men jag tror 
fortfarande att hon 
kommer behöva 
extra stöttning... 
absolut 
Jag: I form av en 
extra anpassning då? 
Lärare: jaa... jaa 
precis... sen kanske 
den bara under en 
period blir av mig 
här i klassrummet så 
för det kan ju va så 
som jag sa att det är 
andra elever som har 
större svårigheter så 
att det inte tid räcker 
till för nån annan att 
komma in... så så kan 
det säkert va... men 
hon kommer ju 
alltid... jag tror under 
hela hennes 
skolgång... kommer 
hon behöva liksom 
lite extra i matte... 
mm... det man ser... 
alltså aa... man ser 
andra svaga men 
dom kommer ig... aa 
jag vet inte... hon 
kommer också igång 
men det det tar 
längre tid... aa... jag 
tror det kommer... 
hon är nog en sån 

 Lärare: sen 
har ju vi 
återkommand
e samtal om 
eleverna 
liksom... 
Jag: aa 
Lärare: att vi 
kan prova det 
här nu och 
sådär man kan 
säga att vi 
sitter vi hand 
hand 
handledning 
kan man säga 
då att man ser 
vad kan vi 
hjälp vad kan 
vi göra här nu 
då och så... 
mm... 
 

Lärarna 
arbetar 
kollegialt 
med 
anpassnin
garna 
utifrån hur 
de ska 
arbeta 
utifrån 
elevens 
behov.  
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som det tar lite 
längre tid för och 
kommer säkert klara 
sig bra men kommer 
behöva liksom 
hjälpmedel [...] 
 
Lärare: det står med 
läsning för det är 
hennes... och det som 
har blivit med 
eftersom hon har haft 
jättesvårt med 
läsningen... hon har 
nästan inte [ohörbart] 
men det börjar ju 
ändå nu... om man 
säger ett år efter dom 
andra... så har ju det 
medfört att som 
textuppgifter och så i 
matte har ju blivit 
jättesvårt för henne 
så man kan säga att 
läsningen har varit... 
har blivit ett hinder 
för henne... det rent 
matematiska... hon är 
inte jättestark... men 
liksom det kanske 
inte är det som har 
varit den främsta 
orsaken... utan det är 
liksom varit att hon 
inte har förstått 
instruktionen eller 
kunna läsa och då 
kanske gissat lite och 
så har det blivit 
tokigt och... aa... inte 
förstått... står det 
dubbelt amen... aa 
sådär...osäkerhet... så 
att hennes främsta är 
läsningen  
 

Lässvårighet 
vilket har 
medfört att 
matematiken 
också blivit svår.  

Lärare: jo 
men det är ju 
för att se saker 
som jag har 
gjort 
observationer 
då det är ju 
inte bara då 
tittar man inte 
så mycket på 
barnet 
egentligen 
utan då tittar 
jag ju på hur 
ser miljön ut 
här inne hur 
hur vilken 
kontakt vilken 
relation har 
läraren till 
eleven alltså 
det är mycket 
på alla nivåer 
organisationsn
ivå hur ser det 
ut hur kan vi 
skulle vi 
kunna alltså 
hur ser den 
här 
organisatione
n ut för den 
här eleven 
passar det för 
den här eleven 
och hur ser 
gruppen ut 
vad finns det 
för liksom 
gruppkonstell

Läraren 
beskriver 
att de utför 
observatio
ner för att 
se vilka 
behov som 
finns i 
klassrumm
et. Oftast 
utgår 
observatio
nen från 
att se hur 
klassrums
miljön ser 
ut.  
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ationer hur ser 
dom ut och 
hur dom 
påverkar och 
så hur kan 
man liksom 
tänka aa det är 
mycket såna 
saker som 
som jag tittar 
på 
observationen.
.. och sen så 
kan 
naturligtvis så 
tittar man ju 
på individnivå 
också då men 
det är det är 
mycket som 
man som jag 
tittar på när 
jag gör 
observationer  
 

Lärare: ibland vet 
man ju inte riktigt 
vad som är vad i 
ettan... när dom... är 
det läsning... är det 
att dom inte förstår 
eller är det matten 
eller liksom vad är 
vad men nu när 
liksom... i slutet av 
tvåan då då börjar det 
ju utkristalliseras sig 
vad det är... aa... 
 

Läraren försöker 
finna svaret på 
varför eleven 
har svårigheter 
genom att 
undersöka 
”inom” eleven.  

Läraren: det 
är ju där vi 
befarar att den 
här eleven 
kanske inte 
har det så lätt 
inom nåt 
område då 
man börjar 
fundera på om 
man kanske 
kan den klara 
sina 
kunskapsmål 
så då då börjar 
man ju börjar 
man ju med 
det sätta in 
dom... man 
ser... och det 
som sagt var 
det behöver 

Läraren 
beskriver 
det som att 
det kan 
finnas 
faktorer i 
det sociala 
som gör 
att eleven 
inte klarar 
av 
kunskapsk
raven. 
Miljöfakto
rer.  
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inte bara va 
liksom att 
man har svårt 
i ett ämne 
utan det kan 
va sociala 
svårigheter 
som gör att att 
man inte 
klarar av 
skolarbetet... 
och inte klarar 
av sina mål 
då... man vet 
att eleven kan 
men kan ändå 
inte den 
sociala 
aspekten den 
klarar inte av 
det helt och då 
då blir det 
dom följderna 
då fast dom 
egentligen 
klarar av dom 
olika ämnena 
egentligen 
 

Lärare: aa... så 
hennes tycker jag 
ändå är... och när hon 
träffar 
lågstadiesatsningen 
så är det mest 
svenska dom jobbar 
med... aa... men det 
kan ju va matte... 
aa... det kan va 
textuppgifter... Kalle 
har sjutton... sådär... 
mmm.. så att hon 
tränar och då får hon 
ju in både svenska 
och matte 

Differentierande 
anpassning 

Lärare: som 
man ska säga 
som har svårt 
att hålla i och 
såhär och 
känner man 
märker att 
många kan ju 
det finns ju 
dom som kan 
gå in i sig 
själva och 
sitta och tänka 
på annat och 
och sen såna 
som har svårt 
med förstå 
instruktioner 

Läraren 
beskriver 
att om 
man 
märker att 
någon inte 
hänger 
med i 
instruktion
erna t.ex. 
så är det 
läraren 
som 
förändrar 
sitt 
beteende 
och 
förklarar 
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kan det ju va 
nån som har 
svårt med det 
som man har 
märkt liksom 
att vi behöver 
ta det lite 
lugnare med 
instruktioner 
mer klart 
tydligt 
instruera vad 
som ska göras 
och med 
bilder kanske 
och och så då. 
[...] men just 
det här att 
man går 
igenom vad 
som ska 
hända och och 
och tar dom 
här små 
etapperna hela 
tiden så att 
man inte... 

lugnare 
t.ex.  

Lärare: Ja 
[klasslärarens namn] 
har ju den här då 
[visar dokument] här 
har han en pricklista 
här som han kryssar 
för då vad han jobbar 
med och sen skriver 
han kommentarer här 
i den rutan och också 
det här specifika 
ämnet då vad det är 
som han jobbar med 
och så... i det här 
fallet så handlar det 
mycket om 
koncentrationbeteend
esvårigheter lite 
granna lite såna 
sociala svårigheter 

Pratar om eleven 
på ett 
kategoriskt vis – 
diagnosticerande
. 

Läraren: Stöd 
att komma 
igång med 
lektionsarbete
t jamen det är 
ju det här med 
instruktioner 
kanske och ge 
han lite 
pushning så 
att han 
kommer igång 

Sker inom 
den 
normala 
ramen för 
undervisni
ng.  
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här egentligen 
handlar det inte så 
mycket om 
svårigheterna i själva 
ämnet [...] den här 
eleven har lätt för 
matematik men den 
eleven har svårt att 
utföra eller vad man 
ska säga och hålla u 
hålla i... lätt liksom 
att man måste få göra 
nånting annat och så 
då 
 
Lärare: …som man 
ska säga som har 
svårt att hålla i och 
såhär och känner 
man märker att 
många kan ju det 
finns ju dom som kan 
gå in i sig själva och 
sitta och tänka på 
annat och och sen 
såna som har svårt 
med förstå 
instruktioner kan det 
ju va nån som har 
svårt med det som 
man har märkt 
liksom att vi behöver 
ta det lite lugnare 
med instruktioner 
mer klart tydligt 
instruera vad som 
ska göras och med 
bilder kanske och 
och så då. [...] men 
just det här att man 
går igenom vad som 
ska hända och och 
och tar dom här små 
etapperna hela tiden 
så att man inte... 

Läraren 
benämner 
eleverna som att 
dom har 
svårigheter.  

Lärare: mmm 
men det är ju 
liksom att nu 
gör vi det här 
och nu ska vi 
jobba med det 
här i en kvart 
och sen så får 
man göra det 
här eller det 
här man får 
välja på det 
här eller det 
här eller också 
så gör man det 
här bara 
liksom och 
hela hela tiden 
en sån här 
struktur gör ju 
många gånger 
för såna här 
elever att det 
blir man ser 
nånting 
framför sig 
liksom att det 
här ska hända 
och det här 
ska jag vet att 
det här ska 
hända nu men 

Läraren 
beskriver 
ännu en 
anpassnin
g som görs 
inom 
ramen för 
den 
ordinarie 
undervisni
ngen.  
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det är ju inte 
så mycket 
bildmaterial 
så utan mer att 
han får veta 
liksom att nu 
efter det här 
händer det här 
och kanske 
som jag sa lite 
det här med 
beting också 
när du har 
gjort tre sidor 
så får du 
jobba med det 
där och sen 
innan 
lektionen är 
slut ska du 
göra tre sidor 
till men 
däremellan 
kan du göra 
nånting 
annat... 

Läraren: den här 
eleven... aa den här 
eleven det är ju den 
här sociala 
svårigheten… den 
eleven har egentligen 
inte svårt med och 
förstå utan det är 
mera att det är svårt 
att koncentrera sig… 
de han… det är inte 
kul liksom att få det 
här motivationen och 
så det är väl det som 
är så att det har ju 
gått väldigt bra för 
den här eleven om 
man nu ska säga så 
då att vi gjorde ju 
nationella proven och 
det gick ju jättebra... 

Läraren 
beskriver vad 
det är som gör 
att eleven 
behöver ha en 
extra anpassning 
i matematik. 
Eleven har en 
social svårighet 
och svårt att 
koncentrera sig.  

Lärare: men 
vi tittar ju 
mycket på vad 
behöver dom 
här barnen nu 
det här märker 
vi nu och så 
hittar vi ju 
nånting som 
vi jobbar med 
då utifrån det 
på dom här 
och då då blir 
det ju till 
samtliga 
liksom samma 
sak då om 
man märker 
till exempel 
att en elev den 
här eleven har 

Anpassnin
gar kan 
ske 
tillsamma
ns med 
alla.  
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aaa... så att han han 
har inga svårigheter 
egentligen utan han 
har dom svårigheter 
han har är ju hans 
social beteende.  

 

jättesvårt nu 
med det här 
amen då kör 
vi med dom 
här här nu ett 
tag så att då 
får ju alla med 
sig av det fast 
det kanske är 
en elev främst 
som behöver 
träna på det 
och så så man 
utgår ju 
väldigt 
mycket från 
deras 
utvecklingsni
vå tycker jag 
att vi gör hela 
tiden 
egentligen  
 

Lärare: amen det är 

alltså… 

koncentrationssvårig

heter är ju en stor 

faktor… det är det… 

det finns ju den här 

gruppen som bara 

allmänt har svårt… 

alltså allmänt kanske 

inte har kanske trots 

allt så behövs ju ett 

stöd hemifrån… 

eh… allmänt om 

man bara går på 

skolan och behöver 

med läxan och ting 

Läraren 
beskriver vilka 
eleverna är som 
får extra 
anpassningar. 
Detta utifrån att 
eleverna har 
svårigheter.  

Läraren: mm 
men på det 
viset tror jag 
dom har varit 
bra att man 
utgår från 
hans 
utvecklingsni
vå den sociala 
utvecklingsni
vån då man 
vet att man får 
göra det att 
man kan göra 
det då tycker 
jag det löser 
upp ganska 
mycket istället 
för att man 
går andra 
vägen och 
bara tvingar 
liksom eller 
såhär aa det 

Lärarna 
får 
anpassa 
sig efter 
elevens 
nivå.  

  



 

74 
 

det behöver inte vara 

att man behöver en 

extra anpassning men 

elever som faller i 

den här gruppen där 

dom har allmänt 

svårt och kanske inte 

har… föräldrarna har 

lite allmänt svårt… 

det finns också en 

grupp där dom är 

normalt liksom 

allmänt såhär aa… 

ja, dom… det har jag 

ju också och du vet 

andra kollegor med 

men sen hamnar man 

med dom som har 

koncentrationssvårig

heter och dom märks 

väl mycket 

tidigare… dom 

känner man ju får ju 

och sen har man 

förstås har man 

diagnoser [ohörbart] 

så man kan nog tänka 

dom lite allmänt lite 

koncentration sen om 

man har diagnos då 

ser man ju dom här 

funkar inte då 
är man mer 
följsam och 
förstår att jag 
förstår att det 
här är jobbigt 
just nu för dig 
aa och sådär 
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med koncentration 

och diagnos… 

  

Lärare: nu blev ju 
dom här sena hos 
mig och då förstod ju 
jag att då låg det ju 
redan resurser och 
sånt extra så hur ska 
den här få hjälp 
resten av terminen 
och jag näe då tog 
jag det själv efter 
skoltid så jag har 20 
minuter i veckan och 
det vinner jag på 
själv för när jag ser 
någon som är lite 
svag så försöker jag 
ligga lite före 

Läraren ser 
gärna att denne 
hade fått hjälp 
av 
specialpedagog 
eller liknande 
men eftersom 
anpassningen 
kom lite sent så 
tar hon 20 
minuter i veckan 
efter skoltid som 
eleven får träna 
tillsammans med 
henne.  

Lärare: men 
så länge som 
det går åt rätt 
håll så är det 
ju bara att tro 
på det vi gör 
och tro att det 
är det bästa 
det är ju så vi 
jobbar hela 
tiden liksom 
man provar 
sig fram och 
ser att det här 
det här var bra 
då fortsätter vi 
med det här 
det här var 
mindre bra då 
kan vi tänka 
om lite granna 
och så för det 
är ju vi som 
måste 
förändra oss 
det är det det 
handlar om... 
vi måste jobba 
utifrån dom 
behov som 
finns här på 
skolan 

Förklarar 

att det är 

svårt att 

direkt säga 

om det är 

anpassnin

gens 

förtjänst 

att det gått 

bra för 

eleven 

men 

påpekar att 

det är 

lärarna 

som måste 

förändra 

sig och 

utgå från 

de behov 

som finns 

på skolan.  

  

Lärare: nu försöker 
jag titta först var är 
det svårigheten är… 

Läraren försöker 
se var 
svårigheten 
ligger. Hon letar 
hos eleven med 
tanke på att det 
är exkluderad 
undervisning. 
Det är inte 

Läraren: det 
här tycker jag 
är jättebra 
med extra 
anpassningar  
Jag: varför 
det? 
Läraren: 
därför att 

Alla elever 
skulle 
kunna ha 
det här 
med extra 
anpassnin
gar. Det är 
inte så 
stort och 
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någonting i 
klassrumsmiljön
.  

skriva ett 
åtgärdsprogra
m det blir så 
dramatiskt på 
helt plötsligt 
både för 
föräldrar och 
elever och och 
det är ganska 
mödosamt 
också det det 
är ju det 
kräver ju lite 
mer det det 
här är ju 
liksom en 
första att man 
tar till det här 
i första hand 
det tycker jag 
det är ju 
jättebra för 
det har ju 
gjort att det 
har blivit lite 
mindre 
betungat för 
lärarna då då 
kollar man ju 
på det här 
först och ser 
om det kan 
hjälpa och det 
kan det ju 
faktiskt göra i 
många fall 
tror jag för det 
här med 
åtgärdsprogra
m det blir ju 
bara nåt som 
man måste 
liksom det blir 
ju så ja det är 
ju jättebra att 
det finns det 
blir ju också 

utgår från 
elevens 
behov.  
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som ett 
verktyg det 
egentligen 
behöver skulle 
det ju inte 
vara sån stor 
skillnad men 
det känns som 
att det här är 
lite... det här 
går lite 
snabbare eller 
det här kan 
man göra utan 
att det är så 
stor grej av 
det och så så 
det här kanske 
alla elever 
skulle kunna 
ha till 
exempel om 
man hade den 
tiden för att 
du man tittar 
för det är ju 
lite så vi 
jobbar... 
jamen den här 
eleven 
behöver det 
här och ja då 
måste vi tänka 
på det och så 
så att jag 
tycker det är 
jättebra att det 
har införts  
 

Lärare: för att det är 

ju där man ska ta och 

bedöma och sen 

fyller vi i om dom 

har rött inte godkänd 

Eleven har lite 
allmänt svårt 

Läraren: nej 
men att det är 
ju jätteviktigt 
det här med 
uppföljningar 
och 
utvärdering 
och att man 

Eftersom 
anpassnin
garna sker 
i 
klassrumm
et är det 
viktigt att 
all 
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och gul knappt och 

såna här färger på 

varje elev och rött 

tror jag inte det blir 

för att hon har en 

matematisk förmåga 

men det tar tid och 

hon har lite allmänt 

svårt 

 

 

gör den med 
all personal 
som möter 
den här 
eleven... för 
det är ju vi har 
ju vikarier 
som jobbar nu 
till exempel 
och det är 
jätteviktigt att 
vikarier får ta 
del utav såna 
här saker 
också och det 
kan jag säga 
mer generellt 
liksom att vi 
tycker att det 
är det för det 
är väldigt lätt 
att det glöms 
bort lite grann 
sådär man gör 
det för att man 
ska göra det 
och så sätter 
man in den 
nånstans och 
håller det här 
för sig själv 
kanske lite 
grann som 
lärare då men 
det här är ju 
ett 
arbetsverktyg 
som ska 
användas hela 
tiden så därför 
är det ju 
väldigt viktigt 
att man delar 
med sig det 
till alla som 
möter den 

personal 
har 
tillgång till 
detta så att 
alla kan 
anpassa. 
Återkoppl
a till att 
det är 
lärarna 
som måste 
förändras 
inte 
eleven.  
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aktuella 
eleven.  
 

Lärare: nä tid nä hon 
är osäker bara 
jätteosäker och 
behöver använda 
fingrarna och för att 
och nu på 
vårterminen ska man 
frångå fingrarna helst 
man ska ju inte hålla 
på utan hitta strategin 
hon måste hitta 
strategier och bli 
säker hon är inte 
säker i när det 
kommer nåt och då 
måste mitt jobb att 
säkra henne 

Eleven ska 
anpassas genom 
att läraren ska 
göra denne mer 
säker.  

Lärare: sen är 
det 
jättemycket 
med hur man 
lägger upp 
och hur man 
jobbar och hur 
man får med 
helheten. Jag 
tror inte på 
exkludering 
jag tror på 
inkludering att 
jag som… hur 
gör jag inne i 
mitt klassrum, 
hur ska jag få 
med dom här 
på banan så 
att jag 
verkligen… 
det går ju inte 
alltid att 
undgå att ha 
en extra 
anpassning, 
ibland behövs 
det ju 

Lärare 
beskriver 
att det är 
viktigt 
arbeta med 
hela 
klassen i 
första 
hand och 
se hur man 
som lärare 
lägger upp 
lektionen. 
Hon vill 
arbeta med 
inkluderin
g.  

  

Lärare: hon har 
allmänt allmänt svårt 
och att hon behöver 
bli säkrare på 
strategier om hur hon 
ska gå tillväga då kan 
hennes 
mattesvårigheter bli 
bättre 

Eleven har 
svårigheter 

Lärare: ja då 
måste man ju 
gå vidare och 
sen få så att 
eleven får 
mera hjälp 
och stöttning 
mm… först 
kanske i 
arbetslag eller 
tittar man i 
klassen sen 
blir det 
elevhälsan å 
vad kan vi 

Om de 
extra 
anpassnin
garna inte 
räcker till 
börjar 
läraren 
titta först i 
klassrumm
et och i 
arbetslag 
och i nästa 
steg gå till 
elevhälsan
.  
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göra då för 
den här eleven  

Lärare: jag skulle 
vilja ha hjälp av 
specialpedagogerna 
att dom kommer och 
hjälper henne. Det 
här blev en sen extra 
anpassning och jag 
insåg ju att det alla 
resurser då som sitter 
i huset nu sitter ju på 
extra elever som har 
och då kanske inte 
den svagaste heller 
så men jag vill ju 
hjälpa. Jag vill ha en 
kort period för att jag 
jag vill se om det kan 
bli en kort intensiv 
tid och kan bli effekt 
av den och jag 
känner att det inte är 
mycket tid kvar av 
ettan så jag behöver 
gå snabbt stöd nu 
[ohörbart] och sen 
stämma av igen då. 

Igen, vill ha 
specialpedagogi
skt stöd till 
eleven.  

Lärare: liksom 
stöttning på 
olika verbala 
på på jamen 
fysiska och 
verbala 
stöttningar att 
man nu med 
blickar och 
allting så men 
främst att man 
sitter och då 
kan man sätta 
sig bredvid 
han där så får 
kön ibland 
komma 
liksom lite 
såhär och så 
hjälper jag 
ibland och… 

Stöttninge
n sker i 
klassrumm
et och 
miljön 
förändras.  

  

Lärare: och det är 
väldigt viktigt att 
man är tydlig att jag 
är tydlig som lärare 
till henne att det är 
såhär att du kommer 
att få jobba extra… 
du kommer att få 
slita en tid nu kanske 
inte hela hela ettan 
eller tvåan eller 
liksom livet men 
alltså du behöver 
jobba och då måste 
du alltså… 

Eleven som ska 
anpassa sig till 
skolans norm 
genom att träna 
upp en 
matematisk 
färdighet.  

    

Lärare: han har ju 
matematiksvårigheter 
osäker osäker och det 

Eleven har en 
svårighet. 
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är allt har blivit 
bättre summa 
summarum men 
vägen dit har varit 
där att jag har varit 
där hela tiden sen har 
det blivit bättre och 
när jag stött… när 
han får stöttningen 
stötvis sådär och då 
går det ibland 
Lärare: han har ändå 
en annan 
automatisering 
medan men 
koncentrationssvårig
heten finns och då 
behöver vi ju ha den 
här stöttningen 

Eleven har 
koncentrationssv
årigheter  
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