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Sammanfattning 
Denna fallstudie undersöker hur glesbygdsskolan utformar och organiserar stödinsatser för elever i 
behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik (SUM-elever). Det som studien fokuserar på är hur 
SUM-elever identifieras och kartläggs, vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd som utformas 
och organiseras i matematik, arbetet med inkludering samt vilka arbetsuppgifter specialpedagogen 
har i arbetet med matematiska stödinsatser. Studien bygger på intervjuer med lärare, specialpedagog 
och rektor från två olika glesbygdsskolor i samma kommun samt deras kvalitetsredovisningar. Den 
teoretiska utgångspunkt som denna studie har är den fenomenologiska. Resultatet visar att skolorna 
upptäcker eleven i det dagliga arbetet. Lärarna anpassar den ordinarie undervisningen till SUM-
eleverna vilket gör att särskilt stöd är ovanligt och stor andel av eleverna klarar nationella proven i 
matematik. Det råder en inkluderande miljö i glesbygdsskolan och specialpedagogens 
arbetsuppgifter är i till stor del att handleda och stötta lärarna.  

 

Nyckelord: Inkludering, extra anpassningar, särskilt stöd, åldersblandad undervisning, SUM-elever.  
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Inledning  
Kvarnarna mal långsammare men du kan plåstra snabbare är en beskrivning hur en lärare som 

jobbar i glesbygdsskolan upplever det specialpedagogiska arbetet i matematik. Det är detta ämne 

som denna uppsats kommer behandla, glesbygdsskolans stödinsatser i matematik. Glesbygdsskolor 

är skolor som enligt Pettersson (2017) har ett elevantal på max 55 elever och där undervisningen är 

åldersblandad. Skolorna kan vara belägen på en ö eller i kust- och fjällregionerna. Enligt skollagen 

(2010:800) ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 

lika tillgång till utbildning i skolväsendet […](kap 1 § 8) och den ska vara likvärdig oavsett vars i landet 

den är belägen (Skollag, 2010:800). Det resulterar till att i glest befolkade områden uppstår 

glesbygdsskolor. Dessa har krympt i antal i takt med urbaniseringen. Ett exempel är Dorotea kommun 

där fanns det 21 skolenheter som mest och 2009 fanns bara två kvar(Marklund, 2009).  

Själv har jag jobbat i en glesbygdsskola i flera år innan studierna på speciallärarutbildningen med 

inriktning mot matematikutveckling. Precis som Karlberg-Granlund (2009) upplever jag att 

glesbygdsskolan har en egen skolkultur och att det finns skillnader med att undervisa i en 

glesbygdsskola, där det är åldersblandade klasser jämfört med tätortsskolorna som har 

åldershomogena klasser. Problemet är att det finns lite forskning om glesbygdsskolan (Åberg-

Bengtsson, 2009) och ännu mindre om den specialpedagogiska verksamheten där (Pettersson, 2017). 

Därför anser jag att det här är ett område som behöver studeras och extra intressant blir det 

eftersom Reeves (2008) skriver att svaga elever klarar sig bättre i små skolor än i stora. Med tanke på 

det blir det spännande att undersöka hur de utformar och organiserar stödinsatser i matematik för 

svaga elever.  

Problematiken med att det finns lite forskning om matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan är att 

beslut om glesbygdsskolan inte vilar på forskning utan på subjektiva uppfattningar. Glesbygdsskolan 

osynliggörs när det inte finns forskning på området, vilket leder till att debatter inte vilar på en 

forskningsgrund (Pettersson, 2017). Skollagen 2010:800 uttrycker att Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (kap 1 § 5), i detta fall finns det lite forskning som 

undervisningen kan vila på. Detta gör det viktigt att forska på detta område. Forskning som 

Lindström och Lindahl (2011) sammanställer visar att elever i glesbygdsskolor presterar sämre än 

genomsnittet i matematik, och med tanke på att matematik är ett av de ämnen som flest elever har 

svårigheter med (Lundberg & Sterner, 2009) är det extra intressant att undersöka matematiska 

stödinsatserna i glesbygdsskolor.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan 
utformas och organiseras.  

Frågeställningar  
1. Hur identifieras och kartläggs elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik 

(SUM-elever)? 

2. Vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd organiseras och utformas i matematik?  

3. Hur gestaltas inkludering i glesbygdsskola? 

4. Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen i organiseringen och utformningen av 

stödinsatser i matematik? 

Genomgående kommer elever i behov av särskilda utbildningsinsatser att förkortas SUM-elever. 

Bakgrund 
Utifrån syftet kommer detta arbete att handla om stödinsatser i matematik. Stödinsatser bestå av 

förebyggande arbete samt extra anpassningar och särskilt stöd. Detta avsnitt beskriver extra 

anpassningar och särskilt stöd utifrån Skolverkets (2014) stödmaterial. Även skolinspektionens 

granskning av matematikundervisningen finns för att presentera hur de anser att undervisningen kan 

utformas för att alla elever ska nå målen.  

Extra anpassning och särskilt stöd 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) har skolan ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter med 

att uppnå kursplanernas mål. Skolverket (2014) pekar på att det är en utmaning att tillgodose alla 

elevers behov och därför är det viktigt att elevhälsan som innehåller specialpedagogiskt utbildad 

personal tidigt samarbetar med läraren. Detta för att hitta strategier för ett gynnsamt lärande samt 

undanröja hinder i lärmiljön. Det är rektorn som har ansvar över elevhälsan som i sin tur ska arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Enligt skollagen 2010:800 ska elevers behov av 

specialpedagogiska insatser tillgodoses av personal med sådan kompetens.  

Om en elev riskerar att inte nå målen ska extra stödinsatser ges i den ordinarie 

undervisningsgruppen. Det behövs inget formellt beslut för att införa extra anpassningar. Det är 

viktigt att se elevens hela skolsituation och förstå varför svårigheterna uppkommer för att kunna 

utforma extra anpassningar. Exempel på extra anpassningar kan vara att ett undervisningsområde 

förklaras på ett annat sätt, extra tydliga instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, hjälp att förstå 

texter, digital teknik med anpassade programvaror, anpassade läromedel, extra färdighetsträning och 

enstakta specialpedagogiska insatser. Dokumentationen av extra anpassningar skrivs in i elevens 
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individuella utvecklingsplan (IUP) (Skolverket, 2014). Enligt Skolinspektionen (2016) finns det 

utvecklingsområden i arbetet med extra anpassningar. De lyfter fram att det måste finnas en 

tillräcklig analys över elevens behov för att insatserna ska ge resultat. Läraren ska i större 

utsträckning ta hjälp av specialpedagog och/eller speciallärare för att arbeta med en gemensam 

strategi. Anpassningarna som gjorts måste även utvärderas för att kontrollera att de givit effekt. 

Om eleven trots intensifiering av extra anpassningar ändå inte når upp till kursplanens mål ska det 

anmälas till rektor som ansvarar över att eleven utreds om hen är i behov av särskilt stöd. Rektor ska 

skyndsamt se till att en utredning påbörjas i samråd med elevhälsan. Utredningen består av två delar. 

Den första delen innehåller en beskrivning av skolsituationen utifrån skol-, grupp- och individnivå, 

även elevens och vårdnadshavares bild av situationen tas med. Den andra delen består av en 

bedömning om eleven eventuellt behöver särskilt stöd. Det är rektorn som beslutar om ett 

åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. Särskilt stöd är sådana insatser som läraren själv inte kan 

genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om elevens behov är mer omfattande och 

varaktiga ska särskilt stöd sättas in. Exempel på särskilt stöd kan vara regelbundna 

specialpedagogiska insatser, placering i enskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller 

anpassad studiegång. Åtgärderna i ett åtgärdsprogram ska vara konkreta och utvärderingsbara. Det 

går att överklaga ett åtgärdsprogram om vårdnadshavaren inte godkänner beslutet eller åtgärderna 

som åtgärdsprogrammet innefattar (Skolverket, 2014).  

Skolinspektionens granskning av matematikundervisning 
Skolinspektionens (2009) rapport om matematikundervisning kom fram till att elever ibland inte blir 

undervisade i kursplanens alla moment, eftersom lärarna inte har tillräckliga kunskaper om 

kursplanens olika mål. Det kan leda till att eleverna får betyg som inte stämmer överens med deras 

kunskaper. Granskningen visar att många elever får högre slutbetyg jämför med nationella proven.  

I rapporten redogör Skolinspektionen (2009) för att matematikundervisningen många gånger 

behöver använda sig av fler undervisningsmetoder för att möta den stora variationen av elever som 

finns i en klass. Skolinspektionen anser att läroboken tar stor plats och det ges lite tid till muntliga 

matematiska resonemang. De menar att det leder till bristande kunskaper i problemlösning, logiska 

resonemang och att sätta problem i ett sammanhang. Klasslärarsystemet som framförallt används på 

lågstadiet medför att lärare undervisar i matematik även om de inte har legitimation för ämnet. 

Rektorn har ett stort ansvar att se till att undervisningen utgår ifrån kunskapsmålen och att 

undervisningen svarar mot elevers olika behov (Skolinspektionen, 2009).  

Det utmärkande för framgångsrik matematikundervisning var att lärarna hade goda kunskaper om 

kursplanens alla mål och en medveten kompetensutveckling inom matematikdidaktik. Lärarna hade 
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även en varierad undervisning för att tillgodose elevers olika inlärningsstilar och för att 

undervisningen skulle kännas lustfylld. De arbetade även med att inkludera elever som var i behov av 

särskilt stöd (Skolinspektionen, 2009).  

Tidigare forskning 
Studiens syfte innehåller två delar, både matematiska stödinsatser och glesbygdsskolor. I detta 

avsnitt presenteras först forskning om glesbygdsskolor för att sedan övergå till hur 

matematikundervisningen kan anpassas till elever i behov av särskilda utbildningsinsatser. 

Avslutningsvis behandlas forskning om inkludering för att få en bakgrund till frågeställning tre. 

Glesbygdsskolor  
Enligt definitionen av glesbygdsskolan (se s. 1) har den ett litet elevantal och åldersblandad 

undervisning. Åldersblandade klasser förekommer inte bara i glesbygdsskolan utan det kan vara både 

av att ledning och lärare väljer åldersblandade grupper på grund av en pedagogisk tanke, men oftast 

förekommer åldersblandade klasser i glesbygdsskolan. Där är det ett litet elevunderlag och de 

ekonomiska resurserna är oftast svaga. I åldersblandad undervisning är klasserna oftast mindre än i 

tätortsskolor (Lindström & Lindahl, 2011). 

De åldersblandade klassena gör att eleverna skapar relationer med en bred variation av barn, vilket 

ökar deras förtroende och de utvecklar en stor säkerhet. Det är stimulerarande när elever med olika 

kunskapsnivåer möts och långsamma äldre elevers självförtroende ökar när de får hjälpa yngre 

elever. Den stora variationen av elever leder till att det är mer accepterat att vara avvikande 

(Lindström & Lindahl, 2011). 

Enligt Lindström och Lindahl (2011) lägger lärarna i glesbygdsskolan mindre vikt på läxor och prov. 

Istället visar Berg-Olsens (2012) forskning på att lärare i åldersblandad undervisning lägger mycket tid 

på att planera undervisningen och undervisningsmiljöerna, eftersom eleverna stundvis behöver 

arbeta enskilt eller i grupp. Lärarna behöver utforma undervisningen för att vissa grupper ska kunna 

arbeta självständigt utan läraren när läraren har genomgångar med andra delar av klassen. Eleverna 

får på det sättet lära sig att vara lärresurser åt varandra (Berg-Olsen). Det redogör också Kalaoja och 

Pietarinen (2009) för och de visar även på att det är en avslappnad atmosfär samt att disciplinära 

problem är ovanliga i glesbygdsskolan. Studier av Karlberg-Granlund (2009) samt Kalaoja och 

Pietarinen redovisar för att de små undervisningsgrupperna främjar inlärning eftersom 

underviningen kan individualiseras i större utsträckning och eleverna behöver inte konkurrera med 

varandra. Det leder även till att eleverna får en inre motivation till skolarbetet (Karlberg-Granlund; 

Kalaoja & Pietarinen). I glesbygdsskolan är den individanpassade undervisningen bra för 
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lågpresterande elever eftersom de får mer undervisningstid och får jobba i små grupper. Den 

kognitiva utvecklingen stimuleras också när eleverna kan jobba utifrån förmåga och inte utifrån klass 

(Lindström & Lindahl). En slutsats som Pettersson (2017) drar är att det specialpedagogiska stödet i 

glesbygdsskolan oftast ges i klassrummet av klassläraren och segregerande lösningar förekommer 

väldigt sällan. Läraren är ensam i klassrummet och driver därför oftast den specialpedagogiska 

verksamhet parallellt med ordinarie undervisning. Det blir en naturlig del av undervisiningen 

eftersom eleverna i gruppen redan befinner sig på olika nivåer och har olika behov. Kalaoja och 

Pietarinen visar på att undervisningen i glesbygdsskolan med åldersblandade grupper oftast är mer 

komplexa och utmanande än undervisningen i större skolor, eftersom lärarna måste strukturerar och 

organisera undervisningsinnehållet på ett meningsfullt sätt för alla årskurser.  

Bristen på specialpedagogiskt utbildad personal i glesbygdsskolan kompenseras med att det är färre 

barn per lärare jämfört med tätortsskolor (Åberg-Bengtsson, 2009). Ann Ahlberg (2007) redogör för 

att specialpedagogik har två sidor. Det är både den pedagogik som sätts in när undervisningen i den 

ordinarie klassen inte räcker till och för att möta den naturliga variationen som finns bland skolans 

elever. Den svenska skolan ska vara ”en skola för alla” vilket enligt Ahlberg kan tolkas som att alla 

lärare behöver ha specialpedagogiska kunskaper för att kunna hjälpa elever som behöver särskilt 

stöd. En negativ påverkan som Pettersson (2017) sett i sin studie är avstånden som finns mellan 

glesbygdsskolan och kommunens centrum. Detta avstånd leder till att läraren inte har tillgång att 

träffa speciallärare eller specialpedagog dagligen utan elevhälsan är oftast belägen på centralorten, 

samma sak kan gälla för rektorerna. Avståndet gjorde att handledning ofta skedde över datorn eller 

telefonen efter att speciallärare eller specialpedagog besökt skolan. För elever kunde väntetiderna 

för att få specialkompetens av exempelvis logoped vara lång. 

Relationen mellan lärare och elev är av stor betydelse enligt Petterssons (2017), eftersom när läraren 

har en god relation och ett bra samtalsklimat kan läraren få en större förståelse för elevens behov. I 

glesbygdsskolorna växlade ibland lärarna elevgrupper mellan varandra om de upptäckte att en elev 

var i behov av en annan lärares kompetens. Lärarna anpassade sig till elevgruppen och det var bra för 

lärarnas samarbete (Pettersson). I glesbygdsskolor är det bra samarbete och alla som jobbar på 

skolan är delaktiga, från kökspersonal till timvikarie (Karlberg-Granlund, 2009). Samarbetet var även 

bra med föräldrarna, men med kommunens företrädare var samarbetet sämre eftersom de kunde 

ifrågasätta glesbygdsskolans kvalité (Pettersson). Forskning från USA pekar på att relationer är en 

framgångsfaktor i glesbygdsskolan samt den starka förankringen till samhället. Glesbygdsområden 

har mindre omflyttning i befolkningen vilket gör att många föräldrar har gått på samma skola som 

deras barn går i. Det leder till att föräldrarna har stor tillit till skolan och lärarna. Därigenom kan 

åtgärder bidra till bättre måluppfyllelse för eleven även om den kan upplevas som negativ på 
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kortsikt, till exempel att elever inte får välja sitt favoritämne när det finns möjlighet utan får arbeta 

med det ämne som de behöver extra stöd i (Barley & Beesley, 2007).  

När det gäller måluppfyllelse finns det inget som tyder på att eleverna i glesbygdsskolor presterar 

sämre än elever i tätortsskolor enligt Åberg-Bengtsson (2009), men Lindström och Lindahl (2011) 

redogör för att åldersblandade undervisningsgrupper har sämre matematikförmåga samt att de på 

kognitivt test i år 6 presterade sämre än tätortsskolorna. Testet bestod av motsatsord, talserier och 

förmågan att se 3D figurer av en metallplatta (platvik). Forskning från både från England och USA 

visar på att barn ifrån fattiga familjer klarar sig bättre i glesbygdsskolor än i tätortsskolor (Barley & 

Beesley, 2007; Hargreaves, 2009). 

Forskning visar också att lärarna i glesbygdsskolan har en positivare syn på sina arbetsförhållanden 

än kollegor på större skolor (Kalaoja & Pietarinen, 2009), men lärarna känner ofta en oro över bristen 

på kompetensutveckling och över kommunala beslut om nedläggelse som de inte kan påverka 

(Pettersson, 2017). Barley och Beesleys (2007) forskning pekar på att framgångsrika glesbygdsskolor i 

USA fokuserar på samma aspekter som andra skolor, nämligen på kvalitén av elevernas lärande 

genom tydliga mål och att utgå ifrån elevernas arbeten. Även relationer med andra 

verksamhetsområden i samhället och lärarens personliga engagemang i skolan har positiv effekt. En 

studie från USA visar att lärarna i glesbygdsskolor ofta känner sig isolerade och överbelastade när nya 

väsentliga förändringar i matematik införs. De önskar mer stöttning och instruktioner (Kirk, Smith, 

Ford & Scheopner Torres, 2014). 

Matematikundervisning för SUM-elever 
Forskning på området visar att matematik är det ämne där lägst andel av eleverna når målen 

(Engström, 2015). Engströms forskningsrapport pekar på att inom en klass i årskurs fem kan 

kunskapsvariationerna vara plus och minus tre år i matematikkunskaper. Denna variation blir större 

vid stigande ålder. Engström menar att en fungerande skola även ska fungera för de elever som lär 

långsamt. Ahlberg (2007) anser att de officiella styrdokumenten innehåller motstidigheter eftersom 

olikheter ska ses som en tillgång och alla ska delta utifrån sina behov men alla ska nå målen vid 

samma tidpunkt för att få ett godkänt betyg.  

Lunde (2011) redogör för forskning om elever i matematiksvårigheter där misslyckanden i matematik 

till stor del beror på att eleverna har svårt att kognitivt klara undervisningsinnehållet när det blir allt 

för komplicerat och krävande. När eleverna börjar årskurs fyra är det tydligt att fler får problem med 

matematiken. Det kan bero på att missuppfattningar som eleven har blir tydliga när 

matematikuppgifterna blir mer avancerade. Dessutom ställs större krav på elevernas läskunnighet för 

att förstå uppgifterna. Gruppen av elever i matematiksvårigheter är heterogen och det finns inga 
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tydliga kännetecken för elever i matematiksvårigheter. Många av eleverna i matematiksvårigheter 

känner sig misslyckade och dumma eftersom de inte förstår matematiken. När eleverna har dålig tro 

på sig själv och sin förmåga påverkas förändrings möjligheterna i negativriktning. Därför anser både 

Lunde samt Lundberg och Sterner (2009) att är det viktigt att eleverna får tillit till sin egen förmåga.  

När det gäller undervisningen för elever i behov av särskilda utbildningsindatser i matematik (SUM-

elever) har Lundberg och Sterner (2009) gjort en forskningsöversikt om framgångsrik undervisning 

för dessa elever. De menar att det finns mindre forskning om elever i matematiksvårigheter än om 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att eleverna tidigt får hjälp och elever i 

socioekonomiskt utsatta familjer löper större risk för att hamna i matematiksvårigheter. SUM-elever 

behöver i större utsträckning uppgifter som är relevanta och som de känner engagemang för. Läraren 

behöver koppla samman matematikunderviningen med elevens egen kunskap och hur eleven kan ha 

nytta av kunskaperna utanför skolan. De gynnas av direkt och konkret undervisning om antal och 

räkneoperationer där de kan få snabb feedback. Eleverna behöver gå från det konkreta till det 

abstrakta. Undervisningen behöver även vara mer systematiskt, strukturerad och genomtänkt för 

SUM-elever. Det gäller för läraren att ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen undervisning.  

En undervisningsteknik som Lundberg och Sterner (2009) nämner är TOT- Principen (time on task) 

som innebär att eleverna behöver tid för att lära sig matematik. I oroliga klassrum kan den effektiva 

tiden som eleven räknar vara liten, som även Sjöberg (2006) belyser i sin forskning. Lundberg och 

Sterner redogör för att en-till-en undervisning kan öka och effektivisera den aktiva tiden. En-till-en 

undervisning betyder att det är en lärare som undervisar en elev. När en-till-en undervisning används 

under en begränsad period är den effektiv eftersom den effektiva tiden som eleven jobbar blir längre 

jämfört med klassrumsunderviningen. Eleven får även feedback direkt och läraren kan snabbt 

upptäcka om eleven har missuppfattningar. Läraren kan ge eleverna bra stöd och bekräftelse samt 

att relationen mellan lärare och elev kan stärkas. En-till-en undervisning har god effekt på elever 

mellan sju och elva år. Det som läraren får akta sig för är att eleven blir allt för beroende av den 

vuxne, utan eleven behöver få självförtroende i matematik för att inte behöva bekräftelse från den 

vuxna att uträkningen är korrekt.  

Andra strategier som Lundberg och Sterner (2009) samt Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) 

lyfter fram som framgångsrika är explicit undervisning som handlar om att läraren tänker högt. 

Läraren förklarar hur eleven kan tänka och visar steg för steg hur eleven kan lösa uppgiften. 

Verbalisering är också en effektiv metod där eleven får hjälp att själv tänka högt, skriva och rita 

lösningar. Multipla strategier innebär att eleverna får flera lösningsmöjligheter till en uppgift och då 

får eleverna diskutera sig fram till en lämplig strategi med lärarens handledning. Det gav även bra 
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resultat när eleverna fick positiv respons från läraren om deras ansträngning samt när eleven hade 

inflytande över underviningen. När elever hjälper elever gav det ett positivt resultat när äldre elever 

hjälpte yngre efter att de fått instruktioner om hur de kan hjälpa de yngre eleverna (Lundberg & 

Sterner, 2009; Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). När det gäller användningen av datorer kan de 

aldrig ersätta en lärare men att de kan vara ett bra hjälpmedel till automatisering enligt Lundberg 

och Sterner (2009) men enligt Almqvist, Malmqvist och Nilhom (2015) har datorstödd undervisning 

bra effekter.  

Ljungblads (2016) undersökning om relationer och matematik visar att eleverna betonar vikten av en 

bra relation till läraren. Om eleven har en bra relation till läraren upplever den inte stress eller krav 

när läraren utmanar elevens matematiska förmåga. Det är lättare för eleven att ta sig igenom 

matematiskt utmanande situationer om relationen till läraren är god. Läraren är huvudpersonen i att 

planera undervisningen och skapa en god relation till eleverna. Relationen ska vara en 

undervisningsrelation och inte en privat relation. Eleverna vill bli sedd som en unik person och inte 

bara som en elev. När läraren samspelar med eleverna i klassrummet sker mycket improvisation för 

att alla elever ska förstå det matematiska innehållet, lärarna förklarar på olika sätt och eleverna 

upplever aldrig att lärarna tycker att det är besvärligt. Läraren ansvarar över undervisningen och 

relationen i svåra stunder, eleven blir inte bärande av undervisningens svårigheter.  

Inkludering 
Inom skolan är inkludering ett centralt begrepp men vad räknas som att vara inkluderad? Nilholm 

och Göransson (2014) klargör att med inkluderingsbegreppets intågande i skolan blev det en 

förskjutning från att eleven skulle anpassa sig till skolan, till att skolan skulle anpassa sig till eleverna. 

Det finns enligt Nilholm och Göransson tre olika definitioner på inkludering, (1) 

gemenskapsorienterad, (2) individorienterad och (3) placeringsorienterad. Den sist nämnda 

definitionen är en missuppfattning som handlar om att bara för att eleven tillhör en klass och finns i 

klassrummet är den inkluderad. Gemenskapsinriktad inkludering betyder att skolan är till för 

eleverna och då organiseras inga särskiljande lösningar. Olikheter ska ses som en tillgång och 

gemenskap ska genomsyras på olika nivåer. Eleverna ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. 

När det talas om den individorienterade inkluderingen är det en specifik individ som är i fokus och 

situationen kring just den eleven. Forskning (Allan & Persson, 2016; Nilholm & Alm, 2010) visar att 

det som Nilholm och Göransson kallar gemenskapsorienterad inkludering har goda effekter på 

elevernas prestationer, där fokus låg på att skapa ett bra klassrumsklimat där olikheter såg som en 

tillgång och tydliga strukturer. Karlberg-Granlunds (2009) forskning lyfter fram lärarna i 

glesbygdsskolan har en pedagogik som främjar gemenskapen. De små enheter kan gynna öppenhet 
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och eleverna lär sig att umgås med kompisar som är olik dem själv. Vilket främjar acceptansen mot 

olikhet och hänger samman med ökad demokrati.  

Skollagen (2010:800) uttrycker ett inkluderande förhållningssätt genom att eleven ska ges stöd inom 

ordinarie undervisningsgrupp (se avsnittet om extra anpassningar och särskilt stöd). I läroplanen 

(Skolverket, 2011) står det att alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevers känsla 

för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen 

(Skolverket, 2011 s.12). 

Teoretisk utgångspunkt 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan. 

Genom att använda en fenomenologisk teori kommer fenomenenet matematiska stödinsatser i 

glesbygdsskolan att undersökas för få en bred bild av hur arbetet sker i informanternas vardag. 

Fenomenologin är en subjektiv, tolkande och beskrivande teori (Denscombe, 2016). Med en 

fenomenologisk utgångspunkt ligger intresset att förstå sociala fenomen utifrån deltagarnas egna 

perspektiv att beskriva världen (Kvale & Brikemann, 2014). Därför används kommunikativa metoder 

för att samla in empirin (Szklarski, 2004) och halvstrukturerade livsvärldsintervjuer är vanliga (Kvale & 

Brikemann, 2014). Intervjuguiden innehåller olika rubriker som forskaren vill undersöka och förlag till 

frågor (Kvale & Brikemann, 2014). I intervjun vill forskaren få beskrivningar av konkreta situationer 

och ur ett vardagligt sammanhang samt relevanta erfarenheter (Denscombe, 2016; Szklarski, 2004). 

Forskaren är bunden till den sociala värld som undersöks, vilket gör att forskare måste anstränga sig 

för att minimera sin inverkan på resultatet. Genom att distansera sig från sina vanliga övertygelser 

blir inte resultatet påverkat av forskarens förutfattade meningar. Forskaren ska försöka sätta sig in i 

den andra personens position (Denscombe, 2016).  

Det är intervjupersonens livsvärld som är i fokus och genom intervjun får forskaren tillträde till 

upplevelser som den intervjuade har av den levda världen. Detta för att förstå och beskriva 

meningen i fenomenet som forskaren undersöker, både på faktaplanet och meningsplanet. För att 

förstå meningen är det viktigt att lyssna till tydliga beskrivningar och vad som sägs mellan raderna. 

Om intervjuaren upplever dolda budskap kan dessa uttryckas till den intervjuade som kan bekräfta 

eller förtydliga budskapet. Det kan även uppstå mångtydighet i den intervjuades uttalanden som kan 

bero på brister i kommunikationen eller objektiva motsägelser i den värld som personen lever i. 

Genom dessa nyanserade beskrivningar skapas kvalitativ kunskap och istället för allmänna frågor 

används beskrivningar av specifika situationer. Forskaren har en medveten naivitet som innebär att 

hen visar öppenhet mot nya och oväntade fenomen. I konstrast till den medvetna naiviteten står 
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känsligheten för att intervjuaren behöver en förförståelse i ämnet för att kunna uppfatta nyanser 

(Kvale & Brikemann, 2014). Fokuseringen i analysen ligger på att identifiera olika teman för att sedan 

finna essensen i fenomenet (Szklarski, 2004). Under intervjun kan även en lärprocess pågå vilket kan 

medföra att den intervjuade ändrar uppfattning. En lyckad intervju kan vara en positiv upplevelse för 

intervjupersonen eftersom hen kan ha fått nya insikter om sin livssituation. Intervjuaren måste vara 

medveten om potentiella etiska överträdelser av intervjupersonens gränser eftersom intervjun är en 

mellanmänsklig situation där båda parter påverkar varandra (Kvale & Brikemann, 2014).  

Metod  
I detta avsnitt presenteras metoden som använts i denna studie, hur urvalet valts ut, arbetets 

genomförande, analysmetoden och hur hänsyn tagits till de etiska aspekterna. Sist behandlas 

studiens validitet, reabilitet och generaliserbarhet.  

Metodologisks ansats  
Denna rapport är en fallstudie av två glesbygdsskolor som innefattar hela grundskolan och som är 

belägna i samma kommun. Det gör att undersökningsenheterna är tydligt avgränsade vilket är 

karaktäristiskt för en fallstudie. För att få en detaljrik bild av det undersökta fallet och fenomenet 

(matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan) bygger denna studie på semistrukturerade 

livsvärldsintervjuer med lärare, rektor och specialpedagog på de två skolorna. Intervjuerna är 

konstruerade för att förstå de intervjuades vardagsvärld som de har genom sitt yrke (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den semistrukturerade karaktären gjorde att svaren blev fylliga och detaljrika, 

eftersom det öppnar upp för följdfrågor samtidigt som intervjuguidens struktur gjorde att alla 

frågeställningar behandlades (Denscombe, 2016). Semistrukturerade intervjuer gör det även möjligt 

att kunna jämföra svaren eftersom de följer en viss struktur (Bryman, 2011). Studien innehåller 

personliga intervjuer för att varje person ska få prata ostört och för att intervjuaren ska kunna följa 

med i personens tankegångar. För ovana forskare underlättar personliga intervjuer även 

transkriberingen (Denscombe, 2016). 

I fallstudier används oftast flera informationskällor och i denna studie kommer skolornas 

kvalitetsredovisningar att undersökas, för att öka trovärdigheten eftersom skriftliga källor kan ge 

stöd åt det som framkommit i intervjuerna. Det ger en bättre helhetsbild, vilket fallstudien syftar till 

(Denscombe, 2016).  

Triangulering gör att det går att se fenomenet ur fler perspektiv. Metodtriangulering och 

informanttriangulering används för att få en helhetsbild av fallet och fenomenet. 
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Informanttrianguleringen syftar till att intervjuerna görs med personer i olika profissioner 

(Denscombe, 2016), i denna studie har lärare, rektor och specialpedagog intervjuats.  

Urval 
Det har skett ett målinriktat urval utifrån fallstudien. Skolorna som valts är glesbygdsskolor som 

innefattar hela grundskolan och som ligger i samma kommun, vilket gjorde dessa skolor intressanta 

för denna undersökning (Bryman, 2011). Lärarna som intervjuats är de som undervisar matematik i 

de olika stadierna (låg-, mellan- och högstadiet). På skolorna är det få lärare som arbetar vilket gör 

att lärarna som undervisar matematik på skolan har intervjuats. Det är samma rektor och 

specialpedagog för båda skolorna. Skolorna har en lärare som undervisar på lågstadiet och en lärare 

som undervisar i matematik både på mellan- och högstadiet.  

Skolorna och intervjupersonerna  
Skolorna som denna studie handlar om är belägen i glesbygd, det är cirka 10 mil till tätorten. 

Kommunen har stora ytor men liten befolkning vilket gör att det finns flera glesbygdsskolor i 

kommunen och i tätorten finns en låg- och mellanstadieskola, ett högstadium, en friskola (F-9) och 

ett gymnasium.  

Båda skolorna har mellan 30 och 40 elever. På skola A är eleverna uppdelade i tre grupper, 1-3, 4-6 

och 7-9. På skola B är de uppdelade i 1-2, 3-4, 6-7 och 9 (skolan saknar elever i årskurs 5 och 8). 

Skolorna delar rektor och elevhälsan med varandra. På skola A har alla elever i år 3, 6 och 9 fått 

godkänt på nationella proven i matematik under 2016 och 2017, utifrån skolans kvalitetsredovisning. 

På skola B har alla elever i årskurs 6 och 9 klarat nationellaproven i matematik 2017. I årskurs 3 har 

några elever inte klarat alla moment. 2016 hade skola B ingen i årskurs 3 eller 6 men alla eleverna i 

årskurs 9 klarade nationellaproven i matematik. 

Intervjupersonerna har fingerade namn i denna rapport för att skydda informanternas identitet efter 

Vetenskapsrådets etiska krav (Vetenskapsrådet, 2002). Namnen följer en struktur, rektorns namn 

böjar på R, specialpedagogens på S och lärarna har fått namn efter vilken skola de jobbar på, de som 

jobbar på skola A börjar på A och lärarna på skola B börjar på B.  

Rektor Ronja jobbar på båda skolorna sedan i höstas. Tidigare var hon ansvarig rektor för skola A. 

Hon är i grunden förskollärare och har jobbat som förskolechef i flera år innan hon började arbeta 

som rektor. Hon har genomfört rektorsutbildningen.  

Specialpedagogen Sofia är i grunden högstadie- och gymnasielärare i engelska, svenska och turism. 

Hon har jobbat som specialpedagog i sex år på gymnasiet efter speciallärarutbildningen med läs- och 

skrivinriktning. I höstas började hon på sin nuvarande tjänst som specialpedagog på fyra olika 
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glesbygdsskolor i kommunen. Hon är en dag i veckan på varje skola och sista dagen har hon 

planering.  

Amanda är lärare på skola A och har vikarierat på skolan i 20 år, sedan i höstas vikarierar hon i 1-3:an. 

Hon har vikarierat på alla stadier och på olika tjänstgöringsgrad under åren, hon har både vikarierat 

som lärare och varit assistent. Ifjol hade hon förberedelseklass. Hon har läst 

beteendevetenskapsprogrammet i tre år vilket ledde till att hon är beteendevetare och har en 

fil.kand. i pedagogik, lärande, utveckling och kommunikation. I utbildningen läste hon även mycket 

om motivation.  

Alexandra är lärare på skola A och jobbar på mellanstadiet och högstadiet där hon ansvar för 

matematikundervisningen. Hon har legitimation i matematik från årskurs ett till nio och NO från 

årskurs ett till sju. På glesbygdsskolan har hon arbetat i ungefär ett halvår. Tidigare har hon 

undervisat på en skola med ca 300 elever från årskurs fyra till nio. Där har hon undervisat i 

matematematik mestadels på högstadiet. På sin förra skola var hon förstelärare och ansvarade bland 

annat för att vara samtalsledare vid olika fortbildningar. Hon har även läst tre av Skolverkets moduler 

i matematiklyftet.  

Bernt är lärare på skola B och jobbar på lågstadiet där han har matte från årskurs ett till fyra. Han har 

varit lärare i elva år och utbildade sig till lärare efter att han haft eget företag inom måleribranschen i 

tio år. Han har jobbat på glesbygdsskolan hela sin lärartid och har legitimation i matematik, svenska 

och engelska från årskurs ett till sex. I SO och NO är han behörig från årskurs ett till tre. 

Börje jobbar på skola B där han är matte/NO lärare på mellan- och högstadiet. Han har jobbat på 

skolan i 20 år, sedan han gick färdigt lärarutbildningen. Börje har legitimation i matematik och NO 

från årskurs fyra till nio. 

Insamlingsmetod och genomförande 
Efter arbetet med bakgrunden till studien formulerades intervjuguiden (se bilaga 2). Under arbetet 

med intervjuguiden togs kontakt med rektor som kunde ge mig namn på lärarna som arbetar på 

dessa skolor. Kontakten med lärarna har mest skett via e-post medan kontakten med rektor och 

specialpedagog har varit via telefon. Informanterna fick via e-post ett brev, lärarna fick brevet som 

återfinns i bilaga 1 medan rektor och specialpedagog fick samma brev men utan information om att 

ta med sig åtgärdsprogram till intervjuerna. Fenomenologin har legat som grund i utformandet av 

intervjuguiden. Detta för att formulera frågor så att informanternas verklighet kommer fram, hur de 

arbetar med matematiska stödinsatser. Intervjuguidens rubriker och frågor utgår från studiens syfte 

och frågeställningar men även från bakgrunden och tidigare forskning. Intervjuguiden innehåller fyra 
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olika rubriker, (1)inledning där lärarnas bakgrund presenteras, (2) stödinsatser för SUM-elever som 

syftar till frågeställning 1-3, (3) specialpedagogens arbete med stödinsatser i matematik som svarar 

mot frågeställning fyra och (4) avslutning där informanterna får chans att ta upp det som inte 

intervjun tagit upp om arbetet med matematiska stödinsatser. Exempel på en fråga som svarar direkt 

mot en frågeställning är till exempel Hur identifierar ni SUM-elever?. Det finns även frågor som är 

tagna ur tidigare forskning exempelvis Hur utnyttjas personalens kunskaper?, eftersom det framgått i 

tidigare forskning att lärare på glesbygdsskolor tar vara på varandras kunskaper.  

Intervjuerna ägde rum på arbetsplatserna till informanterna förutom med specialpedagogen. Under 

intervjun med specialpedagogen satt vi i ett samtalsrum som kommunen har. Intervjuerna varade 

mellan 30-60 minuter.  

Kvalitetsredovisningarna erhölls efter intervjuerna av rektorn. Delar som har varit relevant för 

studien är de som handlar om måluppfyllsele samt särskilda behov och särskilt stöd.   

Analysmetod  
Intervjuerna transkriberades ord för ord kort tid efter att de ägt rum. Det var några korta stycken hos 

två informanter som inte transkriberades eftersom dessa var irrelevanta för studien. Min uppfattning 

var att de började på en mening innan de hade tänkt ut vad de skulle säga, vilket ledde till att de 

började på en ny mening innan den föregående meningen kommit till något innehåll. De 

ofullständiga meningarna utan innebörd transkriberades inte eftersom det uppfattades som att de 

inte bidrog med mening till studien. Men i övrigt transkriberades intervjuerna i sin helhet och 

resterande fem intervjuer transkriberades ord för ord från början till slut. Efter intervjuerna skrevs 

minnesanteckningar om det uppkom några reflektioner och under transkriberingen gjordes 

anteckningar i marginalen om det uppfattades budskap mellan raderna samt reflektioner utifrån 

tidigare forskning.  

Efter transkriberingarna fick varje informant ett eget teckensnitt, för att vid sammanställningen av 

resultatet klipptes intervjuerna upp och sorterades efter frågeställningarna. Detta för att få en tydlig 

bild av varje frågeställning och de olika teckensnitten gjorde att det gick att hålla isär informanterna. 

I resultatet används citat från intervjuerna för att levandegöra resultatet samt för att presentera en 

detaljrik bild av det undersökta fenomenet enligt den fenomenologiska teorin (Denscombe, 2016; 

Kvale & Brinkmanns, 2014). Relevanta delar ur kvalitetsredovisningarna markerades också för att 

stärka informationen som framkommit i intervjuerna.  

I fenomenologisk analys ligger fokus på att hitta teman i resultatet om det undersökta fenomenet. I 

det arbetet har stöd tagits i Kvale och Brinkmanns (2014) text om fenomenologisk analys där de 
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menar att forskaren först läser texten för att få en helhetsbild av empirin. Sedan identifierar 

forskaren meningsenheterna och utifrån dem formuleras teman. Utifrån dessa teman kan empirin 

sedan analyseras. Eftersom intervjuerna genomförts, transkriberat och resultat har blivit skrivit under 

en tre veckors period var materialet känt. Materialet gicks igenom det igen för att identifiera 

meningsenheter, vad som informanterna uppfattade som viktigt i fenomenet, för att därefter kunna 

kategorisera dem till teman. Efter identifiering av teman arbetades materialet igenom en gång till 

och varje tema färgmarkerade för att kunna göra en analys utifrån de identifierade temana. Enligt 

fenomenologin ska forskaren hitta meningen både på faktaplanet och meningsplanet. Faktaplanet 

handlar om att fakta beskrivs medan meningsplanet handlar om att få fram tankar bakom olika 

uttryck och handlingar (Kvale & Brinkmann). I analysen lyftes det fram både vad de gör (faktaplanet) 

och vad tanken bakom är (meningsplanet).  Eftersom semistrukturerade intervjuer användes kunde 

frågor i intervjuerna ställas om det var otydligt vad informanterna egentligen gjorde eller vad de 

hade för tankar bakom deras handlingar. Kvale och Brinkmann menar att det är viktigt att kunna 

tolka det som säga mellan raderna. Genom anteckningarna som gjorts efter intervjuerna och i 

marginalen kunde budskap mellan raderna identifieras samt genom förtydliganden i intervjuerna där 

informanterna frågades om deras svar uppfattats rätt. Efter att teman sammanställts analyseras de 

för att finna essensen i fenomenet (Szklarski, 2004). 

Etik 
Vetenskapsrådet (2017) har givit ut en skrift om God forskningssed som beskriver vikten av forskning 

och av att skydda de som medverkar i forskning. Det beskrivs att det finns olika etiska kodexar och 

Vetenskapsrådet har 2002 publicerat Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning där de fyra forskningsetiska principerna beskrivs. Dessa principer 

genomsyrar mitt samarbete med lärarna, rektorn och specialpedagogen.  

För att svara upp mot informationskravet och samtyckeskravet fick informanterna ett brev (se bilaga 

1) när de svarar att de kunde delta i studien. I brevet presenteras syftet med studien och vilka 

rubriker som skulle behandlas. De fick även information om att deltagandet är frivilligt, de får 

bestämma hur länge de vill delta, att de kan avsluta deltagandet och då kan deras berättelser tas 

bort från resultatet. 

De blev även informerad om konfidentialitetskrave och nyttjande kravet i brevet där det står att det 

inte ska gå att identifiera dem som person, inte heller kommun eller skola. Därför har namnen 

fingerats i resultatet. De blev informerade om att materialet bara kommer att användas till denna 

studie och var den kommer att publiceras. Inspelningarna kommer även raderas efter att arbetet har 
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blivit godkänt och innan rapporten har blivit godkänd förvarans materialet på ett sådant vis att ingen 

utomstående kommer åt det.  

Innan intervjuerna upprepades de forskningsetiska kraven för att försäkra mig om att informanterna 

tagit del av informationen och då kunde de bekräfta att de tagit del av den.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Bryman (2011) redogör för reliabilitet och validitet i kvalitativa studier. Han beskriver extern 

reliabilitet som handlar om att studien ska kunna replikeras. Det är svårt att uppfylla helt i kvalitativ 

forskning eftersom forskningen sker i den sociala miljön och de sociala betingelserna går inte att 

frysa. Men genom att beskriva metoden och analysen utförligt skulle studien kunna replikeras om 

samma personer intervjuas. Samma sak gäller för den interna reliabiliteten som har för avsikt att 

flera forskare ska kunna tolka resultatet på samma sätt (Bryman, 2011).  

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som resultatet kan generaliseras (Bryman, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa studier inte behöver generaliseras eftersom tanken 

om att kunna generalisera kommer från att kunskap är konstant och oföränderligt. Intervjustudier 

innehåller inte ett statistiskt underlag för att kunna generaliseras. Denna studie är gjord på två skolor 

vilket har medfört ett liten bredare syn, men det är ändå få personer som ingår i denna studie. Den 

interna validiteten behandlar hur studien överensstämmer med verkligheten (Bryman, 2011). I denna 

studie har olika professioner intervjuats och intervjuerna har kompletterats med 

kvalitetsredovisningarna.  

Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån intervjuerna och kvalitetsredovisningarna. Först 

presenteras skolornas elevhälsa för att sedan behandla frågeställningar ett till tre i avsnittet 

Stödinsatser för SUM-elever, sedan avslutas resultatet med frågeställning fyra och en 

sammanfattning. I resultatredovisningen kommer elevhälsoteamet att förkortas EHT och teamet 

består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och utvalda lärare. Undervisningsgrupp 

används för att beteckna gruppen som läraren undervisar, undervisningsgruppen består av flera 

årskurser.  
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Skolornas elevhälsa 
Skolorna har under detta läsår fått en egen elevhälsa något som har varit en fråga som rektorerna 

kämpat hårt för. Detta medför att specialpedagogen har en dag på varje skola, vilken är en stor 

ökning. Innan de hade en egen elevhälsa var specialpedagog som mest två gånger i månaden på varje 

skola. Skolorna delar också kurator och skolsköterska. Kuratorn besöker skolorna varje vecka och 

skolsköterskan besöker skolorna varannan vecka. Den stora fördelen som specialpedagogen och 

rektorn lyfter fram är kontinuiteten i att samma personer återkommer och de bedriver också 

förebyggande arbete på skolorna. Rektorn beskriver nackdelen med den förra organisationen då 

lärarna och tillresande specialpedagog gjorde utredningarna eftersom då har det dragit ut väldigt på 

tiden för att vi har måsta vänta till dem har haft tid. Och behoven har varit så stor i [tätorten] så att 

ja, då har klassläraren verkligen fått förlita sig till sin egen kunskap omkring det här barnet och jobba 

ändå utifrån vad man har sett själv. 

Stödinsatser för SUM-elever 
Detta avsnitt är uppdelat i olika underrubriker som följer frågeställningarna 1-3.  

Identifiering och kartläggning 
Det gemensamma som rör frågan om identifiering av SUM-elever är att lärarna anser att det låga 

elevantalet i klasserna gör det lätt för lärarna att identifiera eleverna. Det är svårt för eleverna att 

dölja sina brister eftersom varje elev får mycket lärartid. Vi har små klasser så det märks ju ganska av 

sig själv (Börje). Flera av informanterna lyfter fram vikten av att identifiera lågpresterande elever 

tidigt för att kunna sätta in insatser tidigt. Det är viktigast för de yngre att ha en grundlig 

kartläggning (Sofia). Sofia menar att det är viktigt att de yngre eleverna får strategier och att lärarna 

får ett underlag för att rätt anpassningar sätts in. Bernt och Börje berättar att de upplever att de har 

en bra relation till eleverna vilket leder till att matematiska svårigheter upptäcks tidigt.  

I årskurs ett görs Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 2016) som alla är ålagda 

att göra och inom kommunen är det bestämt att alla elever i årskurs ett också ska göra Pröva med tal 

(Danielsson, Modin & Neuman, 2011). I årskurs tre använder de också Skolverkets Bedömningsstöd i 

taluppfattning (Skolverket, 2016) och sedan är det nationella proven i årskurs tre, sex och nio som 

kartlägger elevernas matematikkunskaper gemensamt i kommunen. Utöver det görs inga 

gemensamma matematiska kartläggningar i kommunen. Varje termin genomförs klasskonferenser på 

båda skolorna för att fånga upp elever som behöver extra stödinsatser. På dessa klasskonferenser 

deltar lärare och EHT.  

Alexandra har infört McIntosh diagnoser (McIntosh, 2008) på skola A i alla årskurser, där gör de 

diagnoser på hösten och våren för att identifiera områden på grupp- och individnivå som behöver 
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utvecklas. Det är väldigt konkret vad man kan jobba med för att täppa till luckor (Alexandra). 

Alexandra menar också att eftersom hon har kunskap om matematiken på högstadiet kan hon via 

dessa diagnoser se om eleverna har hållbara strategier som även fungerar högre upp i årskurserna 

eller om eleven behöver byta strategi för att inte köra fast senare. 

Börje lägger också fram att genom att de är få lärare och få elever har han god kunskap om elevernas 

kunskaper och eventuella matematiksvårigheter redan innan han börjar undervisa dem. Vilket gör att 

identifieringsfasen är redan lite över. Det är fördelen med en liten skola, att man kan hålla en röd tråd 

på det viset och överlämningen blir naturlig (Börje). Detta beror på att han har god kontakt med 

Bernt och de diskuterar matematikundervisningen med varandra. De brukar även ta varandras 

klasser om de är borta eller så slår de ihop grupperna. Bernt menar också att han har goda kunskaper 

om elevernas matematiska kunskaper vilket gör att han oftast i förväg kan säga hur eleverna 

presterar på tester. Han använder ofta Diamants tester (Skolverket, 2013) för att ha ett underlag när 

han pratar med föräldrar och elever. Du får något konkret att prata om. Det tycker jag är en fördel. 

Det är likadant med barnen, att använda uppgifterna, det ska vara bedömning för lärande och inte av 

lärande (Bernt).  

Amanda lyfter fram att hon tar hjälp av specialpedagogen för att tolka tester som görs för att veta 

vad hon behöver lägga in i undervisningen för gruppen och för enskilda elever. Detta för att hon 

märker att hennes kunskaper är bristfälliga när hon är vikarie och hon känner ett stort ansvar över 

att eleverna ska lyckas, för hon har under sina år som vikarie insett hur viktiga de första åren i skolan 

är för fortsatt skolgång.  

Ronja (rektorn) menar att det är lärarna som ska identifiera lågpresterande elever i matematik och 

genom att jobba i spår, alltså att lärarna jobbar med till exempel matte och NO från årskurs ett till 

sex. Då är läraren klassföreståndare antingen i lågstadiet eller i mellanstadiet. Genom att läraren får 

jobba med de ämnen som hen tycker är roliga och brinner för blir undervisningen bättre.  

Genom den nya organisationen av EHT är det tänkt att de undervisande lärarna tillsammans med 

klasslärare och specialpedagogen ska gör kartläggningen av SUM-eleven tillsammans. På skola A var 

det självklart att specialpedagogen skulle vara med vid kartläggningen medan lärarna på skola B 

menade att det var de som gjorde kartläggningarna. 

Stödinsatser 
Avsnittet om stödinsatser är uppdelat i underrubrikerna extra anpassning, särskilt stöd, styrkor med 

stödinsatser i glesbygdsskolan samt svårigheter och förbättringar med stödinsatser inom 

glesbygdsskolan. Detta för att underlätta läsningen. 
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Extra anpassningar 
Lärarna är samstämmiga om att de små klasserna bidrar till att de har möjlighet att individualisera 

undervisningen, vilket gör att de har möjlighet att stötta SUM-elever. Lärarna på mellan- och 

högstadiet fokuserar på att prata mycket matematik för att eleverna ska bli förtrogen med begrepp. 

Elevens förståelse i matematik blir tydlig för läraren och det stärker lärandet. [Jag jobbar]väldigt 

mycket med begrepp i matematik och att de ska förstå och inte vara rädd för att använda sådana här 

expertord som vi kallar dem (Alexandra). Genom att prata matematik upplever lärarna att de kan 

förebygga svårigheter och få syn på elevernas strategier, om de är hållbara eller ej. Alexandras 

erfarenhet är att genom att jobba med begreppen hjälper hon eleverna att förstå texterna för att 

förstå vad som efterfrågas. Genom att ge eleverna lösningsstrategier kan hon fånga upp elever som 

har varit duktiga på lågstadiet som räknar mycket i huvudet. Men sen så småningom blir det för svårt, 

man kan inte hålla alla bollar i huvudet utan man behöver strukturera på ett papper (Alexandra). 

Lärarna på mellan- och högstadiet påtalar att det är en fördel att följa eleverna under lång tid 

eftersom de vet vad som krävs av eleverna för att få godkänt betyg i matematik i årskurs nio. Då kan 

de tidigt se vilka strategier som är hållbara.  

Bernt tar upp att extra anpassningar kan handla om att ha en extra tydlig struktur och att visualisera 

på tavlan. Han upplever även att små saker kan göra stor skillnad, han upplever att eleven 

koncentrerar sig bättre på hans förklaring om han lägger handen på elevens axel när han hjälper 

dem. Han brukar även anpassa uppgifterna för han upplever att läromedlet som han använder ställer 

stora krav på läsförståelsen därför kan han byta ut vissa avsnitt i boken mot andra uppgifter. 

Alexandra anpassar också läromedlet om hon upplever att det är läsförståelsen som hämmar 

matematiken. 

Sofia ger flera exempel på extra anpassningar som att eleverna får ha multiplikationstabellerna eller 

en tallinje fastklistrade på bänken. SUM-elever kan även använda sig av datorn, antingen att de har 

läromedlet på datorn eller att de har automatiseringsträning där. Elever kan även få talen upplästa 

eller svaren nedskrivna, detta är två anpassningar som är personalkrävande och oftast är det läraren 

som läser talen i mån om tid. Laborativt material är också något som eleverna kan ha tillgång till.  

Amanda har inga extra anpassningar. Det som alla är överrens om är att de extra anpassningar som 

de gör för en viss elev gynnar alla.  

Särskilt stöd 
Särskilt stöd i matematik är ovanligt på de undersökta glesbygdsskolorna och enligt 

kvalitetsredovisningarna har skolorna hög måluppfyllelse i matematik (se s.11). Sofia har 
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uppfattningen om att det är mer språkliga svårigheter hos eleverna som lärarna behöver hjälp med 

och hon tror att en orsak till att elever klarar matten är att lärarna är engagerade.  

Särskilt stöd kan vara att eleven får enskild undervisning, men det är ovanligt. Bernt hade varit med 

om det en gång och då handlade det inte om matematikproblem utan eleven hade 

koncentrationssvårigheter vilket gjorde att eleven hade svårt att vara i klassrummet. På skola B har 

lärarna ett samarbete för att stärka en viss elevgrupp som inte uppfyllde alla kunskapskraven på 

nationella proven i årskurs tre. Detta gör att hälften av lektionerna i matematik har gruppen Börje 

enskilt och hälften av mattelektionerna har de tillsammans med Bernt och den andra årskursen. 

Börje berättar att vi då kan resonera lite enklare bara vi fyra med det som de håller på med. 

Alexandra uttrycker att Det är väldigt små undervisningsgrupper så jag tycker ändå att jag hinner i 

klassrummet att sitta med varje elev lite grann och se att det är, ja men kolla av alla moment liksom.  

Rektorn är nöjd över den nya organisationen i EHT vilket gör att eleverna från skolorna får samma 

hjälp och stöttning som barnen från tätorten. Förut har lärarna fått lita mycket till sin egen förmåga. 

Det är sällan elever går ut årskurs nio med ofullständiga betyg och det tror hon beror på att lärarna 

på högstadiet lägger ner mycket jobb med elever som har särskilda behov. Rektorn uttrycker Då är 

det inte glädjebetyg ifrån [skolans namn] kan jag berätta utan, man ser på gymnasieskolan i 

[gymnasieskolans ort] har vi fått höra ifrån dem att […] elever som kommer ifrån [skolans namn], 

deras betyg håller. Så det är liksom inga glädjebetyg.  

Alla informanter är eniga om att rektorn har en viktig roll eftersom det är hon som beslutar om 

åtgärdsprogram och fördelar resurser. Börje berättar att de har dialog med rektor där rektorn lyssnar 

på vad de har att säga, deras förslag, men att även rektorn kommer med förslag och funderingar hur 

situationer ska lösas på bästa sätt. Alexandra uttrycker att När vi upptäcker att det finns svårigheter 

så bollar vi det med henne och med elevhälsan och hon ingår i elevhälsan också. Sen är det hennes 

uppgift att kanske skapa resurser eller omfördela resurser. Amanda beskriver rektorn som spindeln i 

nätet i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram. Sofia upplever att rektorerna (hon jobbar på flera 

skolor vilket gör att hon har flera rektorer) har stor tilltro till elevhälsan men att detta kan ställa till 

det när hon har samtal med föräldrar vid upprättande av åtgärdsprogram. I en sådan situation har 

hon som specialpedagog ingen möjlighet att lova resurser, utan det kan bara rektorer. Men eftersom 

rektorerna jobbar halvtid på skolorna har de inte alltid möjlighet att delta vid dessa möten. Hon 

påtalar vikten av samsyn mellan lärare, rektor och specialpedagog eftersom det är lärarna som ska 

utföra åtgärderna, rektorn som har resurserna och specialpedagogen har god kunskap om vad eleven 

behöver. 
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Vilka styrkor lyfter informanterna om stödinsatser i glesbygdsskolan? 
Styrkan som lärarna upplever i glesbygdsskolan är de små undervisningsgrupperna men också att alla 

som jobbar med eleven engagerar sig. Alexandra lyfter fram styrkan med ett samarbete i personalen 

kring barnen För vi pratar om olika saker hela tiden. Hur ska vi göra, det här barnet kan inte läsa eller 

det här barnet, det går bara inte med multiplikationstabellerna eller vad det kan vara. På skola A är 

det en stor styrka eftersom Amanda inte har lärarutbildningen och Alexandra har stora erfarenheter 

och kunskaper i matematik. Det är svårt för eleverna att falla mellan stolarna och eleverna har svårt 

att dölja sina bristande kunskaper. Den goda relationen som lärarna har till eleverna stärker 

undervisningen eftersom läraren har goda kunskaper om elevernas förmågor. Bernt berättar att han 

brukar integrera matematik i idrotten för att stärka elevernas förståelse och genom att gruppen är 

liten kan han vara mer flexible att ta till vara på det som eleverna är intresserade av just nu. 

Flexibiliteten gör att lärarna kan variera sin undervisning vilket de upplever leder till större 

måluppfyllelse. Genom arbete i tvärgrupper tas elevernas olika kunskaper tillvara och de äldre 

eleverna får då lära sig att ta mer ansvar. De kan behöva förklara uppgiften för gruppen samt att de 

yngre eleverna lär sig att lyssna på de äldre. Sofia upplever att lärarna i glesbygdsskolorna är duktig 

på extra anpassningar, Det är nästan så att de behöver inga tips om det utan de bara gör det. De har 

en uppsjö av tankar om vad de gör på ett annat sätt än de som har större grupper.  

Vilka svårigheter och förbättringar finns i glesbygdsskolans arbete med stödinsatser? 
Ronja ser inga svårigheter med extra anpassningar och särskilt stöd i matematik Eftersom 

beslutsvägen är väldigt kort och vi har skyldigheter mot de här barnen, eleverna, vi sätter in resurser 

så fort som det är möjligt. Oavsett om det gäller material eller någon resurs som skulle behövas. 

Skolorna är vid denna tidpunkt inne i ett förbättringsarbete, en hjärtefråga för Ronja som har kämpat 

mycket för att skolorna ska få en egen elevhälsa. De arbetar nu för att få en bra struktur och att 

informera lärarna vad den nya elevhälsan innebär.  

Det som flera av lärarna lyfter fram är att det vore bra med mer grupptid eftersom en svårighet är att 

lägga det matematiska innehållet och resonemangen på en lämplig nivå för alla i 

undervisningsgruppen. Fler grupptimmar i matematik kunde gynna resonemang på rätt nivå. Sofia 

önskar även att det fanns speciallärare som kunde jobba mot eleverna som är i behov av det.  

Alexandra upplever att timplanen i matematik är ett problem, speciellt för de lågpresterande 

eleverna. Hon upplever att matematiken får för lite tid och sen går tid åt för att fara in till tätorten för 

att bada bland annat och eftersom det är långa avstånd går hela dagen åt. Hon upplever också att 

hon har fler sysslor nu när hon jobbar på glesbygdsskolan än på den större skolan hon jobbat på 

tidigare. Det finns ingen administrativ personal på skolan, vilket gör att lärarna eller rektor även har 
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administrativa sysslor och rektorn är inte på skolan alla dagar. Hon känner att hon blir inblandad i 

allt, från att söka vikarie till att fixa kopieringsmarskinen om den är trasig. 

Börje upplever att det kan vara besvärligt att inte ha någon ämneskollega att jobba mot, han har 

Bernt på lågstadiet, men han har ingen på högstadiet. Det gör att han själv behöver finna lösningar 

på upplevda problem. Han önskar att Skolverket la ut fler nationella prov i matematik med 

elevlösningar och kommentarer. Detta för att få en bra bedömning av eleverna eftersom han inte har 

någon att diskutera med. Sedan upplever han att proven kan hjälpa honom att hitta underliggande 

problem i matematiken, vad matematiksvårigheterna kan grunda sig i. 

En svårighet som flera tog upp är problemet med ett litet ställe där alla känner alla. Det kan vara 

svårt att vara helt objektiv om lärarna ska bedöma sina kollegors barn eller sina egna barn. Lärarna 

bor även granne med flertalet av familjerna vilket gör att de även har en privat relation med flera. 

Bernt nämner att det behövs en större förståelse för småskolornas problem, både med att få ihop 

undervisningen med ett stort åldersspann men också det sociala samspelet mellan eleverna.  

I kvalitetsredovisningen för skola A finns det förbättringsåtgärder inför läsåret 2017/2018. Det 

handlar om att få legitimerade lärare, tid för kollegialt lärande, handledning av lärare om det behövs 

och struktur i EHT. Skola B har mer åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa. 

Inkludering 
Glesbygdsskolorna är inkluderande eftersom det faller sig naturligt för dem, de har ingen personal 

som kan ta ut eleverna ur klassrummet för att träna extra med dem. Genom att grupperna är små får 

varje elev mycket lärartid på varje lektion. Det gör att lärarna har möjlighet att se om eleverna är i 

behov av stöd och behöver något extra träning eller om de missförstått något. Sofia vill införa typiska 

specialpedagogiska datorstödda program i den ordinarie undervisningen för att det ska bli en naturlig 

del i undervisningen. Förhoppningsvis kommer de som exempelvis behöver upplästa material vilja 

fortsätta med det även om andra elever som inte behöver datorstöd slutar. Börje tycker att det blir 

ännu viktigare med inkludering på en liten skola för att eleverna annars kommer att känna sig 

annorlunda, men samtidigt upplever han att eleverna inte är känsliga för det. Det är sällan som de 

har några särskiljande lösningar. Rektorn berättar att det är speciellt med tre årskurser i samma 

klassrum och förklarar hur det påverkar svaga elever, Så på något sätt blir det inkludering bara det, 

att man är i samma klassrum, man har matte allihop, men man jobbar på olika nivåer och då blir det 

att för svaga elever blir det en styrka därför att man behöver inte alltid känna sig dålig för det är 

sådan variation (Ronja). 
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Enligt kvalitetsredovisningen från skola B handlar även det inkluderande arbetet om att jobba med 

bemötandefrågor och värdegrundsfrågor. Det har även nämnts tidigare att skolorna jobbar med 

tvärgrupper för att stärka gemenskapen och för att utveckla eleverna till att samarbeta.  

Specialpedagogens arbete 
Specialpedagogen är handledande, utredande och rådgivande i arbetet med SUM-elever. Det som 

lärarna var överens om är att specialpedagogen är till stor hjälp vid upprättandet av åtgärdsprogram. 

För Amanda som är vikarie har specialpedagogen en central roll i att hjälpa till med analys av tester 

för att få syn på områden som eleverna behöver träna mer på.  

På skola B uppgav lärarna att de inte hunnit känna av den nya organisationen med en egen 

specialpedagog. Bernt uttrycker att där min verktygslåda tar slut, där ska hennes verktygslåda ta vid. 

Jag kan utföra men jag behöver tips och idéer hur jag ska göra och sedan feedback, någon som 

kommer tillbaka och frågar hur det går. Börje upplever inte att han har fått någon hjälp hitintills med 

matematikdidaktiska frågor men generellt vad vissa elever behöver för stöttning, om de exempelvis 

har svårt att uppfatta det läraren säger och komma ihåg instruktioner. 

Lärarna och rektor upplever en stor förbättring nu när de har en specialpedagog som är på skolan en 

dag i veckan. Tidigare har det kommit en specialpedagog från tätortsskolan och de har varit på skolan 

som mest två gånger i månaden men periodvis mindre. Då har det nästan fått vara konferens hela 

dagen om speciella elever så man har inte kunnat stöta det här vardagliga lektionstänket, hur man 

ska tänka. Utan det har varit åtgärdsprogramsmöten (Amanda). Det som lärarna har saknat är 

kontinuiteten och bristande tillgänglighet. Det har tagit väldigt lång tid från det att lärarna flaggar för 

en elev till att elevhälsans arbete har kommit igång och många gånger känner sig lärarna sig lämnad 

till att själva lösa problemet som de sökt hjälp för. Ronja uttrycker att det tar ett tag innan man som 

pedagog tror jag, kommer in i att man har det här stödet och den här hjälpen på skolan, men jag tror 

ändå att det går ganska fort att man tar till sig. Men här är man van att klara mycket själv.  

Sofias uppfattning om den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan är att det är bra att 

vara på flera skolor för att samla på sig goda exempel. När den nya organisationen trädde i kraft var 

hon noga med att förklara att vi är handledande och rådgivande, specialpedagogen är en, inte 

undervisande funktion. Men det finns lärare som hon upplever har förväntningarna på henne att hon 

ska undervisa elever utanför klassen i en-till-en undervisning.  
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Sammanfattning  
Sammanfattningsvis identifieras eleverna i det dagliga arbetet och lärarna upplever att de små 

undervisningsgrupperna gör att de tidigt kan fånga upp lågpresterande elever. Skolorna har inte 

samma tankar kring kartläggningar. På skola A görs McIntosh diagnoser (McIntosh, 2008) i varje klass 

höst och vår. På skola B upplever lärarna att genom mycket elevtid behövs inte test för att veta vad 

eleverna kan utan det kan vara ett verktyg att prata om elevens matematiska kunskaper med 

föräldrar och elever. Om en kartläggning behövs för ett åtgärdsprogram är det läraren som gör 

kartläggningen men med hjälp av specialpedagogen.  

Extra anpassningar är vanligt i glesbygdsskolan medan särskilt stöd är mer ovanligt. Genom de små 

undervisningsgrupperna har lärarna möjlighet att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. 

Anpassningar som görs är att eleverna kan få annat material, att läraren har större fokus på en viss 

elev och förebyggande undervisning med mycket muntliga resonemang. Särskilt stöd kan vara att en 

elev får en-till-en undervisning utanför klassrummet men det är mycket ovanligt. Istället har skola B 

organiserat undervisningen och resurserna så att en hel klass får extra stöd av en annan lärare två 

tillfällen i veckan.  

I glesbygdsskolan är inkludering en naturlig del eftersom flera årskurser ingår i samma 

undervisningsgrupp är eleverna vana att det är olika kunskapsnivåer i klassrummet. Det gör även att 

lärarna är bra på att anpassa undervisningen till olika kunskapsnivåer. Eftersom det inte ingår någon 

speciallärare i elevhälsan har glesbygdsskolan ingen som kan plocka ut elever ur klassrummet för en-

till-en undervisning. 

Specialpedagogen arbetar med handledandning, utredningar och hon stöttar både lärare, elever och 

föräldrar. Hon finns som stöttning vid kartläggningar och i upprättande av åtgärdsprogram av SUM-

elever.  

Analys 
Genom att studera fenomenet matematiska stödinsatser i glesbygdskolan har fem teman 

identifierats (se analysmetod) som särskilt betydelsefulla med utgångspunkt i fenomenologisk analys, 

(1) lärartid per elev, (2) goda relationer, (3) samarbete, (4) röd tråd och (5)självständighet. 

Det mest framstående temat i analysen av resultatet är lärartiden per elev. Informanterna beskriver 

att eftersom undervisningsgrupperna är små får lärarna mycket tid med varje elev på lektionerna, de 

hinner prata med alla elever. Det gör att lärarna kan identifiera SUM-elever i det dagliga arbetet 

eftersom läraren hinner resonera och sitta med alla elever i klassen. Den höga lärartiden per elev 

leder också till att lärarna kan anpassa undervisningen för SUM-elever och eftersom det är 
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åldersblandade grupper är lärarna vana att individualisera undervisningen. Eftersom lärarna kan 

anpassa den ordinarie undervisningen till elevernas förmåga är det ovanligt med särskilt stöd i 

matematik. Detta bidrar också till att de har ett inkluderande klimat på skolan.  

De goda relationerna lyfts fram som en framgångsfaktor i empirin eftersom genom den goda 

relationen till eleverna gör att lärarna vet vilka förmågor eleverna besitter. Det leder även till en bra 

atmosfär för lärande. Elevernas goda relationer mellan varandra och tvärgruppsarbeten gör att 

eleverna har en stor förståelse för olikheter.  

Lärarna uppger att de har bra samarbete på skolan och det beskrivs i resultatet med att alla lärare 

blir engagerad i eleven även om svårigheterna inte finns i ämnet som läraren undervisar i. Lärarna 

upplever att kvalitén har höjts nu när de har en specialpedagog som kommer regelbundet och som 

de kan resonera med när de behöver hjälp hur de ska undervisa SUM-elever. Lärarna lyfter även fram 

att samarbetet med rektorn är bra. 

Den röda tråden som löper genom skolgången från första klass till nian är också något som lyft fram 

som en framgångsfaktor. Genom att lärarna har goda kontakter mellan varandra behövs ingen 

formel överlämning eftersom den nya läraren har goda kunskaper om eleverna och de är inte 

främmande för varandra. När lärarna har eleverna både på mellan- och högstadiet har läraren goda 

kunskaper om vad eleverna ska kunna i slutet av årskurs nio vilket medför en målmedveten 

undervisning där läraren redan på mellanstadiet kan upptäcka om eleven har ohållbara strategier.  

Även om lärarna har bra samarbete mellan varandra kan de ändå känna sig lite ensam i just deras 

ämnen, det finns bara en på skolan som undervisar matematik på högstadiet till exempel. Det gör att 

lärarna får lita mycket till sin egen kunskap i ämnet och självständigt söka kunskap som de behöver 

för att klarar av undervisningen av SUM-elever. Genom gamla nationella prov vill läraren uppnå en 

likvärdig bedömning när det inte finns några andra lärare att resonera med om elevernas förmågor.  

Essensen i analysen är att glesbygdsskolans organisation och arbetssätt tidigt kan identifiera och 

sätta in extra anpassningar vilket gör att behovet av särskilt stöd är litet. Det leder till att alla elever 

är inkluderade. Det som identifieras som viktiga delar är att lärarna har mycket tid per elev, goda 

relationer, gott samarbete, en röd tråd och självständighet. 
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Diskussion  
Syftet med denna studie är öka kunskapen om matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan. I 

analysen har centrala teman identifierats och i detta avsnitt kommer tre viktiga slutsatser att 

diskuteras. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

Min första slutsats är att de små undervisningsgrupperna och den höga lärartiden per elev formar 

lärarnas arbetssätt. Det påverkar både identifieringen, utformandet av undervisningen och extra 

anpassningar samt att det ligger som grund för att kunna utforma gemenskapsorienterad inkludering 

(Nilholm & Göransson, 2014). Utifrån Lindström och Lindahls (2011) forskning om att 

glesbygdsskolan lägger mindre tid på prov kan jag genom resultatet och analysen konstatera att 

lärarna anser att de får kännedom om elevernas kunskaper i det dagliga arbetet. Skillnaden i synen 

på prov mellan skolorna kan bero på Alexandra är van vid stora klasser medan Bernt och Börje har 

jobbat i hela sitt yrkesverksamma liv på glesbygdsskolan. Den höga måluppfyllselsen i 

glesbygdsskolorna kan inte vara en slump. Utan det visar på att arbetet i matematik lever upp till 

Skolverkets (2014) och Skolinspektionens (2009) strävan om att SUM-elever ska få stöd i sin ordinarie 

undervisningsgrupp och att fokus ska ligga på förebyggandearbete samt extra anpassningar. De små 

undervisningsgrupperna gör det möjligt för lärarna att vara flexibla och variera underviningen. 

Lärarna uppger att de lägger mycket vikt vid att prata matematik vilket ligger i linje med 

Skolinspektionen (2009) och tidigare forskning av Lundberg och Sterner (2009) samt Almqvist, 

Malmqvist och Nilholm (2015). När läraren har tid att prata och resonera med alla elever i 

undervisningsgruppen blir den effektiva tiden för eleverna högre och det är något som Lundberg och 

Sterner (2009) samt Sjöberg (2006) lyfter fram som viktigt för SUM-elever. De små 

undervisningsgrupperna gör att specialpedagogiskt stöd ges i klassrummet och att särskiljande 

lösningar är ovanliga på glesbygdsskolor, både i min och Petterssons (2017) studie. På skolorna som 

undersöktes finns det i stort sett inget annat alternativ eftersom specialpedagogen som finns på 

skolorna inte har någon undervisning. Det gör att klassläraren är den som utför de 

specialpedagogiska åtgärderna med handledning av specialpedagogen. Detta nämner Pettersson 

också i sin forskning för olikheter är en naturlig del i undervisningen när klasserna är åldersblandade.  

Den andra slutsatsen som dras av analysen är att relationerna var av stor betydelse för arbetet med 

SUM-elever i glesbygdsskolan. Flera av lärarna lyfter fram de goda relationerna, personalen emellan 

samt mellan personal och elev som en framgångsfaktor i likhet med Pettersson (2017). Ljungblads 

(2016) forskning visar också att relationen har en viktig roll i matematikundervisningen för att 

eleverna inte ska uppleva stress och press när läraren utmanar deras matematiska förmåga. 

Problemet som lärarna lyfte fram är att det istället kan vara svårt att skilja mellan en privat och 

professionell relation eftersom lärarna både lever och verkar i en mindre ort där alla känner alla. 
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Problem uppstår även när lärare ska bedöma kollegors barn eller sina egna barn. Det kan medföra en 

subjektiv bedömning av eleverna. Ljungblad lyfter fram just detta, att relationen ska vara en 

undervisningsrelation och inte en privat. Hon menar att eleverna ska bli sedd som en unik person och 

inte bara som en elev. Här uppfattar jag att glesbygdsskolan har en svår balansgång, de ser varje elev 

och samtidigt behöver lärarna ha en undervisningsrelation, men när lärarna går hem från skolan har 

de eleverna som grannar. Det kan därför bli besvärligt att hålla isär relationerna. Frågan är då om 

svårigheten att hålla en professionell relation vägs upp av att eleverna får känna sig sedda för den 

person som de är och den avslappnade atmosfär som råder i glesbygdsskolan enligt resultatet samt 

Kalaoja och Pietarinen (2009). Relationerna mellan eleverna i en åldersbandad undervisnings grupp 

tillåter olikheter som syns i arbetssättet med tvärgrupper över klassgränserna. Lindström och Lindahl 

(2011) menar att åldersblandade undervisningsgrupper är bra för lågpresterande elever eftersom de 

kan jämföra sig med yngre elever och upplever då att de har mer kunskaper. Detta tar rektorn upp 

som en styrka, eleverna är vana att de är på olika nivåer och att de kan ha olika läromedel. Olikheter 

är något som både lärare och elever är vana att hantera. Det blir en naturlig del av undervisningen 

som Pettersson (2017) beskriver.  

Studiens tredje slutsats är att den röda tråden är en viktig komponent till arbetet med SUM-elever 

och att glesbygdsskolan har stor måluppfyllelse. Genom att lärarna har gott samarbete och att de 

tidigt är uppmärksam på om elevens strategier är hållbara eftersom de har god känndedom om 

kunskapskraven i årskurs nio. Skolinspektionen (2009) lyfter fram kunskaperna om kunskapskraven 

som en viktig del i matematikundervisningen. Det har även ett speciellt arbetssätt i glesbygdsskolan 

och det är att de jobbar mycket över årskursgränserna. Grupparbetena låter de äldre ta mer ansvar 

över uppgiften och enligt forskningen har det positivt resultat om äldre elever hjälper yngre utifrån 

instruktioner som de äldre eleverna fått (Lundberg & Sterner, 2009; Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 

2015). Detta arbetssätt använder skolorna sig av i flera ämnen vilket gör att de har en vana att vara 

gruppledare samt att de upplever dessa metoder genom hela sin skolgång vilket gör att de får prova 

alla roller. Genom att de har detta arbetssätt tror jag att eleverna får goda kunskaper om hur de ska 

hjälpa sina kamrater, vilket leder till att de kan bli lärresurser för varandra som Berg-Olsen (2012) 

lyfter fram i sin forskning om åldersblandade undervisningsgrupper.  

Svårigheter som framkommit är de motstridigheter i styrdokumenten som Alhberg (2007) lyfter 

fram, nämligen att olikheter ska ses som en tillgång men samtidigt ska alla nå målen samtidigt. 

Lärarna upplever att det är mycket som eleverna ska lära sig på kort tid och precis som Engström 

(2015) anser ska skolans matematikundervisning fungera även för de elever som lär långsamt. 

Lärarna på mellan- och högstadiet menade att fördelen de hade var att de tidigt kunde se om 

eleverna har hållbara strategier för de högre årskurserna. Genom små undervisningsgrupper kunde 
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de vara uppmärksamma på elevers kunskaper och anpassa undervisningen för att långsamma elever 

också skulle klara läroplanens olika mål. Alexandra upplevde att de långa avstånden innebär att 

undervisningstid försvinner till resor eftersom det tar lång tid för dem att ta sig till badhuset för att 

ha simträning. Det vore intressant att veta om de små undervisningsgrupperna kan kompensera för 

den minskade undervisningstiden som besöken till tätorten medför eller om glesbygdsskolan skulle 

behöva en utökad timplan just för att kompensera för att flera timmar per termin går åt till att åka 

buss. För elever som är långsamma eller har svårigheter i matematik skulle fler undervisningstimmar 

kanske vara bra, men samtidigt visar kvalitetsredovisningarna att de flesta elever klara målen i 

matematik.  

Metoddiskussion  
Genom intervjuer med både lärare, rektor och specialpedagog samt läsning av 

kvalitetsredovisningarna har studiens syfte och frågeställningar besvarats. För att få en bredare bild 

av matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan skulle även observationer ha genomförts. På grund av 

avståndet till skolorna samt den uppsatta tidsramen uteslöts det alternativet. För om observationer 

skulle ha ägt rum skulle observationer behövas göras på alla olika stadier på båda skolorna, och helst 

fler än en lektion på varje skola och stadium för att få en tydlig bild av undervisningen. Det skulle 

medföra en stor tidsåtgång. Intervjuerna återgav berättelser både från deras nuvarande undervisning 

och från deras tidigare erfarenheter vilket är styrkan med intervjuer. Genom observationer hade 

informanternas berättelser kunnat verifieras eller falsifieras, för genom intervjuer är det inte säker 

att informanterna verkligen gör det som de beskriver att de gör. Det kan även finnas anpassningar 

som lärarna gör men som de inte nämner i intervjun men som skulle kunna uppfattas genom 

observationer. Valet av att bara använda intervjuer utan observationer har påverkat studien i den 

utstäckning att informanternas berättelser har fått stå i centrum. Tilliten till att informanterna 

återger en trovärdigbild är centralt när intervjuer inte kompletteras med observationer. Genom 

observationer skulle handlingar på faktaplanet kunna framkomma men för att få komma åt 

information på meningsplanet är intervjuer en framgångsrik metod. 

Ett tillstötande problem som uppstod var att lärarna inte hade med sig några åtgärdsprogram till 

intervjuerna som var min intention från början. Åtgärdsprogrammens syfte var att få ett konkret 

utgångsläge i intervjuerna, hämtat från informanternas vardag. Bristen på åtgärdsprogram berodde 

på att det inte fanns några åtgärdsprogram som berörde matematik. Åtgärdsprogram som lärarna 

hade skrivit i matematik tidigare fick de inte fram eftersom kommunen har en digital lösning som gör 

att lärarna inte kommer åt elever som inte undervisar just nu. På skola A skrev rektorn ut 

åtgärdsprogram för en elev, men de fokuserade mest på elevens språkliga svårigheter och det var en 

mycket liten del av åtgärdsprogrammet som handlade om matematik. När inte skola B heller hade 
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några åtgärdsprogram uteslöts åtgärdsprogrammet från skola A. Även utan åtgärdsprogram framkom 

konkreta beskrivningar hur de arbetar med matematiska stödinsatser. 

Resultatet i studie stämmer väl överrens med det som framkommit i bakgrunden och tidigare 

forskning. Val av intervjuer öppnade upp för att kunna jämföra med tidigare forskning eftersom det 

framkommit mycket information, både på faktaplanet och meningsplanet. Eftersom intervjuguiden 

konstruerades efter att tidigare forskning studerats kunde frågor konstureras för att kunna jämföra 

resultatet mot tidigare forskning. Möjligheterna att dra slutsatser från analysen verkar vara goda 

med tanke på att analysen ligger i linje med tidigare forskning, vilket även styrker studiens validitet. 

Styrkan ligger också i valet att undersöka två skolor som båda innefattar hela grundskolan samt att 

det är stor spridning i lärarnas erfarenheter. Det finns skillnader mellan hur lärarna på de olika 

skolorna har svarat men i det stora hela har det en ganska samstämmig syn på matematiska 

stödinsatser. Det nya som denna studie bidragit med är hur glesbygdsskolan arbetar speciellt med 

matematiska stödinsatser och deras förebyggande arbete i matematik.  

Valet av att använda fenomenologin som teoretisk utgångspunkt har påverkar studiens analys genom 

att centrala teman identifierades som betydelsefulla för matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan. 

Utan fenomenologin hade inte dessa teman identifierats. Tema som framkommit gör det möjligt att 

dela upp matematiska stödinsatser i olika delar för vidare fördjupning. Fler forskare kan även 

använda dessa teman när de undersöker stödinsatser i glesbygdsskolan. 

Den fenomenologiska teorin har även hjälpt mig att få ett detaljerat resultat där autentiska 

erfarenheter har legat till grund för kunskapen som genererats i denna studie. Målet att få 

detaljerande och beskrivande bilder av fallet och fenomenet, matematiska stödinsatser i 

glesbygdsskolan, har intervjuguiden konstruerats för att tillsammans med följdfrågor komma åt både 

meningsplanet och faktaplanet. Det innebär att frågorna både frågat efter konkreta exempel om vad 

de gör (faktaplanet) men även vad de har för tanke bakom (meningsplanet). Det syns i resultatet och 

i analysen genom förklaringar till varför informanterna gör saker, exempel varför lärarna lägger 

mycket vikt vid muntlig matematik. Fenomenologin har gjort att studien har fått en konkret men 

samtidigt djup bild av matematiska stödinsatser i glesbygdsskolan, samt att analysera fram centrala 

teman som är betydelsefulla för förståelsen av fenomenet, matematiska stödinsatser i 

glesbygdsskolan.  

I fenomenologin ska forskaren distansera sig från sina egna övertygelser för att inte påverka 

resultatet. Det har bidragit till att informanterna fått förklara saker som annars är lätt att ta förgivet 

eftersom jag också har erfarenhet inom området. Det har bland annat handlat om att de fått beskriva 
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olika undervisningsmetoder som till exempel vad de menade med att de har mycket muntlig 

matematik. 

Implikationer för praktik och forskning 
Denna studie har visat att glesbygdsskolan har ett arbetssätt och en organisation som gynnar SUM-

elever. Kunskapen om de olika teman som framkommit i denna studie kan hjälpa speciallärare, lärare 

och rektorer att utveckla undervisningen, eftersom dessa teman kan gynna SUM-elever. Studien kan 

även användas i debatten om glesbygdsskolornas kvalité och bidrar till forskning på området. 

I arbetet med bakgrund och tidigare forskning upptäcktes att det inte fanns så mycket tidigare 

forskning på området. Därför skulle detta område undersökas närmare. Det som framkom i detta 

arbete är att lärarna anser att det går bort mycket tid för resor till tätorten. Därför hade det varit av 

vikt att undersöka om glesbygdsskolans arbetssätt och organisation kan kompensera för tiden som 

försvinner till bussåkning. Detta blir extra viktigt att undersöka med tanke på SUM-eleverna som 

behöver undervisningstiden för att klara av målen.  

Flera av de teman som identifierades i analysen skulle även behövas utforskas ur ett elevperspektiv. 

Även om lärarna uppfattar att de har en bra relation till eleverna, vet vi i denna undersökning 

ingenting om vad eleverna har för uppfattning i den frågan. Flera av de teman som framkom i denna 

studie går att undersöka ur ett elevperspektiv.  

Avslutningsvis hoppas jag att denna studie har bidragit till att öka din kunskap om matematiska 

stödinsatser i glesbygdsskolan. Jag vill även tacka alla som hjälpt mig i detta arbete, handledaren 

Anette Bagger, lärarna på utbildningen, informanterna, studiekamraterna och familjen! 
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Bilaga 1, Brev till lärarna 
Hej! 

Det känns riktigt spännande att få komma och göra intervju med dig! Innan intervjun 
behöver du skriva ut tre åtgärdsprogram som vi kan samtala om. De kan vara aktiva eller 
avslutade, men de behöver handla om matematik, helt eller delvis spelar ingen roll. Jag vill ta 
med mig åtgärdsprogramen för att bättre kunna analysera och levandegöra resultatet. 
Åtgärdsprogrammet kommer att användas för min egen analys och kommer inte att 
publiceras. Ingen elev kommer att kunna identifieras.  

I intervjun kommer vi att prata om arbetet med eleverna som åtgärdsprogrammen handlar 
om. Mitt syfte med examensarbetet är att öka kunskapen om glesbygdsskolans stödinsatser 
för elever i särskilda utbildningsinsatser i matematik på olika stadier (låg-, mellan- och 
högstadiet). Teman som intervjun kommer att behandla är extra anpassningar, särskilt stöd 
och specialpedagogens roll.  

Eftersom jag bedriver forskning följer jag vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att 
intervjun är frivillig. Du har rätt att bestämma över deltagandet i intervjun och hur länge du 
vill delta. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande och då tas ditt resultat bort från 
empirin. I rapporten kommer det inte gå att identifiera dig, skolan eller kommunen av 
utomstående och känsliga uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Materialet som jag 
samlar in kommer bara att användas till detta arbete.  

Intervjun kommer att spelas in och efter att examensarbetet är godkänt kommer 
inspelningen att raderas.  

När rapporten är godkänd kommer jag att skicka en kopia till dig. Examensarbetet kommer 
efter godkännande av examinator att bli publicerat på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 
http://www.diva-portal.org/ 

Har du frågor är du välkommen att ringa mig på XXX XXX XX XX. 

Tack på förhand! 

Hälsningar  

Elin Blom  

 

 

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2817
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Bilaga 2, Intervjuguide 

Intervju med lärare 
Lärarna har fått informationen att ta med sig två eller tre åtgärdsprogram som är 
avpersonifierat.  

1. Bakgrund  

Berätta om din resa som lärare.  
Utbildning? 
Hur länge har du jobbat?  
I vilka olika skolformer? 
På vilka stadium?  
Hur länge har du jobbat i glesbygdsskolan? På den här skolan? 
 

2. Stödinsatser för SUM-elever.  

Utifrån åtgärdsprogrammen, berätta om arbetet med SUM-elever. Börja berätta om 
eleven, vilken klass hen går i och hur ni upptäckte att eleven var i behov av särskilda 
stödinsatser. 
Hur identifierar ni SUM-elever? (Diagnoser? Arbete i klassrummet?) 
Vem ansvarar för att göra kartläggningen på eleven? 
Berätta om de extra anpassningar som gjorts innan åtgärdsprogrammet upprättades 
(på organisations-, grupp- och individnivå)?  
Hur utformades särskilt stöd på organisations-, grupp- och individnivå? 
Hur utnyttjas personalens kunskaper? Kollegialt sammarbete? 
Vilken roll har rektorn i arbete med stödinsatserna för eleven? 
Skolan ska enligt lagen jobba inkluderande, på vilket sätt arbetar du med inkludering? 
Forskning (Lundberg och Sterner, 2009) visar att matematik är ett ämne som flest 
elever får underkänt i och att det är extra vanligt för elever i socioekonomiskt utsatta 
familjer, kan du se några sådana tendenser i glesbygdsskolan? 
Vilka styrkor upplever du när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd i 
glesbygdsskolan? 
Vilka svårigheter upplever du när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd i 
glesbygdsskolan? 
Vad är möjligt att förbättra i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och 
varför behöver det förbättras?  
Om du hade alla möjliga resurser hur skulle du vilja jobba med SUM-eleverna? (Kom 
ihåg följdfrågor) 
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3. Specialpedagogens arbete med stödinsatser i matematik.  

Beskriv vad du uppfattar att specialpedagogen har för roll i arbetet med SUM-elever? 
I arbetet med eleverna som återfinns i åtgärdsprogrammen, vilken roll har 
specialpedagogen då spelat i arbetet med eleverna och i utformandet av 
åtgärdsprorammet? 
Vad i specialpedagogens arbete har hjälpt dig som lärare i arbetet med SUM-
eleverna? 
Är det något i specialpedagogens arbete som du saknar när du tänker på arbetet med 
eleverna i åtgärdsprogrammen? 
 

4. Avslutning 

Berätta om det är något som denna intervju inte tagit upp i arbetet med SUM-elever. 
Tusen tack för trevlig intervju! 
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Intervju med skolledare 
1. Bakgrundsinformation. 

Berätta om din resa som skolledare. 
Utbildning? 
Hur länge har du jobbat?  
I vilka olika skolformer? 
På vilka stadium? 
Hur länge har du jobbat på denna skola? 
 

2. Stödinsatser för SUM-elever.  

Berätta om arbetet med SUM-elever. 
Vad har du som skolledare för roll i arbetet med att utforma särskilt stöd? 
Vem ansvarar över kartläggningen av eleven? 
Vilket särskilt stöd på organisationsnivå är återkommande för SUM-elever? 
Finns det skillnader på hur stödinsatser organiserar beroende på vilket stadium eleverna 
tillhör?  
Forskning (Lundberg och Sterner, 2009) visar att matematik är ett ämne som flest elever får 
underkänt i och att det är extra vanligt för elever i socioekonomiskt utsatta familjer, kan du 
se några sådana tendenser i glesbygdsskolan? 
Vad upplever du är utmärkande för glesbygdsskolan när det gäller utformandet av särskilt 
stöd i matematik? 
Är det skillnader mellan de två skolor som du ansvarar för när det gäller hur extra 
anpassningar och särskilt stöd utformas i matematik? 
Vilka styrkor upplever du när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd i glesbygdsskolan 
(i matematik)? 
Vilka svårigheter upplever du när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd i 
glesbygdsskolan (i matematik)? 
Vad är möjligt att förbättra i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och varför 
behöver det förbättras? 
Vilken roll har lärarna i arbetet med SUM-eleverna? 
Hur tas lärarnas kunskaper tillvara? Kollegialt samarbete?  
 

3. Specialpedagogen arbete med stödinsatser i matematik. 
Berätta om hur den specialpedagogiska verksamheten på skolan är utformad. 
Vad har specialpedagogen för roll i arbetet med utformandet av åtgärdsprogram och i 
stödinsatserna? 
Vilka styrkor ser du med organisationen? 
Vilka svagheter ser du med organisationen? 
 

4. Avslutning. 
Berätta om det är något som denna intervju inte tagit upp i arbetet med SUM-elever. 
Tusen tack för trevlig intervju! 
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Intervju med specialpedagog 
 

1. Bakgrundsinformation. 

Berätta om din resa som specialpedagog. 
Utbildning? 
Hur länge har du jobbat?  
I vilka olika skolformer? 
På vilka stadium? 
 

2. Stödinsatser för SUM-elever.  
Berätta om hur du arbetar med stödinsatser för SUM-elever (Stöttar lärare, hjälp med 
material, ect.). 
Hur uppmärksammas SUM-elever? 
Vem ansvarar över kartläggningen? 
Berätta om de extra anpassningar som är vanliga i matematik på organisations-, grupp- och 
individnivå?  
Hur utformades särskilt stöd på organisations-, grupp- och individnivå i matematik? 
Forskning (Lundberg och Sterner, 2009) visar att matematik är ett ämne som flest elever får 
underkänt i och att det är extra vanligt för elever i socioekonomiskt utsatta familjer, kan du 
se några sådana tendenser i glesbygdsskolan? 
Vilken roll spelar rektorn och lärarna i arbetet? 
Vilka styrkor upplever du när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd i glesbygdsskolan 
(i matematik)? 
Vilka svårigheter upplever du när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd i 
glesbygdsskolan (i matematik)? 
Vad är möjligt att förbättra i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och varför 
behöver det förbättras?  
Finns det tydliga skillnader på hur stödinsatser organiserar beroende på vilket stadium 
eleverna tillhör? 
 

3. Specialpedagogens arbete med stödinsatser i matematik.  
Hur upplever du din roll som specialpedagog? 
Vad tror du att lärarna har för förväntningar på dig som specialpedagog? 
Vad tror du att skolledaren har för förväntningar på dig som specialpedagog? 
Vilka styrkor finns i ditt arbetssätt? 
Finns det förbättringsmöjligheter i den specialpedagogiska verksamhetens utformning? 
Om du hade alla möjliga resurser hur skulle du vilja jobba med SUM-eleverna? (Kom 
ihåg följdfrågor) 
 

4. Avslutning. 

Berätta om det är något som denna intervju inte tagit upp i arbetet med SUM-elever. 
Tusen tack för en trevlig intervju! 

 


