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Sammanfattning 
Studiens syfte var att få en inblick i bakomliggande faktorer till hur skolor i Sverige organiserar sin 

matematikundervisning. Vad och vem som påverkar vilken organisationsform som väljs, vilka för- 

och nackdelar rektor och speciallärare med specialisering mot matematikutveckling ser med den 

valda organisationen samt vilken roll speciallärare med specialisering mot matematikutveckling 

har i vald organisationsform. En enkät mailades till ansvariga på 1027 högstadieskolor med 

årskurs 7 - 9, kommunala skolor och friskolor i hela Sverige. Enkäten, som 214 respondenter 

svarade på, försåg oss med både kvantitativ och kvalitativ empiri vilken gav oss 

bakgrundsinformation till skolornas val av organisationsform i matematikundervisningen. Genom 

enkäten fick vi även kontaktuppgifter till 82 rektorer och på 32 av dessa skolor fanns även en 

speciallärare med inriktning mot matematikutveckling. De 8 rektorer som kontaktades gav oss en 

djupare inblick i studiens frågeställningar, även 5 speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling bidrog med kvalitativ empiri till studien. Studien visar att av de 214 skolor 

som svarat på enkäten har cirka 50 % helklassundervisning, knappt 20 % tvålärarskap, knappt 20 

% parallellagd undervisning och drygt 10 % annan organisationsform av 

matematikundervisningen. Ett tydligt mönster som syntes var att oavsett vilken organisationsform 

skolorna angett satsar de extra resurser på att det ska finnas fler vuxna i matematikklassrummet, 

det kan vara ämneslärare, resursperson, speciallärare eller specialpedagog. Det förekommer 

även att elever delvis arbetar med matematik i liten grupp med ämneslärare eller speciallärare. 

Några skolor anger att de ger eleverna mer tid för matematik, det kan vara genom utökad timplan, 

matematik på elevens val eller matematiktillfälle utanför ordinarie skoldag. Alla insatserna har 

som mål att eleverna skall bli behöriga att söka till gymnasiet.  

      

Nyckelbegrepp: Helklass, inkludering, matematikundervisning, nivågruppering och tvålärarskap . 

 

Abstract 
The purpose of the study was to get an insight in the factors behind how schools in Sweden are 

organising the teaching of mathematics. What and whom has made the overall decisions, and the 

advantages and disadvantages with the selected organisation in the perspective of the principal 

and the special needs coordinator and what part the special needs coordinator is playing in the 

selected organisation in teaching mathematics. A survey was emailed to the principal of 1027 

secondary schools, both compulsory mainstream schools and independent schools in the whole 

of Sweden. Our survey gave us both quantitative and qualitative empirics regarding the reasons 

behind the selected form of organisation within mathematics and contact details to 82 of the 

participating principals and at 32 of these schools there was also a special needs coordinator 

focusing on mathematics development. The 8 principals who were contacted and the 5 special 

needs coordinators in mathematics provided deeper understanding to the questions of the study 

and increased the qualitative empirics .The study shows that out of the 214 replies from different 

schools approx 50% are teaching mathematics in a complete class of students with one 

responsible teacher, 20% are using two teacher system, 20% are timetabling classes in parallel 

and 10% in another or combined form of organisation. A clear pattern that we identified was that 

the schools regardless of the form of organisation all spent resources on adding extra staff during 

mathematics lessons, for example another subject teacher, teacher assistant or special needs 

coordinator. Some schools teach their students in smaller groups, others have extended the 

number of hours or made mathematics a pupils choice to increase the number of hours in 

mathematics. The overall aim for the efforts is to make all the students qualified for studies at 

sixth form. 

      

Keywords: Ability-grouping, co-teaching, inclusive, mathematics and whole class. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 
Förord 
 
Detta examensarbete avslutar våra tre år på speciallärarutbildningen med specialisering mot 
matematikutveckling vid Högskolan Kristianstad. Omfattningen är 15 högskolepoäng. 
      
Vi författare kände inte varandra speciellt väl innan detta arbete påbörjades och det har gjort att 
det varit svårt ibland men samarbetet har mest varit utvecklande. Olika fysiska hemorter har 
ibland försvårat samarbetet, därför har vi jobbat via Google drive så att båda kunnat se texten 
samtidigt som vi har pratat i telefon. Olika åsikter både när det gäller innehåll och språk har 
diskuterats. Vi har även träffats regelbundet och arbetat i grupprum på biblioteket på Högskolan i 
Kristianstad. 
      
Viss bakgrundsinformation har lästs av enbart en av oss och vi har använt oss av olika 
metodböcker därför kan vi vara olika väl insatta i dessa delar. Allt skrivet material har vi noggrant 
gått igenom tillsammans för att arbeta fram en text som vi är överens om.  
      
      
Kristianstad 2019-06-13 
      
Kristina Kangasmaa & Anna Paulsson 
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1. Inledning  

Vi är två blivande speciallärare som studerar på speciallärarutbildningen med inriktning 

mot matematikutveckling vid Högskolan i Kristianstad och som tar examen våren 2019. 

Bådas grundutbildning är grundskollärare med inriktning mot matematik och NO-

ämnen för årskurs 4-9. Under utbildningens gång har vi gått från att se på utbildning i 

ett individperspektiv till att också bli intresserade av organisatoriska frågor. Några av 

anledningarna är kollegor som klagar på tidsbrist och brist på resurser samt att skola och 

vård har blivit ”budgetregulatorer” för att få kommunens pengar att räcka till. I en 

artikel i Skola och Samhälle beskriver Orstadius (2018, september) kommunpolitiker 

som har problem med att få budgeten i balans men även ägare till privatskolor som vill 

få ut så mycket vinst som möjligt. I båda fallen snålar man in på personal, lokaler och 

övrig utrustning. Vi författare upplever att fysiska ramar delvis styr den pedagogiska 

verksamheten, som exempelvis busschemat, tillgången till behörig personal, 

tjänstefördelning, schemaläggning samt begränsad tillgång till olika lokaler. För att 

komma in på gymnasiet krävs minst godkänt i kärnämnena, svenska, engelska och 

matematik, samt 5 eller 9 ämnen till beroende på om du skall läsa ett 

yrkesförberedande- eller högskoleförberedande program. Det ämne som flest elever 

saknar godkänt betyg i av kärnämnena när de lämnar årskurs nio är matematik 

(Skolverket, 2014a, 2015, 2016, 2017a, 2018), där ungefär var femte elev inte nådde 

målen i matematik 2011 (Engström, 2015). Welsh och Farrington (citerad i Andershed 

& Andershed, 2005) skriver att chansen till att riktade insatser för att motverka att 

elever lämnar skolan utan fullständiga betyg ger i det långa loppet ekonomiska vinster 

för samhället och Hattie (2012) för fram att personer som tar studentexamen ökar 

skatteinkomsterna, minskar skattemedel för sjukvårdsinsatser, minskar kostnaderna för 

straffrättsliga förfaranden och socialhjälp samt att det finns en tydlig rättviseaspekt i att 

ge eleverna möjligheter att dra nytta av större inkomster, hälsa och glädje (Hattie, 2012).  

 

Sveriges resultat i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

ligger under genomsnittet jämfört med länder i EU och OECD som deltar och över tid 

har Sveriges placering inte blivit bättre. Även de sjunkande matematikresultaten i PISA 

(Programme for International Student Assessment) undersökningarna har rönt stor 

debatt i Sverige. Finland är landet som får lysande resultat i PISA, Marjatta Takala 

berättar att nästan 23 % av alla finska elever får specialundervisning på deltid någon 

gång under sin skoltid (SPSM, 18 april 2017) och i jämförelse med andra länder är det 

en mycket hög andel. Regeringen tog beslut om att hösten 2016 satsa pengar på 

utbildning av speciallärare och specialpedagoger med målsättningen att alla som vill 

utbilda sig skall erbjudas en plats. I samband med denna satsning började vi vår 

utbildning till Speciallärare med inriktningen matematikutveckling. Satsningar har 

genomförts inom matematik med fortbildning för lärare, Skolverkets matematiklyft och 

även införandet av fler undervisningstimmar i matematik på grundskolan.  
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Skolverket (2017b) skriver att eleverna ska undervisas utifrån sina förutsättningar och 

behov. Aspelin (2013) menar att en skola med helhetstänkande behövs, där hela barnet 

tillåts växa för att samhället behöver medborgare som utvecklas mångsidigt. Enligt 

Vetenskapsrådet (2007) står det moderna utbildningssystemet inför vissa grundläggande 

dilemman med motstridiga krav från skolans styrdokument kopplat till skolans vardag 

och skolans verksamhet är en arena för mikropolitik. När vi arbetar med elever och 

speciellt med elever som är i olika slags svårigheter tycker vi att organisationen behöver 

ses över för att frigöra tid och resurser så att dessa används i den pedagogiska 

verksamheten för att skapa en lärmiljö där fokus läggs på elevernas kunskapsutveckling. 

Det kan vara pedagogiska men även ekonomiska eller politiska motiv som ligger bakom 

hur skolans verksamhet organiseras. Ett exempel på hur undervisningen kan organiseras 

finns i facktidskriften Skolvärlden (28 oktober 2015) där lärarna som använder 

tvålärarsystem beskriver fördelarna de ser, exempelvis att det är utvecklande, det blir en 

lugnare miljö för lärare och elever, arbetet i klassrummet blir effektivare och 

arbetsbelastningen minskar. Samtidigt som det aldrig behövs sättas in vikarier förutom 

vid långtidssjukskrivningar och föräldraledighet eller tjänstledighet (Byström Sjödin, 

2015). Tufvesson (2015) menar att vi måste börja se lärmiljön i sin helhet och ta med 

alla faktorer som påverkar barns och elevers möjligheter till lärande och 

kunskapsutveckling för att ge barn och elever bättre förutsättningar i lärandet. Då kan 

behovet av särskilt stöd minska, vilket sparar tid på alla nivåer i verksamheten. Tid som 

kan användas till ett aktivt och systematiskt arbete för att ge varje barn och elev bästa 

förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Bra generella lösningar 

tillsammans med ökad kunskap om förutsättningar för lärande, kan alltså göra att 

verksamhetens behov av särskilt stöd minskar (Tufvesson, 2015). 

 

Det intressanta är om elevernas måluppfyllelse i årskurs 9 i matematik kommer att öka 

för att det finns fler speciallärare i matematik och eleverna har fler lektioner i matematik 

per vecka? Vilka andra faktorer finns det som kan påverka elevernas resultat? Lärarens 

arbetssätt är en faktor som i sin tur bland annat påverkas av yttre faktorer som hur 

matematikundervisningen har organiserats vilket i sin tur kan påverkas av vilken 

personal som finns och ifall skolan har budget till att nyanställa. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I vårt examensarbete har vi för avsikt att få en inblick i hur olika skolor har valt att 

organisera sin matematikundervisning samt vilka för- och nackdelar de medverkande 

skolorna upplever att organisationen har när det gäller elevernas lärmiljö och 

kunskapsutveckling. Vem eller vilka är det som har bestämt hur organisationen skall se 

ut? Kommer förslag på organisation av matematikundervisningen från skolledningen, 

elevhälsoteamet (EHT), ämneslärarna, speciallärarna, eleverna eller är det andra krafter 

som skapar organisationen? Hur används speciallärarens kompetens i den valda 

organisationen?  

 

Syftet med vårt examensarbete är att få en inblick i rektors och speciallärares påverkan 

på den valda organisationsformen av matematikundervisningen. Vi vill även få en 

inblick i rektors och speciallärares syn på vilka för- och nackdelar de ser med den valda 

organisationsformen av matematikundervisningen samt hur speciallärarens kompetens 

används inom den valda organisationen. 

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

      

1. Vilken roll spelar rektor och speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling i valet av hur matematikundervisningen organiseras? 

 

2. Vilka för- och nackdelar ser rektor och speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling med sin valda organisation av matematikundervisningen? 

 

3. Hur används speciallärarens med specialisering mot matematikutveckling 

kompetens inom vald organisation av matematikundervisningen?  
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras skolans skyldigheter att anpassa elevens lärmiljö så att alla 

elever är inkluderade och ges möjlighet att utvecklas och öka sina kunskaper som det 

beskrivs i styrdokumenten. Här presenteras även exempel på olika sätt att organisera 

matematikundervisningen, internationellt och nationellt, utifrån nyckelbegreppen 

inkludering, matematik, tvålärarskap och nivågruppering.  

3.1. Styrdokument och riktlinjer 

3.1.1. Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika utan att hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov och det finns olika vägar att nå målet. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser och det ska finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Dessutom står det att barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare ska främjas (SFS 

2010:800). 

3.1.2. Salamancadeklarationen  

Europarådet bildades efter andra världskriget och dess huvuduppgift var att slå vakt om 

mänskliga rättigheter, även FN och ett internationellt samarbete skulle stärka den 

intentionen. 1989 antog FN konventionen om barnens rättigheter och 1994 antogs 

Salamancadeklarationen som har en stark ställning inom specialpedagogiken (Ahlberg, 

2013) Svenska Unescorådet (2006) för fram att: 

 

…en pedagogik som utgår från barnets behov kan hjälpa till att undvika det 

resursslöseri och omintetgörande av förhoppningar som alldeles för ofta är en 

konsekvens av undermåliga undervisningsmetoder och strävan efter homogenitet i 

fråga om undervisning. Skolor som utgår från barnet i centrum är dessutom en 

utbildningsbas för ett människoorienterat samhälle som respekterar alla människors 

såväl skillnader som värdighet. (s. 17) 

 

Det viktigaste syftet med utbildning är enligt Barnkonventionen att utveckla barnens 

personlighet, anlag och förmågor (Unicef, 2008). 
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3.1.3. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2017b) kap 1 ska; omsorg om den enskildes välbefinnande 

och utveckling prägla verksamheten genom att undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov, att skolan stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt deras vilja till att pröva egna idéer och lösa problem, att skolan 

också strävar efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust 

att lära samt att eleven i skolan möter respekt för sin person och sitt arbete. Enligt Lgr 

11 (Skolverket, 2017b) kap 2 ska läraren i sitt arbete utgå ifrån att eleverna kan och vill 

ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan, svara för att alla 

elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer, undervisningens innehåll och 

se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, svara för att eleverna får 

pröva olika arbetssätt och arbetsformer, tillsammans med eleverna planera och 

utvärdera undervisningen samt förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och 

för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 

2017b). 

3.1.4. Skolverket 

Skolverkets (2014b) ”allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram” råder skolan till att ta ansvar för att skapa en god lärandemiljö för 

elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling och för fram att elevhälsans 

kompetens och tvärprofessionella samarbete har stor betydelse för att skapa en sådan 

god miljö. Det kan förekomma att en elev just nu når de kunskapskrav som ska uppnås, 

men visar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre 

fram under skoltiden kan komma att få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås. Det kan till exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, 

psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 

koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro (Skolverket, 2014b). 

3.2. Examensordning 

Examensordningen (SFS 2011:186) för speciallärare och specialpedagog anger när det 

gäller lärmiljön att specialläraren skall ta initiativ till att upptäcka hinder i lärmiljön och 

bidra till att skapa en god lärmiljö medan det för specialpedagogen anges att 

specialpedagogen skall upptäcka hinder i lärmiljön och skapa en god lärmiljö. 

Specialläraren genomför pedagogiska utredningar och analyserar svårigheter för 

individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under 

skoldagen. Både specialpedagogens och speciallärarens roll i det förebyggande arbetet 

lyfts genom att de kritiskt och självständigt ska medverka och bidra till det 

förebyggande arbetet genom att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Ett 

annat av målen för speciallärarexamen/specialpedagogexamen är att studenten ska visa 

sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 

speciallärare/specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd. Specialläraren 

ska också visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 
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behov av särskilt stöd. Specialläraren i matematik skall visa förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers 

matematikutveckling. Båda professionerna ska utforma och delta i arbetet med att 

genomföra åtgärdsprogram samt ha insikt om betydelsen av samarbete och samverkan 

med andra skolformer och yrkesgrupper (SFS 2010:541 och SFS 2011:186 ). 

3.3. Påverkansfaktorer 

John Hattie är en skolforskare från Nya Zeeland, som publicerade en metastudie, som 

innehöll över 900 artiklar, i syfte att tydliggöra vilka faktorer som innebär bättre resultat 

i elevers prestationer. I sin bok ”Synligt lärande för lärare” ställer Hattie (2012) frågan 

om vilka egenskaper i undervisningen som verkligen gör skillnad för elevernas 

studieresultat. Han svarar med att ”allt fungerar”, nästan vilka insatser som helst kan 

påstås göra skillnad för elevernas inlärning. För att få igång en diskussion om skolans 

verksamhet menar Hattie (2012) att frågor om klasstorlek, grupperingar i klassen, löner, 

finansiering, inlärningsmiljö, byggnader, kursplaner och bedömningar kan tas upp. 

Även om skolbussar, elräkningar och långdragna administrativa möten kan behövas för 

att få en skola att fungera hävdar Hattie (2012) att de inte är kärnegenskaper för en 

framgångsrik skolundervisning. Miljontals kronor har spenderats på byggnader, för att 

omstrukturera prov så att de anpassas till läroplaner och frågor som är av marginell 

betydelse har debatterats istället för sådant som verkligen gör skillnad. Den verkliga 

diskussionen ska enligt Hattie (2012) handla om karaktären, kvalitén och effekterna av 

den påverkan som vi har på eleverna. Budskapet i Hatties (2012) bok är att lärare, 

skolor och system ständigt behöver vara medvetna om samt ha pålitliga bevis för de 

effekter som alla har på sina elever och utifrån dessa fatta beslut om vad och hur de ska 

undervisa. Bevisen menar Hattie (2012) handlar om elevens inlärning och utveckling 

och att lärandemål och kriterierna för måluppfyllelse är värdefulla, utmanande och blir 

meningsfulla för och förstås av eleverna.  

 

Hattie (2012) skriver att alla effekter över 0 betyder att resultatet har stigit på grund av 

interventionen men om målet sätts på noll betyder det att inget behöver ändras i 

systemet, utan att det behövs bara mer av det som redan finns, exempelvis mer pengar, 

fler resurser eller fler lärare per elev. Hattie (2012) anser att det är att börja i fel ände. 

För att en viss insats ska vara tillräckligt mycket värd måste den visa en förbättring i 

elevernas lärande på minst 0,40 som då är brytpunkten och genomsnittlig nivå. Ju högre 

siffra desto bättre påverkan har insatsen för elevernas inlärning och utveckling. Effekten 

att minska klasstorlek från 25-30 till 15-20 elever är 0,21 (se tabell 1) och effekten att 

ge undervisning och övning för att hjälpa elever inför prov är 0,27 (se tabell 1). Båda är 

ganska små effekter, men den ena är billigare att införa än den andra och den relativt 

bättre avkastningen på kostnaden för den sistnämnda är uppenbar- därför kan den 

relativa effekten av två ganska små effekter få olika konsekvenser. Effekten av läxor är 

försumbar på grundskolor, men detta är ingen stor fråga eftersom skolans kostnader för 

att lägga till läxor är försumbar. Det tar förvisso tid att arbeta tillsammans, men kanske 
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kan mindre diskuterande om andra strukturella bekymmer (minskade klasstorlekar, 

olika metoder för nivågruppering, fortbildning som inte rör dessa diskussioner) bana 

vägen för att finansiera mer lärarplanering och tid för genomgångar - tillsammans. Det 

finns många elever som gynnas av att vara i klasser där de regelbundet får >0,40 från ett 

program som har införts av en lärare med stor påverkan. Den centrala frågan bör vara en 

diskussion om att tilldela resurser för att bekräfta och stödja dem som har denna 

påverkan. 

 

Tabell 1. Ett urval (av 150) påverkansfaktorer. 

Påverkansfaktor Effektstorlek 

Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd 0,77 

Relation lärare-elev 0,72 

Inte sätta etikett på elever 0,61 

Strukturerad undervisning 0,59 

Elevcentrerad undervisning 0,54 

Känsla av positivt sammanhang i klassrummet 0,53 

Ledarskap i klassrummet 0,52 

Lärande i smågrupper 0,49 

Undervisningskvalitet 0,48 

Tidiga insatser 0,47 

Skolans storlek 0,43 

Berikande undervisning för begåvade elever 0,39 

Rektorer/skolledare 0,39 

Program för tvåspråkig undervisning 0,37 

Lärareffekter 0,32 

Nivågruppering för begåvade elever 0,30 

Hemläxor (gymnasiet) 0,29 

Integrering 0,28 

Återhämtningsprogram för äldre elever 0,24 

Sommarskola 0,23 

Ekonomiska resurser 0,23 

Individualiserad undervisning 0,22 

Klasstorlek 0,21 

Begåvningsanpassad undervisning 0,19 

Samundervisning 0,19 

Gruppering inom klassen 0,18 

Nivågruppering 0,12 

Undervisningsstöd utanför skolan 0,09 

Åldersintegrerade/åldersblandade klasser 0,04 

 

3.4. Profession 

Under 1900-talets början fanns det tre lärda yrken som ansågs som professioner; präster, 

jurister och läkare, idag räknas flera yrken dit. De har en avgränsning mot andra 

yrkesgrupper, särskilda kunskaper och arbetsuppgifter, yrkeskodex och självständighet i 

utövandet av yrket och består av unika eller varierande moment (“Profession”, 2019, 13 

maj). Brante (2009) menar att profession är ett yrke som i sin verksamhet utgår från 
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vetenskaplig forskning och att antalet yrken som idag omfattas har ökat. Eftersom 

antalet utbildningar som ger tillträde till den akademiska världen blivit fler, samtidigt är 

det svårare att avgränsa professionerna och synsättet skiljer även sig åt mellan olika 

forskare. Det har även uppstått semiprofessioner för de yrken som har vissa av de 

klassiska professionernas attribut och här räknas till exempel sjuksköterska, 

socialarbetare och klasslärare in (Brante, 2009).  

 

Skillnaden mellan specialpedagoger och speciallärare kan ses som att specialpedagoger 

jobbar för elever och speciallärare jobbar med elever (Högskoleverket 2012:11). Deras 

främsta uppdrag är att agera på ett sätt som ses vara rätt och riktigt i situationen och 

förvissa sig om att det agerandet är det rätta och riktiga för den eller de som berörs (von 

Ahlefeld Nisser, 2014). Kilpatrick (2001) beskriver specialläraren med specialisering 

mot matematikutveckling som en person som har goda matematikkunskaper, väl känner 

till hur elever lär matematik, fungerar som en resurs för andra lärare, som konsult, 

genom demonstrationslektioner, observerar och erbjuder lösningar eller ansvarar för 

extra träningslektioner. Kapitel 2 9§ i skollagen (SFS 2010:800) gör gällande att det 

pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Denna ska 

särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska 

genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever (SFS 

2010:800). Enligt Skolverket (2017b) är den dagliga pedagogiska ledningen av skolan 

och lärarnas professionella ansvar förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. 

Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och 

att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel 

mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det 

omgivande samhället (Skolverket, 2017b). Hattie (2012) menar att det är viktigt att 

skolledare skapar en atmosfär av förtroende och kollegialitet som leder till att 

personalen regelbundet diskuterar påvisbara effekter på elevernas inlärning. Det kräver 

”starka ledare” för att tillåta, uppmuntra och hålla diskussionen om påverkan vid liv. 

Tanken på skolledare och lärare som utvärderare och utvecklare innefattar en medveten 

förändring, att styra lärandet för att göra en märkbar skillnad för elevernas erfarenheter 

och resultat. Det handlar om att besluta vilka analyser som är viktiga, se till att de 

faktiskt utförs och i samband med granskningen se hur elevernas studieresultat 

påverkas. Hattie (2012) skriver vidare att samarbete inom skolan måste ske för att 

bygga upp lag som tillsammans arbetar för att lösa svårigheter i lärandet, där kollegorna 

diskuterar och utvärderar egenskaper och kvaliteter på elevernas inlärning samt 

regelbundet samarbetar med planering och utvärdering av lektioner, lärandemål och 

kriterier för måluppfyllelse (Hattie, 2012). Elevhälsans uppgift är dels att stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål men även att bidra till att skapa miljöer som 

främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I den specialpedagogiska yrkesrollen 

ingår att stödja lärarna och medverka i det förebyggande arbetet. Rektors roll är att se 

till att den specialpedagogiska och andra yrkesgruppers kompetens tas tillvara i 

elevhälsans arbete med att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter 

olika elevers behov. Det är centralt att dessa kompetenser involveras i ett tidigt skede i 
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arbetet med extra anpassningar. På så sätt kan de stödinsatser som sätts in bli adekvata 

(Skolverket, 2014b). Hjörne och Säljö (2013) skriver att denna mångprofessionalitet ska 

utnyttjas eftersom det är avsikten med den varierande sammansättningen i 

elevhälsoteamet. De lyfter att det finns en viktig skillnad mellan att beskriva respektive 

förklara ett problem eller ett händelseförlopp och om man vill utveckla 

elevhälsoteamarbetet bör man gå vidare med att diskutera denna skillnad i detta 

sammanhang (Hjörne & Säljö, 2013).  

3.5. Specialpedagogiska perspektiv 

Det teoretiska perspektiv forskaren tar vid genomförandet påverkar vad forskaren ser, 

eller inte ser, och uppfattar när företeelser i omvärlden studeras (Ahlberg, 2013). 

Synsättet på elevens svårigheter brukar delas upp i två olika förhållningssätt, det 

kategoriska perspektivet eller det relationella perspektivet. I det kategoriska 

perspektivet är stödet till för att kompensera de svagheter eller brister som tester och 

utredningar visat att eleven har, och genom stödet som ges vid sidan om den ordinarie 

undervisningen är det tänkt att eleven skall komma ifatt övriga elever. Med det 

relationella synsättet på eleven har fokus flyttat från att det är eleven som är problemet 

till att det är lärmiljön som eleven vistas i som behöver förändras så att eleven blir 

inkluderad i skolans verksamhet, ingen skall vara exkluderad (Tanner, 2009).  

3.5.1. Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet utgår ifrån att individen är bärare av problemet, diagnoser 

är centrala och eleverna kompenseras för de brister de bedöms ha (Grahm, 2014). 

Ahlberg (2013) benämner detta som individperspektiv och beskriver att förklaringar till 

skolproblem söks hos individen. Elevens egenskaper, skolbakgrund och skolsituation 

undersöks för att förstå och förklara varför en elev hamnar i skolsvårigheter. 

Vetenskapsrådet (2007) förklarar att det kompensatoriska perspektivet fokuserar på 

elevens brister och problem och lösningen är att hitta metoder som kan hjälpa dem att 

klara av sina problem.  Hjörne och Säljö (2013) skriver att experter från olika områden 

har olika sätt att förstå och tala om barn med problem, deras empiriska studie visar dock 

att de olika experternas sätt att se på skolsvårigheter inte skiljer sig åt men att 

diskussionerna i elevhälsoteamet visade sig ändå präglas av samstämmighet och att 

elevernas problem individualiseras. Grahm (2014) bekräftar detta genom att beskriva 

hur diskursen ”vi och dem” utövar en normerande kraft på eleven, genom den makt som 

ges elevhälsans professioner att definiera avvikelse, och vara de som anses ha svar och 

anser att problemet finns hos individen.  

3.5.2. Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet utgår ifrån att skolsvårigheter uppstår i mötet mellan elev 

och utbildningsmiljöns krav (Grahm, 2014). Ahlberg (2013) beskriver att relationella 

perspektiv inom skola och utbildning innebär att skolsvårigheter studeras med fokus på 

relationer och interaktion samt samspelet mellan individ, grupp, skola och samhälle 
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studeras. Enligt Aspelin (2013) är relationer viktiga mellan eleven och kamrater, eleven 

och vuxna, vuxna och vuxna. Dessutom är trygghet, ordning och reda, lugn och ro, 

klimat och atmosfär viktigt för utveckling av självkänsla respektive självförtroende, att 

anpassning av arbetssätt och material utifrån barnets/elevens förutsättningar och behov 

görs samt att gruppens sammansättning tas i beaktande. Hattie (2012) skriver att det är 

viktigt vad lärare gör - men det som spelar störst roll är att ha ett lämpligt 

förhållningssätt när det gäller vad deras handlingar har för påverkan. Ett lämpligt 

synsätt kombinerat med lämpliga åtgärder samverkar för att uppnå en positiv 

inlärningseffekt. Om man koncentrerar sig alltför mycket på prestationer kan man missa 

mycket av vad eleverna vet, kan göra och bryr sig om (Hattie, 2012). 

3.5.3. Inkludering och tillgänglighet 

Begreppet inkludering har ersatt användandet av begreppet integrering. Integrering 

introducerades på 1960-talet och stod för att det var eleven som skulle anpassa sig 

medan inkludering, som kom i samband med Salamancadeklarationen, innebär att 

verksamheten skall anpassas så att alla är delaktiga (Ahlberg, 2013).  

Enligt Skolverket (2017b) ska skolan präglas av omsorg om individen, omtanke och 

generositet och då har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen, utan undervisningen ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Med begreppet inkludering menas enligt 

Asp-Onsö (2008) skolans anpassning till de elever som finns i verksamheten istället för 

det omvända, att eleverna skall anpassa sig till verksamheten. Inkluderingsbegreppet 

belyses ur tre aspekter; a) rumslig inkludering då eleven tillbringar skoldagen i samma 

lokal som sina klasskamrater, b) social inkludering där eleven är delaktig i ett socialt 

sammanhang och interagerar både med lärare och övriga elever samt c) didaktisk 

inkludering där de didaktiska förutsättningarna är anpassade för att elevens lärande ska 

kunna utvecklas på ett positivt sätt. För att en elev ska vara fullt inkluderad krävs att 

personalen planerat och tänkt igenom elevens lärande ur samtliga tre aspekter. 

Inkludering ska inte ses som ett permanent tillstånd, utan istället som en pågående och 

krävande process (Asp-Onsjö, 2008). Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) skriver att 

en individs villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighetsbegreppet innefattar 

följande sex aspekter; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi. Aspekterna belyser både det som individen själv upplever 

och det som kan observeras av andra. Delaktighet sker i ett sammanhang, i en aktivitet 

tillsammans med andra (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). De sex 

delaktighetsaspekterna behöver uppfyllas liksom de tre inkluderingsaspekterna för att 

eleven ska vara helt inkluderad. Skolinspektionen (2009) skriver att likvärdiga 

förutsättningar att lära ska uppnås i en miljö som stärker självkänslan och där eleven 

upplever delaktighet och gemenskap med andra. Om skolproblem uppstår är de att 

betrakta som kontextuella i stället för individuella.  
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Tillgänglighet har länge handlat om hur lokaler kan utformas för att fungera bättre för 

personer med rörelse-, syn- och hörselnedsättningar, då man tittat på den fysiska 

tillgängligheten. Tillgänglighetsmodellen som specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM, 2016) har utvecklat för att lärmiljön skall vara tillgänglig för eleverna bygger 

på att skolan tar hänsyn till alla faktorer som påverkar elevens lärande och 

kunskapsutveckling, för att ge eleven en lärmiljö där hen kan utvecklas så långt som 

möjligt. SPSM (2016) menar att skolan genom tillgänglig lärmiljön för alla elever kan 

minska behovet av särskilt stöd. Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning, som 

SPSM (2016) har utvecklat för att undersöka hur tillgänglig skolan är, arbetar enligt 

tillgänglighetsmodellen. Modellen fokuserar på hela den pedagogiska verksamheten och 

består av fyra delar som samverkar med varandra; 

 

a) förutsättningar för lärande, 

b) social miljö, 

c) pedagogisk miljö och 

d) fysisk miljö.  

 

a) Förutsättningar för lärande fokuserar på värdegrund, att eleverna skall känna sig 

trygga och delaktiga. Elevhälsan har en viktig uppgift att jobba förebyggande och 

hälsofrämjande, elever som mår bra både psykiskt och fysiskt presterar bättre i skolan. 

Alla elever skall ha möjlighet att kommunicera med andra människor. Eleverna har rätt 

till en lärmiljö där de förstår vad de skall göra och varför, då blir eleverna motiverade 

och lärprocessen pågår. b) Den sociala miljön fokuserar på att eleven skall befinna sig i 

en miljö där hen skall vara delaktig i en gemenskap. c) I den pedagogiska miljön 

handlar det om att undervisningen skall vara tillgänglig för alla elever, att det skall 

finnas tillgång till olika pedagogiska strategier, lärverktyg och ett arbetslag som arbetar 

för elevens bästa. d) Elevens fysiska miljö skall vara tillgänglig för alla elever, att de 

olika rum eleven vistas i är anpassade för ändamålet och gör att eleven känner en inre 

harmoni. Enligt SPSM (2016) sker ett lärande och en utveckling hos eleven när de olika 

delarna samspelar. 

3.5.4. Specialpedagogik i praktiken 

Grahm (2014) skriver att specialpedagogik på organisationsnivå kan innebära en 

översyn och inventering av resurser och hur de används för att eventuellt omfördela 

dem. De olika styrdokumenten anger tydligt att rektor har ett stort ansvar för att elevens 

lärmiljö anpassas på skol-, grupp- och individnivå (Runström Nilsson, 2015). 

Skolverket (2014b) skriver att det är viktigt att se över hur organisationen kring eleven 

ser ut innan stödinsatser som riktar sig mot individen sätts in. Enligt examensordningen 

är ett av delmomenten att visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2011:186). Elever med behov av särskilt stöd måste 

ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter 

barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov (Svenska Unescorådet, 2006). 
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Skolverket (2014b) förklarar de olika stödinsatserna enligt följande: 

 

En elev kan ibland vara i behov av mer individinriktade stödinsatser som extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Extra anpassning är en stödinsats av mindre 

ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas 

något formellt beslut om denna stödinsats. Särskilt stöd handlar, till skillnad från 

stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som 

normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen 

för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, 

eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd 

som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektorn och 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. (s. 11) 

 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) menar att elever hamnar i 

skolsvårigheter eftersom lärmiljön inte är anpassad efter elevens behov. Alla elever 

skall vara inkluderade i undervisningen och alla elever skall få stöd för att på bästa 

möjliga sätt utvecklas på sin nivå genom individanpassad undervisning och anpassat 

läromaterial. Aspelin (2013) beskriver att relationell specialpedagogik innebär ett 

genuint och personligt möte, en händelse som är oförutsägbar, oplanerad och kanske 

inte ens märkbar och utbildning sker primärt mellan människor, inte inom och/eller 

utanför dem. Relationer placeras i ”utbildningens brännpunkt” där möjligheter för- och 

hinder mot elevers delaktighet och personliga, mellanmänskliga möten ses som centralt 

vid analys och åtgärder liksom för pedagogens förhållningssätt (Aspelin, 2013).  

 

3.6. Olika sätt att organisera undervisningen 

I kommande avsnitt redogörs för internationell och nationell forskning, artiklar och 

andra röster görs hörda om olika sätt att organisera undervisningen i skolans 

verksamhet. Bland studier som är peer reviewed finns det stor variation kring hur 

många studier som genomförts dels när det gäller i vilket land studien har genomförts, 

vilken ålder det är på eleverna och vilken organisationsform studien innefattar.  

3.6.1. Helklassundervisning  

Helklassundervisning är den vanligaste undervisningsformen ända sedan folkskolan 

infördes 1842 och har fortsatt att vara det även sedan grundskolan infördes 1962. Den 

bas där pedagogiskt arbete planeras, uppgifter ges, samtal förs och lärande sker är 

klassrummet. Pedagogens sätt att organisera och hantera arbetet, inte minst när det 

gäller de grundläggande färdigheterna (läsa, skriva och räkna) har stor betydelse och 

varje lärares ansvar och uppgift är att leda arbetet i klassrummet. Läraren var tidigare 

den enda källan till kunskap som hade de rätta svaren, som kände till det rätta 

tillvägagångssättet och som förmedlade de rätta värderingarna. Helklassundervisning 

eller katederundervisning har även viktiga psykologiska funktioner, den bidrar till att 

upprätta en hierarkisk struktur och kan också fungera som dämpare när det gäller 
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grupprocesser. När eleverna placeras med ryggen åt varandra och vänds framåt mot 

läraren minskas möjligheterna till interaktion mellan eleverna. Skolan som tidigare 

dominerades av katederundervisning och klassen hölls samlad har utvecklats till en 

skola som mer stödjer det individuella. Klassrummet som tidigare dominerades av 

berättelser, genomgångar och förhör används istället till instruktioner, information och 

administration. Gemensamma upplevelser, kollektiva eller moraliska samtal verkar 

förekomma mera sällan i dagens skola. Individuellt arbete är en arbetsform som fått en 

större del i elevernas vardag. Under grundskolans första decennier användes individuellt 

arbete, det vill säga att eleverna arbetade med samma uppgifter samtidigt. Detta slags 

individuella arbete har under senare år ersatts av enskilt arbete eller eget arbete, där 

läraren hänvisar till ett antal uppgifter som eleverna skall göra. Eleverna delar sedan 

själva upp arbetet och planerar när de skall genomföra uppgifterna (Granström, 2007). 

Helklassundervisning är ett arbetssätt som skapar distans mellan läraren och eleverna 

och det minskar risken att läraren blir utbränd, förbrukas eller att det leder till överilade 

och privata reaktioner. När eleverna skall arbeta enskilt inträder en ökad 

uppmärksamhet riktad mot arbetsuppgiften, eleverna flyttar isär eller söker lugna platser 

i angränsade rum eller korridoren. Därmed lyckas läraren förhindra att grupprocesser 

utvecklas när eleverna sitter tätt inpå varandra, om det är en medveten strategi, för att 

undvika dessa, eller en övertygelse om att arbetsformen är en bra inlärningsmetod kan 

man enligt Granström (2007) inte uttala sig om. Granström (2007) skriver att i 

skoldebatten lyfts problemet med stora klasser, men enligt hans undersökning tyder 

resultaten på att läraren till vardags ansvarar för färre elever än vad som finns i 

undervisningsgrupperna. När en lärare är ensam med klassen skiftar antalet elever 

mellan 6 och 30, med ett medelvärde på färre än 18 elever, en del elever som tillhör 

klassen deltar i andra aktiviteter eller är frånvarande, och det finns även ganska ofta 

flera vuxna i klassen samtidigt. Klasstorlek eller skolämne visade sig inte ha betydelse 

för elevernas ”sociala välbefinnande” och ”akademisk tillfredsställelse”. 

Arbetsformerna var av avgörande betydelse för elevernas totalupplevelse, eleverna var 

överlag nöjda med den sociala och pedagogiska situationen i skolan och de ansåg att de 

hade glädje av helklassundervisning, men att de lärde sig mer vid individuellt arbete. 

Mest utbyte, både socialt och inlärningsmässigt, hade dock eleverna vid grupparbete, 

det vill säga den arbetsform som är minst vanlig i skolan (kring ungefär 10 % av 

skoltiden under 90-talet) (Granström, 2007). Inom matematiken riktas 

uppmärksamheten mot kunskaper eller kompetenser beroende på vilken arbetsform som 

används (Samuelsson, 2007). I svenska klassrum används ofta arbetsmetoden där 

läraren har en kort genomgång, eleven memorerar, tränar det matematiska innehållet 

och fokus ligger på att hitta svar, inte på att utveckla argumentations- eller 

kommunikativ förmåga, förmågor som har betydelse för utvecklande av hela den 

matematiska kompetensen (Skolverket, 2004). Elever som går i klasser med blandade 

förmågor utvecklar sin resonemangsförmåga bättre (Anthony & Hunter, 2016). Det 

Nomi (2010) beskriver, när det gäller elever (6-8 år) som ingick i hennes studie, är att 

även om det är undervisning i helklass förekommer det att en klass delas in i små 

grupper utifrån sin förmåga, vilket tillämpas främst i språk och matematik. Uppgifterna 
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de olika grupperna arbetar med har olika svårighetsgrader. Gruppernas 

sammansättningar varierade, ibland var det grupper med elever på liknande 

kunskapsnivå och ibland grupper med stor kunskapsspridning. Studien visade att 

eleverna som fanns i gruppen med stor kunskapsspridning utvecklades mest (Nomi, 

2010). Det har dragits slutsatser, genom att studera resultat från TIMSS och PISA, att 

länder som inte nivågrupperar sina elever, till exempel Japan, Korea och Finland, visar 

resultat på TIMSS och PISA som är mycket bra. Föräldrar och lärare i Japan har uttryck 

oro för att elevernas självkänsla och självförtroende minskar om de inte går i heterogena 

grupper i skolan (Anthony & Hunter, 2016). Flera av de delarna som nämnts stämmer 

med de resultat Hattie (2012) beskriver som påverkansfaktorer där exempelvis känsla av 

positivt sammanhang har effektstorleken 0,53 och klasstorlek 0,21 (se tabell 1). Tittar 

man från andra hållet och sätter lärarna i fokus har däremot antalet elever stor betydelse. 

Det krävs större arbetsinsats, uppmärksamhet och koncentration att vägleda, 

uppmärksamma och disciplinera 29 elever jämfört med att ansvara för 19 elever. 

Arbetstiden är i genomsnitt tre timmar mer per vecka för de som undervisar större 

klasser (26–30 elever) än för dem som hade små klasser (färre än 21 elever). Läraren 

tvingas göra större arbetsinsats med större klasser och det medför ökad stress och lägre 

arbetstillfredsställelse och det är nog det viktigaste argumentet för att inte skapa stora 

klasser eftersom det kan leda till utarbetade lärare (Granström, 2007). 

3.6.2. Parallellagd undervisning 

När det gäller att organisera matematikundervisningen, eller undervisningen över huvud 

taget, så är ett sätt att lösa det genom att lägga lektioner parallellt med varandra. Kaya 

(2015, 26 februari) skriver att undervisningen ska organiseras utifrån elevernas 

förutsättningar och då behöver vi ta reda på så mycket vi kan om elevernas bakgrund, 

om deras språkutveckling (i svenska och i andra språk) och om elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper för att kunna organisera och anpassa undervisningen på 

bästa sätt. En stor språklig och kognitiv spridning mellan eleverna behöver inte vara 

problematiskt utan faktiskt något man som lärare kan dra nytta av. Eleverna i gruppen 

kan då utmana och lära av och med varandra, samt komplettera varandra, på ett sätt som 

är svårt att få till i en grupp där alla exempelvis är nybörjare i svenska språket eller i en 

grupp med få elever. Att parallellägga undervisningen i svenska och svenska som 

andraspråk är ofta av yttersta vikt för att eleverna som är i behov av undervisning i 

svenska som andraspråk (sva) inte ska missa lektioner i andra ämnen. Vi kommer ännu 

längre om vi dessutom har rätt kompetens genom hela styrkedjan och en flexibel 

organisation där man har elevens lärande i främsta rummet. Så vi inte ramlar ner i fällan 

och anpassar undervisningen till organisationens förutsättningar och behov i stället för 

till elevens (Kaya, 2015, 26 februari). Kaya beskriver parallelläggningen utifrån svenska 

och svenska A, men lyfter frågor som har med kunskapsnivå, kompetens, att elevens 

lärande går före organisationens förutsättningar och behov och dessa är viktiga även för 

val av organisation när det gäller undervisningen i matematik. I en artikel i Chef & 

Ledarskap lyfter Hagstöm (2018, 18 maj) fram olika anledningar till att använda 

parallellagda lektioner. Ämnesundervisning läggs parallellt i schemat, samma ämne har 
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lektioner samtidigt och gör då att lärare kan samarbeta lättare. Undervisningens kvalité 

säkras genom att behöriga och obehöriga lärare samarbetar, genom att planera, 

sambedöma och utvärdera gemensamt så att obehöriga lärare får ta del av behöriga 

lärares kunskaper. För att alla elever ska få undervisning av en behörig lärare vid något 

tillfälle byter lärarna undervisningsgrupper med varandra utan att det då krockar med 

andra lektioner eller ämnen. Kostnaderna för detta hålls nere eftersom de kan klara 

kortare sjukfrånvaro utan att ta in vikarier och att de obehöriga lärarna har lägre löner 

(Hagström, 2018, 18 maj).  

3.6.3. Tvålärarskap 

Ett sätt att möta alla elever på sin nivå och ge eleverna möjlighet att utvecklas därifrån 

är co-teaching vilket på svenska har översatts till tvålärarskap. Vilket i Sverige blev 

uppmärksammat efter att Essunga kommun vänt andelen elever som var behöriga till 

gymnasiet från att har varit knappt 50 % till 95 % (Persson & Persson, 2012). Projektet 

innebar att alla pedagogerna läste in sig på vad forskningen sa var kännetecknande för 

framgångsrika skolor. Pedagogerna kom fram till att alla små undervisningsgrupper 

skulle läggas ner för att skapa ett inkluderande arbetssätt. På lektionerna i matematik, 

engelska och svenska var det till största delen två pedagoger. Den typ av tvålärarskap 

som valdes av Essunga kommun var att det i klassrummet befann sig en ämneslärare, 

med sina ämneskunskaper, och specialläraren som behärskar vilka typer av extra 

anpassningar som passar varje elev.  

När det gäller att inkludera alla elever kom det i USA krav på att alla elever skulle ha 

samma kursplan när No Child Left Behind Act of 2001 trädde i kraft. Genom att 

undervisa alla elever gemensamt har tvålärarskap setts som en väg till att inkludera alla 

elever. Friend, Cook, Hurley-Chamberlain och Shamberger (2010) gjorde en studie där 

de undersökte hur elevernas kunskapsutveckling påverkas av tvålärarskap. 

Tvålärarskapet innebar i denna studie att det fanns en huvudlärare i ämnet och att det 

därutöver fanns en speciallärare eller annan lärare med kunskaper att tillgodose 

elevernas som är i behov av extra stöd. Grundsynen är att alla elever oavsett 

funktionsnedsättning har rätt att vara en del av skolans verksamhet. I sin studie 

upptäckte Friend et al. (2010) att tvålärarskapet organiseras på flera olika sätt vilket 

även Fluijt, Bakker och Struyf (2016) fann i sin granskning av 17 artiklar. Några olika 

definitioner som beskriver tvålärarskap: 

1. En pedagog som håller i lektionen och den andra pedagogen observerar klassen. 

2. Tre stationer i klassrummet som eleverna roterar mellan. På två av stationerna 

finns det pedagoger som har genomgång och på den tredje stationen arbetar 

eleverna självständigt. 

3. Klassen delas i två delar och båda pedagogerna är aktiva med genomgång av 

samma innehåll. 

4. En pedagog har större delen av eleverna medan den andra pedagogen har en 

mindre grupp elever, båda arbetar med samma innehåll. 
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5. Pedagogerna har genomgångar tillsammans för hela klassen och båda är 

delaktiga i att visa eleverna olika sätta att lösa matematiska problem. 

6. En pedagog som har huvudansvaret och den andra pedagogen är assistent och 

rör sig i klassrummet och hjälper eleverna individuellt. 

 

Fluijt et al. (2016) och även Keffe och Moore (2004) fann att för att tvålärarskap skall 

fungera är det lämpligt att pedagoger som är intresserade av tvålärarskap använder detta 

arbetssätt. Det krävs att du som pedagog är öppen för andra pedagogers tankar och idéer 

samt när det gäller undervisningen krävs det att du som pedagog kan vara flexibel och 

har förmåga att kompromissa. I lärartidningen Skolvärlden (Byström Sjödin, 2015; 

Hedman, 2017; Larsson, 2017) berättar flera lärare vilka för- och nackdelar de sett med 

att arbeta i tvålärarskap. Genom att det alltid är två lärare i klassrummet pekas ingen 

elev ut när hen behöver mycket stöd av läraren, eleverna får mer lärartid och vid behov 

kan klassen delas i mindre grupper. Någon nackdel för eleverna har lärarna inte sett. 

Lärarna ser det som en fördel att de kan samplanera och välja om de skall dela klassen i 

mindre grupper under genomförandet av lektionen eller att båda håller i lektionen. En 

tydlig nackdel som lärarna i artiklarna från Skolvärlden (Byström Sjödin, 2015; 

Hedman, 2017; Larsson, 2017) nämner är att när någon lärare är frånvarande sätts ingen 

vikarie in, men att det ändå vägs upp av att det till största delen är två eller flera lärare i 

klassrummet. Inkluderingen gjorde att eleverna med funktionsnedsättning inte blev 

utpekade. Undervisningen blev mer individanpassad för alla elever när det var ett 

naturligt samarbete mellan ämnesläraren och specialläraren. Ämneslärarna upplevde att 

de behöver större kunskaper om inkludering och speciallärarna upplevde att de behöver 

större ämneskunskaper (Keffe & Moore, 2004). Enligt Hatties (2012) påverkansfaktorer 

har samundervisning (tvålärarskap) låg effekt på elevernas lärmiljö och 

kunskapsutveckling då den endast är 0,19 (se tabell 1) och enligt Hattie (2012) krävs 

minst en påverkansfaktor på 0,40 för att eleven skall gynnas av förändringen.  

3.6.4. Nivågruppering 

I Nya Zeeland pågår en ständig debatt om eleverna skall eller inte skall grupperas 

utefter sin förmåga att behärska ämnet. Anthony och Hunter (2016) redovisar resultaten 

av en undersökning där 102 speciallärare redogjorde för hur matematikundervisningen 

är organiserad. Författarna tar i sin artikel upp att det som kan vara en fördel för skolan 

och lärarna inte säkert är en fördel för eleverna. En typ av nivågruppering som nämns är 

när resurser sätts in för att eleverna som nästan är godkända skall bli godkända 

(Anthony & Hunter, 2016). Venkatakrishnan och William (2003) genomförde en studie 

på en skola i London med elever i åldrarna 14–16 år.  Skolan hade inte tidigare haft 

nivågruppering men efter att andelen elever som var i behov av särskilt stöd ökat 

markant och att flera vårdnadshavare till elever som var högpresterande uttryckt oro 

över deras barns kunskapsutveckling fick matematiklärarna i uppgift av skolledningen 

att nivågruppera eleverna. Det blev två spår, snabbt och blandat. Lärarna upplevde att 

bland eleverna i blandade spåret fanns det problem med uppförandet och motivationen 

samt att eleverna nära gränsen mellan de olika spåren fanns elever som sporrades av att 
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vara i snabbt spår och även elever som sporrades av att vara i blandade spåret. 

Elevernas oro över om de skulle få godkänt när de gick i blandat spår upplevde lärarna 

ökade. Snabba spårets elever hade en arbetsmiljö där de utvecklades och gjorde stora 

framsteg kunskapsmässigt. Studiens slutsats är att när det gäller nivågruppering av 

eleverna är det viktigt att båda spåren arbetar med svårare matematiskt material, inte har 

för lågt arbetstempo, gruppsammansättningen är viktig och att vilket arbetssätt som 

läraren har påverkar elevernas kunskapsutveckling. Skolverket (2012) hänvisar till 

boken “Utmärkt undervisning” av Jan Håkansson och Daniel Sundberg när de menar att 

för elevernas kunskapsinhämtning är inte nivågrupperingar eller åldersblandade grupper 

något positivt. Det som författarna kommit fram till genom sin forskning är att det 

betydelsefulla är lärarnas undervisning. Undervisningen skall förse eleverna med 

utmaningar, vara varierande och ge eleverna möjligheter att vara muntligt aktiva. 

Genom att studera resultat från TIMSS och PISA har slutsatser dragits att länder som 

inte nivågrupperar sina elever, till exempel Japan, Korea och Finland, har mycket bra 

resultat (Anthony & Hunter, 2016). När Hattie (2012) redovisade resultatet av sin studie 

genom att använda påverkansfaktorer visade det sig att för nivågruppering är 

påverkansfaktorn 0,12 (se tabell 1) och för gruppen begåvade elever är 

påverkansfaktorn 0,30 (se tabell 1). Det innebär att insatsen att nivågruppera eleverna 

har viss effekt för de begåvade eleverna men enligt Hattie (2012) behöver 

påverkansfaktorn vara över 0,40 för att den skall anse ha visat en märkbar förbättring av 

elevernas lärande.  

3.6.5. Åldersintegrerat 

På Nya Zeeland kan varje skola välja att organisera sin undervisning enligt eget 

önskemål och Golds (2014) har gjort en studie med åtta lärare som undervisar elever i 

åldrarna 5 - 11 år där åldersintegrerad undervisning används i matematik. Eleverna 

grupperas över alla åldrarna och efter sin kunskapsnivå. De positiva effekter som 

studien redovisar är att lärarna uppfattade att eftersom de blev mer bekväma i att 

undervisa på sin nivå gynnades även eleverna, de blev bättre på att möta elevernas 

behov. Organisationen innebar även att eleverna hade matematik regelbundet under 

skolveckan, vilket tidigare varit upp till varje lärare att bestämma vid vilka tillfällen 

matematik skulle äga rum i klassrummet. Nackdelar som lärarna såg det var att deras 

kontakt med vårdnadshavare var sämre då de endast hade eleven i ett ämne, matematik. 

Gerd Pettersson berättar på specialpedagogik.se (17 mars 2017) om sin avhandling, Inre 

kraft och yttre tryck - Perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor 

där hon har studerat 58 skolor på glesbygden. Lärarna har stor förmåga att inkludera 

eleverna, trots att det oftast saknas specialpedagogisk kompetens direkt ute på skolorna. 

Den specialpedagogiska kompetensen kommer eleverna tillgodo via samtal lärarna har 

med specialpedagogerna via bland annat telefon. En utmaning som lärarna i 

glesbygdsskolor har är att de innehåller elever från många årskurser i samma klass, 

detta menar Pettersson är en fördel för det specialpedagogiska stödet eftersom lärarna 

därmed redan har stor vana att anpassa undervisningen så alla eleverna blir inkluderade 

(Sundström, 2017). Ett intresse hos lärarna på Färnäs skola i Mora, och inte lågt 
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elevantal, gjorde att lärarna har elever från årskurs ett, två och tre i en stor klass 

(Jansson, 2017). Lärarna har märkt att kränkningarna bland eleverna har blivit färre och 

eleverna hade bra resultat på screeningar. Att det inte är ett så ensamt arbete längre 

upplever lärarna som positivt och om någon av dem är sjuka finns det alltid någon lärare 

som vet vad undervisningen skall innehålla. Hattie (2012) kom fram till att gå i 

åldersintegrerade klasser gav en påverkansfaktor på 0,04 (se tabell 1) vilket innebär att 

organisera undervisningen åldersintegrerat gör väldigt liten skillnad för elevens 

studieresultat.  
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4. Metod 

I kommande avsnitt presenteras de metodval som gjorts i studien. Vidare redogörs för 

valet av metod för insamling av data, valet av respondenter, hur genomförandet av de 

valda metoderna gått till, studiens tillförlitlighet och giltighet samt vilka etiska 

övervägandena som gjorts. Tracy (2010) ger i sin modell ”Big-Tent” råd i form av åtta 

kriterier för att säkerställa kvalitén i en kvalitativ studie. Ett av kriterierna innebär att 

studiens metodval och metod skall redogöras detaljrikt för att ge transparens åt läsaren. 

Vår strävan har därför varit att ge en tydlig bild av vad som har gjorts och vårt 

tillvägagångssätt. 

Några förtydliganden som vi vill göra läsaren uppmärksam på är att när vi skriver: 

 enkät menar vi den skriftliga enkäten som skickades ut via SurveyMonkey 

till 1027 skolor.  

 intervju menar vi de telefonintervjuer vi genomfört med 7 respondenter.  

 skriftliga öppna enkäter menar vi de skriftliga svar vi fått på intervjufrågorna 

som vi fått in från 6 respondenter. 

 speciallärare menar vi fortsättningsvis alltid med specialisering mot 

matematikutveckling, avser vi någon annan specialisering anges detta i 

klartext (om den är känd för oss).  

4.1. Genomförande 

För examensarbetet hittades först och främst ett för oss gemensamt intressant område, 

därefter letades bakgrundslitteratur för inläsning inom området böcker, avhandlingar 

och forskningsartiklar och dylikt och samhällsdebatten för skolan följdes. Därefter 

formulerades syfte och frågeställningar som ansågs kunna arbetas vidare med under den 

empiriska delen. Vi provade att använda en webbaserad enkät via Google formulär men 

det visade sig att Googleinloggning krävdes och alla har då inte möjlighet att logga in 

för att besvara enkäten. Därför sökte vi vidare och hittade SurveyMonkey, ett 

amerikanskt webbaserat enkätverktyg, vilket vi valde att använda eftersom den var 

lätthanterlig och hade en snygg design. En enkät (se bilaga 1) utformades som sedan 

följdes upp med intervjuer (intervjufrågor se bilaga 2 och 3) för insamlingen av empirin. 

Resultaten sammanställdes för att se om frågeställningarna kunde besvaras. Processen 

med examensarbetet pågick parallellt med inläsningen, under och efter 

empiriinsamlandet. För att få syn på hur skolorna i Sverige idag organiserar sin 

matematikundervisning, vilka för och nackdelar rektor och speciallärare ser med 

organisationsformen och även vilken roll specialläraren har i den valda organisationen 

har en induktiv ansats antagits. David och Sutton (2011) menar att när en induktiv 

ansats används innebär det att empiri samlas in och utifrån den skapas en bild av det 

ämnesområde som studerats. Motsatsen är att en deduktiv ansats används där forskaren 

utgår från en teori och undersöker om verkligheten stämmer in på teorin. I studien har 

metodtriangulering använts vid insamlingen av empirin vilket David och Sutton (2011) 

menar innebär att flera olika metoder använts. Litteraturstudien gjordes delvis före 
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enkäterna som genomfördes för att skapa en förförståelse för studiens ämnesområde. 

Eftersom studiens empiri samlades in genom både enkäter och intervjuer genererades 

både kvantitativ och kvalitativ empiri. Forskningsprocessen delas enligt Bryman (2011) 

in i kvantitativa eller kvalitativa metoder där kvantitativa metoder försöker kvantifiera 

materialet för att därigenom hitta mönster eller samband mellan olika kategorier och 

handlar om en insamling av numeriska data. Kvalitativa metoder är ett samlingsnamn 

för en mängd olika metoder som används för att få hjälp att förstå vilka kvaliteter eller 

egenskaper en företeelse har och brukar vara mer inriktad på ord än siffror (Bryman, 

2011). Idag använder ledande forskare inom samhällsvetenskap och humaniora sig av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder integrerade med varandra så att skillnaden har 

enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) upplösts. Kvalitativ empiri är 

respondenternas reflektioner och upplevelser, vilka enligt Tracy (2010) skall behandlas 

med respekt. Den insamlade empirin bearbetades i kategorier utifrån vilka teman 

skapades enligt den metod som David och Sutton (2011) rekommenderar, vilket innebär 

att låta empirin bestämma teman och inte att forskaren bestämmer teman som empirin 

därefter ska passa in i. Empirin kategoriserades av båda författarna av denna studie och 

presenteras här i teman. Syftet med vårt examensarbete är att få en inblick i rektors och 

speciallärares påverkan på den valda organisationsformen av matematikundervisningen. 

Vi vill även få en inblick i rektors och speciallärares syn på vilka för- och nackdelar de 

ser med den valda organisationsformen av matematikundervisningen samt hur 

speciallärarens kompetens sedan används inom den valda organisationen. Genom att 

tematisera empirin sökte vi svar på studiens frågeställningar: 

      

1. Vilken roll spelar rektor och speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling i valet av hur matematikundervisningen organiseras? 

 

2. Vilka för- och nackdelar ser rektor och speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling med sin valda organisation av matematikundervisningen? 

 

3. Hur används speciallärarens med specialisering mot matematikutveckling 

kompetens inom vald organisation av matematikundervisningen?  

       

De transkriberade intervjuerna och enkätsvaren har lästs flera gånger av båda författarna 

och kategoriserats var för sig. Därefter har kategorierna jämförts med varandra och 

slutligen enades vi om följande teman: 

 

 Speciallärarens profession. 

 Speciallärarens uppdrag i praktiken. 

 Speciallärarens roll i organisationen. 

      

När all kvalitativ empiri tematiserats tittade vi på den ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv, kategoriskt eller relationellt perspektiv, för att se vad som återspeglades i 

den kvalitativa empirin. 
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Via mail har 1027 enkäter (bilaga 1) tillsammans med en kort information och 

missivbrev (bilaga 4) skickats ut och 214 svar inkommit, vilket motsvarar knappt 21 % i 

svarsfrekvens. Enkäterna skickades ut vid tre olika tillfällen (2019-02-15, 2019-02-19 

och 2019-02-26) och sedan en gemensam påminnelse (2019-03-05).  

 

                       Figur 1: Svarsfrekvens per datum (SurveyMonkey). 

 

Svarsfrekvensen var bäst de dagar enkäten skickades ut (se figur 1). Enkäten fanns 

öppen från det första utskicket den 15 februari och stängdes för respondenterna den 8 

mars för att kunna ta del av resultaten och börja sammanställa de svar vi fått in. 

 

Enkäten innehöll 10 frågor. I de frågor där någon avstått från att svara beräknas 

procentsatsen på antalet svar och hänsyn tas inte till de som avstått från att svara.  

 

Flera av frågorna gav oss bakgrundsinformation och av de enkäter som besvarades var 

det drygt 90 % som besvarades av en rektor, 76 % av svaren kom från kommunala 

skolor och 24 % friskolor, drygt hälften var F-9 skolor och en tredjedel 6/7-9 skolor. I 

enkäten fanns ett fritextfält där rektorerna gavs möjlighet att ange sina kontaktuppgifter 

om det gick bra att vi kontaktade dem för att ställa kompletterande frågor genom 

intervjuer. Urvalet för den kompletterande intervjun gjordes selektivt utifrån vilka 

rektorer som har angett att det gick bra att vi kontaktade dem samt att det finns en 

behörig speciallärare i matematik på skolan. Vi fick kontaktuppgifter till 82 personer 

varav 32 av dessa uppgav att de hade en behörig speciallärare. Enkäten innehöll även 

fritextfält för att komplettera med information angående organisationsform, 

speciallärarens arbetsuppgifter samt där respondenterna kunde ange om de ville berätta 

något mer om sin matematikundervisning. Informationen i enkätens fritextfält gav oss 

kvalitativ empiri som har tagits med i de teman som redovisas tillsammans med den 

kvalitativa empirin från intervjuerna och de skriftliga öppna enkäterna.  
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4.2. Empiriinsamling 

Empiriinsamlingen har gjorts dels genom en enkät och genom intervjuer, där både 

kvantitativ data och kvalitativ data samlats in. En del av intervjuerna har genomförts 

som semistrukturerade intervjuer via telefon och då har det varit möjligt att förtydliga 

och fördjupa frågorna och det ger enligt Bryman (2011) en djupare insikt om 

respondenternas upplevelser och tankar kring det berörda området. Intervjufrågorna 

som besvarades skriftligt gav ingen möjlighet att ställa följdfrågor vilket medförde att 

den semistrukturerad intervju omvandlades till det som Bryman (2011) benämner en 

enkät med öppna frågor. Telefonintervjuerna har efter respondentens godkännande av 

ljudupptagning spelats in. Vi har intervjuat sex rektorer och en speciallärare samt fått 

skriftliga intervjusvar från två rektorer och fyra speciallärare. Från fyra skolor har vi fått 

svar från både rektor och speciallärare, två med helklassundervisning, en med 

parallellagd undervisning och en med tvålärarskap.  

4.2.1.  Enkät 

Empiri samlades in genom att en enkät (bilaga 1) tillsammans med en kort information 

och missivbrev (bilaga 4) skickades via mail till rektorer (eller annan ansvarig) på 

skolor där årskurs 7–9 finns. Genom studien ville vi få en inblick i hur skolor i Sverige, 

både kommunala skolor och friskolor, har valt att organisera sin 

matematikundervisning, samt speciallärarens roll i den valda organisationen. Detta 

gjordes genom att en webbaserad enkät skapades i enkätverktyget SurveyMonkey. För 

att väcka intresse hos respondenterna lades extra tid på att fundera ut vad som skulle 

skrivas i ärendefältet för att så många som möjligt skulle lockas att öppna mailet och 

delta i undersökningen. Slutligen användes ”Examensarbete – speciallärarutbildningen, 

vi uppskattar din hjälp!” i ärendefältet, och enkätens rubrik var ”Organisation av 

matematikundervisning. Ditt deltagande är viktigt, ge oss 3 minuter av din tid.”. Vid 

utformningen av enkäten begränsades antalet frågor till 10 stycken, där flertalet av 

frågorna var flervalsfrågor, med tanken att fler respondenter svarar när det är en enkät 

som går snabbt att besvara. Enkäten innehöll även två frågor där respondenterna svarade 

med ett tal där de angav antal klasser och undervisningsgrupper i matematik utifrån sin 

egen verksamhet. I enkäten finns det möjlighet att ge kompletterande svar i fritext och 

det ger kvalitativ data på det sätt som Bryman (2011) beskriver. Urvalet av respondenter 

gjordes genom ett selektivt urval vilket enligt David och Sutton (2011) innebär att 

forskaren använder sin egen erfarenhet av vilka respondenter som är lämpliga utifrån 

studiens ämnesområde. För att se hur lång tid enkäten tog att genomföra skickade vi den 

till oss själva och genomförde den. Kontroll av enkätens innehåll och om frågorna var 

förståeliga eller de gick att missuppfatta gjordes genom att en pilotenkät skickades till 

en annan lärare och en student. Vissa justeringar genomfördes innan enkäten skickades 

ut till respondenterna. Vi sökte upp mailadresser till rektorer på skolor, kommunala och 

friskolor, via kommunernas hemsidor. Enkäten skickades ut till 1027 skolor med 

årskurs 7–9. Fördelen med enkäter är att ett stort antal respondenter kan nås och empirin 
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får därmed en stor geografisk spridning (David & Sutton, 2011). Data från enkäten 

studerades för att se om det fanns några samband. 

4.2.2.  Intervju 

Intentionen var att intervjua en rektor och en speciallärare från två olika skolor av varje 

organisationsform som gick att välja i enkäten. De organisationsformer som gick att 

ange i vår enkät var;  

 

 helklassundervisning med en ämneslärare,  

 tvålärarskap med två ämneslärare i samma klassrum,  

 parallellagda lektioner årskursvis,  

 flexibel nivågruppering,  

 åldersintegrerat eller  

 annat. 

 

Kontakt togs antingen direkt via telefon eller via mail, beroende på vilket rektor angett i 

enkäten som kontaktväg. Rektor informerades om syftet med vårt examensarbete, vilka 

etiska regler vi följer samt tillfrågades om det gick bra att spela in samtalet. Ambitionen 

var att även få kontaktuppgifter till specialläraren i matematik som jobbar på skolan, så 

att både rektorns och speciallärarens röster från samma skola blev hörda. Beroende på 

om det var möjligt att intervjua rektor och speciallärare från samma skola eller inte så 

utökades antalet rektorer det togs kontakt med. Genom intervjuerna gavs en fördjupad 

inblick i skolornas orsaker till vald organisationsform när det gällde 

matematikundervisningen, från både rektorns och speciallärarens utgångspunkt, men 

även vilken roll specialläraren i matematik spelar i organisationen. Intervjuguiden var 

olika för rektor (bilaga 2) och speciallärare (bilaga 3). Intervjuerna genomfördes i 

ungefär hälften av fallen via telefon och hälften av respondenterna, främst 

speciallärarna, svarade på frågorna skriftligt och det fungerade som en enkät med öppna 

frågor. Intervjuerna som genomfördes via telefon spelades in och transkriberades. För 

att underlätta jämförelsen av intervjusvaren har vi därför valt att transkribera dem i sin 

helhet. Det var svårare för flertalet av speciallärarna att avsätta tid för en muntlig 

intervju och då gjordes ett medvetet val från vår sida att maila intervjufrågorna till 

respondenterna för att öka antalet speciallärare i vår studie.  

 

4.3. Bearbetningsmetod 

Både den kvalitativa och kvantitativa empirin används när kategoriseringar gjordes för 

att få fram teman. Metoden kvalitativ analys används för att analysera empirin. Genom 

att urskilja det väsentligaste och kategorisera innehållet framkom olika teman (David & 

Sutton, 2011). En nackdel är att det oftast innehåller en mindre mängd empiri och det då 

blir svårt att generalisera, men det kan vara en fördel att kunna gå på djupet och därmed 

få en ökad förståelse (David & Sutton, 2011). Enkätens kvantitativa empiri studerades 

för att se om vi såg några skillnader eller samband. Den kvalitativa empirin 
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kategoriserades av båda författarna av denna studie och jämkas samman i teman. 

Utifrån den insamlade empirin väljs teman och kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har lyssnat igenom de inspelade intervjuerna och läst igenom 

materialet som transkriberats flera gånger. Därefter har vi tagit del av varandras 

transkriberade intervjuer. Empirin försöktes gås igenom med öppna sinnen för att hitta 

alla olika infallsvinklar som vi samlade under olika kategorier. Slutligen enades vi för 

tre teman som kopplades till våra frågeställningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.4. Studiens tillförlitlighet och giltighet 

I både en kvantitativ och kvalitativ studie används begrepp för att uppmärksamma att 

studien håller hög kvalité. Att granska studiens tillförlitlighet innebär att studera hur väl 

de använda metoderna mäter det avsedda och studiens giltighet granskar om studiens 

resultat är trovärdiga (Bryman, 2011; David & Sutton, 2011).  

4.4.1. Tillförlitlighet 

Den kvantitativa empirin i studien samlades in via enkäter och den kvalitativa empirin 

samlades in dels via enkäterna, som innehöll några delar där det var möjlighet att svara i 

fritext, via de strukturerade och semistrukturerade intervjuerna samt de öppna skriftliga 

enkäterna. Genom den kvantitativa empirin gavs bakgrundsinformation till studien som 

i kombination med den kvalitativa empirin visar respondenternas uppfattningar och 

synsätt genom de svar vi fått på våra frågor. Att studien ger samma resultat om den 

genomförs igen är inte troligt då det kan vara flera faktorer som påverkar empirin och 

antalet respondenter är litet, framförallt för den kvalitativa empirin. När det gäller 

enkäter menar Bryman (2011) liksom David och Sutton (2011) att en faktor för 

deltagande är vilken syn respondenten har till att delta i enkäter och om respondenten 

har tid och intresse av att ge kommentarer i fritext. Intervjuerna genomfördes av två 

olika intervjuare, vilket kan ha påverkat resultatet av intervjuerna och studiens 

reliabilitet som Kvale och Brinkman (2014) tar upp. De menar att resultatet kommer att 

se olika ut och egna tolkningar kan göras. För att stärka tillförlitligheten tog vi del av 

varandras transkriptioner och kunde tolka dem var för sig innan vi diskuterade och 

sammanställde våra resultat. Graden av ledande frågor som intervjuarna använt kan 

även det påverka respondenternas svar. Vi har försökt att ställa öppna frågor och gett 

respondenterna god tid att svara och själva ”lägga ut texten” för att följa upp med 

utvecklande följdfrågor. Då en del av intervjuerna genomfördes som en öppen 

strukturerad enkät fanns det inte möjlighet att ställa förtydligande frågor eller 

följdfrågor. Detta gör att vi inte kan få svar på om vi uppfattat respondenten rätt, så att 

inga oklarheter eller missförstånd finns, eller få veta mer när något intressant uttalande 

görs. Den kvalitativa intervjun som metod har kritiserats för att vara alltför idealistisk 

och individualiserad, det vill säga att den fokuserar i alltför hög grad på enskilda 

personers åsikter (Repstad, 2007). Gustavsson (2004) skriver att det hävdas att den icke-

verbala kommunikationen är mer omfattande än den verbala men ändå är vår forskning 

så fixerad vid ordet. Denna icke verbala kommunikation är inte möjlig att få vid 
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telefonintervjuer eller de öppna skriftliga enkäterna. Därför blir vår tolkning ganska 

strikt bokstavlig. 

 

4.4.2. Giltighet 

Studiens resultat bygger på all den insamlade empirin och ger en uppfattning av vad 

respondenterna anser om ämnesområdet som studeras vid just det tillfälle enkäter och 

intervjuer har genomförts. Vi som genomfört studien har gjort vårt yttersta för att vara 

objektiva till den insamlade empirin. I användandet av citat har vi strävat efter att göra 

alla de intervjuade respondenternas bidrag till studien hörda. En medvetenhet om att 

inte bara söka det som bekräftat våra egna åsikter utan att presentera alla resultat som 

framkommit finns hos författarna. Antalet respondenter för enkäten representerar hela 

Sverige från Kiruna i norr till Ystad i söder, stora städer och små byar så geografiskt 

kan vi säga att giltigheten är hög. Det totala antalet respondenter var cirka 21 % (n=214) 

vilket inte är tillräckligt för att studien ska ses som helt generaliserbar, men som ändå, 

på grund av spridning och antal, borde kunna ge en relativt bred bild av vilka 

organisationsformer som skolorna valt för sin matematikundervisning. För att fördjupa 

giltigheten och trovärdigheten har vi följt upp enkäten med att göra intervjuer och öppna 

skriftliga enkäter. 

4.5. Etiska överväganden 

När det gäller de etiska övervägandena har de gjorts enligt de fyra kraven som finns på 

forskning; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 

2011; Vetenskapsrådet, 2016). De fyra kraven finns för att skydda individen som deltar 

i forskning och för att forskningen skall hålla hög nivå. I enlighet med de fyra kraven 

informerades respondenterna om forskningsfrågan och syftet med studien i ett 

missivbrev (bilaga 4). Respondenterna informerades även om att; det var frivilligt att 

delta i vår studie, de kan hoppa av studien när de vill, svaren behandlas konfidentiellt, 

det i rapporten inte framgår vem eller vilken skola som har lämnat vilket svar, deras och 

skolans identitet avidentifieras, de personuppgifter som finns förvaras så att inga 

obehöriga kan komma åt dem och att resultaten av enkäterna och intervjuerna endast 

kommer att användas i samband med examensarbetet och sedan förstöras. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för resultaten genom att först sammanställa bakgrundsdata som 

samlats in via enkäten och intervjuerna. Därefter redogörs för de olika teman som 

framkommit vid tematiseringen av den kvalitativa empirin.  

5.1. Bakgrundsinformation 

Genom frågorna 4 och 5 i enkäten (bilaga 1) fick vi en bild av hur skolorna valt att 

organisera klasserna i undervisningsgrupper (se figur 2). Största delen hade samma 

antal klasser (från 1 till 12 klasser) som undervisningsgrupper (från 1 till 15 grupper). 

Vi kunde utläsa en liten minskning när det gällde samma antal klasser som 

undervisningsgrupper från årskurs 7 till 9, och såg även motsvarande ökning av antalet 

undervisningsgrupper. Minskningen respektive ökningen var tydligast mellan årskurs 7 

till 8. Fyra av skolorna redovisade att de hade färre undervisningsgrupper än klasser i 

årskurs 7 och 8, i årskurs 9 uppgav inte någon skola att de hade färre 

undervisningsgrupper än antalet klasser.  

 

 

             Figur 2. Antal klasser jämfört med undervisningsgrupper per årskurs.  

 

Fråga 6 (se figur 3 och tabell 2) var tillsammans med fråga 7 (se figur 4 och tabell 3) 

grunden för urvalet för de efterföljande intervjuerna, med förhoppningen om att vi fick 

tillräckligt många kontaktuppgifter till skolor med olika organisationsform.  
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Fråga 6: Hur har ni i huvudsak valt att organisera matematikundervisningen på 

er skola? 

 

Figur 3. Hur skolorna valt att organisera sin matematikundervisning, där drygt 

hälften av skolorna har helklassundervisning med en ämneslärare 

(SurveyMonkey). 

 

Drygt hälften av skolorna uppger att de har helklassundervisning med en ämneslärare, 

därefter är det knappt en femtedel som uppger att de har parallellagda lektioner 

årskursvis och nästan lika många uppger tvålärarskap med två ämneslärare i samma 

klassrum. Strax under två procent arbetar åldersintegrerat. Dessa resultat visar sig inte 

vara helt renodlade utan går in i varandra, det tar vi upp längre fram under 

speciallärarens roll i organisationen. 

 

Tabell 2. Frekvenstabell för hur skolorna valt att organisera sin matematik-

undervisning. 

 

Organisationsform Antal Frekvens 

Helklassundervisning med en ämneslärare 104 52 % 

Tvålärarskap med två ämneslärare i samma klassrum 36 18 % 

Parallellagda lektioner årskursvis 39 19 % 

Flexibel nivågruppering 18 9 % 

Åldersintegrerat 4 2 % 

TOTALT 201 100 % 
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Fråga 7: Finns nedanstående behöriga professioner på skolan för årskurs 7-9? 

 

Figur 4. Tabell och diagram över behöriga professioner. På minst 85 % av 

skolorna som besvarade vår enkät fanns specialpedagogisk kompetens 

(SurveyMonkey). 

Intervjuer har genomförts med sex rektorer och en speciallärare samt skriftliga svar har 

inkommit från två rektorer och fyra speciallärare. Från fyra skolor har svar inkommit 

från både rektor och speciallärare, där två av skolorna har organiserat 

matematikundervisningen med helklassundervisning, en med parallellagd undervisning 

och en med tvålärarskap.  

Tabell 3. Frekvenstabell för vilka behöriga professioner som finns på skolorna. 

 

Behöriga professioner på skolan Antal Frekvens 

Specialpedagog 181 86 % 

Speciallärare med specialisering mot matematikutveckling 102 48 % 

Speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 82 39 % 

Inget av ovanstående 6 6 % 

TOTALT 211  

 

5.2. Tematisering av resultatet 

De teman som vi enats om att arbeta vidare med och som redogörs för under denna del 

är: 

 

 Speciallärarens profession. 

 Speciallärarens uppdrag i praktiken. 

 Speciallärarens roll i organisationen. 
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5.2.1. Speciallärarens profession 

Under arbetet med att kategorisera empirin framkom att det fanns flera olika 

benämningar för yrkesrollerna inom skolvärlden. I samband med att det i enkäten 

angetts att den huvudsakliga undervisningsformen är helklassundervisning med en 

ämneslärare framkommer även att de flesta som angett detta under några av veckans 

lektioner har ytterligare personal involverade i arbetet med eleverna. Här nämns till 

exempel speciallärare, resursperson, hjälplärare och handledare på modersmål.  

 

Stödlärarna har mångårig erfarenhet av att undervisa, båda från sina respektive 

hemländer och från Sverige. (Rektor) 

 

De yrkesroller som vi tolkade det som var tydligast att definiera var matematiklärarens, 

sedan lärarens och även specialpedagogens. 

 

I stort sett alla ämneslärare är utbildade behöriga mattelärare. (Rektor) 

 

Speciallärarens och specialläraren med inriktning mot matematikutveckling var 

otydligast att definiera, både med vilken utbildning specialläraren hade och vad som 

ingick i professionen.  

 

Att ha utbildad personal med rätt kunskaper är a och o för en lyckad undervisning. 

Men inte bara i ämnet, att ha rätt bemötande och relationellt förhållningssätt är lika 

viktigt. (Rektor) 

      

Rektorn lyfter här att hen anser att både utbildning och förhållningssätt är lika viktig för 

en lärares kompetens.  

      

Begreppet ”speciallärare” i stycket nedan syftar till att lägga fokus på den osäkerhet 

som framkommit genom empirin kring vad som är speciallärarens utbildning och 

profession och vi utläser en diskrepans mellan vad som är speciallärare och 

specialläraruppdrag  

      

Vi har en speciallärare som i grund och botten är matematiklärare. En person 

anställd som jobbar med specialläraruppdrag idag i matematik så det finns två på 

det sättet. (Rektor) 

 

Här nedan ser vi att specialläraren som har inriktningen språk, läs- och skriv breddar sin 

kompetens med matematik. 

 

Specialläraren som har inriktningen språk, läs- och skriv försöker gå kurser i 

matematiksvårigheter och är intresserad av matematik. (Rektor) 
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Fortbildning och erfarenhet är fler saker som lyfts fram av rektorerna när det gäller dem 

som arbetar som speciallärare i matematik. 

 

Specialläraren är mellanstadielärare i matematik samt fortbildning och lång 

erfarenhet. (Rektor) 

      

Enligt resultaten från vår enkät (se figur 4) finns det ”speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling” på nästan hälften av de skolor som besvarat enkäten. Det visar 

sig att det inte är så enkelt att definiera denna profession, varken för speciallärare eller 

rektorer, vilket framkommer i citaten nedan: 

 

Jag blev ju klar förra våren så jag är ju också relativt ny i detta arbete då. Jag 

jobbade nog förra året också som speciallärare. Tidigare, det har varit lite olika, 

men två år har jag nog jobbat som speciallärare. (Speciallärare) 

 

När arbetsuppgifterna varierar i rollen kan det vara svårt att veta när tjänsten blivit en 

speciallärartjänst såsom specialläraren uttrycker. Även inriktningen mot matematik kan 

vara oklar att definiera som rektorn nedan uttrycker. 

 

Vi har en pedagog som läser mot speciallärare matematik just nu. Oklart vilken 

inriktning? (Rektor) 

      

Vår enkätundersökning visar att nästan hälften av respondenternas skolor har behöriga 

speciallärare med inriktning mot matematikutveckling för årskurs 7-9. Några av svaren 

visar att vidareutbildning på avancerad nivå pågår, i dessa fall arbetar speciallärarna 

redan med sin nya profession. 

      

Tar examen i juni 2019, började tjänsten som speciallärare för 3 år sedan. 

(Speciallärare) 

      

Nu är det så här att hen har gått hela utbildningen till speciallärare i matematik men 

hen har inte lämnat in sin sista C-uppsats så hen har ju inte det här på pappret. 

(Rektor) 

      

Det visar sig också att det inom speciallärarområdet finns olika behörigheter för 

matematikområdet. Här nedan uttrycks även förhållningssättet och det relationella 

perspektivet. 

 

En fil. kand. examen i specialpedagogik-matematik från augusti 2008. Innan jag 

omskolade mig jobbade jag med ett praktiskestetiskt ämne, men hade god hand 

med elever i behov av tillrättalagda skoldagar. Så minst 5 år innan 

specialpedagogutbildningen hade jag specialundervisning som tillägg till min 

dåvarande lärartjänst. Efter utbildningen jobbade jag ett år som socialpedagog, 
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därefter 3 år som specialpedagog/speciallärare (50/50). De senaste 6-7 åren har jag 

jobbat som speciallärare på heltid. (Speciallärare) 

 

Examensordningen för specialläraren tillsammans med definitionen av profession 

stämmer i teorin men verkar vara svårare att urskilja i praktiken där arbetsuppgifterna 

inte är unika. Antalet benämningar för yrkesrollerna inom skolvärlden är många och gör 

det svårare att avgränsa professionerna gentemot varandra där flera rektorer verkar se 

speciallärare och specialpedagog som samma profession.  

5.2.2. Speciallärarens uppdrag i praktiken 

I temat speciallärarens uppdrag i praktiken har två delteman observerats, här lyfts fokus 

fram vem som ansvarar för och styr speciallärarens arbetsuppgifter (deltema 1) och 

vad speciallärarens arbetsuppgifter innefattar (deltema 2). 

      

I första deltemat lyfts det fram att i de flesta fallen är det rektor som ansvarar för och 

styr speciallärarens arbetsuppgifter, men även specialpedagog och elevhälsoteamet 

nämns och ibland sker det i samarbete eller samråd där specialläraren och undervisande 

lärare är delaktiga. Det varierar från självständighet i utövandet av yrket till att det 

förekommer en rollspecifikation eller detaljerad arbetsbeskrivning, vilken ibland är 

okänd för rektorn och/eller specialläraren. Några uttrycker att arbetsbeskrivningen finns 

centralt, eller att de har sett den någon gång men inte har tillgång till den skriftligt.  

      

Det ska ju vara i samråd med rektor eller att rektor kommer och säger att ja, kan du 

göra det här eller sådana saker, kommer och delegerar. Sen har jag ju ganska stort 

ansvar själv att försöka prioritera i det här. (Speciallärare)  

 

Har varit på elevhälsan som det också har schemalagts om en elev behöver extra 

tid hos specialläraren. (Rektor) 

 

Specialpedagogen, som är lätt att samarbeta med, men/och de har sista ordet vid 

beslut. (Speciallärare) 

 

I några fall hänvisas till läroplan och kunskapskrav, specialläraren visar här på en 

medvetenhet om de styrdokument och riktlinjer som ska följas inom skolan och även 

skolans skyldigheter att arbeta mot kunskapskraven för att uppnå godkända betyg. 

 

Vi jobbar utifrån/mot läroplanens mål och riktlinjer med det övergripande 

målet att eleverna skall uppnå kunskapskraven i matematik, inte minst för att 

bli behöriga till gymnasiestudier. Jag jobbar nästan uteslutande med elever i 

den kunskapsfas som siktar mot betygsnivå E, och elever som behöver stöd 

av speciallärare för att behålla sitt betyg. (Speciallärare) 
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I andra fall hänvisas till elever som är i behov av stöd samt förmågorna en speciallärare 

ska kunna tillämpa i sin profession.  

 

Speciallärarens kompetens är riktad mot elever som av olika anledningar är i behov 

av stöd i sin skolsituation. Specialläraren ska kunna arbeta aktivt med dessa elever 

samt kunna agera kvalificerad samtalspartner till både pedagoger och 

vårdnadshavare. (Speciallärare) 

 

I andra deltemat ser vi att speciallärarens arbetsuppgifter innefattar mycket, men det är 

olika arbetsuppgifter beroende på var hen arbetar. Kontraster finns ute i verksamheterna 

och de kommande citaten visar hur två olika rektorer beskriver speciallärarens roll på 

deras skola.  

 

Specialläraren har egentligen bara sin studio. Har speciallärarundervisning i 

matematik om det finns åtgärdsprogram och sedan kan hen ta ut mindre grupper 

eller att elever kommer dit som känner att det är lite tufft med matematiken. 

Specialläraren som vi har på högstadiet jobbar enbart med specialutbildning. 

Kanske någon timme i veckan finns specialläraren ute i klasserna. (Rektor) 

 

Specialläraren hjälper faktiskt våra undervisande lärare att hitta olika strategiska 

didaktiska metoder in i klassrummet och jag försöker så mycket det går att bromsa 

det här att elever ska skickas ut till specialläraren, som vi anser är en väldigt viktig 

kompetens som kan gynna arbetet i klassrummet. (Rektor) 

 

Här uppfattar vi att beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv och vilken syn på 

inkludering som finns, påverkas hur verksamheten utformas. Även synen på vad som 

ingår i professionen och vilka arbetsuppgifter specialläraren har framkommer i citaten 

från de båda rektorerna. 

 

En speciallärare har beskrivit en del av sina arbetsuppgifter på följande sätt: 

 

Lika viktigt är förstås det förebyggande arbetet. Jag handleder lärare när de önskar 

samtala kring något problem eller någon situation. Att arbeta på grupp och 

organisationsnivå - förebyggande för att nå ”mest effekt för flest” enligt SPSMs 

tillgänglighetsmodell. Jag samordnar screening och gör kartläggningar, 

bedömningar och utredningar samt skriver ÅP [åtgärdsprogram]. Däremellan dyker 

alla slags arbetsuppgifter upp i det dagliga arbetet - det är bra att vara flexibel. 

(Speciallärare) 

 

Ibland är beskrivningarna opreciserade och utan detaljer då speciallärarens 

arbetsuppgifter endast beskrivs med: 

      

Bidrar med specialpedagogisk kompetens. (Rektor) 
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Vid insamling av denna empiri framkommer också vad som inte ingår i speciallärarens 

uppdrag på några skolor. I första citatet är speciallärarens uppdrag tydligt formulerat 

med en arbetsbeskrivning. 

 

Har inte en massa andra kringuppgifter utanför vad uppdraget är. (Rektor)  

 

Är inte mentorer - men stöttar upp och deltar i utvecklingssamtal när det behövs. 

(Rektor) 

 

Här följer en sammanställning (se tabell 4) ur vår empiri när det gäller de 

arbetsuppgifter specialläraren uppgett i förhållande till vad som anges i 

examensordningen. Tolkningen av speciallärarens arbetsuppgifter jämfört med 

färdigheterna och förmågorna ur examensordningen (se tabell 4) är den tolkning just vi 

gjort. Vi är medvetna om att olika personer gör olika tolkningar, därför förklarar vi hur 

vi resonerat och hänvisar till de olika färdigheterna och förmågorna för de olika 

arbetsuppgifterna. Även mellan oss skribenter av detta examensarbete fanns skilda 

uppfattningar om vilka färdigheter och förmågor från examensordningen som stämde in 

på de olika arbetsuppgifterna som syns i empirin. Vi skriver ut kopplingen mellan 

examensordningen och arbetsuppgifterna från empirin vi ser tydligast i delen om 

undervisning för att sedan hänvisa till tabellen. Det har inte tydligt framkommit i vår 

studie hur stor del de olika arbetsuppgifterna är av en speciallärares tjänst så därför är 

förhållandet mellan de olika arbetsuppgifterna okänt och varierar mest troligt mellan 

olika speciallärare, vilket inte återspeglas i tabell 4. Här framkommer vad 

speciallärarnas roll i den valda organisationen kan vara. 

 

Det som framkommit, både i enkäten och även i intervjuerna, är att största delen av 

speciallärarnas uppdrag och det flest speciallärare arbetar med är undervisning. Det 

innefattar allt från enskild undervisning, att träffa enskilda elever för kortare eller längre 

perioder, till att arbeta i liten grupp och som stöd till helklass. Speciallärarens 

kompetens är riktad mot elever som av olika anledningar är i behov av stöd i sin 

skolsituation och specialundervisningen i matematik för elever i behov av extra stöd är 

upplagd på olika sätt på olika skolor men specialläraren ska kunna arbeta aktivt med 

dessa elever på lektioner i klasser samt vid öppna tillfällen dit alla som vill kan gå, eller 

i mindre grupper med extra tillfällen i matematik. Vid en jämförelse med färdigheterna 

och förmågorna stämmer flera olika delar med speciallärarens kompetens (se tabell 4), 

kanske främst att stödja elever och individanpassa arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd, men för att kunna individanpassa behöver hinder och svårigheter i 

lärmiljön undanröjas. Innan det kan göras behöver svårigheter för individen i 

lärmiljöerna analyseras och åtgärdsprogram kanske utformas. Då tillämpas 

bedömningsmetoder för elevens matematikutveckling, och genomförandet sker genom 

samverkan för att utveckla verksamhetens lärmiljöer.  
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Tabell 4.  Speciallärarens arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen.  

       Speciallärarens arbetsuppgifter i  

           praktiken ur vår empiri. 

 

 

Färdighet och förmåga  

ur Examensordning för  

speciallärare (SFS 2011:186) 

U
n

d
erv

isn
in

g
 

O
b

serv
atio

n
er 

H
an

d
led

n
in

g
 

U
tred

n
in

g
ar 

U
tv

eck
lare

 

M
ö

ten
 

Ö
v

rig
t 

1. analysera och medverka i förebyggande 

arbete  

  

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

2. bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

 
X 

3. utforma och genomföra åtgärdsprogram   

X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

4. samverka med berörda aktörer  X  X X X X X 

5. förmåga att stödja barn och elever  X  X   X  

6. utveckla verksamhetens lärmiljöer X X X  X X X 

7. kvalificerad samtalspartner och rådgivare    
X 

  
X 

 
X 

 

8. genomföra uppföljning och utvärdering 

med målet att kunna möta behoven hos alla 

barn och elever 

  

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

9. leda utveckling av det pedagogiska 

arbetet med målet att kunna möta behoven 

hos alla barn och elever 

   

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

10. genomföra pedagogiska utredningar  X  X  X  

11. analysera svårigheter för individen i 

lärmiljöerna  

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 

12. individanpassa arbetssätt för elever i 

behov av särskilt stöd 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

13. tillämpa metoder för att bedöma barns 

och elevers matematikutveckling 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

En annan av speciallärarens arbetsuppgifter som har kommit fram är att genomföra 

observationer i klassrummet för att stötta undervisande lärare med till exempel 

strategier så att undervisningen blir tillgänglig för huvuddelen av eleverna samt hur man 

organiserar och planerar undervisning. Denna arbetsuppgift är en av dem som uppfyller 

minst antal av de färdigheter och förmågor vi ser tillämpas (se tabell 4) och beror på vad 

som är anledningen till observationen, om det exempelvis är för att utforma ett 

åtgärdsprogram eller för att utveckla lärmiljön utan att det är kopplat till en individ. 

Handledning till nyanställda och lärare, utifrån de behov som specialläraren ser efter att 

diagnoserna i matematik har analyserats. I intensivperioder riktat till lärare gällande 

olika elever, men även inte organiserat utan mer på individnivå när läraren kommer och 

frågar kring elever om hur man kan tänka. Att vara rådgivande samt att kunna agera 
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kvalificerad samtalspartner till både pedagoger och vårdnadshavare. I vår tolkning (se 

tabell 4) ser vi här att en del av beskrivningen hämtats direkt från examensordningen. 

Handledning, rådgivande funktion och som kvalificerad samtalspartner riktar sig i alla 

fall som nämnts till andra vuxna och syftet är inte att utforma eller genomföra ett 

åtgärdsprogram. 

Utredningar och kartläggningar i matematik är en del av flera speciallärares 

arbetsuppgifter. De görs när vetskapen finns att en elev är i svårigheter för att på bästa 

sätt hitta rätt stödinsatser i lärmiljön, det kan ha formen av extra stöd eller formuleras i 

ett åtgärdsprogram. I denna del tittar vi i vår tolkning bara på utredningen och 

kartläggningen, inte på det som görs före eller efter. Denna arbetsuppgift är den andra 

som uppfyller minst antal av de färdigheter och förmågor vi ser tillämpas (se tabell 4). 

Ett av arbetsmomenten har vi kallat för utvecklare eftersom flera lyfte det under våra 

intervjuer och i våra skriftliga öppna enkäter. Olika sätt att utveckla verksamheten har 

tagits upp och beskrivs som; ansvarig för matematiklyftet för alla lärarna, 

ämnesutvecklare för alla grundskolor i kommunen, del av utvecklingsgrupp, driver och 

utvecklar tillsammans med specialpedagog/biträdande rektor, samt att vara delaktig i 

ledningsgrupp där både analysarbete av måluppfyllelse och behov av insatser riktat till 

enskild elev och grupper av elever görs, sammanställning och analys av diagnoser och 

de nationella proven för att säkerställa kvaliteten. Specialläraren kan också vara 

förstelärare. I vår tolkning (se tabell 4) utgår vi från att utformande och genomförande 

av åtgärdsprogram inte ingår här trots att det nämns att analysarbete görs och behov av 

insatser riktat till enskild elev ingår. 

 

Möten kan vara en stor del av speciallärarens arbetsuppgifter och är av många olika 

slag, till exempel träffa arbetslagen i ett möte som är fokuserat på elever i behov av stöd 

eller extra anpassningar, stötta vid utvecklingssamtal, med elevhälsoteamet, 

speciallärarna har ett forum och träffas en gång i månaden, nätverksträffar och andra 

former av samverkan. Denna kategori är den som är heltäckande (se tabell 4), men det 

beror på vad det är för slags möte, räknar vi in alla olika som getts exempel på så 

representeras alla förmågor och färdigheter från examensordningen. 

 

Övriga arbetsuppgifter som specialläraren har kan vara administrativa arbetsuppgifter 

som att hjälpa till med Skolbibliotek (Legimus) och inläsningstjänst, se till att detta 

fungerar och finns för alla elever. Skriva handlingar till socialen, kopiera och ta in 

information om nya elever från tidigare skolor. En speciallärare uttrycker att: 

 

Försöker väl att hålla mig uppdaterad med forskning och sådant. (Speciallärare) 

 

I tolkningen här är det arbete som inte direkt riktar sig till eleverna eller kollegorna, och 

inte heller att utforma och genomföra åtgärdsprogram ingår i de övriga 

arbetsuppgifterna (se tabell 4). 
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5.2.3. Speciallärarens roll i organisationen 

I temat Speciallärarens roll i organisationen har två delteman observerats; vilken typ av 

organisation som valts för matematikundervisningen (deltema 1) samt vad och vem som 

styr valet av organisationsform i matematikundervisningen (deltema 2) där 

speciallärarens roll är i fokus. 

 

I första deltemat angav respondenterna hur de i huvudsak valt att organisera 

matematikundervisningen på sin skola. Det fanns även möjlighet att i fritext ange om 

det var ett annat alternativ eller att komplettera med mer information till det valda 

alternativet. Majoriteten av svaren i detta deltema kommer från enkäterna som besvarats 

av rektorer eller annan ansvarig.  

 

Det framkom att flest respondenter angav att de har ”Helklassundervisning med en 

ämneslärare”, därpå följer de som har ”Parallellagda lektioner årskursvis” och sedan de 

som har ”Tvålärarskap med två ämneslärare i samma klassrum” (se figur 3 och tabell 2). 

 

Av citaten nedan framgår att skolor vilka har angett att de har helklassundervisning med 

en ämneslärare ändå satsar extra resurser på matematikundervisningen. För de 

respondenter som har svarat detta undervisningsalternativ ser vi att denna 

undervisningsform inte är helt renodlad utan att olika varianter finns i form av tillgång 

till speciallärare eller tvålärarskap och parallelläggning när resurserna tillåter eller i 

vissa årskurser. 

 

Vi har dock stödundervisning för elever med svårigheter, dessutom har vi en 

hjälplärare i de flesta klasser. Hjälpläraren är duktig, men inte behörig. (Rektor) 

 

Åk 8 är till viss del parallellagda. Tvålärarskap vid en/två lektioner i veckan där 

tjänstefördelningen tillåter. (Rektor) 

 

Skolorna som har organiserat sin matematikundervisning med parallellagda lektioner 

årskursvis visar även de att de satsar på undervisningen i form av tillgång till 

speciallärare, resurslärare, tvålärarskap och flexibla grupper. 

 

Till varje mattepass finns speciallärare utlagd, tillsammans med eventuellt 

elevassistent och resurslärare. (Rektor) 

 

Speciallärare deltar. Flexibla grupper utifrån behov. Varierar över tid. Tvålärarskap 

med två ämneslärare i samma klassrum. (Rektor)  

      

Skolorna som har angett att de har tvålärarskap med två ämneslärare i samma klassrum 

löser det på olika sätt, ibland är det en resurs istället för ämneslärare och ibland satsas 

resurser i form av speciallärare. 
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Oftast är det två ämneslärare men annars finns en resurs till matteläraren. (Rektor) 

 

Tvålärarskap samt speciallärare med inriktning matematik kopplad till 7-9. 

(Rektor) 

 

Citatet nedan summerar lite av det vi sett i vår empiri, att det är inte är renodlade val 

som görs för att organisera matematikundervisningen. I några fall är det en övertygelse 

hos rektor, förstelärare eller speciallärare som driver igenom en viss organisationsform. 

 

Vi har alla de tre översta förslagen [se figur 4 och tabell 3]. Åk 7 klassvis med stöd 

av specialläraren i klassen, någon enstaka elev går ifrån för särskilt stöd, och inför 

åk 8 och 9 delar vi upp klasser om det finns behov av det. Någon klass har två 

mattelärare, två klasser delas in i tre mindre grupper. (Rektor) 

 

Hur mycket de extra vuxna, exempelvis resurspersoner, stödlärare eller speciallärare, tar 

ut eleverna från klassen i mindre grupper eller är inne i klassrummet kan, som vi tolkar 

det, vara oklart för de flesta rektorerna. De vuxna anpassar sig efter elevernas behov och 

lösningarna kan därför se olika ut vid olika tillfällen. 

 

Mest i sal men vet också att man plockar ut, då plockar man kanske ut några 

stycken elever, det ser lite olika ut beroende på behov. (Rektor) 

 

...finns en viss flexibilitet i undervisningen utifrån behoven. Jag skulle vilja säga att 

ofta de är de i tre grupper och under vissa perioder är grupperna ganska statiska 

och under andra perioder gör man lite förändringar i det, man byter lite elever och 

man byter lite lärare, det är inte så att det alltid det ser likadant ut. (Rektor) 

 

Flera av de skolor som deltagit i studien har angett vikten av att eleverna får mer tid för 

matematik, att om eleven har kunskapsluckor räcker det inte med att gå till speciallärare 

någon eller alla matematiklektionerna utan det behövs mer tid. 

 

Vi arbetar för att eleverna ska kunna komma ifatt och kunna fungera i den 

ordinarie undervisningen. Detta fungerar bara med mer tid för matematik. (Rektor) 

 

Av citaten nedan framgår vilka olika typer av lösningar skolorna har använt för elever i 

behov av särskilt stöd:  

 

Vi har 2 extra matte lektioner i vecka för elever med extra behov av matte för att nå 

kunskapsmålen. + att vi har studietid en gång i veckan för varje årskurs totalt 6 

pass där elever med extra behov kan få extra hjälp i matematik. (Rektor) 

 

För sjuorna har vi extra matematiktillfällen som utgår från en screening där alla 

som hamnat under en viss nivå får en extra lektion per vecka med speciallärare. 

(Rektor) 
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För att uppnå detta tillämpas en utökad timplan som läggs ut för de elever som hamnat 

under en viss nivå i skolans screening och därför behöver extra tid. Det genomförs i 

samverkan med elev, vårdnadshavare och elevhälsoteamet. 

 

Det görs även andra satsningar på matematik som riktas till alla eller olika elever i form 

av elevens val - både som fördjupning och som extra stöd, några skolor har 

spetsinriktning, läxhjälp erbjuds och studiehandledning på modersmålet. 

 

Vi har tre-fyra ytterligare lärare som arbetar med eleverna på skolan; de arbetar 

med elever med svårigheter i matematik och med elever som behöver mer 

utmaningar. (Rektor) 

 

Vi har förhållandevis goda resultat, vilket bland annat hänger ihop med att vi har 

små klasser även på högstadiet, i genomsnitt 17 elever. (Rektor) 

 

Och så har vi också den specialläraren som håller i matteundervisning där eleverna 

på högstadiet är välkomna framförallt för åttor och nior på eftermiddagstid en gång 

i veckan två timmar. (Rektor) 

 

Ett mönster syns att oavsett vilken organisationsform skolan har valt är två 

tillvägagångssätt tydliga för att eleverna skall nå kunskapskraven i matematik, att öka 

personalen på lektionerna eller att öka elevernas tid för matematik. 

 

I andra deltemat nämns att det är elevernas behov som styr hur 

matematikundervisningen organiseras men några få uppger även tillgången till resurser 

som behörig personal och ekonomi. Andra faktorer som är styrande är skolans ledning 

eller rektor, förutsättningarna som finns för att skapa organisationen, 

schemaläggningen, pedagogisk grundtanke, måluppfyllelsen, ämneslärarna, 

specialpedagogerna och speciallärarna. 

 

Det jag behöver ta strid om är ekonomin - eftersom det inte alltid är hållbart 

eftersom det inte alltid är ett jämnt elevflöde genom grupperna. (Rektor) 

 

Vi ser över organisationen till varje läsår och anpassar den efter behov 

kontinuerligt. Elevernas behov styr, till viss del även tillgång till lokaler och 

personal. (Speciallärare) 

 

Två personal i klassrummet så ofta som resurserna räcker till. (Rektor) 

 

Vi har parallellagt Ma-undervisningen i åk 8 och 9. Tyvärr har vi inte fått ma-

lärarna att använda möjligheten till att differentiera undervisningen fullt ut. De 

använder en av grupperna till spu-undervisning [specialundervisning]. (Rektor) 
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Ovan nämns både yttre faktorer som ekonomi, tillgång till lokaler och personal men 

även inre faktorer som elevernas behov och lärarnas betydelse som styrande faktorer i 

valet av organisationsform 

 

5.3. Analys av resultaten utifrån specialpedagogiska  

         perspektiv 

Här använder vi specialpedagogiska perspektiv för att försöka få syn på vilka olika sätt 

rektor och speciallärare uttryckt sig, om det är kategoriskt, där svårigheterna läggs på 

eleven, eller relationellt, där svårigheterna kopplas till elevens lärmiljö.  

 

….så har vi även en liten spec grupp för dem som har någon form utav eller ja… 

ännu större svårigheter om jag säger så ...hee….Ja, ja: men det är också så här att 

går man i den gruppen så går man inte där hela tiden, utan man kan gå upp och ta 

lite extra ibland så det behöver inte vara så att man är fast i den där specialgruppen 

hela tiden. (Rektor) 

 

I ovanstående citat syns en viss osäkerhet i rektors uttalande och vi tolkar det som ett 

kategoriskt synsätt samtidigt som rektor är medveten om att nivågrupperingar skall vara 

flexibla. Rektorn i citatet nedan uttrycker sin syn på hur viktig inkludering är och att 

stöd ges inom klassens ram. 

 

Min uppfattning är att undervisning skall utgå från den klass eleven tillhör, en 

viktig faktor för lärande och utveckling. I första hand skall stöd ges med denna 

utgångspunkt och förstärkas vid behov, ex särskilt stöd. (Rektor) 

 

Delaktighet - inte bara rumslig inkludering. (Speciallärare) 

 

Specialläraren visar på en bredare syn på inkludering än den rent fysiska placeringen 

vilket även rektor nedan uttrycker tydligt när det gäller elever i behov av särskilt stöd.  

 

Vi arbetade väldigt mycket med integration av elever i behov av särskilt stöd, vi 

ville minimera det här att de ska plockas direkt ut från klassen, elever som ligger 

efter som har olika neurologiska nedsättningar och vi har sett att just det här kravet 

på riktad information och kravet på att till exempel hjälpa eleverna att gå vidare 

från punkt A till punkt B till punkt C krävde att det finns flera vuxna inne i 

klassrummet. (Rektor) 

 

Övervägande delen av respondenterna uttrycker ett relationellt synsätt men vi såg en 

liten skillnad i hur specialläraren uttrycker sig i förhållande till rektorerna, som är något 

mer kategoriska i sitt uttryckssätt.  

 

…när vissa elever är rehabiliterade och då kan specialläraren göra något annat. 

(Rektor) 
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5.4. Slutsatser 

Vi anser att våra frågor har besvarats genom vår studie, men det är en obalans mellan de 

olika frågeställningarna, där frågorna 1 och 2 var svårare att besvara och inte heller gav 

något heltäckande och tydligt svar utan svaren är flera och skiftar mycket mellan de 

olika skolorna. Nedan redogörs för slutsatser inom respektive frågeställning var för sig. 

 

1. Vilken roll spelar rektor och speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling i valet av hur matematikundervisningen organiseras? 

Två av de åtta rektorer vi varit i kontakt med har varit drivande och genomfört en viss 

organisation av matematikundervisningen och flera av rektorerna har ärvt den 

organisationsform som redan fanns på skolan och har inte gjort några förändringar. Vi 

har även fått veta att en speciallärare varit med att driva igenom en viss 

organisationsform och övriga speciallärare har inte varit involverade vid val av 

organisationsform. I de fall där det gjorts ett aktivt val av organisationsform är det 

tvålärarsystem de genomfört. 

 

2. Vilka för- och nackdelar ser rektorer och speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling med sin valda organisation av matematikundervisningen? 

De olika organisationsformerna är på de flesta skolor inte heltäckande utan går in i 

varandra, eller använder de flera olika organisationsformer i olika klasser eller årskurser 

och det visar att vår indelning inte återspeglar hur det fungerar på skolorna. De som 

gjort ett aktivt val hade svårare att se nackdelar och var mer positiva till sin 

organisationsform.  

Några fördelar som nämnts i empirin är att samarbete är rättssäkert, både för lärarna och 

eleverna, flexibla grupper för att anpassa efter elevernas behov, vid dubbelbemanning 

sparas resurser vid kortvarig frånvaro samtidigt som eleverna får en kontinuitet i 

undervisningen. Några nackdelar som nämnts är att resurserna inte finns till den 

önskade organisationsformen, vid frånvaro blir eleverna lidande när vikarier sätts in, 

och ibland vikarierar specialläraren, svårt att få pedagogerna att överge statiska grupper 

och använda grupperna flexibelt efter elevernas behov. 

 

3. Hur används speciallärarens med specialisering mot matematikutveckling 

kompetens inom vald organisation av matematikundervisningen?  

Speciallärarens arbetsuppgifter innefattar mycket och det är olika arbetsuppgifter 

beroende på var hen arbetar. Kontraster finns ute i verksamheterna och de 

arbetsuppgifter som beskrivits är undervisning, observation, handledning, utredningar, 

utvecklare, möten och övrigt (se tabell 4). Inom undervisningen såg vi att specialläraren 

arbetar inne i klass, arbetar med elever i små grupper i eller utanför klass eller 

individuellt med elever med åtgärdsprogram. Ingen av speciallärarna undervisade egen 

klass, men fanns med i tvålärarskap.  
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6. Diskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och hur väl 

studiens val av metoder gett empiri för att kunna svara på studiens frågeställningar. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Det fanns få artiklar som är peer reviewed och som redogör för studier av olika sätt att 

organisera matematikundervisningen i Sverige. Totala antalet artiklar vi kom ner i var 

överskådligt. Det försvårades av att det är olika definitioner av exempelvis tvålärarskap 

och speciallärare både i nationella och internationella studier. 

 

Empirin samlades in genom enkäter och intervjuer. När det gäller enkäten var 

intentionen att använda endast ett fåtal frågor så att den skulle gå snabbt att svara på, för 

att få in så många svar som möjligt. Genomförandetiden låg på strax under 2 minuter 

för de respondenter som tog sig tid att svara. Trots att vi använde oss av en pilotenkät 

för att se hur lång tid enkäten tog att genomföra och för att kontrollera om innehållet 

och frågorna var förståeliga eller om frågorna kunde missuppfattas, visade det sig att 

några av frågorna blev felaktigt formulerade och blev därför svåra att besvara. 

Enkätverktyget (SurveyMonkey) summerade på ett sätt som gjorde det svårt att avläsa 

resultatet på två av frågorna, fråga 4 och 5 (se bilaga 1). Vi kunde exempelvis 

förtydligat vad vi menade med de olika typerna av organisation och ha med definitioner 

i enkäten. Fördel med det är att minska missförstånd och göra det enklare att 

kategorisera och sätta samman teman. Nackdel blir då att enkäten tar längre tid att 

besvara om respondenten skall läsa de olika begreppens definitioner. En annan fördel 

med webbaserad enkät är att det går att nå ett stort antal respondenter (n=214) som gav 

en stor geografisk spridning. Enkätens inriktning och rubrik kan ha påverkat 

respondenterna trots att vi lade lite extra tid på att formulera vad som skulle skrivas i 

ärendefältet, för att så många som möjligt skulle lockas att öppna mailet för att besvara 

enkäten. Slutligen användes ”Examensarbete – speciallärarutbildningen, vi uppskattar 

din hjälp!” i ärendefältet, och enkätens rubrik var ”Organisation av 

matematikundervisning. Ditt deltagande är viktigt, ge oss 3 minuter av din tid.” När det 

gäller svarsfrekvensen så tror vi att inställningen till att besvara enkäter överlag 

påverkade deltagandet, i de flesta fall så antingen görs de direkt eller inte alls, 

svarsfrekvensen var bäst de dagar enkäten skickats ut (se figur 1). Vi tror att vi hade fått 

in fler svar om vi hade skickat ut fler påminnelser liksom vi fick när vi skickade ut 

påminnelsen den 5 mars men eftersom denna skulle följas upp med intervjuer avstod vi 

från det. Även tidspress hos rektorerna tror vi är en faktor som påverkar 

svarsfrekvensen, vilket visade sig när vi sökte kontakt för att genomföra intervjuer. 

Enkätens rubrik tror vi också lockade de som redan har ett intresse av 

organisationsfrågor och matematik och gjorde att de som inte hade detta intresse i större 

grad avstod från att svara. Enkätens inriktning och rubrik kan ha påverkat 
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respondenterna trots att vi lade lite extra tid på att formulera vad som skulle skrivas i 

ärendefältet, för att så många som möjligt skulle lockas att öppna mailet för att besvara 

enkäten.  

 

Rektorernas röster är fler än speciallärarnas i vårt arbete eftersom vi fått in 82 

kvalitativa svar via enkäterna, skriftliga öppna enkätsvar från två rektorer och intervjuat 

sex rektorer jämfört med fyra skriftliga öppna enkätsvar och en intervju med 

speciallärare. Alla intervjuer har inte genomförts av samma person, vilket kan bidra till 

en lägre grad av standardisering i intervjusituationen. Valet av intervju som metod gör 

att risken finns att svar tolkas olika beroende på vem som intervjuar. Vi har försökt att 

ställa öppna frågor (se bilaga 2 och 3), gett respondenterna god tid att svara och själva 

”lägga ut texten” för att följa upp med utvecklande frågor. Vi gör olika tolkningar dels 

under intervjuerna och när vi läser materialet, därför har vi båda - var för sig - läst 

igenom de transkriberade intervjuerna och sedan diskuterat innehållet för att göra 

studien trovärdig. Kvalitativa intervjuer har kritiserats för att vara alltför idealistisk och 

individualiserad, det vill säga att den fokuserar i alltför hög grad på enskilda personers 

åsikter (Repstad, 2007). Icke verbal kommunikation är inte möjlig att få med i 

telefonintervjuer och därför blir vår tolkning ganska strikt bokstavlig. Repstad (2007) 

skriver att det är en fördel att ha en ordagrann återgivning av intervjun. Vi har därför 

valt att transkribera ljudinspelningarna för att kunna använda direkta citat, trots att om 

vi valt att inte transkribera dessa skulle ha sparat tid. Det var svårt att få kontakt med de 

respondenter som gett sina kontaktuppgifter och ännu svårare att komma i kontakt med 

speciallärare, där vi bara lyckades få till en intervju. Vi valde därför att erbjuda dem att 

svara skriftligt på våra intervjufrågor för att få in svar, detta blev då i form av en 

skriftlig öppen enkät. Vi är inte nöjda med detta utfall, eftersom tiden att nå 

respondenter för intervjuer var begränsad. Det resulterade i att vi fick inblick i både 

rektors och speciallärarens syn på organisationen av matematikundervisningen i endast 

fyra skolor.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Under arbetet med att kategorisera empirin framkom tre teman; Speciallärarens 

profession, Speciallärarens uppdrag i praktiken och Speciallärarens roll i 

organisationen. Dessa teman stämmer inte helt överens med de tre frågeställningarna 

men bidrar till att uppfylla studiens syfte. Studiens syfte var att få en inblick i 

bakomliggande faktorer till hur skolor i Sverige organiserar sin matematikundervisning, 

vad och vem som påverkar vilken organisationsform som väljs, vilka för- och nackdelar 

rektor och speciallärare ser med den valda organisationen samt vilken roll specialläraren 

har i vald organisationsform. 

 

Tema: Speciallärarens profession. 

I empirin framkom att det fanns en mängd olika benämningar för yrkesrollerna inom 

skolans verksamhet. Här nämns till exempel speciallärare, specialpedagog, stödlärare, 
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lärarresurs, resursperson, resurslärare, resurs, klassresursperson hjälplärare, 

huvudlärare, sekonder, ämneslärare, mattelärare, sekonderande lärare, hjälplärare och 

handledare på modersmål. Hattie (2012) påpekar vikten av samarbete inom skolan och 

Skolverket (2017b) skriver att undervisningen skall anpassas till varje elevs behov. 

Enligt examensordningen (SFS 2011:186) skall specialläraren ta initiativ till att 

upptäcka hinder i lärmiljön och kritiskt och självständigt medverka och bidra till det 

förebyggande arbetet genom att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

Antalet yrken som idag ses som en profession har enligt Brante (2009) ökat men 

avgränsningen för vad som anses vara en profession är väldigt diffus, och många av de 

ovan angivna yrkesrollerna är inte definierade som en profession. En skola med 

helhetstänkande behövs (Aspelin, 2013) och vikten av en tydlig ansvarsfördelning 

mellan de olika yrkesrollerna lyfts fram av Engström (2015) och då gärna i form av 

skriftliga anvisningar. Skillnaden mellan specialpedagoger och speciallärare kan enligt 

Högskoleverket (2012:11) ses som att specialpedagoger jobbar för elever och 

speciallärare jobbar med elever. Det framgick även i empirin att speciallärare och 

specialpedagog av flera rektorer ses som samma profession. Vem är vem och vem gör 

vad? De många benämningarna är ett uttryck för yrkesrollerna inom skolans verksamhet 

och leder till en osäkerhet kring vad som ingår i de olika yrkesrollerna, både för 

personalen och även för eleverna. Detta skapar i praktiken ett dilemma både när 

specialpedagogisk personal ska anställas, ofta är annonserna riktade till både 

specialpedagog och speciallärare, och när arbetsuppgifterna ska fördelas och utföras. 

 

Tema: Speciallärarens uppdrag i praktiken. 

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor (SFS 2010:800) och det 

har visat sig i empirin att det i huvudsak är så när det gäller speciallärarnas 

arbetsuppgifter. Det uppges också vara vanligt att elevhälsan eller specialpedagogen ger 

arbetsuppgifter till specialläraren, eller bestämmer att en elev ska undervisas av 

specialläraren efter beslutat tagits i EHT. Hattie (2012) beskriver att samarbete inom 

skolan behöver byggas upp i lag med fokus på att tillsammans lösa svårigheter i 

lärandet, liksom Skolverket (2014b) skriver att den specialpedagogiska och andra 

yrkesgruppers kompetens ska involveras i ett tidigt skede och den varierande 

sammansättningen i elevhälsoteamet ska utnyttjas (Hjörne & Säljö, 2013). 

Verksamheten ska anpassas så att alla elever är delaktiga (Ahlberg, 2013) och lärmiljön 

är tillgänglig för alla elever enligt SPSMs (2016) tillgänglighetsmodell, genom att alla 

yrkesgrupper gemensamt arbetar för att skapa en lärmiljö där eleven är trygg och 

kunskapsutveckling kan ske. Speciallärarens roll är att samverka med berörda aktörer 

och utveckla verksamhetens lärmiljö (SFS 2011:186). von Ahlefeld Nisser (2014) 

menar att speciallärarens främsta uppdrag är att förvissa sig om att agerandet är det rätta 

och riktiga för den eller de som berörs, exempelvis elever, kollegor och vårdnadshavare, 

och sedan agera på ett sätt som ses vara rätt och riktigt i situationen. Vår erfarenhet av 

elevhälsoarbete skiljer sig åt, men förståelsen finns för ett välfungerande samarbete 

mellan olika yrkesgrupper, samt ett relationellt förhållningssätt, är viktigt. Framförallt 

för att i vår yrkesroll som speciallärare kunna möta och stötta elever i behov av stöd så 



 

44 

 

de når så långt som möjligt i sin utveckling och kunskapsinhämtning. Vilket kan ske 

genom flera av speciallärarens olika arbetsuppgifter, detta syns i studiens empiri där det 

framkommit att speciallärarens arbetsuppgifter till största delen består av undervisning. 

För att kunna individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd behöver 

elevens lärmiljö observeras och analyseras i syfte att undanröja hinder och svårigheter i 

elevens lärmiljö. 

 

Sammanställningen (se tabell 4) där speciallärarens arbetsuppgifter enligt empirin 

jämförs med examensordningen visar att alla färdigheter och förmågor täcks in med de 

arbetsuppgifter respondenterna uppgett. Största delen av speciallärarens uppdrag och 

det de flesta speciallärare arbetar med är undervisning, och någon bara i sin studio, då 

ser vi inte om speciallärarens kompetens används fullt ut. Specialläraren fungerar då 

inte, enligt denna studie, som samtalspartner och rådgivare för sina kollegor och bidrar 

inte heller till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2011:186). 

Empirin gav oss även en bild av hur speciallärarens yrke skiljer sig åt mellan olika 

skolor och både empiri och litteratur bidrog till en insikt i hur det är möjligt att utforma 

vår egen roll som speciallärare.  

 

Tema: Speciallärarens roll i organisationen. 

Liksom Vetenskapsrådet (2007) menar vi att moderna utbildningssystem står inför vissa 

grundläggande dilemman. Det är motstridiga krav från skolans styrdokument kopplat 

till skolans vardag och där skolans verksamhet är en arena för mikropolitik. Vi ville få 

en ökad inblick i om det fanns någon organisationsform som är mer ”kostnadseffektiv” 

än någon annan och undrade hur matematikundervisningen kan organiseras på bästa sätt 

med fokus på det pedagogiska arbetet för att både gynna elevernas lärmiljö och 

kunskapsutveckling.  

 

I vår enkätundersökning (se figur 4 och tabell 3) framkom det att en specialpedagog 

finns på 86 % av skolorna. Det härleder vi till att under ett antal år enbart gick att 

utbilda sig till denna profession, innan den “nya” speciallärarutbildningen startade 2009 

(SFS 2010:541 och SFS 2011:186) och de första studenterna tog examen 2011. Nästa 

profession som dominerade var specialläraren som fanns representerad på 48 % av 

skolorna, detta överensstämmer inte med den erfarenhet vi har, som vi framförallt bildat 

oss under utbildningens gång. Vid varje tillfälle vi eller våra medstudenter sökt en eller 

flera speciallärare för att genomföra besök eller intervjuer har det varit svårt att finna 

utbildade speciallärare med specialiseringen mot matematikutveckling. Vi tror att den 

höga siffran, att specialläraren fanns representerad på 48 % av de skolor som svarat på 

enkäten, främst har två anledningar; 1. antingen var det så att de som redan har ett 

intresse för organisationsfrågor och matematik blev lockade av enkätens rubrik, 2. 

annars var det så att det som står på anställningskontraktet är viktigare för att definiera 

professionen än utbildningen och legitimationen i sig. Det kan också vara en 

kombination av de två.   
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Genom sina svar visade några av respondenterna att deras matematikundervisning 

bygger på vikten av att eleven är inkluderad och delaktig på det sätt som Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2015) och SPSM (2016) lyfter, och detta gäller då inte bara den 

fysiska miljön utan även den sociala- och pedagogiska miljön och då sker ett lärande 

och en utveckling hos eleven, vilket visar på ett relationellt perspektiv. 

 

Ett par av skolorna angav att de gjorde screeningar och tester för att utöka elevernas 

timplan, och andra skolor gav mer tid till matematik på olika sätt för de elever med 

svårigheter. Kilpatrick (2001) beskriver specialläraren som en person som ansvarar för 

extra träningslektioner. Ahlberg (2013), Grahm (2014), Tanner (2009) och 

Vetenskapsrådet (2007) menar att skolorna då utgår detta från det kategoriska 

perspektivet där eleven är bärare av problemet, diagnoser är centrala och stödet ges vid 

sidan om den ordinarie undervisningen för att eleven skall komma ifatt övriga elever.   

6.3. Specialpedagogisk tillämpning 

Vi ville få en ökad inblick i om det fanns någon organisationsform som är bättre än 

någon annan och undrade hur matematikundervisningen kan organiseras med fokus på 

det pedagogiska arbetet för att gynna elevernas lärmiljö. Personalresurser kan användas 

på olika sätt, finns det något sätt som bäst gynnar verksamheten och elevernas 

kunskapsutveckling? Vi har försökt få en inblick i hur skolor arbetar med elever och 

speciellt med elever som är i olika slags svårigheter. Kan organisationen ses över för att 

frigöra pedagogernas tid? Denna resurs kan istället användas i den pedagogiska 

verksamheten till att skapa en god lärmiljö där fokus läggs på elevernas lärande och 

kunskapsutveckling. Vi har fått exempel genom litteraturen att inkludering där 

Tufvesson (2015) och SPSM (2016) menar att när elever ges bättre förutsättningar i 

lärandet minskar behovet av särskilt stöd, vilket sparar tid på alla nivåer i verksamheten. 

Via empirin framkommer att dubbelbemanning kan minska kostnaden för 

personalresurser. Hattie (2012) lyfter begreppet påverkansfaktor (se tabell 1) och avser 

då vilken effekt olika insatser eller förändringar ger på elevens inlärning och utveckling. 

Att byta fokus från det som inte ger, eller ger låg effekt till att fokusera på att göra de 

saker som har hög effekt är hans poäng. Rektorer, skolledare, klasstorlek, 

nivågruppering, samundervisning (som vi likställer med tvålärarskap) eller 

åldersintegrerad undervisning är exempel på insatser som enligt Hattie (2012) inte ger 

en märkbar påverkan på elevens inlärning och utveckling. Exempel på insatser som har 

hög effekt på elevens inlärning och utveckling är en strukturerad och elevcentrerad 

undervisning med ett tydligt ledarskap i klassrummet. Tanken på skolledare och lärare 

som utvärderare och utvecklare innefattar en medveten förändring (Hattie, 2012). I vår 

empiri har det i enstaka fall framkommit att skolledaren eller specialläraren axlar denna 

roll, och i sammanställningen över vilka speciallärarens arbetsuppgifter är i förhållande 

till examensordningen (se tabell 4) syns det tydligt att en av speciallärarens 

arbetsuppgifter är utvecklare.   
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Överst i tabellen med påverkansfaktorer (se tabell 1) finns mångsidiga insatser för 

elever i behov av särskilt stöd med effektstorleken 0,77. Flera av resultaten som ger god 

effekt (över 0,40) är kopplade till relationellt perspektiv där vikten av en trygg och 

strukturerad lärmiljö i kombination med en undervisning av god kvalité är central. Vid 

inkludering menar Asp-Onsjö (2008) att personalen planerar och tänker igenom elevens 

lärande ur samtliga tre aspekter (rumslig, social och didaktisk inkludering) och den ska 

inte ses som ett permanent tillstånd, utan istället som en pågående och krävande 

process. I åldersintegrerade grupper menar Jansson (2017) att kränkningarna är färre 

vilket då bidrar till en trygg lärmiljö. Enligt Hatties (2012) påverkansfaktorer (se tabell 

1) passerar varken rektor/skolledare, ekonomiska resurser, klasstorlek, nivågruppering, 

samundervisning eller åldersintegrerad undervisning brytpunkten för att göra någon stor 

påverkan. Helklassundervisning är ett arbetssätt som skapar distans mellan läraren och 

eleverna menar Granström (2007) och Samuelsson (2007) menar att inom matematiken 

riktas uppmärksamheten mot kunskaper eller kompetenser, beroende på vilken 

arbetsform som används. Arbetsmetoden i svenska klassrum är enligt Samuelsson 

(2007) en kort genomgång, eleven memorerar och tränar sedan det matematiska 

innehållet, men istället borde argumentations- eller kommunikativ förmåga utvecklas, 

som har betydelse för utvecklingen av hela den matematiska kompetensen (Skolverket, 

2004). Friend et al. (2010) och Fluijt et al. (2016) menar i sin studie att tvålärarskapet 

organiseras på flera olika sätt. Genom att det alltid är två lärare i klassrummet menar 

Byström Sjödin (2015), Hedman (2017) och Larsson (2017) att ingen elev pekas ut när 

hen behöver mycket stöd av läraren, eleverna får mer lärartid och vid behov kan klassen 

delas i mindre grupper. Keefe och Moore (2004) menar att undervisningen blev mer 

individanpassad för alla elever när det var ett naturligt samarbete mellan ämnesläraren 

och specialläraren. När det gäller parallellagda lektioner läggs ämnesundervisningen 

parallellt i schemat och kan ses som en administrativ lösning för att undervisningens 

kvalité ska säkras. Genom att ge lärarna möjlighet att lättare samarbeta, planera, 

sambedöma och utvärdera gemensamt. Då kan även de obehöriga lärare som undervisar 

får ta del av behöriga lärares kunskaper och att alla elever får undervisning av en 

behörig lärare vid något tillfälle (Hagström, 2018, 18 maj). När det gäller 

nivågruppering visar Nomis (2010) studie att eleverna som fanns i gruppen med stor 

kunskapsspridning utvecklades mest. I Venkatakrishnan och Wiliam (2003) studie 

upplevde lärarna att bland eleverna i det blandade spåret fanns problem med uppförande 

och motivation samtidigt som det snabba spårets elever hade en arbetsmiljö där de 

utvecklades och gjorde stora framsteg kunskapsmässigt. Det är viktigt att båda spåren 

arbetar med svårare matematiskt material, inte har för lågt arbetstempo, 

gruppsammansättningen är viktig och att vilket arbetssätt som läraren har påverkar 

elevernas kunskapsutveckling. Lärare som använder åldersintegrerad undervisning i 

matematik uppfattade att de blev bättre på att möta elevernas behov (Golds, 2014). 

Pettersson menar att åldersintegrering är en fördel för det specialpedagogiska stödet 

eftersom lärarna har stor vana att anpassa undervisningen så alla eleverna blir 

inkluderade (Sundström, 2017) och Jansson (2017) menar att elever som undervisas 

åldersintegrerat i matematik hade bra resultat på screeningar. Dessa resultat motsäger 
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till viss del vad som enligt Hattie (2012) är påverkansfaktorer som gör skillnad för 

elevernas kunskapsutveckling. Hattie (2012) menar att lärarens ledarskap i klassrummet 

(påverkansfaktor 0,52) och undervisningens kvalité (påverkansfaktor 0,48) är två delar 

av verksamheten som är värda att utveckla då de visar en förbättring i elevernas lärande. 

När det gäller arbetsformer har vi inte fokuserat på det i vår studie, men det är 

någonting som vi behöver ha i åtanke som speciallärare för att uppfylla förmågor från 

examensordningen och tillämpa dem i praktiken för att skapa en så bra lärmiljö som 

möjligt för varje elev. Arbetssätt och arbetsmetoder visar sig enligt beskrivningarna 

ovan påverka på olika sätt och det finns argument för och emot de olika 

organisationsformerna. Det blir en utmaning i yrkesrollen som speciallärare att i 

verksamheten leda utveckling utan att kollegor tar detta som kritik mot det arbetssätt 

och de arbetsformer som används.  

 

De olika styrdokumenten anger tydligt att rektor har ett stort ansvar för att elevens 

lärmiljö anpassas på skol-, grupp- och individnivå (Runström Nilsson, 2015), där 

likvärdiga förutsättningar att lära ska uppnås i en miljö som stärker självkänslan och där 

eleven upplever delaktighet och gemenskap med andra (Skolinspektionen, 2009). 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) menar att elever hamnar i 

skolsvårigheter eftersom lärmiljön inte är anpassad efter elevens behov och alla elever 

skall vara inkluderade i undervisningen samt få stöd för att på bästa möjliga sätt 

utvecklas på sin nivå genom individanpassad undervisning och anpassat läromaterial. 

Kaya (2015, 26 februari) skriver i sin blogg att oavsett val av organisationsform 

kommer vi längre om vi har rätt kompetens genom hela styrkedjan och en flexibel 

organisation där man har elevens lärande i främsta rummet. När det gäller parallellagda 

lektioner skriver (Hagström, 2018, 18 maj) att kostnaderna kan hålls nere eftersom 

kortare sjukfrånvaro klaras utan att ta in vikarier och att obehöriga lärarna har lägre 

löner (Hagström, 2018, 18 maj). Anthony och Hunter (2016) skriver att det som är en 

fördel för skolan och lärarna eller ekonomin som Orstadius (2018, september) skriver 

för både kommunal verksamhet och friskolor inte säkert är en fördel för eleverna. Vi får 

inte ramla i fällan och anpassa undervisningen till organisationens förutsättningar och 

behov i stället för till elevens (Kaya 2015, 26 februari). Welsh och Farrington (citerad i 

Andershed & Andershed, 2005) skriver att chansen till att riktade insatser för att 

motverka att elever lämnar skolan utan fullständiga betyg ger i det långa loppet 

ekonomiska vinster för samhället. Det ämne som flest elever saknar godkänt betyg i av 

kärnämnena när de lämnar årskurs nio är matematik (Skolverket, 2014a, 2015, 2016, 

2017a, 2018), där ungefär var femte elev inte nådde målen i matematik 2011 (Engström, 

2015). Den typ av tvålärarskap som valdes av Essunga kommun (Persson & Persson, 

2012) där behörigheten till gymnasiet ökade från 50 % till 95 % var att det i 

klassrummet befann sig en ämneslärare, med sina ämneskunskaper, och specialläraren 

som behärskar vilka typer av extra anpassningar som passar varje elev. Kanske de goda 

finska resultaten i matematik beror på det Marjatta Takala berättar om att nästan 23 % 

av alla finska elever får specialundervisning på deltid någon gång under sin skoltid 

(SPSM, 18 april 2017). 
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Vi ser dilemman mellan de olika styrdokument och riktlinjer vilka finns för skolans 

verksamhet som påverkar speciallärarens arbete, den erfarenhet vi och respondenterna 

har av skolvardagen där alla elever har rätt till stöd för att utvecklas, både personligt och 

kunskapsmässigt. Dessa dilemman skapas av att det finns andra faktorer än 

styrdokument och riktlinjer som styr skolans verksamhet och möjligheterna att följa 

dem begränsas av de resurser som är tillgängliga. Flera av respondenterna anger att den 

organisationsform matematikundervisningen har är flexibel och vår förhoppning som 

speciallärare är då att resursslöseri och undermåliga undervisningsmetoder minimeras, 

att denna flexibilitet utgår från eleven i centrum så att förhoppningar inte omintetgörs 

vilket Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) skriver fram. 

 

Vår erfarenhet och studiens empiri visar att specialläraren till största delen använder sin 

arbetstid till undervisning vilket gör att andra viktiga färdigheter och förmågor som 

ingår i speciallärarens uppdrag inte nyttjas. Genom att skolans verksamhet inte 

använder speciallärarens förmågor blir det ett resursslöseri då inte hela kapaciteten 

används. Exempelvis för att leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn och elever (SFS 2011:186) så att arbetssätt och 

undervisningsmetoder anpassas efter elevernas behov, eller för att analysera och 

medverka i förebyggande arbete (SFS 2011:186) så att elevens behov av stöd innefattas 

av tidiga insatser istället för att dessa insatser görs först i årskurs nio med målet att 

eleven ska komma in på gymnasiet.  

6.4. Fortsatt forskning 

Ett resultat vi såg var att insatser görs för att stärka eleverna i matematik förhållandevis 

sent, under årskurs 8 och 9 (se figur 2) istället för förebyggande åtgärder och tidiga 

insatser under årskurs 7. Detta såg vi när resultaten mellan antalet klasser och antalet 

undervisningsgrupper jämfördes manuellt. Ett fåtal av de responderande skolorna visade 

på insatser som görs redan i årskurs 7, då inga kontaktuppgifter getts fanns ingen 

möjlighet att ställa kompletterande frågor för att undersöka detta vidare. 

Förslag på frågeställningar som kan undersökas vidare är: 

 

 Vilka “tidiga insatser” görs under årskurs 7-9 och vad får de för resultat?  

 Vilken påverkansfaktor har de “tidiga insatser”?  

 Vad är speciallärarens roll vid genomförandet av de “tidiga insatserna” i årskurs 

7-9? 

 Hur arbetar specialläraren med specialisering mot matematikutveckling med 

tidiga insatser i årskurs 7-9? 
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7. Sammanfattning  

Studiens syfte var att få en inblick i bakomliggande faktorer till hur skolor i Sverige 

organiserar sin matematikundervisning. Vem och vad som påverkar vilken 

organisationsform av matematikundervisningen som skolan valt, om och hur 

specialläraren med specialiseringen mot matematikutveckling har varit delaktig i 

beslutet av vald organisationsform och hur kompetensen hos specialläraren med 

specialiseringen mot matematikutveckling används i vald organisation. När all 

kvalitativ empiri tematiserats tittade vi på den ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 

kategoriskt eller relationellt perspektiv, för att se vad som återspeglades i den kvalitativa 

empirin. 

 

Genom att maila en enkät till rektorer på 1027 högstadieskolor med åk 7-9, kommunala 

och friskolor i hela Sverige gav det oss bakgrundsinformationen om hur de 214 skolor i 

Sverige som svarade på enkäten organiserar sin matematikundervisning och vi fick 

möjligheter att ta kontakt med några rektorer och speciallärare med specialiseringen mot 

matematikutveckling för att genomföra intervjuer. Studien visar att av de 214 skolor 

som svarat på enkäten har ca 50 % helklassundervisning, knappt 20 % tvålärarskap, 

knappt 20 % parallellagd undervisning och drygt 10 % annan organisationsform av 

matematikundervisningen. Flertalet av enkätsvaren kompletterades med att det var olika 

organisationsform för olika årskurser och att en anledning till det var praktiska faktorer 

så som personal och lokaler. Empirin visade även att specialläraren med 

specialiseringen mot matematikutveckling har obetydlig påverkan på valet av 

organisationsform av matematikundervisningen men är på olika sätt delaktig i 

matematikundervisningen. Specialläraren har många olika arbetsuppgifter och av de vi 

varit i kontakt med är undervisning den vanligaste, att någon eller alla 

matematiklektioner i en klass delta i undervisningen eller att ta ut elever och jobba i 

liten grupp.  

 

Ett tydligt mönster som syntes var att oavsett vilken organisationsform skolorna angett 

satsar skolorna extra resurser på att det skall finnas fler vuxna i matematikklassrummet, 

det kan vara ämneslärare, resurs, speciallärare och specialpedagog. Det förekommer 

även att elever delvis arbetar med matematiken i liten grupp med ämneslärare eller 

speciallärare. Några skolor anger att de ger eleverna mer tid för matematik, det kan vara 

genom utökad timplan, matematik på elevens val eller matematiktillfälle utanför 

ordinarie skoldag. Alla insatserna har som mål att eleverna skall bli behöriga att söka till 

gymnasiet.  

 

Studien visade utifrån den insamlade empirin att det är mindre vanligt att ”tidiga 

insatser” sätts in i årskurs 7 genom att det blir fler undervisningsgrupper i förhållande 

till antalet klasser, utan den insatsen såg vi kommer i årskurs 8 och 9. Denna trend hade 

varit intressant att studera vidare för att få en inblick i vilka faktorer som påverkar detta 

beslut.  
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Bilaga 1. Enkät 
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Bilaga 2. Intervjuguide till rektor 

 

Organisation av matematikundervisning - speciallärarens roll 

 

Intervjuguide till rektor: 

 

1. Vilken skola arbetar du på? 

2. Hur många elever är det i medeltal i varje klass per årskurs? 

3. Hur är matematikundervisningen organiserad i åk 7-9? (Ex helklass, parallellagd) 

4. Hur länge har denna organisation av matematikundervisningen använts på er 

skola? 

5. Vad styr och/eller vem har bestämt hur matematikundervisningen organiseras? 

6. Vilka fördelar och nackdelar ser du som rektor med denna organisationsform när 

det gäller elevernas lärmiljö och kunskapsutveckling? 

7. Vilken utbildning har lärarna som arbetar i de olika 

klasserna/undervisningsgrupperna?  

8. Vad är speciallärarens (med inriktning mot matematik) uppdrag/arbetsuppgifter 

på din skola? Finns det någon skriftlig arbetsbeskrivning? Kan vi få ta del av den 

skriftligt? 

 

TACK! 

  



 

59 

 

Bilaga 3. Intervjuguide till specialläraren i matematik 

 

Organisation av matematikundervisning - speciallärarens roll 

 

Intervjuguide till specialläraren i matematik: 

1. När tog du din examen till speciallärare med inriktning matematik? 

2. Har du arbetat som speciallärare sedan du tog din examen/före du tog din 

examen? I så fall hur många år före och efter examen. 

3. Hur många elever är det i varje klass i varje årskurs? 

4. Hur är matematikundervisningen organiserad i åk 7-9?   

5. Vilken utbildning har lärarna som arbetar i de olika 

klasserna/undervisningsgrupperna? 

6. Vad och vem har bestämt hur matematikundervisningen skall organiseras? 

7. Hur länge har denna organisationen av matematikundervisningen använts på 

denna skolan? 

8. Om du som speciallärare har varit med och diskuterat hur 

matematikundervisningen skall organiseras vilka förslag har hörsammats? 

9. Om du som specialläraren har varit med och diskuterat hur 

matematikundervisningen kan organiseras vilka förslag har inte hörsammats, som 

du anser hade gynnat eleverna?  

10. Vilka fördelar och nackdelar ser du som speciallärare med denna 

organisationsform när det gäller elevernas lärmiljö och kunskapsutveckling? 

11. Eller om du som speciallärare inte har varit med och diskuterat hur 

matematikundervisningen kan organiseras, vad ser du skulle kunna vara en 

fördelaktig organisation utifrån alla elevers lärmiljö och kunskapsutveckling? 

 

TACK! 



 

60 

 

Bilaga 4. Missivbrev 

På specialpedagog- och 

speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt 

arbete under sin sista termin. I detta arbete 

ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 

att engagera studenterna under utbildningens 

gång. Till studien samlas ofta material in vid 

olika verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, 

enkäter och observationer. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Högskolan Kristianstad. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt 

att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras i studien, och vid behov få 

eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har 

blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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30 januari 2019 

Missivbrev 

Vi, Kristina Kangasmaa och Anna Paulsson, studerar på speciallärarprogrammet med 

specialisering mot matematikutveckling. Under vårterminen 2019 skall vi genomföra ett 

självständigt arbete (examensarbete) inom vår specialisering matematik för att i juni 

avsluta våra studier och ta vår examen. 

I vårt examensarbete har vi för avsikt att undersöka hur olika skolor har valt att 

organisera sin matematikundervisning samt vilka för- och nackdelar ni rektorer 

upplever att organisationen har när det gäller elevernas lärmiljö och 

kunskapsutveckling. Vi har tänkt samla in information genom att skicka ut en 

webbaserad enkät till rektorer, i svenska skolor inom olika skolformer och med 

geografisk spridning och följa upp resultatet med intervjuer. 

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka innebär att: 

Länk till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer här. 

Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. 

Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 

Genom att svara på enkäten samtycker du till att medverka i vår studie till 

examensarbetet. 

 

Kontaktuppgifter      Kristina Kangasmaa         Anna Paulsson 

Telefonnummer:       xx             xx 

E-mailadress:  kristina.kangasmaa0031@stud.hkr.se      anna.paulsson0039@stud.hkr.se 

 

Ansvarig handledare 

Lotta Leden 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:kristina.kangasmaa0031@stud.hkr.se

