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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar om vilket stöd och 

vilka anpassningar elever har i matematikklassrummet och under nationella prov i matematik 

i år 3, 6 och 9 samt vad som påverkar att det blir det här stödet och anpassningarna. I våra 

styrdokument framgår tydligt att eleven i sin utbildning ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande för att utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Elever är olika och 

kan inte nå målen på samma sätt. Lärande och undervisning ska utformas och anpassas för att 

bidra till ett gott lärandeklimat i matematikklassrummet och under nationella prov.  

I studien deltog lärare i år 3, 6 och 9, som skulle genomföra eller hade genomfört nationella 

prov i matematik. Åtta lärare, en speciallärare och en specialpedagog intervjuades. I 

insamlandet av datamaterial användes kvalitativ metod och kvalitativ semistrukturerad 

intervju för att få ett empiriskt underlag till våra frågeställningar.  

Resultatet av underlaget från intervjuerna och analysen visade att  elever får stöd och 

anpassningar i olika utsträckning på organisations-, grupp- och individnivå i 

matematikklassrummet samt i förberedelse och under nationella prov i matematik. Elever 

gavs även stöd och anpassningar relaterat till olika känslor som kan uppstå i samband med en 

provsituation.  

Tidigare forskning, det sociokulturella perspektivet och andra specialpedagogiska perspektiv  

ligger till grund för analysen av studiens resultat av hur stöd och anpassningar tar sig uttryck i 

matematikklassrummet och under nationella prov. Läraren har att förhålla sig till och ta 

ställning till ett dilemma som kan uppstå i en provsituation, att vara ett stöd eller inte. Läraren 

vill finnas med som stöd och anpassa så långt det är möjligt i en stöddiskurs. 

I studien framkommer att lärarna är väl medvetna om vilka generella anpassningar som får 

göras i en provsituation, så länge det är förmågan som prövas. Flera lärare uttrycker att elever 

inte klarar sig utan stöd och anpassningar i matematikklassrummet och under nationella prov. 

Nyckelord:

Läroplaner, nationella prov, stöd och anpassningar, inkludering, sociokulturell teori 



Innehållsförteckning 

1. Inledning………………………………………………..…………………………......1

2. Syfte och frågeställningar ……………………………………………………...........3 

3. Bakgrund………………………………………………………………………...........3

   3.1 Läroplaner.………………………………..………….……………………………..3 

4. Tidigare forskning……………………………………………………………………5 

   4.1 Nationella prov……………………………..………………………………............5 

        4.1.1 Nationella provens olika syften……………………………………………….7 

        4.1.2 Elev- och kunskapssyn på förmågor och färdigheter i standardprov och 

nationella   prov…………………………………………………………….....7 

   4.2 Stöd och anpassningar – särskilt stöd……….………………………………...........8 

        4.2.1 Stöd och anpassningar vid nationella prov i matematik……………………....9 

   4.3 En studie om nationella prov i matematik………………………………………...10 

   4.4 En avhandling om nationella prov i matematik…………………………………...11 

   4.5 Matematikängslan och stress……………………………………………………...12 

   4.6 Inkludering………………………………………………………………………...13 

5. Teoretiska utgångspunkter………………………………………………………....14 

   5.1 Sociokulturellt perspektiv…………………………………………………………14 

   5.2 Specialpedagogiska perspektiv……………………………………………………17 

        5.2.1 Kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv…………………………..17 

        5.2.2 Kompensatorisk lösning och demokratiskt deltagarperspektiv……………...17 

        5.2.3 Kompensatoriska perspektivet, kritiska perspektivet och 

 dilemmaperspektivet…………………………………………………….…..18 

6. Metod………………………………………………………….…………………….19

   6.1 Metodval…………………………………………….…………………………… 19 

   6.2 Urval………………………………………………………………………………20 

   6.3 Intervjuade lärare………………………………………………………………….20 

   6.4 Datainsamling……………………………………………………………………..21 

   6.5 Tematisk analys…………………………………………………………………...21 

   6.6 Analysprocessen…………………………………………………………………..22 

   6.7 Etiska överväganden……………………………………………………………....24 



   6.8 Trovärdighet……………………………………………………………………....24 

   6.9 Metoddiskussion…………………………………………………………………..26 

7. Resultat……………………………………………………….………....…………...28

   7.1 Stöd och anpassningar i matematikklassrummet……………………..…………...28 

        7.1.1 Organisationsnivå…………………………………………………………....28 

        7.1.2 Gruppnivå……………………………………………………………………29 

        7.1.3 Individnivå…………………………………………………………………...30 

   7.2 Stöd och anpassningar under nationella prov……………………………………..32 

        7.2.1 Organisationsnivå……………………………………………………………32 

        7.2.2 Gruppnivå…………………………………………………………………....33

.       7.2.3 Individnivå……………………………………………………………….......33 

   7.3 Generella och individuella stöd och anpassningar under nationella prov………...35 

        7.3.1 Anpassningar eller inte?..................................................................................36 

        7.3.2 Anpassningar på gränsen…………………………………………………….37 

        7.3.3 Har elever fått anpassningar så proven fått räknas bort?.................................39 

   7.4 Förberedelse inför och under nationella prov……………………………………..40 

        7.4.1 Provsituationen………………………………………………………………40 

        7.4.2 Gamla prov…………………………………………………………………..40 

        7.4.3 Bakar in provuppgifter i olika  arbetsområden…………………..........……..41 

        7.4.4 Repetition…………………………………………………………………….42 

    7.5 Känslor inför och under nationella prov………………………………………….43 

        7.5.1 Lärares känsla…………………………………………………….………….43 

        7.5.2 Elevers känsla………………………………………………………………..44 

        7.5.3 Vårdnadshavares känsla……………………………………………………...45 

   7.6 Olika professioner och nationella provresultat…....................................................46 

        7.6.1 Likvärdighet………………………………………………………………….46 

        7.6.2 Elevers kunskaper och förmågor…………….……………………………….46 

        7.6.3 Lärares kvitto på sin undervisning…………………………………………...47 

        7.6.4 Provresultat beaktas vid betygsättning……………………………………….47 

        7.6.5 Elevers mående……………………………………………………………….48 

8. Resultatdiskussion…………………………………...……..……….…..…………..49

   8.1 I matematikklassrummet…………………………………………………………..49      

        8.1.1 Lärarens roll, uppgift och ansvar……………………………………………..49 



  

 

 

        8.1.2 Lärarens förhållningssätt, elev- och kunskapssyn……………………..……..50 

        8.1.3 Skapa förutsättningar i lärande och undervisning……………………………52 

        8.1.4 Attityder, ångest och känslor i matematik……………………………………53 

   8.2 Nationella prov…………………………………………………………………….54 

        8.2.1 Lärarens roll, uppgift och ansvar……………………………………………..54 

        8.2.2 Lärarens förhållningssätt, elev- och kunskapssyn…………..………………..56 

        8.2.3 Skapa förutsättningar i lärande och undervisning …………………………...57 

        8.2.4 Attityder, ångest och känslor i matematik……………………………………59 

   8.3 Slutsats……………………………………………………………………………..60 

   8.4 Kunskapsbidrag………………………………………………………………….....61 

   8.5 Vidare forskning…………………………………………………………………....62 

8. Referenser…..………………………………………………………………….…......63  

9. Bilaga 1 Intervjuguide lärare………………………………………..........................68 

10. Bilaga 2 Intervjuguide speciallärare/ specialpedagog…………………………….70 

11. Bilaga 3 Arbetsfördelning……….………………………………………………….72 

 



1 

 

Inledning 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar kring hur de 

organiserar, förbereder och anpassar för elever i matematikklassrummet och under de 

nationella proven i matematik i år 3, 6 och 9 samt vad som påverkar att det blir det här stödet 

och anpassningarna. 

I vår roll och i vårt uppdrag som speciallärare i matematik vet vi att alla elever måste få stöd 

och anpassningar vid behov för att kunna visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt såväl 

i undervisning som i provsituationer i matematik. Vår roll och vårt uppdrag som speciallärare 

i matematik ska vara en rådgivande och handledande funktion i skolans verksamhet samt att 

stödja och anpassa för elever på organisations-, grupp- och individnivå (jmf. SFS 2010:800; 

Skolverket, 2017; Skolverket, 2019).  

Begreppet en skola för alla har funnits med länge i svensk skola (jmf. Nilholm, 2007; Persson, 

2013; SPSM, 2013). Utbildningen i svensk skola ska främja elevernas lärande, 

kunskapsutveckling samt att lusten till att lära är livslångt (SFS 2010:800). Elever ska 

erbjudas en likvärdig utbildning oavsett var eleven bor. Likvärdighet innebär inte att 

utbildningen ska utformas lika för alla, utan det finns olika vägar att nå målen samt att hänsyn 

ska tas till elevens enskilda behov och förutsättningar (Skolverket, 2017). 

Elever i behov av särskilt stöd har rätt till stöd och anpassningar i matematikklassrummet och 

under nationella prov i matematik. I grundskolan genomförs de nationella proven i matematik 

i år 3, 6 och 9. Proven ska utgöra en grund för en likvärdig och rättvis bedömning av elevers 

kunskaper och förmågor. I provsituationen behöver en del elever stöd och anpassningar. Det 

kan gälla elever med funktionsvariation eller elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Läraranvisningar i matematik informerar vilket stöd och vilka anpassningar som får ges inför 

och under nationella prov. Stödet och anpassningarna får bara ges på ett sådant sätt att de 

fortfarande prövar elevens kunskaper och förmågor i matematik (Skolverket, 2019).  

Vårt intresse för studien väcktes när lärare uttryckte en viss osäkerhet vilket stöd och vilka 

anpassningar som eleven har rätt till och hur de får ges i samband med de nationella proven i 

matematik samt om eleverna får behålla stödet och anpassningarna de har i 

matematikklassrummet. Vårt intresse föll också på hur lärare förbereder elever inför 

nationella prov  i matematik för att slippa stressfulla situationer som kan uppstå i en 

provsituation. 
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Ytterligare en fråga dök upp i samband med den nya skrivningen som kom den 29 juni 2018. 

Den nya skrivningen innebär att resultatet på de nationella proven har fått en ökad betydelse 

vid bedömning och betygssättning i år 6 och 9. Provresultatet ska särskilt beaktas vid 

betygssättningen. ”Formuleringen särskilt beakta innebär att provresultatet inte helt ska styra 

betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen” (Skolverket, 2019). Frågan 

som vi ställde oss var hur lärare kommer att tolka och påverkas av skrivningen vid 

organisering av stöd och anpassningar för elever i provsituationen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar kring hur de 

organiserar, förbereder och anpassar för elever i matematikklassrummet och under de 

nationella proven i matematik i år 3, 6 och 9 samt vad som påverkar att det blir det här stödet 

och anpassningarna. 

Vi vill undersöka hur det stöd och anpassningar som används i undervisningen ställs mot de 

direktiv om stöd och anpassningar som Skolverket anger i sina anvisningar för de nationella 

proven i matematik samt vilka konsekvenser det får för eleverna. 

För att uppnå syftet har vi utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur resonerar lärarna kring vilket stöd och vilka anpassningar eleverna får i 

matematikklassrummet? 

2. Hur resonerar lärarna kring vilket stöd och vilka anpassningar eleverna får under 

nationella prov i matematik? 

3. Vad påverkar att det blir det här stödet och anpassningarna eller frånvaro av stöd och 

anpassningar? 

 

 

3. Bakgrund 

I avsnittet om läroplaner ger Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017) sin syn på hur olika 

läroplaner skrivit fram hur man ska organisera undervisning för elevers olika behov och 

förutsättningar. Boo, Forslund Frykedal och Thorsten skriver att det ska hjälpa oss att: ” bättre 

förstå den skola som finns idag” (s.33). 

 

3.1 Läroplaner 

Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017) beskriver i en tillbakablick i följande avsnitt hur 

olika läroplaner och vår nuvarande läroplan uttrycker hur elevers olikheter ska bemötas i 

klassrummet. Redan år 1948 började tankarna och diskussionerna om en enhetlig nioårig 

grundskola där alla elever skulle undervisas i samma klassrum. Frågan diskuterades vidare 

under 1950-talet. En annan fråga som också diskuterades var hur lärare skulle kunna klara av 

att möta alla elevers olikheter och deras olika nivåer på kunskaper. År 1962 kom beslutet att 

elever oavsett kunskapsnivå skulle undervisas i ett och samma klassrum. Det här ställde nya 

villkor på lärares arbete med elever och framförallt med elever i behov av särskilt stöd.  
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I Lgr 62 fick begreppet individualisering en central plats. Individualisering var en arbetsform 

och svaret på hur elevers olikheter skulle mötas i klassrummet. Diagnostiska prov skulle 

avgöra för varje enskild elev vilken nivå arbetsuppgifterna skulle ligga på. Lärarna frångick 

katederundervisningen och började istället röra sig runt i klassrummet för att hjälpa eleverna. 

Eleverna gavs även möjlighet att hjälpa varandra. 

 

I Lgr 69 fortsatte tankarna om individualisering. I likhet med Lgr 62 skulle lärarna 

individualisera undervisningen genom att organisera och genomföra undervisningen utifrån 

konkreta förslag i läroplanen. Elever skulle arbeta med arbetsuppgifter i sin egen takt eller 

tillsammans med andra elever som låg på liknande kunskapsnivå.  

 

I Lgr 80 ändrades synen på lärande: ”från att lära ut till att lära in” (s.37). Lärares val av 

undervisningsmetoder och arbetssätt skulle inte längre vara lika styrande. I centrum för 

lärande stod nu elevernas intressen, erfarenheter och kunskaper. I likhet med Lgr 69 skulle 

eleverna arbeta i egen takt utifrån egna val eller några särskilt utvalda arbetsuppgifter. 

Motivationsfaktorn var av stor betydelse för att väcka och utveckla elevernas intressen och 

fria aktiviteter infördes på schemat. Temastudier infördes också som ett ansvar för eleven att 

tillägna sig fördjupade kunskaper på egen hand.  

 

Arbetet med att organisera och individualisera undervisningen utifrån intentionerna i Lgr 62, 

Lgr 69 och Lgr 80 var en svår uppgift för lärarna att få till i klassrummet. Det som fanns att 

tillgå var differentierade lösningar där elever i behov av särskilt stöd fick hjälp av till exempel 

speciallärare eller att eleverna undervisades i mindre grupper. 

 

I Lpo 94 försvann begreppet individualisering. Istället var eleven i centrum och lärarna skulle 

anpassa undervisningen utifrån elevers behov och förutsättningar. Skolan skulle utbilda 

självständiga och kritiskt tänkande elever som  tog eget ansvar för sitt skolarbete. I tidigare 

läroplaner hade det funnits tydliga anvisningar hur lärarna skulle utforma undervisningen, 

men i Lpo 94 saknades sådana anvisningar. Eget arbete infördes som en undervisningsform 

där eleven på egen hand tog ansvar för sina arbetsuppgifter. Eget arbete var en metod som 

ansågs vara ett stort ansvar för eleven och metoden missgynnade framförallt elever i behov av 

särskilt stöd. Elevens val infördes och innebar att eleven själv skulle fördjupa sig inom ett 

eget valt skolämne de ville veta mer om, eller ett ämne eleven behövde extra stöd i. År 2006 



5 

 

infördes den individuella utvecklingsplanen förkortad IUP. IUP:n skulle stödja eleven i sitt 

lärande. I IUP:n skulle det dokumenteras hur skolan, vårdnadshavare och elev på olika sätt 

skulle arbeta för att nå de nationella målen. 

I Lgr 11, vår nuvarande läroplan, introduceras begreppet anpassningar. Skolan har en 

skyldighet att organisera undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, för att stödja 

eleverna i deras lärande och kunskapsutveckling. Eleverna ska göras delaktiga i planering, 

utvärdering, i val av ämnen, teman och aktiviteter. Skolarbetet ska gynna individuella och 

gemensamma arbetsformer. Den individuella utvecklingsplanen har avskaffats i årskurserna 

6-9. I årskurserna 1-5 finns den individuella utvecklingsplanen kvar en gång per läsår. 

 

 

4. Tidigare forskning 

Under rubriken tidigare forskning presenteras en del av den forskning som kan vara intressant 

och anknyta till vår studie. I de olika avsnitten redogör vi för de nationella provens historia 

och olika syften, den förändrade elev- och kunskapssynens påverkan på utformningen av 

provuppgifter, stöd och anpassningar och elever i behov av särskilt stöd, stöd och 

anpassningar vid nationella prov, en studie och avhandling om nationella prov i matematik, 

matematikängslan och stress. Det sista avsnittet tar upp definitionen av begreppet inkludering 

och en studie som beskriver vad inkludering innebär i matematikklassrummet. 

 

4.1 Nationella prov  

Lundahl (2017) skriver att det sällan bedrivits forskning kring frågor hur de nationella proven 

påverkar till exempel lärare i deras profession, i planering av deras undervisning, lärande, 

kunskapssyn samt självkänsla hos elever. Lundahl skriver vidare att det dock under de senaste 

10 – 15 åren har kommit en del forskning som tar upp nämnda områden. 

I följande avsnitt redogör Lundahl (2009) för de nationella provens framväxt. I Sverige har 

centralt utarbetade prov funnits sedan 1860-talet. Det centrala provet gavs i engelska på 

läroverken. Carita Hassler-Göransson (1890-1994) och Dr. Gustaf A. Jeaderholm (1882-

1936) utarbetade det första standardprovet i rättstavning. Frits Wigforss (1886-1953) är dock 

den person som anses vara upphovsmannen av de centrala proven med sitt arbete som han 

utförde under 1930- och 1940-talet. Wiggfors lade grunden genom sitt arbete för den 
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standardiserade betygssättningen och hans arbete hade även stor betydelse för införandet av 

det relativa betygssystemet. Wiggfors var tydlig med sin syn på standardprov att de inte bara 

skulle vara till hjälp vid betygssättning utan de skulle också vara ett mått på lärares 

undervisning och fånga upp elevers individuella behov och förutsättningar. Från att ha varit 

ett verktyg för läraren blev standardproven efterhand mer centralt styrda och kom att handla 

alltmer om betygsfrågan.  

I Sverige under 1940-talet började tankarna ta form på att införa en nioårig enhetsskola. Med 

det följde en förändring av kursplanerna utifrån vad normalbegåvade kunde förväntas lära sig. 

Psykologiprofessor John Elmgren (1904-1990) fick ansvar att utveckla test med inriktning på 

mognad och begåvning. Begrepp som prov, betyg och läxor byttes ut mot begrepp som 

intelligens, test och begåvning. Införandet av den nioåriga enhetsskolan, centraliseringen och 

den nya psykologiinriktningen av skolan kändes avlägset för lärarkåren i svensk skola och gav 

upphov till missnöje. Pedagogikprofessor Torsten Husén (1916-2009) fick i uppdrag att 

konstruera nya prov. Under 1950- och 1960-talet utarbetades proven som var objektiva vilket 

innebar att lärarna inte behövde vara osäkra på elevernas färdigheter. Proven byggde på 

flervalsfrågor. Det medförde att proven bland annat ansågs effektiva ur rättningssynpunkt. 

Proven ansågs ”lärarsäkra” (s.47). Antalet standardprov ökade när grundskolan delades in i tre 

stadier. I varje avlämnande klass skulle standardprov genomföras till nästa stadium. 

Standardprov gavs mellan 1959-1963 i årskurserna 3, 4, 6 och 8. Från och med 1965 gavs 

standardprov i årskurserna 3, 6 och 8. När Lgr 69 infördes kom nya standardprov i svenska, 

matematik, tyska och franska i årskurs 8. 

Utvecklingen av standardproven fick en utformning som inte riktigt var de ansvarigas syfte. 

Proven låg långt ifrån den pedagogiska verksamheten vilket innebar att de var influerade av 

ett språk och begrepp från andra teorier som inte direkt hade pedagogisk anknytning.  

Under 1970-talet växte ett starkt missnöje och kritik fram mot det centraliserade skolsystemet 

och hur staten förvaltade svensk skola.  

Lundahl skriver att under 1980- och 1990-talet blev det en svängning mot Wiggfors vision: 

”att standardproven få bliva vad de är avsedda att vara: en mätsticka i klasslärarens hand och 

ej i en kontrollerande skolmyndighets” (i Lundahl, 2009, s.58). När Lgr 80 infördes tonades 

provens och betygens betydelse ner jämfört med tidigare. De nya proven skulle utarbetas i 

linje med den nya läroplanen och den nya kunskapssynen. Provuppgifterna skulle bli mer 

verklighetsanknutna och spegla vilka kunskaper som eleverna behövde för att kunna delta i 
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samhället. År1997 försvann standardproven som då hade funnits i 53 år. Med den nya 

läroplanen som kom 1994 växte det nya nationella provsystemet fram inom en resultat- och 

målstyrd skola. Skolverket har utifrån nya provuppdrag från regeringen och vid olika år som 

till exempel åren 1994, 1999 och år 2008 förändrat  provens utformning, genomförande samt 

dess konsekvenser.  

 

4.1.1 Nationella provens olika syften 

Provens syften har också genomgått förändringar. Proven var från början tänkta att: ”fungera 

som ett stöd för den enskilde lärarens möjligheter att individualisera undervisningen, över att 

garantera de relativa betygens objektivitet, till att konkretisera och stödja läroplanen samt att 

främja en likvärdig betygssättning” (Lundahl, 2017, s.8).  

I dagens svenska skola genomförs de nationella proven i årskurserna 3, 6 och 9. Det finns 

flera olika syften med de nationella proven. I stora drag är syftena att: ”stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning och betygssättning” och att ”ge underlag för en analys i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå” (Skolverket, 

2014a, s.55). De nationella proven ska också ”konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna” 

samt ge ”en ökad måluppfyllelse för eleverna” (Skolverket, 2014a, s.55). Andra syften, 

framförallt i årskurs 3 och 6, är att finna elever i behov av särskilt stöd samt att läraren kan se 

att undervisningen har utvecklat rätt kunskaper och förmågor (Lundahl, 2009). 

4.1.2 Elev- och kunskapssyn på förmågor och färdigheter i standardprov och nationella 

prov 

Lundahl (2009) beskriver hur standardproven och nationella proven förändrats genom åren 

med avseende på olika förmågor och färdigheter inom ämnet matematik. I de första 

standardproven var det utantillkunskaper som prövades. I början av 1970-talet började man 

intressera sig för hur eleverna löste uppgifterna. Standardproven i matematik utvecklades vid 

Skolöverstyrelsen fram till 1984. Då tog PRIM-gruppen vid lärarhögskolan i Stockholm över 

arbetet med att utveckla proven i matematik. I och med införandet av Lgr 80 och Lpo 94 blev 

det en svängning i elev- och kunskapssyn inom matematikämnet. Nu var det andra förmågor 

som eleverna skulle visa i sitt matematiska tänkande när de löste olika provuppgifter. PRIM-

gruppens uppgift blev att i matematik utforma både muntliga och skriftliga uppgifter av 

problemlösande karaktär i linje med beskrivning av matematikämnet i Lgr 80. I Lpo 94 får det 

muntliga och skriftliga ännu större tyngd. Nu skulle eleverna kunna förklara hur de löst en 
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provuppgift och inte som tidigare enbart redovisa svaret på provuppgiften. I kursplanen i 

matematik från år 2000 fick elevers räknefärdigheter mindre betydelse. Istället poängteras 

vikten av att elever skulle kunna förstå begrepp och kommunicera matematik. I vår nuvarande 

läroplan (Skolverket, 2017) är det problemlösnings-, begrepps-, metod-, resonemangs- och 

kommunikationsförmågan som står i fokus. 

 

 

4.2 Stöd och anpassningar – särskilt stöd 

I Skollag (SFS 2010:800) och Läroplan (Skolverket, 2017) uttrycks det att skolan har ett 

ansvar att stödja och anpassa undervisningen så att elever lyckas uppnå målen i sin utbildning. 

Det som uttrycks vagt är hur stöd och anpassningar ska genomföras. Lärare och speciallärare 

utelämnas till egna tolkningar hur skolans arbete ska organisera verksamheten för elever i 

behov av särskilt stöd (Lindqvist & Rodell, 2015). Lindqvist och Rodell (2015) redogör för 

hur olika styrdokument uttrycker den här vagheten. År 2013 gav Skolverket ut en skrift om 

allmänna råd som ett stöd för personal i skolan hur det här arbetet kan organiseras och 

uppfylla råden kring elever i behov av särskilt stöd. I och med publiceringen av råden 

introducerades ett nytt begrepp; extra anpassningar. Extra anpassningar innebär att 

anpassningar görs inom klassens ram.  

 

Lindqvist och Rodell (2015) skriver att anpassningarna kan organiseras i olika lärmiljöer och i 

olika ämnen. Anpassningar som kan göras inom klassen kan vara att strukturera upp elevens 

arbete, begreppsförklaringar för att förstå olika texter, färdighetsträning, interventioner i 

matematik, annat läromedel, användning av digitala läromedel eller tidsbestämd insats av 

speciallärare. Om de extra anpassningarna inte räcker till är det rektors ansvar att en utredning 

påbörjas och beroende på bedömningen i utredningen ska vidare särskilt stöd sättas in för att 

stötta eleven i skolarbetet. Skolverket (2014b) skriver att när de extra anpassningarna inte 

längre räcker till i klassrummet övergår det till särskilda stödinsatser. Elever i behov av 

särskilt stöd behöver specialpedagogiska insatser av mer omfattande karaktär som inte kan 

lösas inom ordinarie undervisning av lärare eller annan skolpersonal.  

Det synsätt som råder i skolans verksamhet påverkar vilket stöd och vilka anpassningar som 

utformas för elever i behov av särskilt stöd. Isaksson (2009) har i sin avhandling i dokument 

bland annat tittat på hur skolan har identifierat elever i behov av särskilt stöd över tid. 

Isaksson fann ett synsätt som tillskrev elevens svårighet som ett tillkortakommande hos 
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eleven och ett annat synsätt att det är i miljön som svårigheterna uppstår. Spänningen finns 

mellan det som ansetts normalt eller som avvikande under olika tider samt om vilka insatser 

skolan gjort för elever i behov av särskilt stöd. Isaksson  har uppmärksammat SIA-

utredningens arbete. SIA-utredningen som genomfördes under 1970-talet kom fram till att det 

var undervisningen som skulle vara i fokus, vilket betydde att det inte var ”elever med 

skolsvårigheter utan en skola med undervisningssvårigheter, vilket innebar att skolan inte var 

anpassad att möta elevers olikheter” (Isaksson, 2009, s.15). 

 

Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) skriver att det var i slutet av 1980-talet 

som begreppet inkludering började användas. Med införandet av inkluderingsbegreppet 

förändrades under senare delen av 1990-talet begreppet elever med särskilda behov till elever 

i särskilda behov. Eleverna tillskrevs inte längre svårigheterna utan det var i elevens 

omgivning som svårigheterna uppstod. 

 

Bagger och Roos (2015) skriver i sin undersökning att de inte finner någon enig definition 

bland forskare vad begreppet elev i behov av särskilt stöd i matematik innebär. Inom olika 

forskningsfält pågår diskussionen om hur elever i behov av särskilt stöd i matematik ska 

stödjas. Bagger och Roos fann i sin undersökning att det kategoriska perspektivet var vanligt 

förekommande i specialpedagogiska tidskrifter jämfört med de matematikdidaktiska 

tidskrifterna där det relationella perspektivet oftare syntes i texterna. Bagger och Roos     

använder sig av begreppet elever i behov av särskilt stöd i matematik istället för elever med 

behov av särskilt stöd i matematik. Elever i behov syftar på det relationella perspektivet och 

elever med behov syftar på det kategoriska.  

 

4.2.1 Stöd och anpassningar vid nationella prov i matematik 

Skolverket (2019) skriver att elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med en 

funktionsnedsättning behöver stöd och anpassningar vid nationella prov i matematik för att 

kunna genomföra proven på samma villkor som andra elever. Stöd och anpassningar kan vara 

att eleven vid genomförandet av provet får förlängd provtid, att vuxen läser upp 

räkneuppgifterna, att texten förstoras eller att vuxen förklarar svåra ord i räkneuppgifterna 

utan att avslöja innehållet. Eleven kan också få ta del av gamla, icke sekretessbelagda 

nationella prov i matematik för att få en bild av hur provuppgifter är utformade och bli 

bekväm med själva provsituationen i matematik. 
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Skolverket (2019) skriver att i en provsituation i matematik får en elev med 

funktionsnedsättning använda sig av stöd och anpassningar. I anvisningar till de nationella 

proven i matematik står vilka anpassningar som får göras i de olika årskurserna. Elevers 

funktionsnedsättning är ofta individuell och därför är det svårt att ge en generell beskrivning 

om vad läraren får eller inte får göra för anpassningar för den enskilda eleven. 

Skolverket (2019) uppger att det är rektor som tar beslut om eleven ska få stöd och 

anpassningar eller inte. Rektor kan även delegera rätten att ta beslut till läraren. Elev och 

vårdnadshavare ska informeras om vilka anpassningar eleven ska få och hur provet ska 

bedömas. Anpassningen ska inte medföra att elevens självbild får sig en törn eller att eleven 

uppfattas som annorlunda. Stöd och anpassningar i provsituationen får ges så länge det är 

elevens kunskaper och förmågor som fortfarande prövas. 

 

 

4.3 En studie om nationella prov i matematik 

Åsa Hirsh (2016) har genomfört en enkätstudie om nationella prov i grundskolan med lärare 

och rektorer. Syftet med studien var att få mer kunskap om de nationella provens funktion 

som stöd i perspektivet att vara ett formativt, likvärdigt och summativt verktyg vid 

bedömning. Det som gör Hirsh studie intressant för vår studie är de delar som Hirsh har lyft 

fram om hur de nationella proven kan visa på elevens styrkor och svagheter samt hur väl 

undervisningen fungerat i förberedelse av vad som ska prövas och bedömas. I Hirsh studie 

kan man utläsa att lärare och rektorer inte tycker att provresultaten ger så mycket nytt utan att 

det snarare bekräftar det man redan visste om elevens kunskaper och färdigheter.  

Hirsh visar också hur lärare uppfattar hur elever till övervägande del påverkas negativt av de 

nationella proven. De flesta elever upplever provängslan och stress inför provsituationen. Det 

kan innebära att eleverna inte alltid visar vad de kan och resultaten blir sämre än väntat. Det 

är endast ett fåtal elever som tycker att proven utgör en sporre ”där mycket står på spel” 

(s.63). Lärare kan också känna stress av att så mycket tid bland annat går åt till förberedelser. 

Förberedelserna tar tid från annat i undervisningen och lärarna känner stress över att inte 

hinna med allt innehåll i matematikämnet.  

Hirsh studie visar även att de nationella proven har en positiv påverkan på att lärare förändrar 

arbetssätt i relation till läroplans mål och kunskapskrav i kursplanerna vilket stödjer elevernas 

lärande. Hirsh kan i lärarnas svar utläsa att 67 procent tycker att de nationella proven är ett bra 
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analysverktyg på deras undervisning. 

 

 

4.4 En avhandling om nationella prov i matematik 

Annette Bagger (2015) har i  ett longitudinellt projekt följt införandet av nationella prov år 

2010 i matematik i årskurs 3. I projektet har Bagger observerat och intervjuat elever och 

lärare. Avhandlingens syfte är enligt Bagger: ”att bidra med kunskap om förutsättningar för 

hur nationella provet i matematik i det tredje skolåret blir till och då med särskilt fokus på 

eleven i behov av stöd” (s.10). 

Delar av avhandlingen är intressant för vår studie. Provet testar inte bara kunskaper utan 

också hur provsituationen och hur stödet ter sig. Bagger beskriver fem centrala slutsatser. 

Provet ger upphov till och ”aktiverar prestationsfokus” (s.78) vilket innebär att både lärare 

och elever upplever provet som en tävling som de vunnit eller förlorat. Provet mäter både 

elevernas provresultat och kvaliteten på lärarens undervisning visas i elevens provresultat. 

Mätningen av ett provresultat kanske inte visar vad eleven faktiskt kan. Eleven kan ha haft en 

dålig dag eller inte fått sitt behov av stöd tillgodosett. Provet ”väcker legitimitetsfrågor” 

(s.78), vilket kan innebära att brister i provresultat på gruppnivå kan peka på vad lärare 

behöver utveckla och förändra i sin undervisning. Bagger menar vidare att ”provet 

differentierar” (s.78) elever i tidig ålder. Differentieringen kan leda till att alla elever inte kan 

delta på lika villkor. Elever riskerar att exkluderas från att delta i provet om läraren inte har 

kompetens eller att vuxna lyser med sin frånvaro i klassrummet. Provet ”har inslag av high-

stakes” (s.78), vilket betyder att något står på spel för både lärare och elever. Det kan handla 

om lärares anseende och ett bevis för kvaliteten på deras undervisning. Det är elever i behov 

av särskilt stöd som oftast utrycker att det är något som står på spel i förhållande till hur  

provresultatet påverkar framtid, utbildning och betyg. ”Agens kan vara en väg till 

likvärdighet” (s.78) skriver Bagger. En lärare kan utöva agens i en situation, vilket betyder 

självbestämmande. Läraren kan använda och balansera sin agens när det till exempel gäller 

provens likvärdighet och  elevens likvärdighet i en provsituation. En dilemmasituation 

uppstår. Lärare går från en testdiskurs till en omsorgs- eller stöddiskurs. Lärare går från att 

vara provgivare till att vara omsorgs- eller stödgivare. Läraren ställer sig på elevens sida och 

inte på provets sida när lärarna märker att eleven inte klarar av en provsituation. När lärare 

och elever förflyttar sig mellan en testdiskurs och en omsorgs eller stöddiskurs händer något 
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betydelsefullt som medför både positiva och negativa känslor. Lärare ställer sig bland annat 

frågor som varför eleven ska genomföra proven, vem proven är till för och hur elevernas 

förmågor och kunskaper åskådliggörs i proven. Läraren hamnar ibland i en provsituation där 

det inte finns utrymme att ge eleven stöd och eleven känner att den inte får stöd av läraren. 

Lärare får lära sig i en omsorgs- och provdiskurs att göra provsituationen utifrån de bästa 

förutsättningarna menar Bagger.  

 

 

4.5 Matematikängslan och stress 

Engström (2015) förklarar att om eleverna misslyckas i ämnet matematik får det större 

konsekvenser än i andra ämnen. I nationella prov kan man se att matematik är det ämne där 

eleverna har större svårighet att klara av uppgifterna än i andra ämnen. 

Ramirez, Chang, Maloney, Levine och Beilock (2015) skriver att matematikångest ger 

negativa effekter på elevers prestationer i matematik. Elever som presterar på en högre nivå 

visar sämre resultat jämfört med sina klasskamrater som presterar på en lägre nivå. Det här i 

sin tur kan ge långtgående negativa konsekvenser för högpresterande elever och deras 

färdigheter i matematik. Elever behöver tidigt lära sig en rad strategier som är användbara i 

deras matematikfärdigheter för att undvika matematikångest.  

Dowker, Sarkar och Looi (2016), Lundberg och Sterner (2009) och Ramirez m.fl. (2015) är 

forskare som i sina studier visar att ångest i matematik kommer med stigande ålder, men 

matematikångest kan även finnas bland yngre elever. Moore, McAuley, Allred och Ashcraft 

(2015) är forskare som skriver att ångest i matematik kan påverka prestationer i matematik 

negativt som bland annat kan få konsekvenser för arbetsminnet.  

Sjöberg, Silfver och Bagger (2015) skriver att testsituationen medför stress och oro att till 

exempel inte känna sig bra nog eller inte kunna det rätta svaret. Elever uttrycker också att de 

känner ångest att vara bland de sista på provet. Känslan som infinner sig då är att inte förstå 

eller att vara dålig. Ångesten och stressen gör att man presterar dåligt på provet. Elever kan 

även känna sig nervösa när de till exempel inte kan lösa en uppgift och inte få lärarens hjälp. 

Eleverna känner sig övergivna och svikna i testsituationen.  
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4.6 Inkludering 

Lindqvist och Rodell (2015) skriver att år 1994 undertecknade Sverige Salamanca-

deklarationen. Undertecknandet innebär att skolor ska sträva efter att skapa inkluderande 

lärmiljöer i skolan för elever i behov av särskilt stöd. Olikheter ska ses som en tillgång och 

olika värden ska betonas såsom tolerans, skapa gemenskap, social rättvisa samt olika 

demokratiska värden. Med ett perspektiv på inkludering ska elevens lärmiljö göras tillgänglig 

genom anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå i utbildningssystemet. 

Nilholm och Alm (2010) finner i forskningslitteraturen att det inte finns någon gemensam 

definition vad inkludering innebär och vad det i praktiken innebär i klassrummet. Inkludering 

innebär inte enbart att placera elever med funktionsvariation i ett vanligt klassrum, utan det 

handlar om så mycket mer. 

Vetenskapsrådet (2015) beskriver att det finns fyra definitioner av hur begreppet inkludering 

urskiljs i forskningslitteraturen: 

”A. Placeringsdefinition – inkludering är när man placerar elever i svårigheter i det vanliga 

klassrummet”  

”B. Specificerad individualiserad definition – inkludering innebär att man tillfredsställer 

sociala/kunskapsmässiga behov hos elever i svårigheter” 

”C. Generaliserad individualiserad definition – inkludering innebär att man tillfredsställer 

sociala/kunskapsmässiga behov hos alla elever” 

”D. Gemenskapsdefinitionen (eng: community) – inkludering innebär att gemenskaper med 

specifika egenskaper skapas (dessa egenskaper kan se olika ut)”  

(Vetenskapsrådet, 2015, s.16). 

Den vanligaste definitionen som används är placeringsdefinitionen. Placeringsdefinitionen 

handlar enbart om elevens placering i klassrummet. Den individorienterade definitionen 

handlar om elevens trivsel, goda sociala kontakter och att eleven når de uppsatta målen i 

skolans verksamhet. I den gemenskapsorienterade definitionen har begreppet gemenskap en 

central betydelse och olikhet ses som en tillgång. Det innebär att inga särlösningar inrättas 

utan elevernas individuella behov ska tillgodoses i klassrummet. Elever ska känna sig 

pedagogiskt och socialt delaktiga på olika nivåer i ett inkluderande skolsystem. Eleverna 

samarbetar och löser gemensamt problemuppgifter. Demokratiska processer har också en 

central plats i det inkluderande klassrummet (jmf. SPSM, 2013; Vetenskapsrådet, 2015).  
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Roos (2015) har i en studie med fokus på det didaktiska perspektivet beskrivit vad inkludering 

kan betyda i ämnet matematik och hur eleverna i grundskolan kan göras delaktiga i 

matematik. Roos använder inkludering i tre begrepp som samverkar med varandra. Dynamisk 

inkludering sätter fokus på organisation. Det kan till exempel handla om 

intensivundervisning, att mer lyssna på vad eleven vill eller om undervisningen ska bedrivas i 

eller utanför klassrummet. Innhållsinkludering fokuserar på innehållet i 

matematikundervisningen. Didaktiska diskussioner ska utveckla lärarnas undervisning. 

Lärarna diskuterar vilka representationer eller vilka strategier och generaliseringar som ska 

synliggöras samt vilka uppgifter som ska användas. Eleverna ska känna igen sig i 

specialundervisningen genom att arbeta med samma innehåll som i ordinarie undervisning.  

Deltagande inkludering har eleverna i centrum. Läraren ska motivera eleverna att delta i 

matematikundervisningen. Lärarna ska vara lyhörda och lyssna på elevernas önskemål. Det är 

av stor vikt att arbeta med elevernas självförtroende och självkänsla. 

 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Studiens frågeställningar har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Begreppen som används inom det sociokulturella perspektivet är användbara i 

studien. I avsnittet specialpedagogiska perspektiv lyfter vi fram tre forskare och deras syn på 

olika specialpedagogiska perspektiv, som ligger till grund för analysen av studiens resultat. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2015) beskriver att det sociokulturella perspektivet innebär att tänkandes artefakter som  

språk och kommunikation samt fysiska artefakter, såsom laborativt material och miniräknare, 

har en central roll i samspelet med sin omgivning. Människan utvecklar färdigheter, förmågor 

och kunskaper i ett samspel med andra människor. Säljö skriver att kultur har också en central 

ställning  i det sociokulturella perspektivet och i matematikundervisningen. Säljö definierar 

begreppet kultur som: ”den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser 

som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden” (s.29). Inom en kultur har människan 

utvecklat språkliga artefakter; muntliga och skriftliga samt fysiska artefakter. Undervisning 

och lärande handlar inte bara om matematikens innehåll utan således också om samspelet 

mellan lärare och elev, där de kulturella artefakterna är av stor betydelse. De kulturella 
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artefakterna som skapats av människan är språk; muntligt och skriftligt, matematiska 

symboler samt fysiska artefakter som till exempel undervisningsmaterial.  

 

Säljö (2015) skriver även om begreppet appropriering. Appropriering betyder att människan 

anammar intellektuella artefakter och lär sig att använda fysiska artefakter för olika syften och 

situationer. Intellektuella artefakter är språk och symboler samt fysiska artefakter är olika 

undervisningsmaterial.  

 

Säljö (2015) beskriver att det är Vygotskys idéer om lärande som ligger till grund i det 

sociokulturella perspektivet. Vygotsky använder sig av begreppet utvecklingszon. I begreppet 

ligger att människan med stöd och anpassningar från omgivningen kan klara uppgifter som 

människan inte skulle klara själv utan stöd och anpassningar.  

 

Säljö (2015) skriver att inom sociokulturell teoriram finns det inget slut på mänsklig 

utveckling. Människans intellekt och kunskaper utvecklas när tänkandets och de fysiska 

artefakterna mognar i samspel med omgivningen. Språket, fysiska artefakter och samspel är 

medierande artefakter som förmedlar och skapar förutsättningar för människan att tolka sin 

omvärld. Det går inte att plocka bort en av de medierande faktorerna, då uteblir utvecklingen 

hos människan. 

 

Woolfolk och Karlberg (2015) skriver utifrån det sociokulturella perspektivet och Vygotskys 

tankar att elever tillägnar sig och utvecklar färdigheter, förmågor och kunskaper i en 

kommunikativ och social lärandemiljö. I sitt lärande får eleven tillgång till språkliga och 

kommunikativa redskap samt fysiska redskap. Lärandet sker även genom att elever och lärare 

interagerar med varandra. 

 

Modellen nedan beskriver hur relationen mellan medierande faktorer, subjekt och objekt kan 

förstås utifrån ett triangulärt förhållande, medieringstriangeln. Engvall (2013) och Samuelsson 

(2005) har beskrivit hur medieringstriangeln kan ta sig uttryck i matematikklassrummet. 

Engvall (2013) beskriver de medierande artefakternas relation till det matematiska innehållet 

samt elevers och lärares handlingar i matematikklassrummet. Samuelsson (2005) skriver 

främst om hur innehållet i matematikundervisningen kan påverka elevers känslor och attityder 

negativt eller positivt beroende på vilket matematiskt innehåll eleven blivit utsatt för. Engvalls 

(2013) och Samuelssons (2005) förklaring och beskrivning utifrån medieringstriangeln är att i 



16 

 

matematikklassrummet skapa förutsättningar i elevers lärande att utveckla kunskaper, 

förmågor och färdigheter samt att få eleverna positivt inställda till matematikämnet. 

 

En enkel modell av hur verksamheten i ett matematikklassrum kan beskrivas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv: 

               medierande faktorer: 

               - språk; muntligt och skriftligt 

               - matematiska symboler 

              - fysiska artefakter; undervisningsmaterial som datorer, miniräknare, laborativt 

                 material          

                                    

      

   

 subjekt; lärare, elev        objekt; matematiskt innehåll                      möjligt lärande  

(jmf. Engvall, 2013).   

Engvall (2013) skriver om Leontievs utveckling av Vygotskys tankar att känslor och 

intellektuella processer sker först i praktisk verksamhet med att människan använder och 

tillverkar olika artefakter i den praktiknära verksamheten. Med hjälp av artefakterna kan 

människan påverka och förändra sin omvärld. Människan tar till sig den praktiska 

erfarenheten och påverkan från sin omvärld i en inre mental process vilket utvecklar och 

förändrar människan. Engvall drar paralleller till matematikundervisningen. Lärares och 

elevers handlingar i matematikklassrummet leder till utveckling av elevers lärande och 

kunnande i matematik. 

Hur de medierande artefakterna tar sig uttryck i matematikklassrummet beror på lärarens 

skicklighet att i handling få till stånd ett meningsfullt lärande hos eleverna (Engvall, 2013; 

Samuelsson, 2005). 
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5.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Under den här rubriken i tre avsnitt beskriver tre forskares sin syn på olika  

specialpedagogiska perspektiv. Det kategoriska och relationella perspektivet beskrivs av 

Persson (2013). Kompensatorisk lösning och demokratiskt deltagarperspektiv redogör Haug 

(1998) för. Det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet presenteras av 

Nilholm (2007). 

 

5.2.1 Kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv 

Persson (2013) skriver om vad ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv innebär för 

elevers svårigheter i skolan. I ett kategoriskt perspektiv ligger fokus på att det är brister hos 

eleven som medför att eleven uppvisar problem i skolarbetet. Bristerna är individbundna eller 

medfödda och man använder uttrycket elever med svårigheter. Det är brister hos eleven som 

ska kompenseras. Insatserna är kortsiktiga och eleven får stöd och anpassningar av 

speciallärare i eller utanför klassrummet. I det relationella perspektivet ligger fokus på att det 

är i miljön som elevens problem uppstår i mötet med organisation, undervisning eller lärmiljö. 

Man talar om elever i svårigheter och att bristerna finns i lärmiljön. Insatserna är långsiktiga 

och det är i första hand brister i lärmiljön som ska åtgärdas. Det specialpedagogiska stödet ges 

till lärare. 

 

5.2.2 Kompensatorisk lösning och demokratiskt deltagarperspektiv  

Haug (1998) skriver om begreppet social rättvisa och att under olika skeenden i svensk skola 

har social rättvisa stått för olika innebörder beroende på hur förutsättningarna i skolsystemet 

ändrats för elever i behov av särskilt stöd. Vid en tidpunkt var det bland annat socialt rättvist 

att alla elever fick rätt till samma utbildning och vid en senare tidpunkt var det socialt rättvist 

att utbildningen skulle ge något. I skolsystemet betyder det att skolan måste hitta lösningar för 

att kompensera elevernas brister för att de ska ha möjlighet att delta. Haug använder sig av  

begreppen kompensatorisk lösning och demokratiskt deltagarperspektiv för att beskriva hur 

skolan ser på elevers skolproblem. I ett kompensatoriskt synsätt är det en diagnos som 

fastställer vad elevens problem består i. Eleven ska få extra resurser och  elevens svaga sida 

eller sidor ska förstärkas av en kompensatorisk lösning. Haug menar dock att den 

kompensatoriska lösningen inte bidrar till att det blir socialt rättvist. Istället utpekas och 

stigmatiseras eleverna som bärare av problemet och ger eleverna en känsla av att 

marginaliseras. Haug förordar istället för att kompenseras är det social rättvist med en lösning 
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på delaktighet vilket Haug benämner som det demokratiska deltagarperspektivet. Det är 

socialt rättvist att vara delaktig efter sin förmåga och som han skriver: ”rätt att hålla fast vid 

och odla sin egen särprägel och egenart” (Haug, 1998, s.18).  

 

5.2.3 Kompensatoriska perspektivet, kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet 

Nilholm (2007) beskriver tre specialpedagogiska perspektiv på elevers svårigheter.  

Det kompensatoriska perspektivet innebär att elevens svårigheter är individbundna. 

Svårigheterna definieras utifrån egenskapers normalfördelning i förhållande till ålder och 

intelligens och hur egenskaperna till exempel påverkar elevens inlärning i matematik. Det 

innebär att eleven har störst problem med förmågan att lära sig och som inte beror på bristen 

av träning i matematik. Specialpedagogiska åtgärder och metoder ska kompensera elevens  

brister. 

Det kritiska perspektivet menar att det är ett misslyckande för skolan att se elevens 

svårigheter i lärmiljön som brister hos den enskilde eleven. Misslyckandet ligger i att skolan 

inte ser att det är åtgärder i miljön som orsakar elevens svårighet. Specialpedagogik och 

speciallösningar anses segregerande i en skola som ska ta hand om allas olikheter. Bara ordet 

special visar att det är något avvikande från det som anses normalt. Specialpedagogik skulle 

inte behövas om skolan klarade av att möta varje elev utifrån dennes behov och 

förutsättningar. 

I dilemmaperspektivet beskriver Nilholm att: ”dilemman är motsättningar som i egentlig 

mening inte går att lösa, men som hela tiden pockar på ställningstaganden” (s.61). Nilhom 

nämner tre dilemman:  

”1. individ kontra kategori” 

”2. brist kontra olikhet” 

”3. kompensation kontra deltagande” 

(Nilholm, 2007, s.68) 

I skolan är det av stor betydelse att ha kunskap om hur eleven påverkas i skolans verksamhet 

av dessa dilemman. I skolans verksamhet finns olika grupper med sina intressen och hur de 

här olika ställningstagande ska behandlas eller skötas. Därför är det viktigt att ha kunskap och 

förståelse för hur dessa ställningstagande eller dilemman påverkar eleven i skolans 

verksamhet (Nilholm, 2007). Den kritik som förs fram mot det kompensatoriska och det 

kritiska perspektivet är att förringa ganska komplicerade problem och komma med enkla 



19 

 

lösningar till elever i behov av särskilt stöd. Dilemmaperspektivet visar att det inte finns några 

enkla lösningar utan att det hela tiden är ett ställningstagande till elevens behov i undervisning 

och lärmiljö (Nilholm, 2007). 

 

 

6. Metod  

Metoddelen inleds med att beskriva vårt val av metod och mätinstrument för att få svar på 

våra frågeställningar. De fyra avsnitten därefter visar vårt tillvägagångssätt i urval av 

intervjupersoner, hur datainsamlingen gått till, varför vi valt den tematiska analysen som 

analysmetod samt vår egen analysprocess. Avsnittet därefter berättar om de forskningsetiska 

aspekterna som vi tagit hänsyn till i hanteringen av vårt datamaterial. Det näst sista avsnittet 

diskuterar trovärdigheten och det sista avsnittet tar upp metoddiskussionen. 

 

6.1 Metodval 

Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar kring ett fenomen. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att genomföra en kvalitativ studie med 

induktiv ansats (jmf. Allwood & Eriksson, 2017; Bryman, 2018; Fejes & Thornberg, 2014).  

I den kvalitativa forskningen är det ett övergripande mål att få mer förståelse och kunskap om 

ett fenomen som har inverkan på individen och situationen i individens sociala verklighet   

(Dalen, 2015). Med en induktiv ansats tar studien sin utgångspunkt i empirin och forskaren 

drar slutsatser utifrån det insamlade materialet (jmf. Allwood & Eriksson, 2017; Bryman, 

2018; Christoffersen & Johannessen, 2015; Fejes & Thornberg, 2014). 

I insamling av datamaterialet använde vi den kvalitativa forskningsintervjun. Vi valde att 

genomföra semistrukturerade intervjuer och utgick från en intervjuguide. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att frågorna i intervjuguiden inte behöver följa en bestämd ordning och att 

forskaren kan ställa följdfrågor (Bryman, 2018). 

Således användes intervjuer i insamling av data och tematiska analys i bearbetning av det 

empiriska materialet som metod i studien. Begreppet metod innefattar och redogör både för 

datainsamling och för dataanalys (Fejes & Thornberg, 2014).  
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6.2 Urval 

Vi ville intervjua lärare på flera olika skolor i kommunen. Vår kommun är stor och det finns 

många skolor att besöka vilket gjorde att inte bara en skolas eller en enhets diskurs speglade 

hela undersökningen. Det gav oss ett brett underlag till vår studie. 

Deltagare till vår studie fann vi genom att kontakta rektorer och specialpedagoger på skolor 

runtom i kommunen. Det var ett målstyrt urval; informanterna söktes upp på ett strategiskt 

sätt så att de var relevanta för våra intervjufrågor (Bryman, 2018). Vi ville få kontakt med 

lärare som undervisade i matematik och genomför nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. 

Därtill ville vi intervjua speciallärare för att få deras syn på stöd och anpassningar på sina 

skolor. Vi började med att kontakta ett antal rektorer och specialpedagoger och frågade om de 

kunde hjälpa oss att förmedla frågan till berörda lärare på skolan. Vi fick bra respons; på 

samtliga skolor fanns lärare som var intresserade av att delta i vår studie. Totalt fick vi 

respons från tio lärare, och vi valde att intervjua dem alla, trots att det blev en viss övervikt på 

lärare som undervisade årskurs 6. Vi tänkte att det ändå gav bredd till vår empiri. 

 

 

6.3 Intervjuade lärare 

De lärare vi intervjuade hade olika utbildning och erfarenhet, och undervisade i olika 

årskurser. Deras gemensamma nämnare var att alla genomför nationella prov i matematik i 

någon klass under läsåret.  

 

1: Specialpedagog. Specialpedagogutbildning. 4 års erfarenhet som 

 specialpedagog. Utbildad SO-lärare 7-9 och gymnasiet i grunden. 

2: Arbetar som speciallärare. Lärarutbildning. Ca 10 års erfarenhet, 2 år som 

 speciallärare. Utbildad lärare mot lägre åldrar i grunden. 

3: Klasslärare år 3. Lärarutbildning. Ca 14 års erfarenhet. Utbildad lärare 1-6. 

4: Klasslärare år 3. Lärarutbildning. 5 års erfarenhet. Utbildad lärare 1-6. 

5: Klasslärare år 6. Lärarutbildning. Minst 20 års erfarenhet. Utbildad lärare 1-6. 

6: Klasslärare år 6. Lärarutbildning. 15 års erfarenhet. Utbildad lärare 1-6. 

7: Klasslärare år 6. Lärarutbildning. 28 års erfarenhet. Utbildad lärare 4-9. 

8: Klasslärare år 6. Lärarutbildning. 6 års erfarenhet. Utbildad lärare 4-6. 
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9: Ämneslärare matematik år 9. Lärarutbildning. 14 års erfarenhet. Utbildad 

 matematik/NO 7-9. 

10: Ämneslärare matematik år 9. 18 års erfarenhet. Utbildad 

 matematik/NO/idrott 7-9.  

 

 

6.4 Datainsamling 

I vår studie använde vi oss av intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. Vi valde en 

semistrukturerad intervju för att kunna hålla intervjufrågorna öppna med huvudfrågor och 

följdfrågor. En intervjuguide utformades med nedskrivna frågor (jmf. Bryman, 2018). 

Intervjuguiden började med inledande frågor om arbetsuppgifter och utbildning innan den 

övergick till frågor som formulerades utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. Ett antal 

följdfrågor utarbetades till varje huvudfråga så att vi hade möjlighet att få informanterna att 

utveckla sina svar (jmf. Bryman, 2018). Två intervjuguider konstruerades, en för 

matematiklärare och en för speciallärare/specialpedagoger, eftersom uppdragen ser lite olika 

ut. Vi började med att göra provintervjuer med två lärare för att se att intervjufrågor och 

teknisk utrustning fungerade. Efter provintervjuerna genomfördes mindre justeringar som att 

ändra ordningen på frågorna och att frågor plockades bort (Dalen, 2015). Vi valde att utföra så 

många som möjligt av intervjuerna tillsammans för att ha möjlighet att ställa följdfrågor som 

eventuellt huvudintervjuren missade. Huvudansvaret för intervjuerna turades vi om med. Av 

praktiska skäl såsom att de som skulle intervjuas kanske bara kunde ställa upp på samma tid, 

utförde vi ett par av intervjuerna enskilt. Intervjuerna varade ungefär en halvtimme till 

trekvart och spelades in på telefon och ipad. Vi delade sedan upp intervjuerna mellan oss och 

transkriberade dem enskilt. 

 

 

6.5 Tematisk analys 

Braun och Clark (2006) beskriver att den tematiska analysmodellen är en bra metod att börja 

med som oerfaren forskare. Tematisk analys är ett flexibelt och användbart analysverktyg som 

forskare kan använda för att analysera sitt datamaterial. Den är inte bunden till någon särskild 

kvalitativ metod. Analysmodellen ger grundläggande teknik i hur en forskare kan analysera 

sitt datamaterial. Tematisk analys används för att identifiera, analysera och finna mönster eller 

teman i det insamlade datamaterialet.  
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I bearbetning och organisering av vårt empiriska datamaterial valde vi  att använda oss av 

grunderna i Braun och Clarks (2006) beskrivning av den tematiska analysprocessen. 

Nedan beskrivs den tematiska analysen i sex steg enligt Braun och Clark: 

1. Det är viktigt att bekanta sig med datamaterialet. Om materialet består av inspelade 

intervjuer ska verbala data transkriberas och kan med fördel läsas igenom flera gånger. Vid 

genomläsning kommer det att framträda möjliga mönster eller teman för kodning i steg två. 

2. Skapa initiala koder, vilket innebär att finna intressanta meningsbärande ord i en textrad 

som skrivs i marginalen. I det här steget ska texten bearbetas noggrant för att hitta så många 

teman som möjligt.  

3. Söka efter teman i materialet. I de initiala koderna finna gemensamma mönster som kan 

sorteras in under tänkbara teman. Här kan forskaren använda sig av tabeller, tankekartor eller 

skriva varje enskild kod på en pappersbit som sedan sorteras in under olika teman och bildar 

en lista. Steget avslutas med en rad teman med underteman och alla citat som är kopplade till 

dem.  

4. Kontrollera teman betyder att olika teman kan slås ihop eller delas upp. Data inom ett tema 

ska hänga ihop. Teman ska vara klart skilda åt. Citat ska läsas för att se om de passar in i 

temats sammanhang eller inte. 

5. Definiera och namnge teman är det som karaktäriseras  i det här steget. Temanamn kan 

ytterligare förfinas och ska fånga innehållet i själva temat. Citaten ska identifiera det som är 

intressant och varför. 

6. Skriva rapport som visar i resultatet hur den slutliga tematiska analysen genomförts. Citaten 

ska förtydligas med berättande text med argument som kan relateras till gällande 

frågeställning. Rapporten ska övertyga läsaren om värdet i resultatanalysen. 

(Braun & Clark, 2006) 

 

 

6.6 Analysprocessen 

Steg 1: Intervjuerna delades upp mellan oss och transkriberingen genomfördes i direkt 

anslutning för bästa återgivning av vad våra intervjupersoner sagt. Transkriberingen gjordes 

så ordagrant som möjligt men utan att lägga in för mycket pauser, betoningar eller 

upprepningar. Det var viktigt att båda skulle kunna läsa och förstå transkriberingen eftersom 

vi valde att göra detta steg enskilt. När transkriberingarna var klara skickade vi dem till 
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varandra och skrev ut dem så vi hade var sin uppsättning. Transkriberingarna lästes igenom 

flera gånger. Det medförde att vi blev väl bekanta med materialet. 

Steg 2: Analysprocessen fortsatte med att intervjuerna bearbetades enskilt genom att läsa 

igenom intervjuerna och finna betydelsebärande ord i varje textrad i de olika intervjuerna, 

finna initiala koder. Vi strök under och skrev upp betydelsefulla ord i marginalen i den 

transkriberade texten, den andre valde att färgkoda ord som det fanns något gemensamt kring 

för kommande eventuella teman. 

Steg 3: I enskilt arbete valde vi ungefär samma tillvägagångssätt, men med olika hantverk. 

Den ena av oss förde upp sina färgmarkerade initiala koder, meningsbärande ord, under 

eventuella temarubriker i ett word dokument. Den andre skrev upp sina initiala koder också 

under tänkbar teman i anteckningsform med papper och penna. Båda använde sig av möjliga 

temarubriker med en lista av koder i punktform under varje temarubrik. Varje 

meningsbärande ord markerades med intervjupersonernas initialer så att vi kunde se vilken 

intervjuperson koderna hörde till. 

Steg 4: Vi träffades flera gånger och jämförde våra enskilda analyser för att se vilka 

gemensamma teman eller mönster vi funnit. De olika koderna med eventuella temarubriker 

sammanställdes i ett gemensamt underlag. I en noggrann genomgång såg vi till att inget 

viktigt hade glömts bort. Vi förvånades positivt över att de nyckelområden båda funnit var 

påfallande lika. De utvalda citaten kontrollerades om de var lämpliga och passade inom utvalt 

temaområde. 

Steg 5: Vi diskuterade fram lämpliga temarubriker som passade till de utvalda citaten. Vissa 

temarubriker tog det lite tid att komma på lämpliga namn på. En temarubrik tog flera veckor 

att formulera. Utifrån temats innehåll visste vi vad vi ville få fram, men det var svårt att få till 

en passande rubrik utifrån det som var intressant med det gemensamma som funnits i de olika 

citaten. 

Steg 6: Slutligen i steg sex satte vi oss åter tillsammans och började skriva resultatanalysen. 

Resultatet av varje sammanställt tema beskrevs i en sammanhängande text. De citat som valts 

ut skrev vi en berättande text kring med en förklaring och ett förtydligande av citatets 

innehåll. Utformandet av texten kring citaten tog också tid för två oerfarna forskare som vi är. 
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6.7 Etiska överväganden 

I genomförande av insamlandet av material till en studie har forskaren fyra huvudprinciper att 

förhålla sig till. De fyra huvudprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Bryman, 2018; Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; 

Vetenskapsrådet, 2010). 

 

Informations- och samtyckeskravet uppfylldes eftersom lärarna redan innan 

intervjusituationen fick reda på studiens syfte, innehåll och frågeställningar genom våra 

kontaktpersoner. I och med att lärarna tackat ja till att delta i studien genom kontaktpersoner 

eller personlig kontakt via mejl var samtyckeskravet fullgjort. Lärarna fick ytterligare 

information om samtyckeskravet innan intervjun startade att trots samtycke var den frivillig 

och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun om de så önskade.  

Konfidentialitetskravet innebär att lärarna informerades om att deras namn, skola och 

kommun inte kommer att röjas i studien, vilket betyder att deras medverkan anonymiseras.   

Nyttjandekravet innebär att lärarna informerades om, att allt insamlat material i form av 

inspelade intervjuer och transkriberingar endast ska användas i den här studien. Efter godkänd 

uppsats raderas och förstörs allt material.  

I etiska lagar och riktlinjer står vilket ansvar forskaren har för kvaliteten i sin forskning.  

Forskaren har ett ansvar mot deltagarna och andra personer i samhället som kan dra nytta av 

resultaten i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

 

6.8 Trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning är frågor om validitet och reliabilitet inte lika nödvändig att gå in på 

menar forskarna. Validitets- och reliabilitetsfrågor kommer ursprungligen från den 

kvantitativa forskningen och begreppen är inte direkt överförbara på den kvalitativa 

forskningen. En studies reliabilitet ska i större utsträckning kunna kontrolleras av andra 

forskare, därför har validitetsfrågan ett större utrymme inom kvantitativ forskning. I kvalitativ 

forskning där intervju använts som metod är intervjusituation ett samspel mellan deltagare, 

forskare och intervjuperson samt att intervjusituationen är föränderlig och svår att granska i 

efterhand (jmf. Bryman, 2018; Dalen, 2015). I nämnda förklaring är det därför av stor vikt att 

alla delar som ingår i forskningsprocessen beskrivs detaljerat och korrekt. En annan forskare 

ska kunna följa de olika delarna som ett eget tänkt genomförande av den beskrivna 
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forskningsprocessen (Dalen, 2015). Dalen (2015) beskriver olika faktorer där validiteten 

spelar roll i kvalitativa intervjuer. Vår roll som forskare och behandling av vårt empiriska 

material kan ge validitet eller trovärdighet till vår studie. Våra egna ord utan referens är 

kursiverade i texten. 

1. I en kvalitativ studie har forskare en förutbestämd uppfattning eller förförståelse om 

fenomenet som ska studeras. Det kan påverka tolkningen av det insamlade empiriska 

materialet, därför är det viktigt att skriva fram den egna rollen i forskningen (Dalen, 2015). Vi 

var två stycken som genomförde studien, vilket kan ses som en fördel om jag som forskare blir 

ifrågasatt om min subjektivitet till det insamlade materialet. Vidare bygger den kvalitativa 

intervjun på samspelet mellan forskaren och informant. I mötet skapas intersubjektivitet, 

vilket innebär att informantens svar av upplevelser och förståelse av ett fenomen och 

forskarens tolkningar av svaren stärker validiteten (Dalen, 2015). Vi tyckte att intervjuerna 

gav rikligt med information. Informanterna var vältaliga och delade med sig av sina 

kunskaper, förståelse och praktiknära verksamhet. Vår uppfattning var att  lärarna var 

bekväma i intervjusituationen och ville dela med sig av sina erfarenheter. 2. Validitet kan 

diskuteras i urvalet av informanter och bör detaljerat redovisa vilka kriterier som ligger till 

grund för urvalet. Det är informanternas uppfattningar som ger oss det empiriska underlaget. 

Validitet kan diskuteras om metoden är anpassad till studiens syfte, problemformulering och 

att den har förankring i teorin. Intervjuerna bör spelas in och skrivas ner (Dalen, 2015). 

Informanter valdes utifrån studiens syfte. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vi 

använde underlaget till att bearbeta, tolka och analysera den nedskrivna texten. Validiteten 

handlar om den nedskrivna texten. 3. Under en intervju är det av betydelse att forskaren 

kommer med bra frågor och ger informanten tid att tänka och svara, vilket bidrar till att ge ett 

innehållsrikt material att arbeta med (Dalen, 2015). Våra två intervjuguider prövades på en 

klasslärare och en speciallärare för att kunna göra förbättringar i våra frågor. Röstmemo på 

mobiltelefon och ipad användes som inspelningsredskap samtidigt. Vi ville ha en backup om 

den ena inspelningen misslyckades eller att inspelningen blev dålig. När vi ställde en fråga 

gavs informanterna tid att tänka efter och inte stressa på med följdfrågor. 4. I tolkning av det 

empiriska underlaget är det av betydelse hur informantens svar har getts. Om informantens 

svar är tydliga och fylliga ger det forskaren en större möjlighet att finna samband och teman, 

då talar vi om tolkningsvaliditet (Dalen, 2015). De flesta av våra informanter gav långa och 

detaljerade svar. Om det empiriska materialet är bearbetat, tolkat och analyserat på ett bra sätt 

för läsaren det vill säga att läsaren tydligt kan följa de olika stegen i forskningsprocessen, då 
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talar vi om teoretisk validitet (Dalen, 2015). I beskrivningen av de olika stegen vill vi 

förtydliga forskningsprocessen för läsaren. 

Enligt Bryman (2018) är reliabilitet och validitet två termer som kommer från den kvantitativa 

forskningen. Bryman refererar till två forskare som anser att den kvalitativa forskningen  

behöver finna sina egna termer och det är möjligtvis bättre att använda sig av termerna 

trovärdighet och äkthet. 

 

 

6.9 Metoddiskussion 

Vi började med att diskutera fram syfte och frågeställningar. Syftet med studien är att 

undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar kring hur de organiserar, förbereder och 

anpassar för elever i matematikklassrummet och under de nationella proven i matematik i år 

3, 6 och 9 samt vad som påverkar att det blir det här stödet och anpassningarna. 

Därefter tog diskussionen vid om val av passande metod och mätinstrument för att samla in 

datamaterial. En forskare ska utifrån frågeställningen bestämma sig för vilken metod som är 

mest lämplig att användas sig av vid insamling av empiriskt material. Trost och Hultåker 

(2016) skriver att det nästan är en självklarhet att forskaren arbetar med att formulera syfte 

och frågeställningar innan valet av metod och mätinstrument bestäms. Det är syfte och 

frågeställningar som bestämmer om studien ska utföras som en kvantitativ eller kvalitativ 

metod.  

Val av metod beror på om forskaren genomför en kvantitativ eller kvalitativ forskning. I 

kvantitativ forskning kan forskaren som metod använda sig till exempel av enkäter eller 

experiment. I kvalitativ forskning använder sig forskaren av till exempel intervjuer. En  

intervju är ett samtal mellan två personer, där den ena personen ställer frågor och den andra 

personen delar med sig av sina tankar, åsikter, uppfattningar, erfarenheter och kunskaper om 

ett fenomen (Dalen, 2015). I en kvantitativ studie inleds oftast frågeställningar med hur ofta, 

hur många eller hur vanligt. I en kvalitativ studie handlar frågeställningarna istället om att 

förstå  människors sätt att uttrycka sig och hitta mönster i deras uppfattningar eller handlingar 

(Trost och Hultåker, 2016).  

Vårt val föll på att genomföra en kvalitativ studie med induktiv ansats. Vid datainsamling och 

dataanalys av kvantitativt material ligger tyngdpunkten på kvantifiering med deduktiv ansats 
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och vid kvalitativt material med ord med induktiv ansats (Bryman, 2018). I en deduktiv ansats 

utgår forskaren från ”teori till empiri” (s.26), alltså forskaren prövar teorin och generella 

påståenden med empiriskt material. I en induktiv ansats utgår forskaren ”från empiri till teori” 

(s.26), alltså forskaren drar slutsatser utifrån det empiriska materialet (Christoffersen & 

Johannessen, 2015) (jmf. också Allwood & Eriksson, 2017; Bryman, 2018; Fejes & 

Thornberg, 2014) 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att vara flexibla och fria under 

intervjun samt att kunna ställa följdfrågor för att utveckla och fördjupa intervjupersonens svar. 

Bryman (2018) beskriver tre olika former av intervjuer. I den strukturerade intervjun utgår 

intervjupersonen från en intervjuguide med tillhörande frågor och som ställs i den ordning 

frågorna står i intervjuguiden. I den semistrukturerade intervjun utgår intervjupersonen från 

en intervjuguide, men frågorna behöver inte ställas i den ordning de står. I den ostrukturerade 

intervjun utgår den som intervjuar från en frågelista eller från olika temaområden.  

Valet av att använda en kvalitativ metod och intervju lämpade sig bra för att få svar på syfte 

och frågeställningar. I en första kontakt fick lärarna information om studiens syfte och 

frågeställningar. Om tid och möjlighet hade funnits kunde vi också ha intervjuat rektorer, 

elever och vårdnadshavare. Det hade tillfört studien en ytterligare bredd att få ta del av deras 

erfarenheter och uppfattningar av stöd och anpassningar i skolans verksamhet. I vår studie 

användes intervju som huvudmetod, men den kan även användas som hjälpmetod vid andra 

metoder till exempel vid observation (Dalen, 2015). Observation hade varit en bra metod att 

använda sig av genom att delta och närvara i klassrummet för att observera hur stöd och 

anpassningar tar sig uttryck i matematikklassrummet och under nationella prov i matematik. 

Observation kunde ha använts som huvudmetod och intervju som hjälpmetod i vår studie. 

Observation innebär att forskaren kan samla in material i direkt observation av klassrummet 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Det finns för- och nackdelar med alla metoder. 

Nackdelar hos en metod kan uppvägas av fördelar hos en annan (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). 
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7. Resultat 

Här presenteras resultatet av vårt empiriska material. Analysen har lett fram till sex 

huvudrubriker med underrubriker. De sex huvudrubrikerna är: Stöd och anpassningar i 

matematikklassrummet, Stöd och anpassningar under nationella prov, Generella och 

individuella stöd och anpassningar under nationella prov, Förberedelse inför och under 

nationella prov, Känslor inför och under nationella prov samt Olika professioner och 

nationella provresultat.  

 

7.1 Stöd och anpassningar i matematikklassrummet  

Vårt empiriska material visar att stöd och anpassningar kan ske på organisations- grupp- och 

individnivå i matematikklassrummet. Det kan handla om  stöd och anpassningar med 

resurspersoner, olika arbetsformer eller individuella lösningar.  

 

7.1.1 Organisationsnivå 

På organisationsnivå kan stöd och anpassningar påverkas av olika faktorer hur lärande och 

undervisning utformas i matematikklassrummet. En faktor är fördelning av resurser. I år 9 har 

en lärare ansvar för matematikämnet i två klasser. I matematikklassrummet har läraren hjälp 

av en till lärare som är med som stöd i respektive klass.  

”Vi är två lärare ibland, alltså en resurs. Så de flesta lektioner jag har, är vi två 

vuxna. Jag har två klasser, två nior har jag, och vid alla tillfällen i den ena nian har 

jag det, utom en, och utom en i den andra nian har jag likadant, alltså alla utom en.”   

(lärare 10, år 9) 

Läraren berättar om hur skolan har organiserat så att det är en ökad vuxentäthet i klass-

rummen. Eleverna i de båda klasserna har tillgång till en extra vuxen på sina matematik-

lektioner förutom vid ett tillfälle varje vecka. En annan faktor handlar om samarbete mellan 

vuxna. En speciallärare berättar om att samarbete mellan pedagoger beror på hur väl de kan 

samarbeta för att finna organisatoriska lösningar, som kan vara att finnas med som stöd i 

klasser eller i smågrupper. 

”Det ser jätteolika ut beroende på hur bra de olika pedagogerna klarar av att 

samarbeta med varandra, och hur lång tid som finns att faktiskt samplanera. Men 

det är väldigt individuellt beroende på vilket driv och intresse man har av att ha ett 

samarbete. Det är väldigt styrt till person.” (speciallärare) 
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Citatet visar att samarbete inte alltid är så lätt. Avgörande faktorer som styr är tid tillsammans 

att planera eller de vuxnas intresse att vilja finna lösningar i matematikklassrummet. 

Specialläraren menar att avgörande faktorer är tid till samplanering och pedagogernas egen 

vilja och intresse att samarbeta för att finna organisatoriska lösningar i 

matematikklassrummet. 

 

7.1.2 Gruppnivå 

Tre lärare beskriver olika sätt att organisera för lärande och undervisning på gruppnivå. I det 

första klassrummet är det  räkning i matteboken som är i fokus. Specialpedagogen uttrycker 

att matematiken teoretiseras alltför snabbt. 

”Jag ser att lärare arbetar med konkret material för de elever som behöver det. 

Kanske inte riktigt i den utsträckning som man skulle önska på lågstadiet. Det blir 

ganska snabbt en teoretisering av matten tycker jag. Det blir mest i boken med 

papper och penna istället för att man arbetar konkret och att man förstår 

tillsammans. Åh…det här är en jättestor fråga.” (specialpedagog) 

I det andra klassrum använder sig en lärare och kollega av en modell i matematik-

undervisningen, som de arbetat fram. Modellen  bygger på att klassen är indelade i tre grupper 

á tjugo minuter. Läraren har gått från en traditionell undervisning med matematikböcker till 

en matematiklektion med mer variation. Läraren beskriver modellen som gynnsam. 

”Jag och min kollega har jobbat tillsammans sen nio år och jobbat fram den här 

modellen. Vi tycker att den verkligen gynnat oss och då kan  man också i de här 

stationerna nivågruppera dom så att man bemöter varje elev där de befinner sig. Då 

blir det färre elever som man har när man kör dom här stationerna. Vi har faktiskt 

gått mer och mer från en lärobok.” (lärare 3, år 3) 

Lektionen varvas med tre olika moment som gör att eleverna upprätthåller sin ork. Läraren 

beskriver att i den här modellen kan de anpassa för elever som behöver fler och andra 

utmaningar. Elever i svårigheter blir inte lika synliga, eftersom eleverna sitter med olika 

aktiviteter under matematiklektionerna. I det tredje klassrummet beskriver en annan lärare 

olika stöd och anpassningar där eleverna stödjs i sin kunskapsutveckling i 

matematikklassrummet och bidrar till ett gott lärandeklimat för alla elever. 
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”Vi delar dagligen in barnen i mindre grupper, vi puttar in små pauser här och där 

med lite gympa eller så. Vi förklarar svåra ord som addera till exempel. Vi har 

skärmar och öronproppar. Det är som en hel lista.” (lärare 4, år 3) 

Läraren har upprättat en lista på stöd och anpassningar som eleverna kan använda sig 

av i lärande och undervisning. För att skapa lugn och ro i matematikklassrummet 

delas eleverna in i grupper och rörelse används som avbrott i undervisningen. 

Läraren nämner också att matematiska begrepp förklaras som ett stöd för eleven vid 

arbete i lösning av matematikuppgifter. 

 

7.1.3 Individnivå 

I intervjuerna framkommer olika anpassningar som stödjer eleven i 

matematikklassrummet. Det kan handla om genomtänkt placering, pauser, anpassat 

läromedel, miniräknare, lässtöd vid matematikuppgifter och andra hjälpmedel som 

förekommer i matematik. Strategiprat är ett sätt som eleven kan få stöd i. En lärare 

berättar hur man i matematikundervisningen kan underlätta för elever att hitta 

strategier i exempelvis problemlösningsuppgifter.  

”Vi läser tillsammans och pratar litegrann om det här hur man kan ta sig an en 

textuppgift till exempel. Det blir ju en hel del strategiprat i det, hur gör man för att få 

ut ur uppgiften vad som är viktigt för att du ska kunna lösa den.” (lärare 5, år 6) 

Läraren beskriver samtalet som lika viktigt som läsningen så att även det blir ett lärande. Hur 

eleven ska förstå det den läser och se vad som är det viktiga i uppgiften. Lotsning är en annan 

form av stöd i matematikundervisningen. En annan lärare pratar om lotsning som ett 

härmande. Eleven ser hur den vuxne gör, härmar och lär sig.  

”I matematiken upplever jag att det är ett visst mått av härmande, att få strukturer 

på vilket sätt uppgiftstypen är lämplig att lösa. Då kommer man ju till begreppet 

lotsning där man kan lura sig att eleven kan mer än den egentligen kan för att den 

har blivit lotsad fram av en vuxen. Men när man är i inlärningsfasen så ser jag det 

som ett ganska kraftfullt verktyg att eleven över tid blir mer och mer självständig i 

sitt uppgiftslösande.” (lärare 10, år 9) 
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Läraren ser det som ett kraftfullt verktyg att leda eleven fram så att den blir säkrare och 

säkrare i sin lösning av uppgifter. Läraren är tydlig med att inte lura sig på att eleven har mer 

kunskaper än vad eleven faktiskt har. Samma lärare beskriver att en annan anpassning som 

används i matematikklassrummet är mer enskild tid med elever. 

”Anpassningar som jag använder är oftast kopplat till mer tid med elever, alltså att 

vissa elever behöver mycket enskild tid. och där jobbar ju vi med små grupper 

generellt, ca 17 elever, och då är det ju för att vi ska hinna med dem. ”  

(lärare 10, år 9)  

Läraren beskriver en organisatorisk lösning där eleverna är indelade i mindre 

grupper. Syftet är att det ska ges ett större utrymme för mer enskild tid med eleverna. 

En annan lärare beskriver ett strukturerat stöd där eleverna använder sig av 

individuella post-it-lappar under lektionerna. Några elever har behov av att kryssa de 

räkneuppgifter som de räknat. Läraren sätter rutor framför de olika uppgifterna 

medan andra bara behöver anvisningar om sidor de ska räkna. Andra elever klarar 

sig utan lappar med bara klassens instruktion. 

”På den ena lappen kan jag skriva såhär: sidan 2, uppgift två och tre, sen en ruta för 

bock. Sen på nästa rad står det sidan 2, uppgift fyra och fem, bock, sen kanske paus 

fem minuter med Ipad, bock. Just för de som har svårt att komma igång och hålla i.” 

(lärare 6, år 6) 

Citatet visar på en individuell anpassning för eleven, som också ska upprätthålla elevers 

motivation i matematikklassrummet. Elever behöver olika individuella lösningar på stöd och 

anpassningar för att stödjas i sina förmågor och kunna utveckla sina kunskaper. Lärare 

efterfrågar också speciallärarens kunskaper när de vill hitta individuella anpassningar för olika 

elevers behov. 

”Jag kan hjälpa till och titta på material och bra övningar, men på lågstadiet 

handlar det ju jättemycket om konkret material i anpassningarna. På mellanstadiet 

kanske man ser över läromedel mera.” (Speciallärare) 

Speciallärarens roll och uppdrag är här att vara ett stöd och en hjälp genom att finna lämpligt 

material för både undervisning och för enskilda elever i matematikklassrummet. 
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Sammanfattning 

I matematikklassrummet genomförs stöd och anpassningar på olika nivåer i skolans 

verksamhet. På organisationsnivå ser vi att resurser används för att organisera arbetet med 

tillgänglig personal och att förutsättningar för samarbete är beroende av tid och intresse. På 

gruppnivå kännetecknas arbetet i de olika matematikklassrummen både av räkning i 

matematikbok samt en effektiv utarbetad undervisningsmodell. På individnivå beskrivs hur 

eleven genom olika individuella lösningar stöds i sin kunskapsutveckling i matematik. 

 

 

7.2 Stöd och anpassningar under nationella prov 

De intervjuade lärarna har under flera år genomfört nationella prov med sina elever och är väl 

insatta i provens instruktioner samt vilket stöd och vilka anpassningar som gäller. Ibland kan 

det infinna sig en osäkerhet i vad som gäller angående stöd och anpassningar.    

”…..då frågar jag våran rektor. Och det har att göra med att jag är osäker på 

reglerna. Får man göra så här. Inte vad jag ska göra för det vet jag, utan mer får 

jag.” (lärare 4, år 3) 

I intervjuerna med lärarna visar det sig att vid osäkerhet rådgör lärarna med närmsta kollegor, 

speciallärare, specialpedagog eller rektor kring hur stöd och anpassningar på organisations-, 

grupp- och individnivå får genomföras under nationella prov i matematik. 

 

7.2.1 Organisationsnivå 

I intervjuerna kan man se att det finns en vana att organisera utifrån de förutsättningar som 

lärarna har. Tillgång till personal; resurser, speciallärare, specialpedagoger eller andra 

anställda avgör hur man kan organisera uppdelningen av elever under de nationella proven. 

Flera lärare pratar om att kollegiet sätter sig tillsammans och arbetar fram en organisation som  

passar elevgruppen som ska utföra proven.  

”Om det inte går att lösa med mig så där att jag går emellan, då måste det ju vara 

någon som ändå har kunskap om hur man hjälper till  i matten så att det blir 

likvärdigt och så…så att jag tänker att det kommer jag nog att få möjlighet till fast vi 

inte organiserat det ännu.” (lärare 6, år 6) 
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Läraren nämner vikten av att finnas med som den vuxne som känner eleven och kan stödja 

eleven i provsituationen samt att det finns förutsättning att organisera kring den lösningen.  

Andra faktorer som diskuteras på organisationsnivå enligt de tillfrågade lärarna är extra tid, 

elever som behöver sitta enskilt, lokaler, speciallärare, vikarier för lärare som vaktar under 

proven och mindre grupper. Specialpedagogen involveras under de nationella proven och 

sitter med en mindre grupp elever som annars kan skapa oro i klassen och som behöver pauser 

för att orka med att lösa uppgifterna. Speciallärare nämns annars inte i så stor utsträckning.  

Det kan i så fall vara där elever behöver sitta enskilt. Det är oftast elever som specialläraren 

även arbetar tillsammans med i vardagen. 

 

7.2.2 Gruppnivå 

De intervjuade lärarna beskriver olika stöd och anpassningar på gruppnivå. Anpassningar som 

genomförs är att man ser till gruppens sammansättning och hur eleven påverkas under provet 

av detta. Gruppklimatet är en avgörande faktor att klassen delas upp på olika sätt 

”Det ser väldigt olika ut från grupp till grupp. Förra året hade vi ganska kraftfulla 

anpassningar i sexan. En klass på sexton elever delades upp i tre grupper så det 

skulle vara lugn och ro och fokus på provsituationen. Och då försöker vi liksom ha 

planerat det veckorna innan provet.” (lärare 10, år 9) 

Lärare försöker se till att alla elever oavsett enskilda behov kan arbeta under sådana  

förhållanden att de ska ha maximal möjlighet att visa sina förmågor. 

 

7.2.3 Individnivå 

Lärare vet vad elever har för behov och förutsättningar och diskuterar anpassningarna i första 

hand med sina kollegor innan de meddelar rektor hur de tänker organisera kring eleverna. 

”Det är ju ändå vi som  känner eleven bäst på något vis.” (lärare 3, år 3) 

En annan lärare som är ansvarig för matematikämnet i två klasser ger också uttryck för att 

kännedom om eleven är viktigt under provsituationen. Läraren vill med tanke på det få 

möjlighet att närvara i båda klasserna för att kunna stötta enskilda elever. 

”Jag har två sexor som ska göra provet på samma tid. Jag hoppas att jag på något 

sätt ska kunna röra mig emellan, att man bara har en vakt, för jag tycker att 

genomförandet behöver vara så.” (lärare 6, år 6) 
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Läraren visar att elever kan behöva stöd under provet av en lärare som känner dem. Eleven 

ges det stöd som den behöver för att kunna visa sina kunskaper och förmågor. En lärare 

berättar om en problematisk situation som kan uppstå är att eleven har anpassningar i sin 

vardagliga matematikundervisning som den inte kan få tillgång till under provet på grund av 

det inte är tillåtet. Det kan gälla elever som behöver stöd i sin läsning, där man måste tänka på 

hur man muntligt läser en provuppgift. 

”Att man som vuxen sitter bredvid och läser högt, stryker under det viktiga, betonar 

extra mycket när jag läser. Det får man ju inte under ett nationellt prov. Jag får ju 

inte på något sätt leda barnet in i lösningar med mitt sätt att läsa.” (lärare 5, år 6) 

Läraren menar att det i en provsituation inte är tillåtet att leda eleven fram till ett svar genom 

sitt sätt att läsa och betona ord i provuppgiftens text. Det finns också elever som får 

anpassningar under proven som de egentligen inte behöver i sin vardag. Det är då kopplat till 

provångest. 

”Det kan ju hända. Någon gång vet jag att jag gjort så. Att de liksom har fått nån 

sorts anpassning för att inte behöva sitta i stora gruppen. Kanske sitta i lilla gruppen 

trots att de egentligen inte hör dit om man säger, att de får den anpassningen för att 

man vet att de får sån ångest.” (lärare 9, år 9) 

Citatet visar en lösning där elever får möjlighet att sitta i liten grupp som finns att tillgå i 

skolans verksamhet under matematiklektionerna och under nationella provens genomförande. 

Andra elever skulle inte klara proven utan anpassningar. En lärare säger att eleven med 

dyslexi, som läraren arbetar med, inte skulle klara av det rent läsmässigt. 

”Inte den här med särskilda behov. NEJ. Han skulle inte klara det. Då skulle han 

stupa på det. Han skulle inte göra sig själv rättvisa.” (lärare 7, år 6) 

Här är lässtödet en förutsättning för att eleven ska klara av att genomföra matematik-

uppgifterna i de nationella proven för att kunna visa sina kunskaper och förmågor. 

En annan lärare säger att elever som har en oro i kroppen inte skulle klara av 

provsituationen utan anpassningar.  

”Det skulle vara kaotiskt kan jag säga om vi inte anpassade. Om det skulle vara 

traditionellt sitta still i klassrummet under 40 minuter, göra prov. Det skulle inte 



35 

 

gå.” (lärare 4, år 3) 

 

Läraren berättar att en anpassning med paus behöver göras för att eleven eller 

eleverna ska kunna genomföra provuppgifterna. Pausen behövs för att kunna 

upprätthålla ork och koncentration. 

Sammanfattning 

Under de nationella proven genomförs stöd och anpassningar på olika nivåer. På 

organisationsnivå kan det handla om lösningar med resurspersonal, på gruppnivå att 

dela klassen och på individnivå enskilt stöd vid genomförande av provet. Om inte 

elev eller elever skulle få stöd och anpassningar under nationella prov skulle det 

minska förutsättningarna för eleven eller elever att visa sina kunskaper och 

förmågor. Det kan vara elever med och utan anpassningar i sin vardagliga 

undervisning. 

 

 

7.3 Generella och individuella stöd och anpassningar under 

nationella prov 

Lärarna är väl medvetna om vilka generella anpassningar som eleverna har rätt till. 

Lärarna ger inte en lika tydlig bild av hur individuella anpassningar utformas för 

eleverna. Lärarna vet att generella och individuella anpassningar får göras så länge 

det är elevens kunskaper som prövas.  

”Eleven med dyslexi får uppläst. Att få uppläst är ju tillåtet. Det är matematiken som 

prövas, inte läsningen.” (lärare 7, år 6) 

I matematik är lässtöd en generell anpassning och är tillåten eftersom det inte är 

läsförmågan som ska prövas utan matematikförmågan. I våra intervjuer framkommer 

att lärarna ger en enhetlig bild och har kunskaper om vilka generella anpassningar 

som får användas under de nationella proven i matematik. Generella stöd och 

anpassningar som lärarna i intervjuerna använder sig av är lässtöd som citatet ovan 

visar. En annan lärare nämner också lässtöd och ytterligare två andra generella 

anpassningar som är tillåtna. 
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”På nationella proven har de till exempel fått längre tid, eller att de har fått nån som 

kan läsa texten för dem om de hade svårigheter att läsa texterna…eller att de 

behövde sitta avskilt.” (lärare 8, år 6) 

Läraren berättar att eleverna har fått stöd och anpassning i provsituationen genom lässtöd, 

extra tid eller behov av att sitta enskilt. Vissa anpassningar som används i matematikklass-

rummet i ordinarie undervisning får inte eleven ta med sig under de nationella proven. 

”När man är i inlärningsfasen så ser jag det som ett ganska kraftfullt verktyg att jag 

som vuxen gör större delen av arbetet, och sen blir eleven mer och mer självständig. 

DEN typen av anpassning går ju inte att göra på ett nationellt prov, där ska ju 

eleven ha förstått vad den ska göra.” (lärare 10, år 9) 

Citatet visar att lärarens stöd är av tillfällig natur och endast får användas i den 

ordinarie matematikundervisningen. Om eleven är kvar i inlärningsfasen får således 

inte anpassningen göras, utan förhoppningsvis har eleven uppnått kunskaper och 

tränat sina förmågor så att de kan lösa provuppgifterna på egen hand. Lärarna 

nämner i mindre utsträckning individuella anpassningar. Det kommer oftast fram 

mellan raderna, i bisatser när lärarna beskriver andra saker. Individuella 

anpassningar som ändå används i matematikklassrummet och som eleven tar med sig  

under nationella prov är skärmar, öronproppar, små pauser eller förstorad text till en 

synskadad elev. 

”Jag hade även en elev som hade svårigheter med att texten var liten, så då 

förstorade vi texten och gjorde pappret större. Han hade inte förstorat annars, men 

då kunde han ju ta pauser under lektionerna. Så vi förstorade för att han skulle 

slippa kämpa sig igenom provet.” (lärare 8, år 6) 

Lärare tenderar att låta mer osäkra när de pratar om de individuella anpassningarna jämfört 

med de generella anpassningarna. Lärarna vill gärna förklara hur de tänkt och varför de gjort 

som de gjort. 

 

7.3.1 Anpassningar eller inte? 

Flera av lärarna pratar om att stöd och anpassningar måste vara så att man fortfarande mäter 

det som proven avser att mäta.  
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” Asså det är ju ganska tydliga instruktioner att provet inte får anpassas på sånt sätt 

att det inte mäter det som ska mätas. Och är det huvudräkning som ska mätas så 

kommer vi inte kunna använda miniräknare. Det är i alla fall min tolkning av det.” 

(lärare 10, år 9) 

Lärarna nämner också att anpassningar för lugn i klassrummet blir ett mindre behov under 

nationella proven. Själva provsituationen medför att det blir tystare och lugnare i 

klassrummet. Det blir en annan stämning. Elever som behöver hörselkåpor med ljud i 

vardagen har det inte alltid under proven. 

” Inte på nationella har vi inte behövt ha det. Jag har det till vardags en del som har 

ljud. Men det är inget de behöver under provtillfället för då är det tyst.”          

(lärare 7, åk 6) 

Det finns också elever som erbjuds anpassningar under nationella proven trots att de i sin 

vardagliga undervisning klarar sig utan. Då handlar det oftast om behov av att sitta enskilt 

eller i liten grupp på grund av koncentrationssvårigheter. 

”Det lugnet skapar man ju då för hela gruppen, när man tar bort de fyra elever som 

man vet kan skapa oro.” (lärare 6, år 6) 

Anpassningen att sitta enskilt förekommer just under proven för att eleven behöver få texten 

uppläst, vilket skulle störa klasskamraterna. Det kan också handla om behov av extra tid, och 

att man då inte vill att eleven ska störas av att klasskamraterna lämnar klassrummet.  

 

7.3.2 Anpassningar på gränsen 

Anpassningar på gränsen handlar om osäkerhet kring användning av konkret material, visuellt 

material på väggar samt kroppsspråk och muntligt stöd. Lärare uttrycker att man är mycket 

noga med att läsa läraranvisningarna och bedömningsanvisningarna i matematik. 

”Man är nog lite rädd för att göra fel och liksom få Skolverket…att de ska ha åsikter 

om vad vi gör. Eller att Skolinspektionen kommer och ställer frågor eller kommer 

med anmärkningar. Jag tror det ligger lite i det, för annars kan jag ju ändå tycka att 

jag jobbat skitlänge som lärare och är rätt säker på vad jag gör.” (lärare 5, år 6) 

Lärare uttrycker att de vill göra rätt och inte fel. Lärarna visar i sina svar att de inte alltid 

överens om vilka anpassningar som får finnas i klassrummet under de nationella proven. En 

speciallärare uttrycker bestämt att hon läst att konkret material får användas.  



38 

 

” Nu är det några elever som kommer att behöva konkret material att ha vid sidan. 

Jag har inte hunnit läsa vad som står i årets anvisningar, men man brukar ju få ha 

det med de här små.” (speciallärare) 

En annan lärare säger att det är precis tvärtom vad gäller fysiskt konkret material under 

proven.   

”Det är nån del där man får ha kladdpapper om man behöver rita små stjärnor eller 

cirklar eller så för att kunna räkna. Men annars får man inte ha konkret material.” 

(lärare 4, år 3) 

En lärare säger att visuellt material som sitter på väggar och bänkar, till exempel 

multiplikationstabeller, hundrarutor och tallinjer får sitta kvar under proven. 

” Man får inte sätta upp några nya hjälpmedel. Men man behöver inte heller plocka 

bort nånting från väggarna, sånt som brukar sitta uppe.” (speciallärare) 

En annan lärare säger tvärtom och hon säger bestämt:  

”Det ska ner!” (lärare 7, år 6) 

De fyra citaten ovan visar att det råder en viss tvekan kring hur anvisningarna till proven ska 

tolkas. Om konkret material får användas eller inte, om visuellt material ska sitta kvar eller 

plockas ner. Flera lärare tar också upp hur eleven kan ledas fram till ett svar genom att läsa av 

lärarens kroppsspråk eller att eleven kan avslöja svaret i en uppläst text.  

”….en del anpassningar som man gör kan bli på gränsen. När man till exempel läser 

en uppgift högt för ett barn beroende hur jag betonar orden så kan det hjälpa en 

elev. Om jag betonar addera, nu ska du addera, lägga samman. Då vet barnet att 

det är viktigt. Här är en uppgift där jag ska lägga samman saker. Eller subtrahera, 

dra ifrån, så där kan ju jag hjälpa ett barn alldeles för mycket. Så det är en 

anpassning som man får vara väldigt, väldigt försiktig med.” (lärare 4, år 3) 

” …det kan ju uppstå kroppsspråksfrågor som eleven läser av, där det blir så att jag 

väljer att just den här uppgiften där eleven läste av mitt kroppsspråk, den uppgiften 

bortser jag från, asså den poängen räknar inte jag.” (lärare 10, år 9) 

De två citaten visar att lärare är väl medvetna om hur lässtöd och kroppsspråk kan påverka 

den eller de förmågor som ska prövas. I avsnittet anpassningar eller inte kan vi se att lärare 

har olika uppfattningar om hur konkret och visuellt material får användas under nationella 
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prov. Några lärare uttrycker att vissa anpassningar kan vara på gränsen och att man måste 

tänka på hur man uttrycker sig i muntligt lässtöd och i sitt kroppsspråk.  

 

7.3.3 Har elever fått anpassningar så provet fått räknas bort? 

De flesta lärare svarar först bestämt nej på den frågan. Men det finns tillfällen då det hänt.   

Nyanlända elever har ibland fått göra proven om de vill, men har då ibland fått anpassningar 

som gjort att provet räknats bort. Detsamma kan gälla elever som man redan har beslutat ska 

gå om en årskurs. En lärare nämner också att det någon gång funnits en elev som bara suttit 

och stirrat under matematikprovet. 

”Då får man ju fråga: Vill du ha en miniräknare, och sen tar vi bort det provet och 

registrerar inte det resultatet.” (lärare 6, år 6) 

Specialpedagogen ser en fördel med att elever genomför de nationella proven även om man 

tänker räkna bort resultatet på grund av för mycket anpassningar.  

” Eleven bör få möjlighet att ändå genomföra nationella proven så att den är med i 

samtalet på rasten efteråt och inte känner sig exkluderad.” (specialpedagog). 

I de fall man låter eleverna göra proven trots att man kommer att räkna bort resultatet är det 

för att eleverna ska känna sig delaktiga. Specialpedagogen framhåller att det är viktigt att ett 

sådant beslut kommuniceras med rektor och vårdnadshavare i förväg. 

 

Sammanfattning 

Lärare är i stort sett säkra på vilka generella stöd eller anpassningar som får genomföras i 

samband med de nationella proven. Däremot säger de inte så mycket om individuella 

anpassningar. Alla lärare uttrycker att proven inte får anpassas på ett sådant sätt att de inte 

mäter det som ska mätas. Lärare uttrycker en viss tvekan om hur konkret material får 

användas eller om visuellt material får sitta kvar på väggarna. Lärare är medvetna om att talat 

språk och kroppsspråk kan påverka elevernas förmåga att lösa provuppgifter. Elever kan få 

delta med anpassningar, men att provresultatet då räknas bort. Det kan vara viktigt att eleven 

genomför provet ur delaktighetsfrågan. 
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7.4 Förberedelse inför och under nationella prov 

I en bred överblick ser arbetet med förberedelser påfallande lika ut i jämförelse mellan samma 

årskurser men också i jämförelse mellan årskurserna 3, 6 och 9. Samtliga lärare arbetar med 

att förbereda eleverna inför nationella proven. 

 

7.4.1 Provsituationen 

Några lärare började i god tid med att förbereda sina elever för provsituationen. En lärare för 

de yngre åldrarna började förbereda sina elever för de nationella proven redan i år 2. 

”Redan i tvåan faktiskt börjar vi att öva lite smått på att ha provsituation. Så det inte 

kommer som någon chock sen i februari mars i årskurs tre. Oj hoppsan hur gör vi i 

ett prov. Utan vi förbereder dom jättemycket. I det här att man ska sitta still under en 

period, sitta stilla och läs i lugn och ro, svara på frågor. Låta kompisarna vara för 

dom behöver sin koncentration.” (lärare 4, år 3) 

En annan lärare för de äldre åldrarna började förbereda sina elever för provsituationen i 

årskurs åtta. 

”Vi börjar oftast det arbetet redan i årskurs åtta när det kommer till de äldre 

eleverna så att de ska vara trygga i formen, hur provsituationen kommer att se ut.” 

(lärare 10, år 9) 

Flera lärare nämner att de jobbar med elevers beteende under nationella prov vilket är till 

exempel vikten av att visa respekt för andra och vara tysta. 

”Man har oftast gått igenom ganska mycket innan hur man ska göra på provet, det 

här med att man ger varandra respekt, man sitter tyst och man kan inte hålla på och 

prata för det stör och så.” (lärare 8, år 6) 

Alla lärarna menar att de tidigt vill börja förbereda eleverna så att provsituationen blir så 

bekväm som möjligt. Lärarna ser en vinst med att eleverna får öva för att avdramatisera 

provsituationen och förstå vad som krävs. 

 

7.4.2 Gamla prov  

Alla lärare använder sig genomgående av gamla icke sekretessbelagda prov eller enskilda 

provuppgifter som förberedelse. Lärarna går igenom olika moment till exempel hur uppgifter 

på nationella proven kan se ut och hur man löser dem.  
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”Några har vi kört upp på tavlan, några har de fått testa själva och några har vi 

kollat på Youtube och så. Det kan ske löpande till exempel när vi gör volym.”  

(lärare 6, år 6) 

Läraren använder sig av uppgifter från gamla prov i olika arbetsområden för att förbereda 

elever för provuppgiftens form. Flera lärare beskriver att de sparat gamla prov och berättar 

hur de använder dem på olika sätt. 

”Vi har ju mycket gamla prov som vi har sparat och där sekretessen är borta. Det 

gör vi redan från årskurs två.” (lärare 4, år 3) 

 

”Jag brukar kopiera upp dom så det ser ut som i en mattebok eller liksom så där. 

Dom är ju inte vana vid utseendet. Och sen så brukar vi testa att göra en del på den 

tid man har på sig. Vi övar med miniräknare och linjal för det finns ju delar som 

man kan använda miniräknare och linjal så dom känner att dom förstår det.”  

(lärare 5, år 6) 

 

”Det är ju att man arbetar med gamla prov. Att man går igenom och arbetar med 

dom så de får testa på hur det är. Det är väl så vi gör.” (lärare 9, år 9) 

 

” Vi gjorde många provsituationer innan. När jag hade årskurs trean, då gjorde vi 

många olika prov så när nationella proven kom så blev de lite såhär att; Jaha! Var 

det bara såhär! Vi gjorde gamla nationella prov och andra prov också, jag gjorde 

egna prov. De var ganska bekväma i provsituationen.” (lärare 8, år 6)  

Lärare vill förbereda eleverna på olika sätt så att de ska vara bekväma i provsituationen. När 

eleverna väl står inför provsituationen ska så mycket som möjligt vara förberett så att de vet 

vad som väntar. 

 

7.4.3 Bakar in provuppgifter i olika arbetsområden 

Flera lärare i år 6 uttrycker att de använder sig av provuppgifter från de nationella proven 

under hela året i olika arbetsområden, både som förberedelse och som test av kunskaper och 

förmågor. 

”Jag bakar in under hela läsåret.” (lärare 6, år 6) 
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”Om vi säger att vi arbetar med procent och så testar vi dom kunskaperna utifrån 

vad vi arbetat med, då kan jag lägga in en uppgift från ett gammalt nationellt prov 

och så talar jag om för barnen att det här är ett gammalt nationellt prov. Så här kan 

en uppgift se ut. Uppgifterna på nationella proven kan se ganska annorlunda ut, 

jämfört med det här övandet som man gör i matteböcker.” (lärare 5, år 6) 

Lärare använder sig också av provuppgifter från gamla icke sekretessbelagda prov för att visa 

på uppgiftens utseende och form samt pröva kunskaper även inom de ordinarie arbetsområden 

som eleverna arbetar med. 

 

7.4.4 Repetition 

Bland äldre elever finns ett kapitel i matematikboken som repeterar viktiga områden inför 

nationella prov.  

”Ja det är det ju. Det hära Genrepet. Vi är ju på den nu.” (lärare 9, år 9) 

Läraren beskriver att läroboken är uppbyggd så att vårterminen används till ett kapitel i 

matematikboken som kallas Genrepet. I det kapitlet gås alla arbetsområden igenom inför 

nationella proven. En annan lärare berättar att eleverna börjar repetera olika moment cirka tre 

veckor före provet. Då tänker läraren igenom vad eleverna behöver repetera och letar fram 

material. 

”Vilka olika moment finns det, vad har vi pratat om, vilka delar i läroplanen finns 

det och kanske vi gör två tre sidor som de får göra själva och sen går vi igenom 

tillsammans.” (lärare 6, år 6) 

Läraren beskriver att arbetsgången är att eleverna först arbetar själva med uppgifterna för att 

själva upptäcka vad som är befäst. Efter det momentet går sedan läraren igenom samma sak 

gemensamt med klassen. 

 

Sammanfattning 

Lärare vill skapa trygghet inför provsituationen och igenkännande av provuppgifter i 

nationella prov. Det gör vissa av lärarna genom att börja träna på provsituationer redan året 

innan för kommande nationella prov. Gamla icke sekretessbelagda nationella prov och 

provuppgifter tränas var för sig eller vävs in i pågående arbetsområde i matematik. Repetition 

av olika arbetsområden i matematik finns med som ett eget kapitel i matteboken eller så 

planerar lärare för egen repetition. 
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7.5 Känslor inför och under nationella prov 

Nationella prov medför att lärare, elever och vårdnadshavare upplever olika känslor. 

Känslorna kan både vara positiva och negativa. Därför är det viktigt att information och 

organisation kring proven fungerar och är tydlig.  

 

7.5.1 Lärares känsla 

De flesta lärare tycker att det känns bra med de nationella proven i matematik. En lärare 

uttrycker att hen gärna helst vill sitta med själv under proven, vilket kan vara svårt för 

ämneslärare med fler klasser. Läraren tycker att det är viktigt att finnas till hands för eleverna 

i provsituationen. 

” Jag VET vilka elever som behöver få uppgiften läst högt för sig och som behöver 

sättas på banan.” (lärare 6, år 6) 

Vissa elever behöver individuellt stöd för att känna sig trygga, och lärare känner ansvar för att 

detta ska kunna uppfyllas under proven. Flera lärare tar upp problemet att det är för många 

prov och att det går åt mycket tid till att förbereda och genomföra prov. Följande två citat 

visar på detta. 

”Det är ju generellt ett helt läsår som i princip faller bort på att det är väldigt 

mycket förberedelser för prov och genomförande av prov.” (lärare 10, år 9) 

” Det tar så mycket undervisningstid att sitta och göra de här proven! Det är så 

JÄTTEMÅNGA prov!” (speciallärare) 

Lärare uttrycker en viss stress att de nationella proven i matematik och i andra ämnen tar bort 

en stor del av undervisningstiden. Lärares stress och oro kan överföras till eleverna.   

En lärare menar att en lärares inställning till proven kan bidra till och öka elevernas stress och 

oro.  

”Om jag som pedagog signalerar att jag är stressad eller känner oro. Det sprids ju 

till eleverna så om jag själv är lugn å försöker avdramatisera mer än så kan jag inte 

göra.” (lärare 3, år 3) 

Läraren i citatet visar att lärare kan påverka eleverna både positivt och negativt med sina 

känslor.  

 



44 

 

7.5.2 Elevers känsla 

Alla lärare nämner att de märker av olika grader av ångest, stress och oro hos sina elever före 

och under de nationella proven.  

” Rent känslomässigt tycker många barn att det är skitjobbigt med nationella prov!” 

(lärare 4, år 3) 

Eleven kan vara trygg i den vanliga matematikundervisningen, men få ångest i en 

provsituation. Lärare känner ansvar för att elevernas oro och ångest minskas. 

”Då vill vi ju skapa en så trygg situation som möjligt, så att vi inte mäter vad de 

presterar på sin sämsta dag i livet. Det är ju ganska ointressant.” (lärare 10, år 9) 

Specialläraren säger att de elever som man minst tror ska drabbas av ångest är elever 

som har kunskaper och förmågor. 

”De ambitiösa eleverna brukar vara de som har mest, asså de man är minst orolig 

för brukar vara de som har mest prestationsångest inför proven. De har så höga 

krav på sig själva medans andra är så här nej det är ingen fara, ta det lugnt. De får 

man skruva åt lite.” (speciallärare) 

Här visas att alla elever som har ångest kanske egentligen inte behöver ha det. De 

som har kunskaper och kommer att klara proven bra oroar sig ändå, medan andra tar 

det med en klackspark. Det kan i sin tur möjligen vara ett annat sätt att dölja sina 

brister i en sorts hurtighet. Men det förekommer också att både elever och lärare 

känner en viss förväntan. Det blir på riktigt när proven kommer.  

”Det ska vara lite pirrigt!” (lärare 7, år 6) 

Stämningen i klassen är förväntan. Det känns stort att få göra riktiga prov. En lärare 

upplever att eleverna sällan uteblir från provsituationen.  

”Jag tycker att de har ett ganska starkt driv att göra det här provet upplever jag, så 

det är verkligen undantag. Det är nästan tvärt om, att föräldrar ringer och undrar 

om de verkligen ska skicka hit dom med 40 graders feber.” (lärare 10, år 9) 

Det finns en vilja och ett starkt driv hos eleverna att genomföra proven trots att de är sjuka. 

Elever i årskurs 3 uttrycker sig både negativt och positivt om de nationella proven. Till varje 

delprov ska en saga läsas med tillhörande bild att klistra upp. En lärare nämner att det här inte 

inspirerar eleverna. 
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”Det är lite barnsligt tycker dom. Dom tycker inte det är kul. De är mycket mer 

interaktiva.” (lärare 4, år 3) 

Läraren menar på att eleverna är vana med roligare material med omedelbara belöningar. 

En annan lärare säger att eleverna tycker att sagan har varit bra.  

” Dom tycker den har varit bra. Sen är det av stor betydelse hur man är som 

pedagog. Om jag tycker det här är jättebra å verkligen visar det med hela kroppen å 

min röst å hur jag lägger fram det här så är det betydelsefullt.” (lärare 3, år 3) 

Läraren menar på att det  är lärarens inställning som är av stor betydelse och bidrar till att 

eleverna blir positiva. 

 

7.5.3 Vårdnadshavares känsla 

En lärare uttrycker också vårdnadshavares oro. Deras oro kan gälla vad som händer om deras 

barn misslyckas, om barnet i så fall måste gå om en årskurs. 

”Några föräldrar är väldigt nervösa, om inte mitt barn klarar det här ska han gå om 

en klass.” (lärare 3, år 3)  

Lärare uttrycker att det är viktigt med information, till exempel föräldramöten, där man kan 

förklara nationella provens syfte och innehåll, visa hur proven ser ut och ge möjlighet att 

ställa frågor. 

”Jag skulle säga att 80 procent kom på mötet. Vi brukar inte ha så välbesökta möten, 

men nu när det handlade om denna specifika grej så var det välbesökt.”  

(lärare 4, år 3) 

Lärare upplever att det finns ett intresse för nationella proven hos vårdnadshavare. Välbesökta 

föräldramöten visar att information om nationella prov är av stor betydelse för föräldrar. 

Det kan ha sin grund i citatet ovan om föräldrars oro. Föräldrar vill ha mer kunskap om syftet  

med nationella prov och hur det påverkar deras barns skolgång.  

 

Sammanfattning 

Lärare vill skapa trygga provsituationer. Lärare upplever ett problem med att nationella prov 

tar mycket från annan undervisningstid i olika ämnen. Lärare är medvetna om att de kan 

överföra sin oro på eleverna. Vissa elever känner provångest. Det drabbar även elever som 

presterar bra i matematik. Andra elever känner sig motiverade när provperioden kommer. 
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Elever i år 3 tycker att proven både är roliga och tråkiga. Föräldrars oro består i att deras barns 

provresultat kanske betyder att barnet ska gå om en klass.  

 

 

7.6 Olika professioner och nationella provresultat 

I provresultatet kan vi utläsa olika professioners syn på konsekvenser av anpassningar i 

relation till likvärdighet, utvärdering av elevens kunskaper och förmågor, utvärdering av 

lärares undervisning samt hur elevers välbefinnande kan påverka provresultatet. 

 

7.6.1 Likvärdighet  

En av lärarna talar om att proven är viktiga för likvärdigheten i betygsättning mellan olika 

skolor i landet. Det får inte vara för stora skillnader i hur bedömningen görs.  

” Ska vi ha ett betygssystem måste det ha legitimitet.”  

(lärare 10, år 9) 

Läraren pratar vidare om att nationella prov kan vara bra för att lägga ribban för bedömning, 

men anser att proven är för omfattande. Proven skulle inte behöva göras på varje elev varje år, 

utan mer som ett nationellt insamlande av nivån för bedömning av elevers kunskaper. 

”Jag ser det som att det största skälet att ha nationella prov är 

likvärdighetsfrågan skolor emellan snarare än utvärderingen av 

kunskaperna hos enskilda elever.” (lärare 10, år 9) 

Här beskriver en matematiklärare sin syn på begreppet likvärdighet. Läraren förklarar att det 

är en fråga om likvärdighet som ska ligga till grund för att elever ska få liknande bedömning 

mellan olika skolor i Sverige. Bedömningarna får inte skilja sig åt. Lärare visar i intervjuerna 

att anpassningarna inte får påverka bedömning och betyg negativt. En elev får inte dra fördel 

av en  anpassning så att den genererar till ett högre betyg. Här kommer likvärdighetsfrågan till 

uttryck mellan elever. Lärare är överlag väl medvetna om vilka anpassningar som får göras i 

samband med nationella prov och att anpassningar inte får påverka förmågan som ska mätas. 

 

7.6.2 Elevers kunskaper och förmågor 

Lärare gav i sina svar uttryck för, att de visste om syftet med att de nationella proven skulle 

upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Lärarna tycker att provresultaten oftast speglar det de 

redan visste om eleven.  
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”Jag tycker inte att det varit så stor skillnad. Det bekräftar oftast det man visste 

innan.” (lärare 6, år 6) 

Ibland kan även provresultaten visa något helt annorlunda. En lärare uttryckte att ibland kan 

eleverna visa ett högre provresultat på nationella prov jämfört med tidigare resultat på andra 

prov. Så om det är någon skillnad så är det oftast att provresultatet är högre än den bedömning 

man gjort innan. 

”Men sen finns det ju elever som hamnar bättre än man trodde…….” (lärare 9, år 9) 

De båda citaten visar på att lärare både kan få en bekräftelse på att de har koll på sina elever 

men också det motsatta att elever har kunskaper och förmågor som eleverna inte tidigare 

visat. 

 

7.6.3 Lärares kvitto på sin undervisning 

Lärarna uttrycker ganska samstämmigt i intervjuerna att de ser nationella proven som ett 

kvitto på sin egen undervisning. Framförallt nämns det av lärarna i årskurs 3. 

”Jag använder nationella prov i matematik mycket för att de ska bli ett 

kvitto på mig. Har jag fått med allting innan jag släpper dom här nu i 

trean.” (lärare 4, år 3) 

Lärare uttrycker att både gamla prov som de övat på och de prov som eleverna utfört under 

provperioden utgör ett verktyg för att utvärdera sin egen undervisning.  

 

7.6.4. Provresultat beaktas vid betygssättning 

Sedan 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygsättningen. Ingen av lärarna 

tror att det kommer att förändra resultat och betyg eller hur man anpassar proven. Utan det är 

fortfarande elevens sammanlagda kunskaper som den visat i andra situationer som ska visa på 

elevens samlade kunskaper och förmågor. 

” Men att provresultatet ska väga tyngre än andra saker som eleverna har visat 

upp….min bild är att så som det är skrivet idag så är tolkningsutrymmet så stort så 

att det faktiskt inte kommer att göra någon större skillnad. Och jag tror egentligen 

inte att viljan finns att proven ska vara 100% styrande. Från nån part. Och då blir 

det här ju jätteknepigt när man säger att det ska betyda mer men fortfarande inte 

styra.” (lärare 10, år 9) 
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I citatet talar en lärare om tolkningsutrymmet i den nya skrivningen och grundviljan från alla 

parter är, att det mer ska vara ett stöd vid betygssättningen. 

 

7.6.5 Elevers mående 

Specialpedagogen har ändå en farhåga angående den nya skrivningen. Om eleven mår dåligt 

eller om något inträffar kring eleven under provperioden är specialpedagogen rädd att man 

inte kommer att våga bortse från provresultatet.   

” Man gör ju inte anpassningar för en elev som är jätteledsen. Man står ju varje år 

inför att det är nån elev som inte mår så bra den dagen och misslyckas. Ska det då 

spegla hela ens skoltid att man hade en skitvecka när man gjorde nationella prov i 

ett ämne? Det är deras kunskaper vi ska bedöma, inte hur de presterat vid ett enskilt 

tillfälle. ” (specialpedagog) 

 

Specialpedagogen utrycker att det står i läroplanen att man ska ta i beaktande elevens 

kunskap, och menar att eleven samlat på sig kunskaper och visat sina förmågor under mycket 

längre tid än under de enstaka provtillfällena i nationella prov.  

 

Sammanfattning 

Vi ser att elevernas resultat på nationella prov kan ta sig olika uttryck i skolans verksamhet 

beroende på vilken profession som uttalar sig. En matematiklärare relaterade resultatet till 

likvärdighetsfrågan mellan skolor och mellan elever. Anpassningar ska inte vara till fördel för 

betyget och äventyra betygssättningen. Provresultatet var inte någon nyhet att upptäcka elever 

i behov av särskilt stöd. Däremot kunde resultatet vara en överraskning att elever kunde visa 

på förmågor som de inte tidigare visat i matematikklassrummet. Elevers provresultat kunde 

vara mer ett kvitto för läraren att inte ha missa något moment i matematikundervisningen 

inför övergången till nästa stadie. Lärarna uttryckte att de inte tror att den nya skrivningen ska 

innebära något nytt och hur man anpassar, utan det fortfarande finns ett stort 

tolkningsutrymme. Det är elevens samlade kunskaper och förmågor som ska bedömas. 

Specialpedagogen uttryckte dock en oro för elevers resultat i förhållande till den nya 

skrivningen i fråga om att eleven kan ha en dålig dag och att resultatet på nationella prov 

särskilt ska tas i beaktande vid betygssättning. Specialpedagogen uttryckte att man inte 

anpassar för någon som är ledsen. Lärarna gav inte uttryck för att det var undervisningen som 

behövdes förändras och anpassas utifrån provresultaten.  
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8. Resultatdiskussion 

Våra frågeställningar i studien inriktar sig på vilket stöd och vilka anpassningar elever får i 

matematiklassrummet och under nationella prov samt vad som påverkar att det blir de här 

anpassningarna. Stöd och anpassningar är ett komplext begrepp i en komplex verksamhet 

vilket framkommer i våra intervjuer och i egna erfarenheter. I diskussionsavsnittet vill vi lyfta 

fram hur en skola för alla kan göras tillgänglig för alla elever men kanske främst för elever i 

behov av särskilt stöd i matematikklassrummet och under nationella prov i matematik.  

 

8.1 I matematikklassrummet   

I avsnittet tas följande områden upp i matematikklassrummet: Lärarens roll, uppgift och 

ansvar, Lärarens förhållningssätt, elev- och kunskapssyn, Skapa förutsättningar i lärande och 

undervisning samt Attityder, ångest och känslor i matematik. 

 

8.1.1 Lärarens roll, uppgift och ansvar  

I resultatet ser vi att lärare på egen hand och tillsammans med andra organiserar och planerar 

för stöd och anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå i matematikklassrummet. 

På organisationsnivå nämns ökad vuxentäthet och samplanering. På gruppnivå har en lärare 

tillsammans med sin kollega arbetat fram ett arbetssätt i matematik som visat sig ge goda 

effekter på elevers lärande. På individnivå används bland annat miniräknare, lässtöd och 

anpassat läromedel för att stödja elever i att utveckla kunskaper och förmågor. 

I matematikklassrum ska läraren kunna möta alla elevers olikheter, se olikheter som en 

tillgång (Lindqvist & Rodell, 2015) samt att det finns olika vägar att nå målen (Skolverket, 

2017). De olika professionerna som arbetar i skolan ska tillsammans utforma och genomföra 

en god undervisningsmiljö för elever i matematik. Det kräver samarbete och kunskaper att 

med de resurser som finns att tillgå kunna organisera arbetet på olika nivåer så att elever 

stimuleras till ett optimalt lärande. Kunskaper kan läraren få genom utbildning eller kollegialt 

lärande (Skolverket, 2014b). Skolinspektionen (2009) visar i sin granskning av olika 

matematikklassrum att lärare inte alltid har den kompetens som krävs och som är en viktig 

förutsättning för att få en god kvalitet i undervisningen. 

Läraren bör i sin utbildning vara utbildad i ämnes- och didaktiska kunskaper i matematik. 

Läraren behöver också tillägna sig kunskaper för att kunna möta elevers individuella behov 
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och förutsättningar i matematikklassrummet. Ett inkluderande förhållningssätt och arbetssätt 

är ett perspektiv som ser till mångfalden och elevers delaktighet (Skolverket, 2014b). Det 

betyder att läraren ska kunna sätta fokus på organisatoriska lösningar; dynamisk inkludering. 

Läraren ska ha goda kunskaper och förståelse för innehållet  i ämnet och vara en skicklig 

pedagogisk utövare, som kan konsten att undervisa; innehållsinkludering samt ha eleven i 

fokus; deltagande inkludering (Roos, 2015).  

Ett annat begrepp som används idag är begreppet tillgänglighet. Tillgänglighet innebär att 

skolan tar ansvar för att anpassa verksamhetens olika miljöer så den utformas och kan fungera 

för elever med olika funktionsvariation. Genom att skapa förutsättningar för elever att 

utvecklas och lära sig saker i ett socialt sammanhang är att i pedagogik och i fysisk miljö 

utforma stöd och anpassningar för att elever ska få förutsättningar att utvecklas och lära sig 

saker. Eleven ska känna och kunna vara delaktig i en inkluderad verksamhet i skolan (SPSM, 

2015). 

Inom ett sociokulturellt perspektiv ska lärarens kompetens, medvetenhet och skicklighet visa 

hur det matematiska innehållet kan medieras med intellektuella artefakter; språk och 

matematiska symboler och fysiska artefakter. I fokus står det matematiska innehållet, elevens 

behov av stöd och anpassningar i matematikklassrummet där eleven kan utveckla olika 

förmågor, färdigheter och kunskaper i ett socialt sammanhang (Säljö, 2015). 

 

8.1.2 Lärarens förhållningssätt, elev- och kunskapssyn 

I resultatet av analysen uttrycker lärare behovet av mindre grupper, för att skapa lugn och ro 

för elever. Det enskilda mötet med en vuxen som kan ”sätta på banan”, elever får hjälp med 

att läsa högt samt se till att eleven ”håller i”, vilket betyder att eleven orkar arbeta en hel 

lektion. Vi ser också att lärare ändå tänker att mycket kan ske i klassrummet med rätt 

förutsättningar. Lärare talar om hörselkåpor, skärmar och annat fysiskt undervisningsmaterial. 

Det framkommer ändå hos några lärare som vi intervjuat att fler vuxna är en tillgång eller 

mindre klasser är en fördel att kunna organisera olika lösningar i matematikklassrummet. I 

mindre utsträckning pratar lärare om matematikens innehåll och elevens matematikkunnande 

som bland annat innefattar utveckling av elevens kunskaper och olika förmågor.  

Undervisningens innehåll i matematik ska syfta till att ge utrymme för att träna och utveckla 

fyra kunskapsformer; förmågor, färdigheter, förståelse och förtrogenhet i ämnet. Dessa fyra 

kunskapsformer samspelar och ska fogas samman till en helhet (Skolverket, 2017). 
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Engvall (2013) beskriver och sammanfattar utifrån läroplanen fem specifika förmågor: 

”problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metod och beräkningsförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga” (s.42). Dessa förmågor ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla i matematikundervisningen enligt vår läroplan (Skolverket, 2017). En 

lärare ska således vara insatt i skolans styrdokument och vilket matematikkunnande eleven 

ska utveckla. Det ska synas i matematikklassrummet hur det matematiska innehållet tar sig 

uttryck i arbetssätt och arbetsformer. Lärare som har ett inkluderande förhållningssätt ser till 

elevernas individuella behov och varierar arbetssätt vilket också bidrar till ett lustfyllt lärande. 

(Skolinspektionen, 2009). Haug (1998) skriver om social rättvisa och demokratiskt 

deltagarperspektiv. I skolans verksamhet innebär det att elever ska kunna delta i gemenskap 

utifrån sina behov och förutsättningar. Läraren ska genom sitt förhållningssätt skapa 

förutsättningar för att alla ska kunna delta och utveckla sina förmågor, färdigheter och 

kunskaper. Skolinspektionen (2009) visar att lärare inte alltid har kunskap eller förmåga att 

utforma undervisning och lärmiljö så att elevens individuella behov tillgodoses. Eleven får 

inte förutsättningar att stöttas i sin utveckling av kunskaper och förmågor i matematik. Det 

kritiska perspektivet ser det som ett misslyckande att inte eleven får det lärande och 

undervisning som eleven har rätt till enligt våra styrdokument (jmf. Nilholm, 2007; SFS 

2010:800; Skolverket, 2017). 

Förändringen av elev- och kunskapssyn kan vi följa med införandet av nya läroplaner. Lärare 

har inte alltid haft lösningar på hur man ska kunna organisera verksamheten för att möta 

elevers individuella behov, elever i behov av särskilt stöd. Lösningar har varit att gruppera 

elever i olika segregerande lösningar utanför klassrummet (Lundahl, 2009). Skolan har lutat åt 

ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv där man ser elevens brister som individbundna 

(jmf. Nilholm, 2007; Persson, 2013). I rådande styrdokument ska skolan utveckla olika 

kommunikativa förmågor vilket innebär att arbetssätt och andra lösningar ska utformas och 

genomföras i lärande och undervisning (jmf. Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 2017).  

Skolinspektionen (2009) har i sin granskning av skolor påvisat att innehållet i matematik-

undervisningen varierar och inte är tillräckligt anpassad för att kunna möta elevers olikheter.  

Skolan har fått nya läroplaner men lärare har inte anpassat elevers lärande och sin 

undervisning till hur styrdokumenten ändrat sin syn på elevers matematikkunnande. Engvall 

(2013) refererar till forskare som har funnit att det på samma skola funnits olika läroplaner i 

olika klassrum. Skolinspektionen (2009) visar i sin granskning att det finns goda exempel på 
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matematikklassrum där undervisningen visar på god kvalitet. Lärarna har ett inkluderande 

förhållningssätt till elevers lärande och utformning av sin undervisning.  

Inom det sociokulturella perspektivet innebär det att lärare ska mediera intellektuella och 

fysiska artefakter i ett socialt sammanhang i matematikklassrummet för att utveckla elevens 

matematikkunnande (Säljö, 2015). 

 

8.1.3 Skapa förutsättningar i lärande och undervisning  

Specialpedagogen berättar om att i vissa klassrum har matematikboken en central plats i 

undervisningen. En annan lärare berättar om en genomtänkt undervisningsmodell. Det visar 

på att undervisning i olika klassrum kan se väldigt olika ut. I ena klassrummet sker en 

traditionell undervisning med genomgång och räkning i matematikboken och i det andra 

klassrummet har en gynnsam undervisningsmodell utarbetats genom kollegialt samarbete.  

Skolinspektionens (2009) granskning visade att elevens förutsättningar att utveckla kunskaper 

och förmågor i ett matematikklassrum är beroende av lärares kunskaper och kompetens inom 

matematikämnet och matematikdidaktik. Granskningen visade också att procedurräkning i 

matematikbok tog en stor plats. Det i sin tur visade på att andra förmågor inte fick utrymme 

utan fick stå tillbaka. 

Engvall (2013) skriver att kunskapssyn hänger ihop med den undervisningsmetod som läraren 

väljer att använda. Olika undervisningsmetoder sätter olika fokus på lärare och elever samt 

utvecklar olika kunnande och olika förmågor i matematik. Val av metod blir således av stor 

vikt vid utveckling av undervisning och lärande. Engvall skriver vidare att ny läroplan inte per 

automatik innebär att man ändrar undervisningsmetod som utgår från nya perspektiv på 

undervisning och lärande utan lärare fortsätter i gamla spår.  

Engvall beskriver utifrån Vygotskys perspektiv att språket som kulturellt redskap har stor 

betydelse för hur omvärlden medieras för en människa och för människans lärande. Engvall 

visar i matematikundervisningen att kommunikationen mellan lärare och elev medieras via 

språket och matematikens innehåll. Det är kvaliteten i undervisningen som visar på vad elever 

lär sig i matematik och hur de uppfattar sig själva som matematiker. Undervisning och lärande 

präglades under lång tid av räkning i matematikbok, eget arbete, utantillkunskaper och träning 

i att utveckla färdigheter. Socialt samspel hade en underordnad betydelse. En förändring i 

synen på undervisning och lärande kom i och med den sociala vändningen. Socialt samspel i 

undervisning och lärande fick en central plats (Engvall, 2013). I det sociokulturella 
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perspektivet sker det sociala samspelet utifrån ett historiskt sammanhang med kulturellt 

utvecklade artefakter som språk, symboler samt fysiska hjälpmedel (Säljö, 2015). 

Inom det sociokulturella perspektivet innebär det att lärare i undervisningen ska skapa 

förutsättningar för ett lärande i ett socialt sammanhang, mediera intellektuella artefakter; 

muntligt och skriftligt språk, matematiska symboler samt fysiska artefakter; konkret material 

eller andra hjälpmedel i relation till det matematiska innehållet (Säljö, 2015).  

 

8.1.4 Attityder, ångest och känslor i matematik 

I vår studie kom det inte upp något om attityder, ångest och känslor i den vanliga 

matematikundervisningen. Vi kommer ändå att visa på att delaktighet och utformning av 

matematikundervisningen påverkar elevernas attityder, ångest och känslor.  

Delaktighet har en central roll i våra styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2017). 

Delaktighet ses som en framgångsfaktor i elevers lärande och utveckling. Delaktighet  

påverkar elevernas motivation, självkänsla och välbefinnande. Många elever känner sig idag 

inte delaktiga i skolans verksamhet. Arbetet med att förbättra elevernas möjlighet till 

delaktighet i sin lärmiljö är ett utvecklingsområde i skolan. Delaktighet är också en fråga om 

likvärdighet i elevers utbildning (jmf. Skolverket, 2015; SPSM, 2015).  

Samuelsson (2005) har i en studie visat på hur olika attityder och känslor uppstått beroende på 

vilken matematikundervisning eleven har erfarenhet av. Nedan beskriver Samuelsson fem 

olika undervisningsklimat som kan påverka eleverna att utveckla negativa eller positiva 

känslor i relation till vilken undervisningsmiljö eleven befunnit sig i. 

1. Traditionell enskilt arbete i matematikboken där i stort sett endast räkning i matteboken går 

ut på att lära sig procedurer skapar negativa attityder. Undervisningen riktar sig bara till att 

utveckla ett fåtal förmågor. Ämnet matematik upplevs av eleverna som ensidig, fantasilös och 

tråkig.  

2. I matematikboken är symbolerna något abstrakt som medför att ämnet är till för de smarta.  

Undervisningsmiljön präglas av att elever bedöms och elever känner sig utpekade när de inte 

förstår. Undervisningen upplevs av eleverna som abstrakt och tävlingsinriktad. Det här gör att 

eleverna mår fysiskt dåligt. Eleverna känner obehag, skam och ångest. En undervisningsmiljö 

som visar på ämnets mångfald och där elever ser matematiken som ett språk, upplevs av 

eleverna som positivare och de tycker ämnet är lätt och roligt.  

3. En tredje undervisningsmiljö som framträder är den formella matematiken som innebär att 
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skrivna symboler i ett abstrakt ämne står i fokus och lärarens uppgift är att förklara och få 

eleverna att förstå begreppens innebörd och deras relationer. Det kan jämföras med den 

funktionella som har fokus på vardagsmatematik. Begreppslig förståelse och kunskap bidrar 

med att ämnet blir intressant och roligt.  

4. I en fjärde undervisningsmiljö förklarar och visar läraren genom laborativt material, 

vardagliga händelser samt bilder och kopplar detta till matematiska begrepp. Den 

undervisningen bidrar till en mer hanterbar och  större förståelse för matematiken. Eleverna 

blir mer positivt inställda till ämnet, tycker ämnet är roligt och intressant. 

5. En femte undervisningsmiljö kännetecknas av att eleven ska lära sig att använda 

matematikspråket. Elever diskuterar med sin lärare och utvecklar sitt matematikspråk att 

kunna förklara ord i matematiken med egna ord. Det bidrar till att eleven kan utveckla sin 

förmåga att argumentera och kommunicera.  

I matematikundervisningen ska läraren fundera över hur deras utformning av undervisningen 

kan påverka elevens känslor och attityder. Om man inte förstår utvecklar och känner eleven 

en negativ tilltro till sin förmåga i matematik. Elever kan känna att de bland annat får kramp i 

magen, stress, panik- eller skamkänslor. Däremot att förstå får eleverna att känna tilltro till sin 

förmåga att bli positivt inställd till ämnet (Samuelsson, 2005).  

 

Lärarens uppgift är att skapa undervisningsmiljöer i matematik vilket sker med stöd och 

anpassningar genom medierande artefakter; intellektuella och fysiska artefakter för att skapa 

en lärmiljö som genom sin utformning också medför ett positivt lärklimat (jmf. Engvall, 2013; 

Samuelsson, 2005; Säljö, 2015). 

 

 

8.2 Nationella prov 

I avsnittet tas följande områden upp om de nationella proven: Lärarens roll, uppgift och 

ansvar, Lärarens förhållningssätt, elev- och kunskapssyn, Skapa förutsättningar i lärande och 

undervisning samt Attityder, ångest och känslor i matematik. 

 

8.2.1 Lärarens roll, uppgift och ansvar  

Lärarna informerade i god tid elever och vårdnadshavare om de nationella proven i 

matematik. På en skola fick vårdnadshavare information genom ett föräldramöte redan i 

årskurs ett. På en annan skola gavs informationen under höstterminen i årskurs tre. 
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Vårdnadshavare informerades om provens syfte och innehåll. De fick se gamla icke 

sekretessbelagda prov och blev informerade om att gamla prov kunde hittas på skolverkets 

hemsida. Samtliga skolor skickade hem ett brev från skolverket. 

Vårdnadshavare i årskurs 3, 6 och 9 får information om de nationella proven genom brev. 

Brevet brukar skickas hem i samband med provens genomförande och finns på olika språk. 

Brevet och annan information hittas på skolverkets hemsida (Skolverket, 2019). 

Alla lärare vi intervjuade hade erfarenhet och deltagit under två eller flera nationella prov. I 

intervjuerna berättade lärarna vilket stöd och hur de anpassar för elever på olika nivåer under 

de nationella proven. På organisationsnivå kan hjälp tas av resurspersoner, speciallärare, 

specialpedagoger eller andra anställda. På gruppnivå kan klassen delas i mindre grupper om 

behovet finns. På individnivå kan elever få enskilt stöd vid läsning av matematikuppgifterna. 

Lärarna är väl insatta i vilka generella anpassningar de får göra och hur anpassningarna får 

göras under nationella prov. Lärarna nämner i mindre utsträckning individuella stöd och 

anpassningar. 

I läraranvisningarna för åk 3, 6, och 9 och på Skolverkets (2019) hemsida står vilket stöd och 

vilka anpassningar som får göras under nationella prov i matematik. Där står även att 

Skolverket (2019) inte kan ge individuella rekommendationer för enskilda elever. Stöd och 

anpassningar får ges i den utsträckning så länge det inte påverkar den förmåga som ska 

prövas. 

Lärarna säger i intervjuerna att elevernas resultat på nationella prov oftast inte visar något nytt 

som man inte redan visste om eleven. Ibland kan det vara tvärtom att elever visar förmågor 

som de inte visat under matematikundervisningen. Lärarna säger att provresultaten kan vara 

ett kvitto på att de arbetat och fått med alla moment i matematikundervisningen. 

Ett av nationella provens syfte är att upptäcka elever i behov av särskilt stöd och att kunna 

sätta in stöd och anpassningar för att eleven ska stödjas i sin vidare kunskapsutveckling och 

att undervisningen i matematik behandlat rätt kunskaper och förmågor (Lundahl, 2017). 

Bagger (2015) skriver att provresultaten både speglar elevernas kunskaper men också 

undervisningens kvalitet. För elever och lärare kan provresultatet vara  relaterat till prestation, 

att antingen vinner eller förlorar man något. Ett dåligt provresultat kan differentiera elever i 

tidig ålder och för lärare blir det mer en prestigefråga att undervisningen inte har varit av god 

kvalitet. Hirsh (2016) beskriver att provresultat bekräftar det man redan visste om elevens 

kunskaper, förmågor och eventuella behov av särskilt stöd. Några lärare tycker att nationella 
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provresultatet är ett bra analysverktyg på sin egen undervisning och utifrån ett lägre resultat 

förändrar lärare arbetssätt relaterat till mål och kunskapskrav i läroplanen vilket även stödjer 

elevens lärande. 

I det sociokulturella perspektivet ska lärarna skapa förutsättningar för lärande och 

undervisning så att de nationella proven integreras med övrig matematikundervisning. 

Matematikundervisningens enda motiv kan inte enbart inriktas på proven utan måste ses som 

en del av hela undervisningen i matematik. Lärarna ska förbereda så att både elevernas 

kunskaper, förmågor, attityder och känslor utvecklas i matematikklassrummet (jmf. Engvall, 

2013; Samuelsson, 2005). 

 

8.2.2 Lärarens förhållningssätt, elev- och kunskapssyn 

I några intervjuer framkommer att lärare tidigt börjar förbereda och träna inför nationella 

prov, i vissa fall redan så tidigt som i årskurs 2. Hos äldre elever i årskurs 9 brukar det finnas 

ett repetitionskapitel eller så repeterar man några veckor innan. En lärare nämnde att 

uppgifterna valdes ut från nationella prov som hörde till det arbetsområde som 

matematikundervisningen handlade om. 

I matematikundervisningen finns det olika motiv som kan styra lärares val av innehåll. 

Lärarens val av innehåll är inte alltid kopplat till vilket lärande och kunnande som matematik-

undervisningen är ämnad att syfta till (Engvall, 2013). Om läraren väljer att använda 

nationella prov i syfte att förbereda och göra eleverna bekväma i provsituation och med 

uppgifter får eleverna signaler om att innehållet i matematikundervisningen är att träna inför 

nationella prov. De verkliga motiven blir av underordnad betydelse. Lärarens val av 

matematiskt innehåll och vad läraren väljer att fokusera på skapar uppfattningar hos eleven 

vad matematik är samt vad lärande och kunnande innebär i matematikklassrummet (Engvall, 

2013). 

I valet av matematiskt innehåll är det av stor vikt vad lärare har för kunskaper och förståelse 

för hur elever ska utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter i matematikundervisningen 

samt attityder och känslor till ämnet (jmf. Engvall, 2013; Samuelsson, 2005). Det finns inte 

bara ett motiv utan flera motiv som en lärare ska ta ställning till. Nilholm (2007) menar att en 

lärare behöver ta ställning till olika dilemman som kan uppstå i undervisningen och att det 

inte är någon lätt uppgift att lösa.  
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En anpassning som lärare nämner är att vissa elever behöver sitta enskilt under proven. Vissa 

behöver det för sin egen skull. Eleverna kanske inte kan koncentrera sig och de kanske 

behöver ta pauser. Det kan också vara för att eleven behöver lässtöd vilket medför att andra 

elever skulle störas. Om lösningen är tillfällig brukar elev och vårdnadshavare informeras som 

ser positivt på lösningen. 

En provsituation kan innebära att det inte går lösa ett problem som uppstår i klassrumsmiljön 

och andra lösningar måste införas. Forskare beskriver hur olika lösningar kan påverka elevens 

uppfattning om sig själv i olika lärmiljöer. En lärare kan välja att se på elevens brister som 

individbundna eller att bristerna uppstår i mötet i olika lärmiljöer. Valet av perspektiv kan 

avgöra om eleven känner sig stigmatiserad eller delaktig i olika lösningar (jmf. Haug, 1998; 

Nilholm, 2007; Persson, 2013). 

I ett klassrum där proven blir en separat företeelse ser eleverna ingen mening med proven 

samt att lärare och elever i en provsituation kan känna stress eller andra negativa känslor. I ett 

sociokulturellt perspektiv är det lärarens skicklighet att med intellektuella och fysiska 

artefakter förmedla matematikens syfte och innehåll kopplat till proven som kan få eleven att 

förstå provens mening och syfte. Det kan medföra att elevernas attityd och känslor till ämnet 

också blir mer positiva (jmf. Engvall, 2013; Samuelsson, 2005; Säljö, 2015).  

Inom ett sociokulturellt perspektiv kan provresultatet också innebära att lärare utformar nya 

arbetssätt och arbetsformer utifrån vad läroplanen säger om kunskaper och förmågor i ämnet 

matematik. Lärarna tänker på hur de kan mediera intellektuella och fysiska artefakter till det 

matematiska innehållet och i ett socialt sammanhang (Säljö, 2015).  

 

8.2.3 Skapa förutsättningar i lärande och undervisning  

I intervjuerna kan man se att i de yngre åldrarna tränar man mer på nationella prov än hos 

äldre. Bland de äldre eleverna väver en lärare in vissa nationella uppgifter under året i  det 

arbetsområde klassen arbetar med. En lärare nämner att elevernas  provresultat var ett kvitto 

på lärarens egen undervisning, att de arbetat med rätt saker i undervisningen.  

Nationella prov ska så långt som möjligt vara ett naturligt inslag i undervisningen. Elev och 

lärare kan använda proven i ett formativt syfte. I proven kan man fånga elevens styrkor och 

svagheter eller läraren kan få syn på styrkor och svagheter i sin undervisning. Lärare kan 

stimuleras till att utveckla sin didaktik i matematik (Skolverket, 2014a). 



58 

 

De nationella proven har både en summativ och en formativ funktion och diskussionen har 

varit vilken av funktionerna som i första hand ska gälla. Dilemmat har varit om det ska vara 

bedömning av lärande eller ska det vara bedömning för lärande (Lundahl, 2009). På 

skolverkets hemsida finns gamla prov och till nationella proven finns material till exempel 

själv- och kamratbedömningar att använda sig av i formativt syfte vilket bidrar till att stärka 

eleverna i sitt lärande (Skolverket, 2014a). 

Det som framförs som kritik mot användning av de nationella proven är att de endast visar 

elevens kunskaper vid ett tillfälle. I bedömning av elevens kunskaper måste eleven få 

möjlighet att visa sina kunskaper vid andra tillfällen och på fler än ett sätt (Björklund 

Boistrup, 2013). En annan kritik som framförs bland yngre elever är att om en elev presterar 

dåligt på proven i matematik bedöms eleven som lågpresterande. Det kan innebära att läraren 

får låga förväntningar på eleven och att eleven börjar ifrågasätta sin förmåga i matematik 

(Bagger, 2015). 

Det lärarna ger uttryck för i intervjuerna är att nationella prov tar mycket tid. Lärare menar på 

att det i förberedelse av prov försvinner mycket tid till att lära känna provets utformning och 

innehåll i frågorna. För lärares egen del försvinner mycket av tiden till att förbereda, 

genomföra samt till efterarbete av nationella prov, vilket tar fokus från andra ämnen och 

planering (Hirsch, 2016). 

Lärare nämner också att eleverna inte skulle klara sig utan anpassningar under nationella 

prov. De undrar vad som skulle hända om man tar bort lässtödet i matematikuppgifterna, hur 

en elev ska kunna hålla fokus om eleven inte får sitta avskilt, ha hörselkåpor i klassrummet 

eller inte få tillgång till sin hundraruta. 

Likvärdighetsfrågan finns det flera aspekter av. En aspekt som en av lärarna nämner är 

likvärdigheten skolor emellan och mellan elever. En annan aspekt som inte nämns i resultatet 

är att enligt vår läroplan (Skolverket, 2017) betyder likvärdighet att alla inte behöver göra på 

samma sätt utan det finns olika vägar att nå kunskaper. Lärande och undervisning måste se till 

elevers olikheter: ”I det arbetet är det viktigt att läraren anpassar bedömningssituationerna för 

att ge alla elever möjlighet att visa vad de kan. Det går inte att kräva att alla elever ska göra på 

samma sätt. Bedömningsformerna kommer att se olika ut beroende på den enskilda elevens 

behov och förutsättningar” (Skolverket, 2014b, s.15). Likvärdighetsfrågan blir ett dilemma i 

provsituationen. Likvärdighet mellan skolor kontra likvärdighet i att ge elever stöd i 

provsituationer. Lärarens agens kan antingen vara att välja test- eller stöddiskursen i 
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provsituationen (Bagger, 2015). Nilholm (2007) menar på att lärare hela tiden har att ta 

ställning till olika dilemman som uppstår i olika undervisningssituationer. Ett dilemma 

Nilholm (2007) nämner är brist kontra olikhet. Eleven riskerar i en provsituation att 

exkluderas på grund av sina brister, att lärare på grund av testdiskursen känner sig tvungen att 

välja provets likvärdighet före elevens likvärdighet att få stöd och anpassningar i 

provsituationen. 

 

Det sociokulturella perspektivet beskriver lärandet som ett samspel mellan lärare, elev och 

artefakterna språket; talat och skriftligt språk och olika fysiska redskap. Ett sociokulturellt 

lärande förutsätter att alla tre faktorer samverkar. Det går inte att ta bort någon faktor. Då kan 

inte eleven utveckla sina kunskaper optimalt i olika lärmiljöer (Säljö, 2015). 

 

8.2.4 Attityder, ångest och känslor i matematik 

I lärarnas svar om hur eleverna upplever proven kan man se att eleverna upplever ångest men 

också att det finns motivation och en förväntan inför proven. En orsak till att lärare förbereder 

inför proven är att de vill minska stressen hos elever. Förberedelse kan ses som en form av 

anpassning för att bland annat minska på stress och ångest inför provsituationen. Det 

framkommer att lärare känner stress av att nationella prov tar mycket tid från annan 

undervisning, både i matematik och i andra ämnen.  

Elever kan känna sig stressade inför prov och har svårt att sova kvällen innan. Elever kan 

också  känna stress för att det är något som står på spel (Bagger, 2015). Provångest kan 

innebära att mätningen inte visar vad eleven har för kunskaper och förmågor (Bagger, 2015).  

I provsituationer kan elever känna sig stressade, vilket gör att de inte kan visa sina förmågor i 

matematik. Det här gäller även högpresterande elever (Ramirez m.fl., 2015). Ångest kan 

påverka arbetsminnet negativt och därmed prestationerna i matematik (Moore m.fl., 2015) 

Hirsh (2016) visar också på i sin undersökning att elever påverkas negativt av prov där något 

står på spel. Elevers ängslan och stress för prov påverkar deras välbefinnande vilket leder till 

att eleverna tappar lusten att lära sig saker. Ett fåtal elever kan även blir motiverade av prov 

där något står på spel. Lärare kan också bli stressade och känna oro av att proven tar mycket 

tid av förarbetet, genomförande och efterarbetet och annat blir lidande som påverkar annan 

undervisning. Hirsh refererar till en studie som visar på att ängslan och oro för prov hos 

eleverna kan medföra att eleverna glömmer sånt som de faktiskt kan. Ängslan och oron leder 

till ett sämre provresultat. Det innebär att eleverna inte visar sina riktiga kunskaper.  
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Sjöberg, Silfver och Bagger (2015) skriver att ångest och stress orsakas av att inte förstå, 

känslan av att vara dålig, vara bland de sista på provet och känna sig svikna av läraren när de 

inte får hjälp under provet. Ångesten och oron resulterar i ett dåligt provresultat. 

I ett sociokulturellt perspektiv ska förberedelse inför nationella prov vara en del av 

matematikinnehållet. Lärarna ska i sin förberedelse visa på hur eleven kan få stöd och 

anpassningar i provsituationen. Provsituationen ska utformas som en lärandesituation och få 

eleven att känna sig trygg. Lärmiljön i matematik ska utformas så att positiva känslor infinner 

sig (jmf. Engvall, 2013; Samuelsson, 2005; Säljö, 2015). 

 

 

8.3 Slutsats 

Stöd och anpassningar genomförs på organisations- grupp- och individnivå både i 

matematikklassrummet och under nationella prov. Lärare är väl insatta i vilka generella 

anpassningar som är tillåtna under nationella prov. Lärarna berättar att eleverna får ta med sig 

sitt stöd och sina anpassningar som de har i klassrummet under nationella prov så länge stödet 

och anpassningarna inte påverkar den förmåga som ska prövas. Det är en likvärdighetsfråga 

skolor och elever emellan.  

Stöd och anpassningar som lärarna nämner är öronproppar, skärmar, sitta enskilt eller lässtöd i 

matematikuppgifterna. Flera lärare är medvetna om att deras kroppsspråk och deras sätt att 

läsa kan leda eleven till rätt svar. Tveksamhet finns hos några lärare om eleverna får ha 

tillgång till konkret material eller om visuellt material får sitta kvar uppe på väggarna under 

nationella proven. 

Några lärare nämner olika arbetssätt och arbetsformer som de använder medvetet som ett stöd 

och anpassning i elevernas  kunskapsutveckling i matematik. Lärarna pratar mindre om  

anpassningar i lärande och undervisning i relation till språk och muntlig interaktion, sociala 

aktiviteter samt hur dessa kan bidra till ett möjligt lärande. Lärarna pratar inte i lika stor 

utsträckning om hur de kan utveckla undervisningen utifrån provresultatet på nationella prov. 

Någon lärare nämner att provresultaten mer är till för att se, att alla moment i matematik är 

genomgångna. Provresultatet säger heller inte så mycket nytt om elevens kunskaper och 

förmågor utan mer bekräftar det man redan visste innan. 
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Det som kan påverka provresultatet negativt är ångest, stress och oro. Elever som i vanliga 

fall inte har stöd och anpassningar kan behöva det i provsituationen på grund av stress och 

oro. I förberedelser av nationella prov vill lärare skapa en trygg provsituation. Lärare kan i 

omsorg när eleven inte kan prestera på grund av att eleven inte förstår, känner stress eller 

andra orsaker ge eleven stöd och anpassningar, men räknar då inte med provresultatet. 

Lärarna tror inte att den nya skrivningen kommer att påverka elevernas möjligheter till att få 

stöd och anpassningar under nationella prov, tolkningsutrymmet är stort. 

 

Elever klarar sig inte utan stöd och anpassningar i sin kunskapsutveckling. I tidigare forskning 

och i teoretiska utgångspunkter ser vi att lärares kunskap och förståelse för stöd och 

anpassningar handlar om så mycket mer än bara den fysiska miljön. Det handlar om hur väl 

det matematiska innehållet, elevers matematikkunnande, intellektuella och fysiska artefakter 

medieras i ett  socialt sammanhang samt hur det påverkar eleverna till ett positivt lärande och 

är ett stöd i elevens kunskapsutveckling.  

 

 

8.4 Kunskapsbidrag 

I vår roll och i vårt uppdrag som speciallärare i matematik ska vi med vår kunskap, förståelse 

och kompetens bidra till skolutveckling. Som speciallärare i matematik ska vi kunna visa hur 

olika teorier och olika specialpedagogiska perspektiv kan påverka hur en trygg och positiv 

lärandemiljö kan utformas för att elever ska utveckla sina kunskaper och förmågor.  

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande ska elever stödjas i sin matematikutveckling. 

Lärare ska ha kunskaper i sitt ämne och en didaktisk förmåga att kunna förmedla olika 

medierande faktorer. I lärande och undervisning kan det vara att förmedla fysiska och 

intellektuella artefakter i ett socialt sammanhang i utveckling av elevens förmågor och 

kunskaper. Det matematiska innehållet, arbetssätt och arbetsformer ska utveckla elevernas 

matematikkunnande samtidigt som innehållet i matematikundervisningen påverkar eleven till 

en positiv inställning till matematikämnet. Nationella prov ska integreras och vara en naturlig 

del av matematikundervisningen.  

 

Elever i behov av särskilt stöd har rätt till stöd och anpassningar både i 

matematikklassrummet och under nationella prov i matematik. Elever klarar sig inte utan 
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stödet och anpassningarna. Stödet och anpassningarna behövs för att stödja elever i deras 

kunskapsutveckling och i deras välbefinnande i matematik . 

 

Vår roll och vårt uppdrag som speciallärare i matematik är att stödja rektor, arbetslag och 

lärare, i hur stöd och anpassningar kan utformas och bidra till god kvalitet i lärande och 

undervisning samt till elevers välbefinnande på organisations-, grupp- och individnivå. 

 

 

8.5 Vidare forskning 

Vi tycker att en intressant utveckling av studien skulle vara att intervjua rektorer, elever och 

vårdnadshavare för att se om lärarnas bild stämmer av hur stöd och anpassningar i matematik 

tar sig uttryck på organisations-, grupp- och individnivå i matematikklassrummet och under 

de nationella proven. 

  

Observation skulle vara en annan metod att använda sig av i de olika matematikklassrummen 

hos de lärare vi intervjuat, för att se hur stöd och anpassningar förmedlas i klassrummet i den 

praktiknära verksamheten. I observation skulle vi kunna undersöka hur det syns i lärande och 

undervisning, hur det matematiska innehållet förmedlas via språket och fysiska artefakter 

samt hur samspelet tar sig uttryck. Vi skulle också kunna observera hur elever påverkas i 

lärande och undervisning av lärares attityd, kroppsspråk och sätt att prata i matematik- och 

provsituationer. Med vårt insamlade empiriska material tillsammans med en komplettering av 

intervjuer med elever och vårdnadshavare samt observationer i klassrummen skulle ge en mer 

enhetlig och utförligare bild av hur stöd och anpassningar tar sig uttryck i 

matematikklassrummet och under nationella prov i matematik.  

 

En annan intressant frågeställning som dök upp var när lärare uttryckte att alla nationella prov 

i alla ämnen tar mycket tid av annan planering och undervisning. Då ställer vi oss frågan hur 

det i sin tur påverkar elever i behov av särskilt stöd i matematik, som behöver tiden till att 

utveckla sina kunskaper och förmågor.  
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Bilaga 1 

Vi kommer att intervjua dig om din matematikundervisning, hur du ser på stöd och 

anpassningar inom ämnet samt stöd och anpassningar kopplat till nationella provet i 

matematik. 

Intervjuguide lärare:  

Berätta lite om dig själv! Hur länge har du arbetat som matematiklärare? Vad har du för 

utbildning? Vilken åldersgrupp arbetar du med? Är du klasslärare eller ämneslärare? Vilka 

ämnen arbetar du med just nu? Har du medverkat under flera nationella prov? 

Hur ser det ut på din skola? Har du tillgång till tvålärarsystem, resurs, speciallärare? 

Hur ser du generellt på genomförandet av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i matematik? 

Hur informeras föräldrar och elever om de nationella proven? 

Ligger de nationella proven i rätt årskurs?(Jämför med höstterminen i åk 2, 5 eller 8?) 

Vilka olika anpassningar kan du säga att du använder för dina elever i din vardagliga 

matematikundervisning? 

Hur delaktiga är eleverna i utformandet av anpassningarna? Är föräldrarna delaktiga? Är de 

informerade? Är anpassningarna dokumenterade, och i så fall hur? 

Får dina elever samma anpassningar under nationella proven som de har i sin vardagliga 

undervisning? 

 I så fall, vilka anpassningar kan det handla om? 

Händer det att anpassningar eleven har tas bort pga. anvisningarna i lärarinformationen? 

Gör du samma förberedelser och anpassningar för hela gruppen? 

Hur förbereder du för elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd? 

Vem har huvudansvaret och hur organiserar du/ni för anpassningar i er organisation? 

Kollegiala diskussioner kring anpassningar inför och under NP? 

Vad gör du för förberedelser generellt för klassen inför nationella proven? 

Varför gör du dessa förberedelser? För din skull? Elevens skull? Vad tycker eleverna om 

proven/stämningen ?Ångest, förväntan, för- och eftersnack? Hur påverkar de nationella 

proven elevers självkänsla – positivt, negativt? Arbetar du medvetet under terminen för att 

förbereda eleverna inför nationella proven ?Hur påverkar de nationella proven din 

undervisning (gamla prov, särskilda övningar, repetition etc.)  

Kan du beskriva hur ni organiserar kring nationella prov och anpassningar?  

Enskilt, kollegialt? Info till föräldrar och elever vid anpassningar och hur de kan påverka 

kunskapskrav eller betyg? Reaktion föräldrar, elev 

Kan du beskriva generellt din uppfattning av anpassningar vid nationella prov i matematik? 

Generella anpassningar, förlängd provtid, provtid delas upp på olika tillfällen, texten 

förstoras, enskilda anpassningar i provsituationen. 
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Kan du beskriva hur en provsituation i matematik kan se ut för en elev som får anpassningar? 

Eget rum, konkret material, förlängd provtid, upplästa uppgifter, uppdelade vid flera tillfällen 

m.m. 

Finns det elever som får anpassningar under proven trots att de inte får det i sin vardagliga 

undervisning?  

ex Elever som behöver sitta enskilt, provångest, syn, läsning, extra tid mm. 

Har du tillgång till speciallärare/specialpedagog under provens genomförande?  

I så fall: Hur använder du dig av den? Rådgivning? Den sitter med vissa elever? Förbereder? 

Har du tillgång till annan personal, t.ex. resurspersonal? 

Har du erfarenhet av elever som får anpassningar i sån utsträckning att provresultatet inte kan 

räknas, som ett underlag vid kunskapskrav och betyg? I så fall, vilken sorts anpassning kan 

det handla om? 

Skulle elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd klara proven i matematik utan 

anpassningar? 

Hur ser elever i svårigheter på sina anpassningar i matematik under de nationella proven? 

Hur ställer du dig till att göra anpassningar under nationella provet med tanke på att proven 

ska ge en rättvis och likvärdig bedömning/ betygsättning.  

Uppstår en konflikt mellan vardagen och provens direktiv? 

 

Sen 29 juni 2018 har ju Skolverket skärpt skrivningen kring vad som gäller om nationella 

prov och betygsättning. Skolverket skriver att provresultatet särskilt ska beaktas vid 

bedömning/betygssättningen. Hur ser du på anpassningar nu när nationella proven ska väga 

tyngre vid bedömningen/betygsättning?  Kommer den nya skrivningen förändra något för dig 

vid bedömning/betygsättning tror du?  

 

 

Är det något du vill tillägga kring anpassningar och nationella prov i matematik? 

 

Får vi återkomma om vi har kompletterande frågor? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Vi kommer att intervjua dig om hur du ser på stöd och anpassningar inom matematikämnet 

och anpassningar kopplat till nationella provet i matematik.  

Intervjuguide speciallärare/pedagog:  

Berätta lite om dig själv! Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? Vad har 

du för grundutbildning? Vilken åldersgrupp arbetar du med? Vilka ämnen arbetar du med just 

nu? Har du medverkat under flera nationella prov? 

Hur ser det ut på din skola? Har du tillgång till tvålärarsystem, resurs, speciallärare? 

Hur ser du generellt på genomförandet av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i matematik? 

Hur informeras föräldrar och elever om de nationella proven? 

Ligger de nationella proven i rätt årskurs?(Jämför med höstterminen i åk 2, 5 eller 8?) 

Vilka olika anpassningar kan du se att lärare använder för eleverna i sin vardagliga 

matematikundervisning? Vilken är din roll vid elevers anpassningar? 

Hur delaktiga är eleverna i utformandet av anpassningarna? Är föräldrarna delaktiga? Är de 

informerade? Är anpassningarna dokumenterade, och i så fall hur? 

Får elever samma anpassningar under nationella proven som de har i sin vardagliga 

undervisning? 

 I så fall, vilka anpassningar kan det handla om? 

Händer det att anpassningar eleven har tas bort pga anvisningarna i lärarinformationen? 

Gör lärare samma förberedelser och anpassningar för hela gruppen? 

Hur förbereder du för elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd? 

Vem har huvudansvaret och hur organiserar du/ni för anpassningar i er organisation? 

Kollegiala diskussioner kring anpassningar inför och under NP? 

Vad gör lärare för förberedelser generellt för klassen inför nationella proven? 

Varför gör lärare dessa förberedelser? För lärarens skull? Elevens skull? Vad tycker 

eleverna om proven/stämningen? Ångest, förväntan, för- och eftersnack? Hur påverkar de 

nationella proven elevers självkänsla – positivt, negativt? 

Arbetar lärare medvetet under terminen för att förbereda eleverna inför nationella proven 

?Hur påverkar de nationella proven din undervisning (gamla prov, särskilda övningar, 

repetition etc.)   

Kan du beskriva hur lärare organiserar kring nationella prov och anpassningar?  

Enskilt, kollegialt? Info till föräldrar och elever vid anpassningar och hur de kan påverka 

kunskapskrav eller betyg? Reaktion föräldrar, elev 

Kan du beskriva generellt din uppfattning av anpassningar vid nationella prov i matematik? 

Generella anpassningar, förlängd provtid, provtid delas upp på olika tillfällen, texten 

förstoras, enskilda anpassningar i provsituationen. 
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Kan du beskriva hur en provsituation i matematik kan se ut för en elev som får anpassningar? 

Eget rum, konkret material, förlängd provtid, upplästa uppgifter, uppdelade vid flera tillfällen 

m.m. 

Finns det elever som får anpassningar under proven trots att de inte får det i sin vardagliga 

undervisning?  

ex Elever som behöver sitta enskilt, provångest, syn, läsning, extra tid mm. 

Är du som specialpedagog/speciallärare behjälplig under de nationella proven? Har lärare 

tillgång till dig, speciallärare/specialpedagog, under provens genomförande? Vilken roll har 

du i så fall? 

I så fall: Hur använder lärare dig? Rådgivning? Sitter du med vissa elever? Förbereder? 

Finns det tillgång till annan personal, t.ex. resurspersonal? 

Har du erfarenhet av elever som får anpassningar i sån utsträckning att provresultatet inte kan 

räknas, som ett underlag vid kunskapskrav och betyg? I så fall, vilken sorts anpassning kan 

det handla om? 

Skulle elever i svårigheter klara proven i matematik utan anpassningar? 

Hur ser elever i svårigheter på sina anpassningar i matematik under de nationella proven? 

Hur ställer du dig till att göra anpassningar under nationella provet med tanke på att proven 

ska ge en rättvis och likvärdig bedömning/ betygsättning.  

Uppstår en konflikt mellan vardagen och provens direktiv? 

Kommer den nya skrivningen förändra något för lärare vid bedömning/betygsättning tror du? 

Sen 29 juni 2018 har ju Skolverket skärpt skrivningen kring vad som gäller om nationella 

prov och betygsättning. Skolverket skriver att provresultatet särskilt ska beaktas vid 

bedömning/betygssättningen. Hur ser du på anpassningar nu när nationella proven ska väga 

tyngre vid bedömningen/betygsättning?  

 

Är det något du vill tillägga kring anpassningar och nationella prov i matematik? 

 

Får vi återkomma om vi har kompletterande frågor? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

I studien är vi två lärare som samarbetat.  

Vi startade redan under höstterminen med att prata oss samman om ett gemensamt ämne. Vi 

enades om att studera hur anpassningar görs i matematik, både i klassrummet och i 

förberedelser inför och under nationella prov.  

Vi bestämde oss för att göra intervjuer med ett antal lärare som genomför nationella prov i 

matematik. Vi ville också intervjua speciallärare. 

Intervjuguiderna utformade vi tillsammans. Vi utformade en som gällde matematiklärare och 

en som gällde speciallärare/specialpedagog, eftersom frågorna behövde ställas på olika sätt. 

De flesta intervjuerna utförde vi gemensamt. Vi delade upp och transkriberade intervjuerna 

var för sig och skickade dem sedan till varandra så att vi hade tillgång till alla intervjuer. 

Analysarbetet utförde vi enskilt. Sedan satte vi oss tillsammans för att se vilka likheter och 

skillnader vi kommit fram till i våra analyser. Vi sammanställde analyserna och började skriva 

resultatet tillsammans. 

I övriga delar av studien har vi arbetat både enskilt och tillsammans med sammanställningen 

av arbetet. 

Vi har haft ett nära samarbete som fungerat väl. Tack vare att vi arbetar på samma skola har vi 

lätt funnit tillfällen att ses.  

 

Gunvor Strömbäck och Ewa Tollbring 

 

 


