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Sammanfattning 
Traditionellt präglas skolan av segregerande lösningar för elever i behov av stöd. Skolans 
styrdokument lyfter vikten av demokratiska arbetsformer, elevdelaktighet och inflytande samt 
av en undervisning som bemöter elevmångfalden. Forskningen lyfter i sin tur vikten av 
elevernas röst i inkluderingsarbetet. Syftet med vår studie var att belysa och få en förståelse för 
elevernas upplevelser av matematikundervisning i termer av inkludering. För att få svar på våra 
frågor har vi använt oss av observationer av matematiklektioner, fokusgruppintervjuer och 
elevteckningar som illustrerar en matematiklektion, från en åk 2 och en åk 9. Studien visar att 
många av eleverna upplever matematiken som ett svårbegripligt ämne. Inkluderande 
arbetsformer förekommer men vi identifierade också olika hinder för inkludering trots att 
eleverna inte verkar uppleva dessa som sådant. Resultatet visar att inkludering inte är ett statiskt 
tillstånd utan en dynamisk företeelse som i varje händelse i matematikklassrummet pendlar 
mellan olika grader av inkludering och exkludering. Resultatet av vår studie antyder på att det 
fortfarande råder en kategorisk syn på svårigheter i matematik.  
 
 
 
 
Nyckleord: demokratiska arbetsformer, elevperspektiv, inkludering, matematikundervisning 
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Förord 
 
 
Detta arbete är ett resultat av våra gemensamma insatser och vi vill börja med att tacka varandra 
för att i detta alltid ha inspirerat och stöttat varandra. Genom gemensamma diskussioner har vi 
kunnat utveckla våra tankar och ett kritiskt förhållningssätt och delat med oss av våra 
erfarenheter till varandra. Vi vill tacka rektorerna, lärarna och eleverna på de skolorna där 
studien är genomförd, utan er hade det inte varit möjligt. 
 
Vi vill också tacka Gunnlaugur Magnússon för handledning och feedback under processen och 
Tuula Koljonen för stöttning och inspiration under PM-arbetet. 
 
Till sist, ett stort tack går också till våra familjer och vänner för allt stöd och utrymme för att 
genomföra detta arbete. 
 
Delar av den här studien har publicerats tidigare i olika kurser under Speciallärarutbildningen i 
Mälardalen högskolan 2015-2017. 
 

 

 

 

 Vi ägnar den här studien till alla barn som kan flyga. 

 För vi behöver lära oss av er! 
 
 
 
 

   Ann-Mari Lindström och Barbara Pelicano Soeiro 
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Inledning 
 
På en gymnasieskola, i ett medelstort samhälle någonstans i Sverige, sa en speciallärare vid ett 
samtal att ”ibland kan exkludering vara en förutsättning för inkludering”. Den slutsatsen hade 
specialläraren dragit genom en erfarenhet given av några pojkar på fordonsprogrammet. 
Pojkarna hade bett specialläraren att ”inte komma in och rassla i klassrummet för alla visste 
vem hon skulle till”, istället valde pojkarna att gå till specialläraren på tider de inte hade några 
lektioner. Eleverna kände sig utpekade och inte delaktiga med de andra i skolarbetet när 
specialläraren kom in i klassrummet för att hjälpa dem. Den erfarenhet som pojkarna ger 
specialläraren belyser hur viktigt det är att ta hänsyn till elevernas upplevelser om hur det 
specialpedagogiska stödet kan ges så att eleverna känner sig bekväma. Det belyser också att det 
kan vara väldigt svårt att ge stöd till eleverna så att de känner sig inkluderade. Vi som utför 
denna studie har genom vårt arbete, både som lärare och som speciallärare i matematik, också 
egna erfarenheter. Vi har mött elever som känner att de inte hänger med i 
matematikundervisningen och som blir stressade av att de inte förstår utan hamnar efter i 
matematikboken. Vi har också mött elever som tycker att matematikböckerna är alldeles för 
lätta, de upplever att uppgifterna blir tråkiga och bara ett mekaniskt räknande som inte utmanar. 
Men vi har även mött elever som redan på lågstadiet inte tycker om matematik och elever i 
behov av särskilt stöd som säger att de vill kunna klara sig själva. 

  

Enligt Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i fortsättningen kallad Lgr 
11 (Skolverket, 2011) är syftet med matematikundervisningen att eleverna ska utveckla sina 
matematiska förmågor och kompetenser som problemlösning-, procedur-, begrepps-, 
kommunikation-, sambands, och resonemangskompetens. För att eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla dessa kompetenser krävs att skolan kan skapa miljöer och lärandesituationer där dessa 
kompetenser ges möjlighet att utvecklas. Lärandet börjar i undervisningssituationen och 
därmed har kontexten betydelse för hur eleven utvecklar sin kunskap (Lunde, 2011). Vid en 
tillbakablick över skolans insatser för elever i behov av stöd visar att stödinsatser har genom 
tiden präglats av segregerande lösningar (Engström, 2015; Hellblom-Thibblin, 2004; Hjörne & 
Säljö, 2013). De elever som föll utanför ramen av vad som betraktades som normalt och inte 
platsade i skolans ordinarie undervisning kategoriserades efter sina ”problem” och fick 
specialundervisning genom olika exkluderande lösningar som olika typer av specialklasser och 
klinikundervisning. Nivågrupperingar i matematik har dominerat den svenska grundskolan i tre 
decennier (Engström, 2015). Vidare har den traditionella specialundervisningen i matematik 
har präglats av enkel taluppfattning och procedurräknande (Lunde, 2011), men för att kunna 
utveckla matematisk kompetens måste eleverna få delta i lärandesituationer där de ges 
möjlighet att tänka och reflektera. Lunde menar också att det inte finns någon forskning som 
tyder på att en kompensatoriskt utformad specialundervisning skulle leda till att eleverna senare 
klarar sig inom den ordinarie undervisningen.  

I skolans styrdokument lyfts också vikten av demokratiska arbetsformer, elevers delaktighet 
och inflytande över sin egen undervisning. Skolan ska i sin verksamhet präglas av solidaritet 
mellan människor (Skolverket, 2011). Oberoende av sina eventuella svårigheter och skillnader 
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ska alla elever ha möjlighet att undervisas tillsammans (Svenska Unescorådet, 2006). 
Salamancadeklarationen lyfter behovet av att utveckla undervisningen för att bemöta 
elevmångfalden (César & Santos, 2006). Gordon (2010) menar att för att bemöta den stora 
variationen hos eleverna behöver skolan och undervisningen erbjuda en lika stor variation i sin 
utformning och sitt framförande. Hon uppmanar därför till en större och levande dialog med 
eleverna för att lyfta fram deras egna tankar och uppfattningar och använda denna kunskap för 
att förändra och förbättra skolan. Elever blir mer motiverade och presterar bättre när de tar 
ansvar för sitt lärande, därmed är det viktigt att forskning även sker utifrån ett elevperspektiv 
eftersom det är eleverna som är mottagare och deltagare av de insatser som vuxna anser 
inkluderande. Nilholm och Alm (2010) menar att ”classrooms should by no means be labelled 
‘inclusive’ if we do not have firm data regarding how children experience the classroom.” (s. 
249). Gordon betonar också att “One cannot claim the efficacy of inclusive schooling without 
hearing directly from the recipients and participants of this type of schooling.” (s. 3). Detta 
betyder att i arbetet med inkluderingsfrågor i skolan behöver man ta hänsyn till elevmångfalden 
och allas olika behov och upplevelser. I SPSMs (2008) rapport om inkludering och delaktighet 
lyfts relevansen av elevernas röst och vikten av att ta hänsyn till deras egna erfarenheter och 
tankar. I Salamancadeklarationen förklaras också att skolor som arbetar mot inkludering spelar 
en nyckelroll i bekämpning av diskriminerande attityder vilket bidrar till att hela samhället blir 
mer inkluderande. Elever som känner sig engagerade i sin undervisning och i sin skola kan 
senare i livet bli mer engagerade i samhället (Gordon, 2010). 

Den verkliga inkluderingen, skriver Emanuelsson (2008), “innebär således en kamp för 
likaberättigande och goda betingelser för alla.” (s. 20). Skolan spelar en avgörande roll i hur 
attityder och förhållningssätt ser ut i samhället (Emanuelsson). Det är därför viktigt att få syn 
på processerna i inkluderingsarbetet som pågår i undervisningens praktiska verksamheter, 
nämligen lektionerna.  

 

Elevperspektivet viktigt vid inkludering 
Lgr 11 och skollagen (SFS 2010:800) lyfter också vikten av elevinflytande. Julia Lindh, 
förbundsordförande för Sveriges elevråd - Svea, berättar att deras fokusfråga för 2016 är just 
elevperspektiv d.v.s. att få fram elevperspektiv i skolpolitiken (J. Lindh, 24/11/16, SPSMs 
Dialogkonferens - Att höja skolans elevhälsokompetens). Hon menar att det finns behov av att 
driva elevhälsofrågor och att dess planering och utvärdering behöver ske från ett elevperspektiv. 
Booth och Ainscow (2002) menar att inkludering och delaktighet innebär ett aktivt engagemang 
och att eleverna också får framföra hur de upplever undervisningen. För att kunna utveckla 
inkluderande klassrum behöver vi, förklarar Gordon (2010), ta hänsyn till alla elevers behov; 
både elever med och utan svårigheter. Nilholm och Göransson (2013) menar att inkludering 
förutsätter att vi tar hänsyn till elevernas perspektiv och att de är delaktiga i undervisning och 
till hur mycket de själva önskar att vara delaktiga: “Det är absolut nödvändigt att alla elevers 
röster får utrymme i forskning om inkluderande skolor.” (s. 33). Vid t.ex. pedagogiska 
utredningar är samarbetet med elev och vårdnadshavare viktig då de kan belysa situationen 
utifrån sitt perspektiv. Vid utformningen av ett åtgärdsprogram skall både elev och 
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vårdnadshavare enligt 3 kap 9§ i skollagen (SFS 2010:800) erbjudas möjlighet att delta med 
åsikter och därmed påverka de beslut om det som rör elevens undervisning. 

  

Vi har funnit mycket forskning om inkludering utifrån ett lärarperspektiv (Ainscow, Booth & 
Dyson, 2006; Emanuelsson, 2008; Göransson, 2008; Griffin & Jitendra, 2009; Jitendra & Star, 
2011; Hwang & Evans, 2011) men det finns väldigt lite forskning som belyser elevernas 
erfarenheter och upplevelser utifrån ett inkluderande perspektiv (Gordon, 2010; SPSM 2008).  

 

Syfte och frågeställning 
Booth och Ainscow (2002) menar att inkludering och delaktighet innebär ett aktivt engagemang 
och att eleverna får framföra hur de upplever undervisningen. Studiens övergripande syfte är 
att få en förståelse av elevernas upplevelser av matematikundervisning i termer av inkludering. 
 

 Hur beskriver och resonerar elever i grundskolan kring sina upplevelser av 
matematikundervisningen? 

 Vilka arbetsformer förekommer i matematikundervisningen och hur resonerar eleverna 
kring dessa? 

 Hur kan elevernas upplevelser av matematikundervisningen förstås i termer av 
inkludering? 

 

Bakgrund 
Målet med undervisning är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
Detta ska också ske, enligt Lgr 11, under demokratiska arbetsformer. I ämnet matematik är det 
ofta många elever som känner att de misslyckas och uttrycker en känsla av meningslöshet med 
ämnet. Svårigheterna som lärarna identifierar hos eleverna löses på flera olika sätt i skolan och 
oftast är det särlösningar som gäller utan att eleverna har inflytande över sin situation. Det finns 
dock mycket forskning som visar att inkludering i undervisning gynnar alla elever på flera olika 
plan samt forskning som lyfter undervisningsmetoder i matematik som anses vara inkluderande. 
För att kunna utveckla en matematikundervisning som gynnar alla elever behöver vi skaffa oss 
kunskap om hur eleverna ser på sin egen skolsituation och göra dem delaktiga i sin egen 
inlärning. Det är det här elevperspektivet som vi försöker lyfta i vår studie och som vi ser som 
utgångspunkt för utvecklingen av matematikundervisning under inkluderande former, på 
elevernas villkor. 

 

Styrdokument 
Den svenska grundskolan styrs av både nationella och internationella dokument som all 
personal som arbetar inom skolan måste förhålla sig till. Rättsliga bindande nationella 
styrdokument är skollagen (SFS 2010:800), skolförordningen (SFS 2011:185) och Lgr 11 
(Skolverket, 2011). FNs Barnkonvention (Unicef, 2009) och FN:s konvention om rättigheter 



 

8 

för personer med funktionsnedsättning (2008:23) är internationellt rättsligt bindande dokument 
som också Sverige följer. Salamanca-deklarationen är en rekommendation och har mer en 
politisk betydelse än en rättslig (Unesco, 2006). I styrdokumenten betonas skolans värdegrund 
och uppdrag, utbildningen ska överensstämma med demokratiska värderingar, solidaritet och 
alla människors lika värde. En inkluderande undervisning där eleverna känner delaktighet kan 
ses som ett verktyg för skolan att arbeta i riktning mot demokratiska värderingar, solidaritet och 
alla människors lika värde, eleverna ges möjlighet att lära sig att acceptera olikheter och kan få 
mer förståelse för funktionsnedsättningar (Gordon, 2010; Hwang & Evans 2011). Det 
effektivaste sättet att bygga solidaritet mellan elever är enligt Salamancadeklarationen (Unesco, 
2006) att ge dem en inkluderande skolgång. Inkluderingstanken understryks också genom den 
svenska skollagens 3 kap 5a§ (SFS 2010:800, lag 2014:58) som trycker på att elever som 
riskerar att inte uppnå kunskapsmålen skyndsamt ska få stöd genom extra anpassningar inom 
klassens ram. Med extra anpassningar avses små insatser som gör undervisningen med 
tillgänglig. Det kan bland annat handla om att eleven behöver hjälp med att strukturera 
skoldagen, få kompensatoriska hjälpmedel, anpassade läromedel, tydliga instruktioner och 
andra förklaringssätt (Skolverket, 2014). 
 

Tidigare forskning 
Intressant för oss här har varit att studera olika forskares arbeten som fokuserar på inkludering 
utifrån elevperspektiv.  Under vårt eget arbete stötte vi på forskare som, trots att de inte hade 
fokus på inkludering, också hade behandlat elevperspektiv; Groth (2007), Heiika (2015) och 
Wester (2015) är exempel på några empiriska studier som lyfter elevernas röster. Studier som 
behandlar elevperspektiv just om inkludering i undervisning har vi hittat hos Göransson (2007) 
och Nilholm och Alm (2010). De nämnda studierna har varit en källa för inspiration och 
kunskap som vi sedan kunna applicera i vår egen studie.   
 

Med elevperspektiv i fokus 
Groth (2007) beskriver i sin studie hur elever och deras speciallärare uppfattar betydelsen av 
hur de specialpedagogiska insatserna påverkar elevernas självbild, självvärdering och lärande. 
Groths teoretiska utgångspunkter skiljer sig från våra i vår studie, men den sociala interaktionen 
är också för Groth en faktor i hur meningen skapas. I sin studie visar Groth hur en patologisk 
syn på svårigheter överförs från specialläraren till eleverna, vilket påverkar elevernas syn på 
sin egen inlärningsförmåga. Resultatet tyder också på att hur det specialpedagogiska stödet 
organiseras med undervisning i liten grupp påverkar elevernas självbild. Med avseende på 
lärandet är eleverna positiva till det stöd de får, och trots att Groth ifrågasätter särlösningar, får 
lärandet inte glömmas bort. Groth ifrågasätter skolans klassystem då det är den här 
organisationsformen som kan leda till behovet av segregerande lösningar. Det som anses vara 
avvikelser hos elever behöver värderas positivt. Tanken kring ”normalitet” behöver också, 
menar Groth, ses över. En lösning Groth föreslår är att undervisningen struktureras i mindre 
och flexibla studiegrupper som organiseras utifrån olika studieområden. 
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En annan studie som också har elevperspektiv som utgångspunkt har gjorts av Heiika (2015). 
Här studeras hur eleverna uppfattar matematiklärarens bedömningsformer med fokus på 
kommunikation av kursplanens mål mellan läraren och eleverna. Heiika analyserar elevernas 
uppfattningar och jämför dem med lärarens syn på lärandemål och den verkliga undervisningen. 
Resultatet visar att samtliga elever i studien har bristande kunskaper om kursplanens mål, 
bedömningskriterier och de olika förmågorna i matematik. Elever med lärare som anser sig ha 
dålig kunskap om det centrala innehållet och om målen har oftast själva sämre kunskap om 
vilka matematiska förmågor som krävs för att uppnå målen. Elever upplever, bland annat, att 
det som bedöms är hur mycket de arbetar på lektionen. Vidare visar studien att 
matematikundervisning styrs av läroboken med mycket enskilt arbete. De uppgifterna i 
matematikboken som är avsedda för samarbete och diskussioner, visar Heiika, prioriteras ofta 
bort.  
 
Westers (2015) forskning utgår också från elevperspektivet och studerar de spänningar som 
framträder mellan elevernas upplevelser och lärarens intentioner när läraren förändrar 
matematikundervisningen utifrån Skolverkets direktiv, i Lgr 11. Studien visar hur elevernas 
mer traditionella uppfattningar av matematikundervisning skapade ett motstånd som försvårade 
för lärarens implementering av förändringar. Vidare visar studien att elevernas uppfattning om 
vad matematisk kunskap är skiljde sig från lärarens och att delaktighet inte alltid betyder att 
eleverna har accepterat de nya undervisningsformerna vilket kan påverka 
inlärningsmöjligheterna. Wester skriver att läraren alltid behöver förstå elevernas uppfattningar 
och upplevelser om undervisningen för att kunna utveckla undervisningen och ge eleverna de 
bästa förutsättningarna. 
 
Både Groth (2007) och Heiika (2015) beskriver undervisning som försvårar inkludering, vare 
sig det handlar om särlösningar eller om arbetssättet i klassrummet. Elever som inte har kunskap 
om kunskapsmålen (Heiika) eller som inte ha förståelse för arbetsformerna (Wester, 2015) har 
också svårare för att känna sig delaktiga i sin egen inlärning. Dessa tre studier visar hur vi kan 
få en bättre förståelse för elevernas upplevelser av matematikundervisning när vi utgår från 
elevperspektivet. Skolan och lärarna kan med den nya förståelsen bättre planera för alla elevers 
lyckade undervisning. 
 

Om inkludering utifrån elevperspektiv 
Nilholm och Alm (2010) har också forskat kring elevernas egna tankar om inkludering i 
undervisningen och inkluderingsprocesser i klassrummet där det var nödvändigt att från början 
ha en tydlig definition av inkludering. Detta är också nödvändigt för att kunna förstå vilka 
undervisningsstrategier anses vara inkluderande. Nilholm och Alm utgick från tre kriterier som 
ansågs beskriva ett inkluderande klassrum: olikheter anses som normalt; alla elever är en del 
av klassrummets sociala gemenskap och även en del av den lärande gemenskapen. Studien visar 
att de flesta informanter pratar om olikheter som en tillgång med det finns några som ser 
olikheter som ett problem. Några elever såg sina egna olikheter som ett problem. Alla elever 
som deltog i studien uttryckte en känsla av gemenskap i gruppen och föredrog att arbeta i grupp. 
Trots att några elever inte uppnådde alla mål upplevde alla elever att de kände sig delaktiga i 



 

10 

den lärande gemenskapen. En lärare i studien förklarar hur nationella provet inte tar hänsyn till 
elevernas individualitet vilket är ett hinder för inkludering. Nilholm och Alm förklarar också 
hur lärarnas arbete kan förstås som ett försök till att hitta en balans mellan de bästa 
förutsättningarna för varje enskild elev och att skapa en känsla av gemenskap. En slutsats som 
studien kommer till är att hur komplexa elevernas upplevelser är och att inkludering inte är ett 
allt-eller-inget fenomen utan klassrummen kan vara mer eller mindre inkluderande. 
 
En annan studie som behandlar inkludering utifrån elevperspektiv hittar vi i SPSMs (2008) 
rapport där eleverna lyfter stämningen som ett viktigt element i skolan som även forskningen 
ser som en bidragande faktor för ökad delaktighet och inkludering. I rapporten skiljs dock 
mellan det som bidrar till en god stämning och det som ökar delaktighet. Bland annat tas 
samverkan mellan personalen och mellan lärarna och vårdnadshavare, möjlighet till 
elevinflytande och samarbete mellan eleverna på lektionerna som andra för eleverna viktiga 
aspekter på skolan.  
 

Strategier och metoder för en inkluderande matematikundervisning 
För att bättre kunna studera det fenomenet vi valde för vår studie behöver vi först få mer 
kunskap om, bl.a., hur matematikundervisning kan göras mer inkluderande. Forskningen 
belyser olika undervisningsstrategier och metoder som anses öppna för delaktighet av alla 
elever. Några av dessa strategier och metoder presenteras här. Pfister, Moser Opitz och Pauli 
(2015) menar att läraren först behöver ha förståelse för gruppen och vad svårigheterna hos 
eleverna innebär för att kunna planera för en undervisning som bäst stödjer alla. Läraren 
behöver anpassa instruktionerna utifrån varje elevs behov, ge tydliga instruktioner (Nilholm & 
Alm, 2010; Pfister m. fl., 2015) och försäkra sig att alla elever förstår. Läraren är central i 
undervisningen som ledare av matematiska diskussioner. För att eleverna ska lära sig och 
utveckla sitt matematiska resonemang och problemlösningsförmåga behöver läraren modellera 
ett beteende som gör att eleverna lär sig att kommunicera (Boaler, 2008; Pfister m. fl.). Läraren 
behöver också uppmuntra eleverna till att diskutera sina lösningar med varandra (Boaler; Pfister 
m.fl.). Genom feedback från elevernas lösningar och diskussioner, samt diskussioner direkt 
med eleverna, kan läraren följa elevernas kunskapsutveckling (Griffin & Jitendra, 2009) och ge 
det bästa stödet till de enskilda eleverna och till gruppen. Stöttning rekommenderas som verktyg 
för inkludering. Pfister m.fl. beskriver stöttning som en metod för att anpassa lärandet till 
elevernas individuella behov. Det handlar om att läraren tillfälligt stöttar eleverna på ett aktivt 
och konstruktivt sätt från där eleverna befinner sig i sin kunskap för att leda dem vidare till 
nästa utvecklingszon (Boaler; Griffin & Jitendra; Sullivan, Mousley & Zevenbergen, 2006). 
Genom stöttning ska man uppnå en aktivering av kognitionen som leder till en ökad 
metakognition vilket i sin tur hjälper eleverna att ta mer ansvar för sitt lärande. 
 
Eleverna behöver lära sig olika strategier som de kan använda sig av i sitt lärande. Griffin och 
Jitendra (2009) menar att eleverna ska lära sig att tolka de matematiska problemen och förstå 
vilka strategier som är bäst lämpade för just det problemet. En problemlösningsstrategi som 
rekommenderas som stöd så att alla elever kan vara delaktiga baseras på Pólyas strategier och 
benämns för general strategy instruction. Den följer fyra steg: 1) att läsa och förstå problemet 
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2) att planera hur man ska lösa det 3) att hitta en lösning och 4) att kolla om svaret är rimligt. 
Eleverna behöver, under arbetets gång, stöttas av läraren genom ledfrågor när de hamnar i 
svårigheter och eleverna använda sig av olika verktyg såsom laborativt material och olika 
representationsformer som t.ex. tabeller eller diagram. Uppgifter som utgår från öppna frågor 
möjliggör för alla elever att arbeta utifrån sina förutsättningar (Sullivan m. fl., 2006) och alla 
kan vara delaktiga på sina villkor. 
 
Gruppaktiviteter och diskussioner kring problemlösning ska till fördel planeras in vilket 
förstärker inlärningen och gruppsammanhållningen (Nilholm & Alm, 2010; Sullivan m. fl., 
2006). Kunskapsutvecklingen blir här ett delat ansvar eleverna emellan och mellan elever och 
lärare vilket kan förstås utifrån en sociokulturell syn på lärande. Detta förklarar vi längre ner i 
arbetet under rubriken ”Matematikundervisning i ett sociokulturellt perspektiv på lärande”. 
Nilholm och Alm samt Griffin och Jitendra (2009) betonar att bemötande av eleverna alltid 
behöver präglas av respekt och positiv feedback och läraren behöver också utveckla bra 
samarbete med hemmen. Viktigt att notera är, eftersom det är av betydelse för tolkningen av 
vårt resultat, att Griffin och Jitendra förklarar att elever i lågstadieålder och elever med 
matematiksvårigheter kanske inte gynnas av ett utforskande arbete med problemlösning utan 
kan behöva mer direkt och strukturerad undervisning. 
 

Nivågrupperingar och självuppfyllande profetior 
Med avsikt att ge alla elever det stödet de behöver skapar skolorna olika lösningar, i den stora 
gruppen med extra anpassningar i klassrummet, med enskild undervisning eller med små 
grupper som oftast är indelade i, till synes, kunskapshomogena grupper. Nivågrupperingar har 
varit relativt vanliga lösningar, både för elever som ansågs ha svårigheter i matematik och andra 
grupper för elever som hade kommit längre i sin kunskapsutveckling och som behövde 
utmaningar. Boaler, Wiliam och Brown (2000) visar hur nivågrupperingar kan påverka inte 
bara elevernas prestation utan hela deras attityd mot egen förmåga. Det finns här en idé att 
eleverna ligger på en viss nivå som inte kan förändras. Eleverna placeras i sina grupper vilket 
påverkar lärarnas förväntningar samt ”(…) students are constructed as successes or failures by 
the set in which they are placed as well as the extent to which they conform to the expectations 
the teachers have of their set.” (Boaler, m.fl., 2000. s. 643). Även de eleverna som placeras i en 
avancerad grupp kan ses som misslyckanden när de inte klarar den höga nivån av mer komplexa 
procedurer och snabbare takt som läraren anser eleverna ska klara. Jorgensen (Zevenbergen) 
och Niesche (2008) samt Sullivan m.fl. (2006) förklarar också hur lösningen med 
nivågrupperingar förstärker svårigheterna hos eleverna när de inte ges rätt stimulans. 
Nivågrupperingar, som Boaler m.fl. (2000) visar, gynnar inte någon av eleverna. Brophy (1982) 
pratar om självuppfyllande profetior när elevernas prestation påverkas negativt redan från 
början av lärarnas låga förväntningar på elever som anses ha svårigheter. Fördelar med arbete i 
heterogena grupper i matematik är att alla elever utvecklas mer (Boaler 2008); läraren ger 
uppgifter som inte endast kräver korta svar, utan mer komplexa diskussioner i ett kollektivt 
lärande. Eleverna diskuterar sina tankar och sina lösningar i grupp och hjälper varandra. 
Ansvaret som eleverna utvecklar för varandras utveckling i arbetet lär dem att uppskatta allas 
olikheter och att alla kan bidra på sitt sätt. Eleverna utvecklar respekt för andras idéer och vilja 
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att hjälpa andra att lyckas. Boaler visar också att eleverna i heterogena grupper får mer 
förståelse för frågor av en mer social karaktär som i sin tur utvecklar en mer demokratisk skola. 
 

Om matematikboken i undervisning 
En av de viktigaste faktorerna för en inkluderande undervisning är att läraren kan skapa en 
tillåtande klassrumsmiljö där alla elever kan kommunicera kring sina tankar och lösningar 
(Larsson, 2015; Liljekvist, 2014; Vala & Òskardóttir, 2014). Ett stycke om matematikboken i 
undervisning visades vara av vikt till vår studie eftersom den dominerande 
matematikundervisningen i Sverige är, enligt Larsson (2015), enskilt arbete i läroboken, vilket 
innebär ett arbete med uppgifter som inte öppnar för diskussion, resonemang och samarbete 
mellan eleverna (Griffin & Jitendra, 2009; Jitendra & Star, 2011). Elever som t.ex. har 
minnessvårigheter kan gynnas av mer resonemang, kreativt tänkande och reflektion då 
arbetsminnet inte belastas så hårt (Lunde, 2011). Liljekvist menar, å andra sidan att 
matematikuppgifter är centrala i matematikundervisningen och utformningen av uppgifterna 
viktiga för att eleverna ska kunna utveckla matematisk kompetens: det ska finnas en balans 
mellan utmaning och möjlighet att nå lösningen. Rutinuppgifter behövs som verktyg och flyt i 
procedurräknandet kan avlasta arbetsminnet. Forskning visar dock att enbart arbete med 
rutinuppgifter inte leder till utveckling av de andra kompetenserna eller utveckling av förståelse 
för vad matematiskt tänkande egentligen är (Johansson, 2011). 
 
Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) är ”Matematisk verksamhet (…) till sin art en kreativ, 
reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 
och tekniska utvecklingen.” (s.62). Syftet med matematikundervisningen är, då, att eleverna 
ska utveckla matematiska förmågor och kompetenser som problemlösning-, procedur-, 
begrepps-, kommunikation-, sambands, och resonemangskompetens (Lithner, 2013). Detta blir 
inte fullt möjligt när matematikundervisningen präglas av läroboken och ju mer styrande 
läroboken är desto mer enskilt tyst räknande blir det i de svenska klassrummen (Wettergren, 
2013). 
 
Matematikundervisning som styrs av och baseras på matematikboken pratar därför emot det 
sociokulturella perspektivet på lärande som vi beskriver längre fram och som är en teoretisk 
bakgrund för vår analys. Läraren behöver därför skapa en miljö som inbjuder till samspel 
mellan eleverna genom matematiska diskussioner och samarbete. Den här delen om 
matematikboken i undervisning sätter vi också kontra de strategierna för en inkluderande 
matematikundervisning för att belysa skillnader mellan arbetssätt och hur detta kan påverka 
inkluderingen av alla elever. 
 
 

Teoretisk referensram 
Syftet med vår studie är att få förståelse av elevers upplevelser av matematikundervisningen i 
termer av inkludering. Skolan ska erbjuda en matematikundervisning som ger alla elever 
möjlighet att uppnå de nationella kunskapsmålen i matematik. Men alla elever är olika och har 
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olika förutsättningar och behov, vilket innebär att vägen till kunskapsmålen inte kan se likadan 
ut för alla elever. För att förstå hur elever upplever sin matematikundervisning måste vi förstå 
vad som skapar hinder i lärandet och hur dessa kan betraktas utifrån olika specialpedagogiska 
perspektiv. Vi måste också förstå hur de specialpedagogiska perspektiven påverkar begreppet 
inkludering och hur de i den praktiska verksamheten skapar en komplexitet i organiseringen av 
undervisningen. Det finns ingen entydig definition av vad inkluderande skola innebär och även 
inom forskningen går många åsikter isär. Nilholm och Göransson (2013) menar att spännvidden 
av åsikter av vad en inkluderande skola innebär omfattas av allt från att specialpedagogiken ska 
upplösas och ingå i den vanliga pedagogiken till att effektiva specialpedagogiska stödinsatser 
utgör en förutsättning för en inkluderande skola. Dessa kan betraktas som ytterligheter och 
mellan dessa ytterligheter måste vi hitta en balans mellan undervisningsmiljö, pedagogiska 
strategier och individuella behov för alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt i riktning mot kunskapsmålen i matematik. 

 

Specialpedagogiska perspektiv 
Varje människa är en unik individ som redan från födseln har olika förutsättningar och under 
uppväxten formas av sina upplevelser och erfarenheter. Elever i behov av särskilt stöd har det 
funnits ända sedan folkskolan infördes 1842 och under 1900-talet växte specialpedagogiken 
fram som en särskiljande verksamhet för de individer som inte passade in i den vanliga skolan. 
Elever som var avvikande från det samhället betraktade som normalt blev föremål för den 
specialpedagogiska verksamheten (Engström, 2015; Hellblom-Thibblin, 2004; Hjörne & Säljö, 
2013, Nilholm, 2007, Tinglev, uå). Vad som betraktas som normalt respektive onormalt har sin 
grund i de värderingar och attityder som råder i samhället. Dessa förändras över tid och har sin 
grund i kultur, tradition, ideologi och politiska beslut, och kan se olika ut inom olika sociala 
konstellationer (Ahlberg, 2013). Specialpedagogiken hade inte bara till uppgift att särskilja 
elever från den vanliga skolan utan också att ge dem extra stöd (Nilholm). Inom skolans 
verksamhet, skriver Nilholm, kan vi finna perspektiv på specialpedagogik på olika nivåer som 
i läroplaner, kommunala skolplaner, bland skolledare, lärare och elever. 

Betraktelse på elevers problem genom det kompensatoriska perspektivet innebär en patologisk 
syn på problemen, att orsaken till problemen finns inom den enskilde individen. Utredning och 
diagnostisering av eleven genom olika tester blir centrala begrepp. Förklaringar till problemen 
söks inom discipliner som medicin och psykologi (Ahlberg, 2013; Nilholm, 2007). Det 
kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i specialpedagogikens positiva sida d.v.s. 
att kunna kompensera för elevens brister genom att skapa speciella anpassade situationer och 
ge extra resurser. Det kritiska perspektivet tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens negativa 
sida, d.v.s. det som handlar om särskiljning och avvikelse från normaliteten. Kritiken riktas mot 
definitionen av normalitetsbegreppet och de sociala kategoriseringar som leder till 
stigmatisering och marginalisering. Orsaken till elevernas problem ska sökas utanför eleven 
och olikheterna ska ses som en resurs. Nilhom menar att skolan ska utifrån demokratiska 
värderingar skapa en miljö som kan möta mångfalden av elever och se dem som en resurs. Det 
kritiska perspektivets motstånd till diagnostisering och kategoriseringar kan enligt Westling 
Allodi (2016) skapa problem för skolan att identifiera elever i behov av stöd.  Risken att 
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tillskriva en individ ett problem som orsakas av miljön, sociala eller kulturella faktorer kan 
bidra till bristfälliga stödinsatser inom skolan och enligt Westling Allodi kan elever med 
funktionshinder i stället bli osynliggjorda och ignorerade. Problematisering av olika synsätt på 
elevers svårigheter ger upphov till olika dilemman, ett dilemma kan beskrivas som en 
motsägelse som saknar egentlig lösning och kräver ett ställningstagande (Nilholm). De 
dilemman utifrån det kompensatoriska och kritiska perspektiven som vi måste ta ställning till 
utgörs av motsättningar där vi ställer individ mot kategori, brist mot olikhet och kompensation 
mot deltagande.  

 

Inkluderingsperspektivet 
Nilholm (2007) beskriver inkludering utifrån ett dilemmaperspektiv där inkludering och 
exkludering kan betraktas som samverkande sociala processer som definierar varandra. Individ 
och omgivning är alltså inga isolerade enheter utan de samspelar, interagerar och påverkar 
varandra. Det grundläggande dilemmat är hur vi i olika sammanhang och situationer ska hantera 
elevers olikheter (Nilholm, 2006). Detta skapar, enligt Nilholm, en komplexitet och dilemman 
i vilken vi finner temporära jämvikter mellan den vanliga pedagogiken och den traditionella 
specialpedagogiken. Vidare belyser Nilholm två grundläggande aspekter gällande inkludering. 
Den första handlar om att inkludering omfattar åtta olika nivåer: diskurs; forskning inom 
utbildning; det nationella utbildningssystemet; kommuners organisering av undervisning; 
skolområde och skola; klassrummet; andra skolsituationer och individens upplevelser. Alla 
nivåerna har relation till varandra och direkt eller indirekt påverkan på varandra. Vår studie är 
avgränsad till klassrumsnivå och elevernas upplevelser, därmed kommer vi inte att fördjupa oss 
i de dimensioner som förekommer på de övriga nivåerna. Diskursnivån handlar om språket och 
den grundläggande dimensionen på diskursnivån är distinktionen mellan mångfald och 
avvikelse från normalitet. Dimensionen skapar förståelse för vad vi gör och varför vi gör på ett 
visst sätt (Nilholm, 2006), på så sätt kommer också diskursnivån att utgöra en del i samtliga 
nivåer. De dimensioner vi kan finna i klassrummet rör sig bland annat om vilka arbetssätt som 
förekommer och för vårt arbete blir strategier och metoder i matematikundervisningen relevanta 
dimensioner. Andra dimensioner att ta hänsyn till rör sig om: relationer i gruppen; hur olikheter 
betraktas som tillgång; elevinflytande och delaktighet; vilket utbyte eleverna har av arbetet och 
de sociala relationerna. För att kunna använda inkluderingsperspektivet som analysverktyg 
måste vi ta hänsyn till hur de olika dimensionerna kan relateras till inkluderande respektive 
exkluderande processer. Den andra aspekten Nilholm tar upp är hur inkluderings- och 
segregeringsaspekter konstituerar varandra på de olika nivåerna, varje dimension sträcker sig 
från en inkluderande till en exkluderande pol.  

Synsättet på inkludering som ett dilemma relaterar också Carlsson och Nilholm (2004) till fyra 
olika grundläggande demokratimodeller: representativ; lagstyrd; deltagar- och deliberativ 
demokratimodell. Begrepp som frihet, jämlikhet och rättvisa relaterar vi till demokrati, men 
innebörden av dessa är olika utifrån de olika demokratimodellerna (Carlsson & Nilholm). Inom 
de olika demokratimodellerna finns olika maktstrukturer som medför olika möjligheter till 
inflytande och delaktighet och översatt till skolans värld och specialpedagogik ger de upphov 
olika dilemman.  
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Definitioner av inkludering 
Begreppet inkludering används på olika nivåer i samhället. I detta arbete är inkludering i 
klassrummet den dimension som är aktuell. För att undersöka hur inkluderande ett klassrum är 
och hur inkluderande det upplevs av eleverna behöver vi utgå från en tydlig definition av 
inkludering (Nilholm & Göransson, 2013). Inkluderingsbegreppet är komplext och har många 
dimensioner och tolkningar. Nilholm och Göransson menar att det oftast “omfattar alla elever 
och grupper av elever” och “ hur skolor och klasser fungerar som helhet” (s. 14). Inkludering 
innebär att det finns en gemenskap. Det finns olika definitioner av inkludering som vi tar upp 
här: individ-, placerings- och gemenskapsorienterad perspektiv. Utifrån en individorienterad 
definition på inkludering, förklarar Nilholm och Göransson, ligger fokus på hur den enskilda 
eleven har det socialt i skolan och i relation till måluppfyllelse och trivsel; trivs eleven och når 
målen anses eleven varar inkluderad. Ingen uppmärksamhet riktas då mot 
undervisningsformerna; om de skapar en gemenskap genom arbetssättet där gruppen har 
gemensamma mål. Nilholm och Göransson menar också att intresset här riktas oftast till 
eleverna som har identifierats som att ha svårigheter. Den placeringsorienterade definitionen 
av inkludering betyder att eleverna som anses ha svårigheter vistas i samma klassrum som de 
andra eleverna och det blir i verkligheten endast en fysisk inkludering. Elever som anses ha 
svårigheter och placeras i en mindre undervisningsgrupp där de lättare kan vara delaktiga i ett 
mindre sammanhang kan anses vara inkluderade i just den gruppen när delaktigheten ökar, men 
här är det fortfarande en placeringsorienterad tanke som ligger som grund. En 
gemenskapsdefinition av inkludering innebär inte bara att eleverna undervisas i samma 
klassrum; för flera forskare (t.ex. Moreira & Manrique, 2014; Nilholm & Göransson; Roos, 
2015) betyder inte inkludering enbart att eleven befinner sig fysiskt i klassrummet. Inkludering 
kan snarare ses som en process där vi med flexibilitet tar hänsyn till olika specifika situationer. 
Undervisningen är då anpassad till variationen hos eleverna så att elevernas styrkor lyfts fram 
(Booth & Ainscow, 2002; Gordon, 2010) för att alla elever ska kunna vara socialt och 
pedagogiskt delaktiga (Nilholm & Göransson) i meningsfulla aktiviteter (Roos, 2015).  

Då individer och relationer dem emellan och i relation till miljöer där de vistas i och som 
påverkar dem, är i ständig förändring, ska inkludering av alla elever ses som en kontinuerlig 
process som skolorna ska ha som mål men som aldrig kommer att uppnås fullt ut (Booth & 
Ainscow, 2002; Moreira & Manrique, 2014; Roos, 2015). Den gemenskapsorienterade 
definitionen av inkludering, som vi finner i texten av Nilholm och Göransson (2013), är en av 
de teoretiska utgångspunkterna vi valde när vi analyserade resultatet i vår studie vilket innebär 
att det finns ett enda skolsystem som ansvarar för alla elever. Detta betyder att skolan inte 
kommer med lösningar som segregerar och därmed kategoriserar elever. Betyg, förklarar 
Nilholm & Göransson, är också ett sätt att kategorisera elever vilket försvårar 
inkluderingsprocesserna. Enligt Nilholm och Göransson kan man välja att se elevernas 
olikheter som ett hinder eller som en tillgång. Olikheter kan handla om t.ex. etnicitet, språklig 
bakgrund eller kunskapsnivå. Med ett inkluderande förhållningssätt ses olikheterna som en 
naturlig tillgång till gruppen och till hela skolan. Oberoende av elevernas olikheter finns det, i 
ett inkluderande klassrum, en sociokulturell syn på lärandet: “ett utvecklat socialt nätverk 
mellan medlemmarna” (Nilholm & Göransson, s. 31), där alla kan lära sig av och med varandra. 
I klassrummet översätts gemenskap till arbetsformer där eleverna får möjlighet att arbeta 
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tillsammans mot gemensamma mål, där alla är delaktiga och där resultatet kommer från allas 
ansträngningar; eleverna ska vara “socialt delaktiga i den mån de önskar att vara det [och] 
delaktiga i själva kunskapstillägnandet.” (s. 28). Alla elever ska också, utifrån sina egna 
förutsättningar, kunna utvecklas så långt som möjligt. Arbetet ska präglas av respekt och tillit 
till normer och regler som delas av alla i det gemenskap, och läraren och eleverna ska dela en 
känsla av delaktighet i den gemenskapen de befinner sig i. Normer kan betraktas som en 
referensram för gruppens individer, de utvecklas gradvist och spontant i växelverkan och med 
ömsesidig påverkan mellan individen och omgivningen. Påverkansfaktorer vid utveckling av 
normer är lärarens ledarskap, individernas värderingar, majoritetspåverkan och grupptryck 
(Thornberg, 2013). Lärarens roll som gruppens ledare syftar bl. a till att främja elevernas 
personliga utveckling men också att få det sociala samspelet att fungera genom att upprätthålla 
struktur och rutiner. Nilholm och Göransson lyfter också språkets betydelse i konstruktionen 
av gemenskapen: läraren kan, genom att prata om gruppen som “vi”, skapa och förstärka 
känslan av gemenskap.   

 
Enligt styrdokumenten ska skolan och undervisning präglas av demokratiska arbetsformer. 
Dessa är också ett tecken på inkludering utifrån den gemenskapsorienterade definitionen 
(Nilholm & Göransson, 2013). Nilholm och Göransson poängterar att det finns olika åsikter 
kring hur gemenskap kan vara inkluderande. I denna studie ger vi följande definition av 
inkludering: delaktighet i matematikundervisningen utan särlösningar. Begreppet delaktighet 
kan förverkligas i matematikundervisningen genom att öppna upp för t.ex. helklassdiskussioner 
och arbete i grupp. Larsson (1990) definierar en skillnad mellan begreppen grupparbete och 
arbete i grupp, där han menar att ett grupparbete syftar till att komma fram till ett resultat medan 
arbete i grupp syftar till själva processen att kommunicera och lära av varandra. 
 

Matematikundervisning i ett sociokulturellt perspektiv på lärande  
Vi valde det sociokulturella perspektivet på lärande som en teoretisk utgångspunkt i vårt arbete 
därför att det förutsätter ett samspel och kommunikation mellan medlemmar. Detta anser vi 
förutsätter i sin tur en inkludering i ett sociokulturellt sammanhang, här matematikklassrummet. 
Det betyder i specialpedagogiska termer att skolan behöver ta hänsyn inte bara till 
kunskapsutvecklingen av den enskilda eleven utan till hela det sociala samspelet i alla 
kommunikativa sammanhang (Ahlberg, 2013). Alla elever bör följaktligen ”få möjligheter att 
känna tillhörighet och känna delaktighet i skolsituationen.” (Ahlberg, s.148). 
 
Enligt Vygotskij och det sociokulturella perspektivet på lärande, utvecklas förståelse när 
eleverna utvecklar relationer och kopplingar i sin kunskap och det enskilda lärandet påverkas 
av ett deltagande i kulturella sammanhang (Steele, 2001). Dalan och Dalvang (2013) förklarar 
hur varje individs reflektioner bidrar till det gemensamma lärandet och Wettergren (2013) 
menar att ”lärande sker genom deltagande i en praxis” (s. 20), i ett socialt sammanhang, genom 
språk, kommunikation och delaktighet (Emanuelsson, 2008; Moreira & Manrique, 2014; Roos, 
2013). En central idé i det sociokulturella perspektivet på lärandet är hur människan kan skapa 
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och använda sig av artefakter för att förstå omvärlden. Språket och olika fysiska redskap kallas 
för artefakter; det som läraren kan använda sig av för att utveckla förståelse hos eleverna. 
 
Vygotskij förklarade hur matematisk verksamhet är kulturellt konstruerad med ett särskilt språk 
som därmed blir ett kulturellt verktyg. Genom kommunikation blir idéerna föremål för 
diskussion och reflektion och eleverna skapar sig ny mening. Dialog mellan lärare och elever 
och elever emellan är väsentlig för inlärning (Berry & Kim, 2008; Dalan & Dalvang,2013) och 
för utvecklingen av kulturens språk (Steele, 2001), d.v.s., matematikspråk, där eleverna lär sig 
att förklara, resonera och argumentera för sina idéer, vilket i sin tur gör att eleverna skapar ny 
mening och utvecklas. Precis så menar Bergqvist, Boesen och Nyroos (2010) att ”Eleverna kan 
nå betydligt längre i sin förståelse av matematiska begrepp när de får möjlighet att samarbeta 
och argumentera för sina idéer.” (s. 38). I det här ljuset påverkar kvaliteten på kommunikationen 
utvecklingen av matematiklärande (Dalan & Dalvang), där läraren spelar en central roll. Genom 
att använda sig av ett matematiskt språk kan läraren få en förståelse av hur långt eleverna har 
kommit och hur de tänker samt göra kopplingar mellan elevernas spontana språk och 
matematikens symboliska språk (Steele). 
 
Vygotskij pratade om den proximala utvecklingszonen som ligger mellan elevernas aktuella 
kunskaper och förståelse och den potentiella, framtida inlärningen. Med stöd i samspel och 
samtal med en vuxen/lärare eller med en annan elev som har kommit längre i sin utveckling, 
kan eleverna skapa nya mentala processer; de kan koppla redan befintliga tankar till nytt 
matematiskt språk som skapar ytterligare ny mening och förståelse. Läraren behöver då dela 
den här nya förståelsen och de nyskapade meningarna till hela klassen så att det blir en del av 
och för hela det matematiska samhället, dvs. klassen.  
 
Undervisning som fokuserar på förståelse genom arbete med kreativ problemlösning utvecklar 
elevernas språk där de tränar på resonemang (Berry & Kim, 2008; Lithner, 2013). Steele (2001) 
menar att genom väl planerade aktiviteter kan läraren skapa en miljö för varje elevs proximala 
utvecklingszon. Läraren behöver kunna leda stimulerande diskussioner med väl genomtänkta 
frågor som inte endast kräver enkla rätt eller fel svar (Bergqvist m.fl., 2010; Berry & Kim) och 
som kan leda eleverna till nästa utvecklingszon. Denna matematik-praxis tillåter då ett 
gemensamt lärande med språket som verktyg (Dalan & Dalvang, 2013) i dialogen och också 
för att tänka tillsammans (Mercer & Sams, 2006). 
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Metod 
 

Tillförlitlighet 
Under hela arbetets gång har vi strävat mot att uppfylla alla kvalitetskrav som forskningsstudier 
kräver (Kvale & Brinkman, 2009). Vi har hämtat stöd i Thornberg och Fejes (2016) frågor kring 
relationen mellan datainsamlingsmetoder och syftet för att kontrollera kvaliteten i vår studie.  
Studiens validitet och reliabilitet avser hur väl vi har lyckats svara på våra forskningsfrågor 
(Thornberg & Fejes). Vi har, under hela processen, haft i åtanke att det data vi samlade skulle 
vara relevant för att studera det valda fenomenet och för att få svar på våra frågor. Vi har också 
strävat mot en noggrannhet och ärlighet under hela processen för att hålla hög reliabilitetsgrad. 
Graden av reliabilitet kan påverkas av att vi gör en personlig tolkning av data vilket vi har varit 
medvetna om. Vi har dock strävat efter transparens i hela processen, genom gemensamma 
kritiska diskussioner. Med avsikt att uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt, vilket krävs i 
forskningsstudier (Thornberg & Fejes) försökte vi göra så kompletta anteckningar som möjligt 
under observationerna med stöd av vårt observationsschema (Bilaga 2) samt gjorde ordagranna 
transkriberingar av intervjuerna. Detta, tillsammans med elevernas teckningar, gav oss 
möjlighet att alltid ha materialet tillgängligt för reflektion och för att kunna återkomma till det 
under hela dataanalysen och diskussion. Vår studie är begränsad till det antalet personer vi 
intervjuade och till de lektionerna vi observerade. Vidden av vår studie ger inte tillräckligt med 
underlag för en generalisering (Kvale & Brinkman) och de slutsatser vi kan dra är endast hur 
våra informanter kan uppleva matematikundervisningen i termer av inkludering. Det innebär 
dock inte att studiens resultat inte kan vara giltig för andra sammanhang. 
 

Metodval 
Studiens övergripande syfte är att få en förståelse av elevernas upplevelser av 
matematikundervisning i termer av inkludering. Vi väljer därför en kvalitativ forskningsansats 
för att få en djupare förståelse om det utforskade området (Creswell, 2013; Fejes & Thornberg, 
2016). För att kunna få syn på elevernas upplevelser från olika synvinklar valde vi att samla in 
data genom två olika metoder: fokusgruppintervjuer och elevernas teckningar av en typisk 
matematiklektion. Vidare valde vi att göra observationer för att se vilka arbetsformer som 
framkommer i matematikklassrummet samt elevernas delaktighet för att vidga perspektivet i 
vår tolkning och analys. Med en multimetodstudie fick vi möjlighet att göra en triangulering av 
det insamlade data (Bell & Waters, 2016; Creswell). 
 

Observationer 
Observationer är ett av den kvalitativa forskningens nyckelverktyg (Creswell, 2013; Hammar 
Chiriac & Einarsson, 2014). Genom att studera det som verkligen händer kan forskaren få 
information oavsett informantens förmåga att delge information (Hammar Chiriac & 
Einarsson). Studiens syfte och forskningsfråga avgör vad som ska observeras. I vår studie 
handlar det om arbetsformer i klassrummet. Fördelen är att vi kan få tillgång till information 
genom förstahandserfarenheter och information som kanske inte kommer fram i intervjuerna 
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(Fangen, 2014). Viktigt är att vi reflekterar kring vår egen roll som observatörer och är 
medvetna om hur våra egna upplevelser kan påverka, eller blir en del av, vårt insamlade 
material, som också påverkas av vad vi väljer att lägga märke till.  
 
Som underlag för våra observationer använde vi oss av vårt observationsschema som vi 
konstruerade utifrån de Strategier och metoder för en inkluderande matematikundervisning.  
 

Fokusgruppintervjuer med barn och ungdomar         

Kvalitativa intervjuer är en flexibel metod som med öppna frågor tillåter att nya frågor kan 
ställas utifrån de svar som kommer fram i intervjun (Wester, 2015). På grund av tidsaspekten 
och att vi valt att samla in data genom tre olika metoder, valde vi att göra fokusgruppintervjuer 
Detta för att vid ett fåtal intervjutillfällen få fram så mycket data som möjligt. I gruppsamtalet 
kan eleverna dela med sig av sina erfarenheter av ett givet ämne och genom att lyssna på 
varandra kan de erinra sig om sådant som de kanske inte annars skulle ha kommit ihåg eller 
tänkt på (Hylander, 2001; Wester; Wibeck, 2010). Genom att eleverna reflekterar tillsammans 
kan det bli lättare att sätta ord på sina tankar och kan leda till rikare och fylligare berättelser 
samt lyfta skillnader och variationer som ger ytterligare perspektiv (Hylander; Wester; 
Wibeck). Metoden ger möjlighet till upptäckande inom ett område som är nytt eller där det inte 
finns så mycket kunskap (Hylander; Kvale & Brinkman, 2009; Wibeck). Tumregeln är att 
deltagarna i fokusgruppen har någonting gemensamt (Hylander). När det gäller barn och 
ungdomar bör gruppen också vara åldershomogen och omfatta 4-8 elever beroende på elevernas 
åldrar vidare behöver intervjuaren tar hänsyn till elevernas mognad och skapa tillit med 
eleverna (Kennedy, Kools & Krueger, 2001; Bell & Waters, 2016; Gibson, 2012). 
 
I vårt fall är fokusgruppernas gemensamma faktorer att de går i samma klass och att de har 
erfarenhet av matematikundervisning. Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer genom att 
använda en intervjuguide med stödfrågor för att hålla diskussionen vid ämnet. 

 

Teckningar  
För att göra ens studie mer intressant föreslå Creswell (2013) insamling av data som inte är så 
vanlig. Vi tänkte att i arbete med barn och ungdomar kunde vi hitta på olika sätt att få ta del av 
deras upplevelser; ett annat sätt som de också kunde kommunicera på. Kommunikation handlar 
inte bara om att tala och skriva utan teckningar kan ses som ett verktyg för ett alternativt sätt 
att kommunicera (Hart, Pehkonen & Ahtee, 2014; Hsu 2014). Genom att använda teckningar 
som bildspråk kan barn ge uttryck för sina tankar, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Hsu) 
på ett sätt som inte synliggörs vid enkäter, intervjuer eller observationer (Ahtee, Pehkonen, 
Laine, Näveri, Hannula & Tikkanen, 2016). I teckningarna kan underliggande emotionella 
erfarenheter bli synliggjorda och bilderna visar elevernas upplevelser och erfarenheter genom 
deras egna ögon (Hart m.fl., 2014). Teckningarna öppnar för en icke-verbal 
kommunikationskanal till elevernas erfarenheter och kan bidra med riklig information om vad 
eleverna ser, vet, känner, minns, upplever och föreställer sig 
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Urval av plats och deltagare 
Vi valde att samla våra empiriska data på andra skolor än dem vi jobbar i, där vi inte var bekanta 
med varken lokalerna eller respondenterna. Detta för att det är svårt att vara neutral när vi är 
bekanta med de vi observerar och med den miljö där observationen äger rum (Bell & Waters, 
2016). Datainsamlingen - klassrumsobservationer, intervjuer och teckningar - skedde på 
elevernas skolor eftersom forskning med barn som deltagare ska med fördel göras i platser som 
är bekanta för barnen (Kennedy m.fl., 2001). 
 
Insamlandet av datamaterial har skett på två olika medelstora skolor i två olika kommuner och 
i olika årskurser. Skolorna valdes utifrån närhets- och tillgänglighetsprincipen. Det har också 
inneburit att vi var för sig har samlat in datamaterialet. Bägge skolorna var tvåparallelliga 
svenska kommunala grundskolor. Klasserna som ingick i studien var en årskurs 2 med 25 elever 
och en åk 9 med 20 elever. Matematikundervisningen i åk 2 bedrevs av klassläraren. Eleverna 
i årskurs 9 undervisades av en ämneslärare i matematik. Valet av elever i årskurs 9 grundas på 
att de eleverna har nästan nio års erfarenhet av matematikundervisning och har möjlighet att 
reflektera tillbaka på sin skoltid. 
 
Av de 25 elever i åk 2 fick vi in 20 svarstalonger med samtycke från vårdnadshavare 
Alla elever i åk 2 som var i klassrummet när de skulle rita teckningarna, 21 elever, deltog i detta 
moment trots att inte alla hade lämnat in samtycke för deltagande i studie från sina 
vårdnadshavare. Detta gjordes så för att alla elever gärna ville rita en bild och för att vi inte 
skulle exkludera någon i klassen. Men p.g.a. samtyckeskravet i forskningsstudier använde vi i 
studien endast teckningarna av de eleverna som hade lämnat svarstalongen. 
 
Tanken var från början att endast ha 2 fokusgruppintervjuer från åk 2 respektive åk 9. I årskurs 
2 var det flera elever som gärna vilja delta i intervjuerna och vi valde därför att intervjua en 
grupp till för att inte exkludera någon som ville delta. Alla som deltog hade dock lämnat 
skriftligt samtycke från vårdnadshavare genom att skicka in svarstalongen.  
 
Urvalet av deltagare i åk 2 baserades endast på frivillighet och samtycke från vårdnadshavare 
och inte på förmåga eller behov av stöd. Det framkom dock senare under 
fokusgruppintervjuerna att några elever som deltog i intervjuerna och som hade ritat 
teckningarna ansågs och ansåg sig själva som i behov av särskilt stöd. På det sättet hann vi inte 
reflektera i förväg kring de etiska aspekterna som uppkommer när elever i behov av särskilt 
stöd deltar i fokusgruppintervjuer och som på så sätt kan tvingas att prata om sin situation 
framför andra elever. I de förde fokusgruppintervjuerna kunde vi dock inte märka att det 
skapade problem för de eleverna. 
 
I årskurs 9 fick eleverna själva anmäla sig om de var intresserade att delta i intervjuerna, åtta 
elever anmälde sig och de delades upp i två grupper om fyra elever i varje. 
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Genomförande och datainsamling 
Kontakten med skolorna inleddes muntligt genom telefonsamtal med rektorerna där syftet med 
studien beskrevs och hur genomförandet var tänkt att göras. Därefter skickades mail till 
rektorerna och lärarna. Klartecken av undervisande lärare gavs och vi kom överens om tid att 
träffa klasserna för att informera och dela ut missivbrev (Bilaga 1). Vid informationen 
presenterades också tidsplanen för insamlandet av datamaterialet där eleverna och personalen 
fick information om vår roll som observatörer vilket också stämmer med det etiska 
förhållningssättet (Vetenskapsrådet, 2011). Datainsamlingen inleddes med två observationer 
vid två olika tillfällen. Vi förde öppna observationer. Syftet med observationerna var att studera 
vilka arbetsformer som framkom i matematikklassrummet. Som stöd i anteckningarna av våra 
observationer använde vi oss av ett observationsschema. Vi genomförde totalt fem 
fokusgruppintervjuer, tre grupper i årskurs 2 och två grupper i årskurs 9. Samtliga grupper 
bestod av fyra elever. Fokusgruppintervjuerna i åk 2 var 26:03 minuter lång med Grupp 1, 18:25 
minuter lång med Grupp 2 och 21:00 minuter lång med Grupp 3. 
 
Intervjuerna skedde vid två olika tillfällen för att passa in i elevernas övriga aktiviteter. 
Intervjuerna med eleverna i årskurs 9 varade i 24 respektive 28 minuter. 
Elevteckningarna samlade vi in från alla elever som deltog på den lektionen då insamlandet 
gjordes. Intervjuerna var halvstrukturerade för att underlätta att hålla gruppen till ämnet med 
stöd av en intervjuguide (Bilaga 3). Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 
 
Inför lektionen där eleverna ritade sina teckningar om en matematiklektion fick de specifika 
instruktioner (Bilaga 3). Vid användning av barns teckningar som underlag för analys finns 
risken att bilderna misstolkas. För att minimera denna risk fick de yngre barnen berätta om sina 
bilder (Merriman & Guerin, 2006). Bilderna användes också som underlag för intervjuerna i åk 
2. I åk 9 genomfördes intervjuerna innan eleverna gjorde teckningarna. Detta för att anpassa 
oss till den pågående verksamheten. 
 
 

Etiska aspekter 
Vid all forskning är det viktigt att forskaren har ett etiskt förhållningssätt. Forskning är en viktig 
angelägenhet för samhället genom att den ska leda till förbättringar för samhällsmedborgarna. 
Forskningskravet innebär att samhället kan ställa krav på att forskningen håller hög kvalitet och 
är inriktad på väsentliga frågor (Hammar Chiriac & Einarsson, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). 
Alla individer som medverkar i forskning ska skyddas mot skada och kränkning, det innebär 
att forskaren måste ta hänsyn till individskyddskravet (Vetenskapsrådet). Individskyddskravet 
omfattas av fyra grundläggande etiska krav, informations-, samtycke-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet (Hammar Chiriac & Einarsson; Vetenskapsrådet). 
 
I den här studien har vi följt de etiska principerna enligt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer. 
Missivbrev med information om studien skickades ut till samtliga elevernas vårdnadshavare. 
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Eftersom eleverna i en av skolorna var under 15 år bifogades svarstalong för samtycke. 
Information gavs om att deltagandet var frivilligt och att deltagarna kunde när som helst och 
utan förklaring avbryta sin medverkan. Vidare fick de information om att de, enligt 
konfidentialitetskravet, skulle förbli anonyma i studien och inte kunna identifieras av andra 
läsare. Missivbreven innehöll också information kring nyttjandekravet med förklaringen att all 
data vi samlar in endast kommer att användas för den här studien. 
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Resultat och resultatanalys 
Under analysen av det insamlade materialet identifierade vi olika teman som vi ansåg kunde 
kopplas till olika aspekter av den teoretiska referensramen vi valde för vår studie. Analysen av 
resultatet delades därför in i olika underrubriker som speglar aspekter av det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Analysen bygger vidare på det specialpedagogiska perspektiv och 
definitioner av inkludering som träder fram i vår tolkning av elevernas utsagor. 

 

Matematiken som undervisningsämne - Förståelse, meningsfullhet och 
utbyte 
Utifrån vårt insamlade data har vi tagit del av elevernas upplevelser och erfarenheter av deras 
undervisningssituation i matematik. Resultatet visar att eleverna i åk 2 har en positivare 
inställning till matematiken än eleverna i åk 9 som till stor del har en negativ inställning till 
matematik och upplever matematiken som ett svåröverkomligt ämne. Många av eleverna 
uttrycker att matematik består av tal och siffror, är tråkig, svår och krånglig. Detta uttrycker 
eleverna dels i intervjuerna men också i bilderna genom att rita frågetecken (Bild 1). 

 
 
 

 
Bild 1 
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I några av teckningarna kan vi också se att eleverna uttrycker ledsna känslor när förståelsen 
uteblir (Bild 2, streckgubben i mitten). Men matematiken kan enligt eleverna vara rolig om de 
förstår (Bild 3, ansiktet längst upp på bilden, eleven som säger ”Jag förstår”) och känner att 
matematiken är meningsfull och ger dem ett utbyte av arbetet.  
 

 

 
Bild 2 
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Bild 3 

En elev uttryckte det så här: 
 

…det är roligt när man kommer in i det och …och när man förstår…hur man ska räkna…när 
man får typ flow…(elev i åk 9) 

 
Eleven berättar att flow innebär att man bara räknar på och det blir rätt. Eleverna beskriver 
också att det är viktigt att uppgifterna ligger på rätt nivå; är uppgifterna för lätta eller för svåra 
uteblir tillfredställelsen.  
 

…ibland är det svårt, men ibland är det så lätt så att jag tycker det är jättetråkigt! (elev i åk 2) 

 
Eleverna önskar också utmaningar men de ska vara uppnåeliga och de beskriver en 
tillfredsställelse när de lyckats lösa en utmanande uppgift och att de kan motiveras att vilja 
prestera mer. Känslan av att lyckas är viktig för dem. Bild 4 är från åk 2 och visar en glad elev 
när fröken berömmer hans arbete. Intressant att notera här är att eleven som ritade den här bilden 
valde att porträttera en klasskamrat som han vet är duktig istället för sig själv. Bilden visar till 
och med att läraren är medveten om elevens kunskap. I åk 9 berättar en elev att: 
 

… man börjar ju på ettan sen är det alltid roligare att kunna klara av tvåan, trean och 
fyran…(elev i åk 9) 
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Bild 4 

 
När det gäller matematikundervisningens mål så har eleverna i åk 9 en viss kännedom om 
kursplanemålen och vad som förväntas av dem. Eleverna uttrycker att det är viktigt att kunna 
matematik samtidigt som förståelsen varför de ska kunna matematik är diffus. Det verkar inte 
finnas en stark känsla av meningsfullhet med klassrumsmatematik men både i åk 2 och 9 
kopplar eleverna behovet av matematiken till praktiska vardagliga ting som att mäta, räkna 
pengar och betala räkningar. Eleverna har dock svårare att se betydelsen av matematik som en 
del i ett större samhälleligt sammanhang.  
 

...det är bra att man kan matte, för sen när man blir äldre och kanske vill jobba som byggarbetare 
måste man typ kunna matematik, typ ett två gånger fem långt hus…(elev i åk 2) 
 
…men det är väldigt onödigt att kunna Pythagoras sats eller vad det heter, och liksom ..vad ska 
man med det till… det är inte så att jag kommer att använda det till framöver…(elev åk 9) 

 
Resultatet visar också hur kommunikationen kring elevernas förståelse inte är enkel och att det 
inte räcker med elevernas svar om sin förståelse. Vi tittar närmare, t.ex. på Bild 5 från åk 2 där 
läraren frågar en elev, markerad som ”JAG”, om hon förstår. Eleven svarar ”Ja” medan hon 
tänker ”Men egentligen gjorde jag inte det”. 
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Bild 5 

 

 

Analys 

Elevens utbyte av det matematiska innehållet och arbetet är en dimension utifrån 
inkluderingsperspektivet (Nilholm, 2007). Matematiken utgör en viktig pusselbit när vi 
betraktar inkludering utifrån ett större samhälleligt perspektiv med en vision om ett rättvist och 
demokratiskt samhälle som erbjuder alla individer rätt till utbildning. Elevernas omvärld är 
relativt begränsad till deras närmaste omgivning vilket vi också kan betrakta som normalt för 
deras mognad. Allteftersom matematikens abstraktion ökar får eleverna svårigheter att se en 
praktisk användning av matematiken i sin vardag. Detta kan bli ett pedagogiskt dilemma i 
matematikundervisningen då det kan vara svårt att motivera eleverna till delaktighet om de inte 
upplever matematiken som meningsfull. Vår studie visar hur elevernas förståelse av 
matematikens meningsfullhet är begränsad. Här ser vi, som Dalan och Dalvang (2013) skriver, 
att läraren spelar en väsentlig roll: läraren behöver kunna kommunicera meningsfullheten med 
matematiken samt skapa en undervisning som eleverna kan uppleva som meningsfull. En 
förutsättning för inkludering är att undervisningen ska upplevas som meningsfull för att detta 
ökar graden av delaktigheten där eleverna kan lära sig och använda kulturens 
(matematikklassrummets) språk för sin utveckling (Wettergen, 2013). Delaktigheten som 
undervisning ska sträva mot behöver vara både social och pedagogisk eftersom eleverna 
behöver utveckla sitt lärande, i en gemenskap (Steele, 2001), med en gemensam förståelse för 
kunskapsmålen som lärs ut av läraren i dialog med eleverna. Våra resultat antyder att skolan 
kan behöva utveckla den dialogen med eleverna. Också, om vi tittar igen på Bild 5, behöver 
läraren möjliggöra för eleverna att visa att de verkligen förstår. Utan känsla av meningsfullhet 
och förståelse kan engagemanget och lärandet sjunka. Med denna negativa utveckling anses 
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sedan, oftast, att det är hos eleverna bristerna ligger, med en kompensatorisk syn på svårigheter 
(Nilholm, 2007) som följd. Läraren kan då uppleva att eleverna är i behov av 
specialpedagogiska insatser. Westling Allodi (2016) menar att det är alltid viktigt att se de 
verkliga orsakerna av de svårigheterna som eleverna visar; beror dessa svårigheter på faktorer 
utanför eleven, som t.ex. lärmiljön, är det där som förändringar bör ske. Resultatet visar en elev 
som säger ha uppnått ett flow i sitt matematiska arbete i klassrummet. Den eleven har erfarit 
nya kunskaper och uppnått ett lärandemål, eleven känner meningsfullhet i sitt arbete, vilket 
underlättar utvecklingen och, i sin tur, måluppfyllelse. En god måluppfyllelse utgör enligt 
Nilholm och Göransson (2013) en aspekt av den individorienterade definitionen av inkludering 
och även om det rör sig om en lägre nivå av inkludering så känner eleven tillfredställelse i sitt 
eget arbete och sin nyvunna kunskap.  
 
Det kan vara av vikt för eleven att föra ett eget inre resonemang kring de matematiska 
uppgifterna och därmed själv ges möjlighet att reflektera över sin kunskap och sitt lärande. För 
att undervisningsmiljön ska bli så inkluderande som möjligt för samtliga elever måste det också 
tas hänsyn till elevernas behov så att de tillåts få en möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. För att kunskapsutveckling ska ske räcker det inte med att samarbeta. Eleverna 
i studien berättar själva om vikten av uppgifter på rätt nivå. Steele (2001) menar att elevernas 
uppgifter måste vara anpassade till en nivå som inbjuder till kunskapsutveckling.  Upplever 
eleven att uppgifterna är för lätta och inte behöver anstränga sig riskerar det matematiska arbetet 
att endast bli ett producerande av svar som inte leder till nästa utvecklingszon och skapande av 
ny mening och förståelse (Steele). Utifrån ett inkluderande perspektiv kan detta ses som mer 
exkluderande när eleven har förmåga att utvecklas längre än vad undervisningen erbjuder. 
Känslan av att ha lyckats uppnå en högre nivå som en elev i åk 9 berättar om skapar 
meningsfullhet i lärandeprocessen och kan motivera eleverna till att nå ännu längre. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv på lärandet bidrar varje enskild elevs lärande och utveckling till 
gruppens gemensamma lärande (Dalan & Dalvang, 2013) vilket, i linje med Steele, gör det 
viktigt att läraren förmedlar den nyvunna enskilda kunskapen till hela klassen så att det bidrar 
till den gemensamma utvecklingen. 
 

Kommunikation 
Att många av eleverna upplever matematiken som svår kan också tolkas utifrån att eleverna 
uttrycker att de behöver mycket stöd och hjälp av läraren, det framkommer både under 
observationerna och i intervjuerna. Eleverna i åk 9 uttrycker också att det ibland kan vara svårt 
att få tillräckligt med hjälp av läraren då många behöver hjälp samtidigt, framför allt om det är 
ett lite svårare område de arbetar med. Detta skiljer sig från den åk 2 som studerades där 
eleverna upplever att de får tillräckligt med hjälp och stöd av läraren. Även om de kan ta hjälp 
av en kamrat och upplever det som positivt upplever eleverna i åk 9 också att det finns en risk 
att de bara levererar ett svar och förståelsen uteblir. Under observationerna kommer det också 
fram att eleverna ibland bara behöver en bekräftelse av läraren att de förstått och löst uppgiften 
rätt.  
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…det är lite bättre att läraren säger…det känns bättre då…det blir lite mer förklarat och 
så…annars känns det som om det kommer som rätt svar…eller, så här ska du göra…(elev i åk 9) 

 
En elev berättar att ibland utgör facit också ett hjälpmedel att nå rätt svar men eleven visar 
också på insikten att förståelsen för problemet uteblir.  
 

…man kollar så att det blir bra och kommer på en uträkning till det…(elev i åk 9) 

 
Observationerna visar att läraren kommunicerar matematik, t.ex. under en genomgång med åk 
2 där området Multiplikation introduceras. Läraren ställer öppna frågor och modellerar ett 
matematiskt resonemang. Teckningarna vi samlade in visar däremot att eleverna kan ha en 
annan bild av läraren som matematikkommunikatör: läraren porträtteras som någon som inte 
säger något meningsfullt (Bild 6) eller någon som ställer kontrollfrågor som kräver enkla, rätt-
eller-fel svar (Bild 7). 
 

  

Bild 6  
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Bild 7 

 

Analys 

Trots att det förekommer matematiska diskussioner, verkar inte eleverna i vår studie uppleva 
en kommunikation i matematikundervisningen som hjälper dem att utveckla ett språk av 
matematikklassrummets kultur (Steele, 2001), där resonemangs- och argumentationsförmågor 
är väsentliga verktyg. Återigen här, behöver vi lyfta läraren som ledare (Dalan & Dalvang, 
2013) av kommunikationen och utveckling av det matematiska språket som verktyg för 
förståelse. Eleverna behöver argumentera för sina idéer vilket kräver att läraren inte endast 
arbetar med kontrollfrågor som teckningarna visar, utan också, och mer, som Bergqvist m.fl. 
(2010) och Berry och Kim (2008) menar, med frågor som är välgenomtänkta för att kunna 
stimulera utvecklingen av matematikförståelse. 
 
Kvaliteten på den matematiska kommunikationen är viktig för att det ska leda till ett 
matematiskt lärande (Dalan & Dalvang, 2013). Kopplingen mellan elevernas vardagsspråk och 
det matematiska språket kan ge läraren en förståelse för hur långt eleven kommit i sin 
kunskapsutveckling. Lärarens matematiska kompetens och förmåga att pendla mellan elevernas 
vardagsspråk och det matematiska språket (Steele, 2001) kan ses som ett viktigt redskap för att 
möjliggöra kunskapsutveckling inom den proximala utvecklingszonen. Elevers känsla av 
osäkerhet kan grundas på att de inte har befäst den matematiska kunskapen ordentligt och 
därmed får svårt att pendla mellan det matematiska språket och vardagsspråket. Elevernas 
lärande i samspel med varandra behöver stöd och bekräftelse av läraren. Den pedagogiska 
delaktigheten kräver lärarens medverkan; dialogen, här mellan lärare och elever, är ett verktyg 
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för inlärning (Berry & Kim, 2008) och eleverna upplever att det är viktigt att de inte lämnas 
helt själva i lärandeprocessen. 
 
I ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i interaktion med andra; språket och 
kommunikationen utgör viktiga verktyg i lärandeprocessen (Emanuelsson, 2008; Moreira & 
Manrique, 2014; Roos, 2013). Med språket som verktyg och enligt Vygotskijs idé om den 
proximala utvecklingszonen kan lärande ske i rummet mellan den tidigare kunskapen och den 
framtida inlärningen. Men om det matematiska språket blir för avancerat och ligger bortom den 
framtida inlärningen och eleverna inte kan koppla det till den tidigare kunskapen kan 
matematiken upplevas som svår och eleverna kan få en känsla av misslyckande. Det 
matematiska språket i klassrummet måste omfatta spannet mellan alla elevers tidigare 
kunskaper och deras framtida utveckling. Detta blir en komplex situation där läraren ständigt 
ska pendla och balansera språket för att finna temporära jämvikter mellan exkludering och 
inkludering. Med det menar vi att ett för avancerat språk kan exkludera elever som behöver ett 
enklare språk då de inte förstår, medan ett för enkelt språk kan i sin tur kan upplevas mer 
exkluderande för elever som kommit längre i sin matematiska språkutveckling. Lärarens 
förmåga att kunna balansera språket utgör därmed ett verktyg för att skapa en klassrumsmiljö 
där lärandet kan anpassas till mångfalden av elever. 
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Arbetssätt i matematikundervisningen 
Eleverna, både i åk 2 och åk 9, beskriver att det vanligaste arbetssättet på matematiklektionerna 
handlar om att läraren har en gemensam genomgång (Bild 8) och sedan arbetar eleverna enskilt 
eller parvis med uppgifter i matematikboken, vilket de också visar i sina teckningar (se Bild 9). 
Eleverna upplever inte detta som något negativt utan som något som de både väljer och trivs 
med. 
 
 

 

 
Bild 8 
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Bild 9 

 
Bägge lärarna använder sig av olika strategier för att stödja eleverna, de uppmanar också 
eleverna till att samarbeta för att lösa uppgifterna.  
 

…om kanske inte jag kan, kanske den kan förklara hur man gör…(elev åk2) 

 
Det framkommer också att eleverna upplever att deras kunskapsutveckling gynnas av samarbete 
men också att framgången är beroende av vem de arbetar tillsammans med.  
 

…jag tycker det är kul att vara med andra och se vad de tycker och tänker, men det är oftast så 
om de tänker på ett annat sätt än vad jag tänker, då kan man tänka på sitt sätt, man måste inte 
tänka likadant!… (elev i åk 2) 

 
..det beror på vem man jobbar med…om man jobbar med nån som man alltså …som man kan 
prata mycket med …då jobbar man inte så mycket…men om man pratar men nån som man kan 
fokusera på matten med…då jobbar man lite bättre…(elev i åk 9) 

 
Vidare uttrycker eleverna att arbete i större grupper inte gynnar alla elever då risken finns att 
det endast är några i gruppen som arbetar. Eleverna uttrycker också att de har ett behov av 
enskilt arbete, att få tänka själv utan att bli störda. Och att det helst ska vara tyst i klassen när 
de arbetar med sina uppgifter i matematikboken, som Bild 10 visar.  
 

…om man jobbar i större grupper är det svårare… för då kanske det är två stycken som gör 
någonting och de andra bara sitter och håller med…(elev i åk 9) 



 

34 

 
…jag tycker det är mest skönt att jobba själv för då får man ingen att prata med, man får tänka 
själv… (elev i åk 2) 

 
 

 
Bild 10 

 
 

Analys 
Under våra observationer förekom lärarledda genomgångar. Utifrån en sociokulturell syn på 
lärande samt ur en gemenskapsorienterad definition av inkludering, är genomgångar där hela 
klassen deltar aktivt ett inkluderande arbetssätt (Nilholm & Göransson, 2013; Steele, 2001). 
Genomgångar i helklass som öppnar för diskussioner inbjuder elever att lära av och med 
varandra (Steele), detta kan betraktas som mer inkluderande men för de elever som inte aktivt 
deltar i diskussionen skulle arbetsformen kunna ses som mer exkluderande. Läraren måste vara 
uppmärksam på graden av elevernas delaktighet och kunna tolka elevernas signaler för att se 
om de undviker att delta i diskussionen för att de inte har förstått innehållet i genomgången 
eller om de behöver tid att processa informationen för att skapa ny kunskap (Steele). En elev i 
åk 9 förklarar också att det blir lättare att förstå när läraren ger enskild förklaring. 
Matematikboken som arbetsredskap är i sig själv varken inkluderande eller exkluderande, men 
lärobokens struktur och uppgifter kan vara mer eller mindre inbjudande för samarbete. Hur 
inkluderande arbetet med matematikboken blir handlar istället om hur läraren använder sig av 
läromedlet i sin undervisning. 
 
Att elever befinner sig i en social gemenskap i klassen innebär inte att det är självklart att det 
sker en kunskapsutveckling hos eleverna. Larsson (1990) beskriver en distinktion av målet 
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mellan grupparbete och arbete i grupp där grupparbete avser att nå fram till ett resultat medan 
arbete i grupp avser processen. För att ett lärande ska ske genom samarbete måste det finnas en 
balans mellan den sociala och pedagogiska delaktigheten, när den sociala delaktigheten får 
övertaget uteblir fokusen på lärandet i matematik. Här ser vi också ett kategoriskt tänk hos 
eleverna då den gemensamma arbetsinsatsen påverkas av vem eller vilka eleverna arbetar 
tillsammans med. Inkludering är inget statiskt tillstånd utan en dynamisk företeelse där 
elevernas önskan om delaktighet varierar och i ett inkluderande klassrum skall eleverna vara 
delaktiga i den mån de önskar det (Nilholm & Göransson, 2013).  
 
Trots att många av eleverna ritade och berättade om ett arbetssätt som karakteriseras av enskilt 
arbete, berättar de också hur de lär sig av varandra i ett utbyte av kunskap och förståelse. Genom 
vilken de kan nå en högre kunskapsnivå i ett sociokulturellt sammanhang (Steele, 2001; 
Wettergren, 2013). Varje elevs kunskap kan bidra på det här sättet till ett gemensamt lärande 
(Dalan & Dalvang, 2013). För att detta ska ske, menar Steele, behöver läraren uppmärksamma 
elevernas resonemang och förståelseutveckling och dela den med hela gruppen. Det här 
gemensamma lärandet blir kanske svårt att uppnå om eleverna arbetar mest enskilt, och tysta, 
med uppgifter som inte heller kräver samarbete som vårt resultat delvis visar. Resultatet antyder 
på att redan i åk 2 föredrar eleverna ett sådant arbetssätt. Det kan bero på att deras erfarenhet 
av matematikundervisningen alltid har varit med det här arbetssättet. Men det kan också bero 
på att olika elever har olika behov och att det är ett komplext arbete att hantera allas olikheter 
(Nilholm, 2006). Tar läraren tillvara på allas elevers olikheter blir undervisningen mer 
inkluderande (Nilholm & Göransson, 2013). Undervisningen kan också, menar Nilholm, 
påverkas av de olika nivåerna av inkludering som samspelar med varandra: från diskursnivån, 
med skolans och lärarens syn på normalitet och avvikelse eller utbildningssystemet, där t.ex. 
lärarutbildningar kanske inte förbereder lärarna för att bemöta mångfalden av eleverna, 
påverkar i slutändan hur läraren planerar för sin undervisning. 
 

Synliga strategier i matematikundervisningen 
Under genomgångarna i åk 2 undervisade läraren om ett nytt begrepp (Multiplikation) och 
visade sambandet mellan Multiplikation och Addition. Laborativt material (abakus) förekom i 
åk 2 under de båda observerade lektionerna för att visualisera och konkretisera olika begrepp. 
Eleverna i åk 2 berättar om och visar i sina teckningar olika typer av laborativt material (Bild 
11: Tiostång). Teckningarna som visar användning av laborativt material illustrerar dock 
lektioner i mindre grupp, dels med speciallärare (Bild 11), dels med en annan lärare som arbetar 
med extramatte, också i mindre grupp. Teckningarna som illustrerar lektioner i helklass visar 
inget inslag av laborativt material. I åk 9 förekom inget laborativt material men problemlösning 
var ett återkommande inslag i undervisningen. Här använde sig läraren av projektorn för att 
påminna eleverna om den generella strategi de kunde applicera på olika typer av problem.  
 
I teckningarna både från åk 2 och åk 9 framkommer att eleverna använder sig av en strategi: att 
räkna baklänges (Bild 12, eleven i mitten – bilden är avklippt för att texten i elevens 
tankebubbla ska synas). Tolkningen av denna strategi är inte helt enkel, det kan t ex vara att 



 

36 

utgå från motsatta räknesätt, men också att utgå från svaret i facit och komma fram till en 
lösning kan vara en sådan strategi, vilket kommer fram på intervjuerna. 

 
Bild 11 

 

 
Bild 12 
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En elev i åk 2 illustrerar läraren som lär ut en uträkningsstrategi och visar sambandet mellan 
addition och subtraktion (Bild 13, detalj av Bild 3 för att isolera det vi vill beskriva). 
 

 
Bild 13 

 
I åk 2 förekom också diskussioner i helklass där alla elever deltog i en aktivitet och där läraren 
använde sig av öppna frågor för att uppmuntra till resonemang. Här modellerade läraren också 
ett matematiskt resonemang genom att hon tänkte högt, ställde öppna frågor och gav 
återkoppling som ledde resonemanget vidare. 
 
Bägge lärarna stöttade också eleverna genom att ställa stödjande frågor utan att leverera svaret 
för att få eleverna att själva komma fram till lösningen. Stöttning förekom både enskilt och i 
mindre grupper. I åk 9 förekom också att i samband med stöttningen gav läraren eleverna 
feedback kopplat specifikt till de förmågorna som var relaterade till uppgiften, d.v.s. formativ 
bedömning. 
 

Analys 

Ur ett kategoriskt perspektiv särskiljs elever och specialpedagogiska insatser anpassas för att 
kompensera för elevers svårigheter (Nilholm, 2007). För att klassrummet ska betraktas som 
inkluderande måste undervisningen anpassas så att den passar mångfalden av elever (Nilholm 
& Göransson, 2013). Lärarnas val av olika strategier och metoder i undervisningen handlar om 
att utforma lärmiljön så att eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån deras förmågor och olika 
sätt att lära. Lärarna i studien använde sig av stöttning vilket är ett sätt att leda eleverna vidare 
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i sin förståelse (Steele, 2001) och till nästa utvecklingszon. Matematiken är i sin natur ett 
abstrakt ämne och undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar ett abstrakt tänkande. 
Steele menar att eleverna behöver kunna matematikkulturens språk för att vara sociokulturellt 
delaktiga i det matematiska sammanhanget och för att komma vidare i sin utveckling. I vår 
studie ser vi att läraren i åk 2 använder sig av mer konkretiserande strategier i undervisningen 
medan läraren i åk 9 använder sig av strategier som bygger på den verbala kommunikationen 
som verktyg. Resultatet visar att lärarnas val av strategier är anpassade efter elevernas mognad. 
Användning av artefakter, såsom laborativt material i matematikundervisning är ett sätt att 
hjälpa eleverna att gå från en konkret till en mer abstrakt förståelse och leder sedan, enligt 
Steele, till att skapa ny mening och ny förståelse. Den verbala kommunikationen är också en 
artefakt som hjälper eleverna i sin utveckling (Steele). Därför, menar Dalan och Dalvang 
(2013), behöver de lärarledda matematiska diskussionerna vara på en nivå som utgår från där 
eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och som samtidigt leder eleverna vidare. 
 

Elevinflytande  
Vid intervjuerna av elever i åk 9 kommer det fram att de har stor delaktighet i hur deras 
matematikundervisning ska utformas, vilken nivå på uppgifterna de ska göra, arbetsform och 
hur de ska redovisa sina kunskaper. Möjligheten att påverka sin matematikundervisning 
upplever eleverna i åk 9 som positivt och avstressande. Eleverna i åk 9 resonerar också kring 
nivån av sina kunskaper relaterad till betyg och att betyget också påverkar valet av den nivå de 
väljer att arbeta med i matematikboken. Även redovisningsuppgifterna kopplas till 
betygsnivåer. De upplever att det är ganska mycket att göra för att uppnå lägsta nivå för godkänt 
resultat, d.v.s. E nivå. Redovisning av kunskaper ser de som ett viktigt verktyg som ligger till 
grund för betyget.  
 

…då ligger man på C, D nivå liksom…om man gör lite dåligt av sig…(Elev i åk 9) 

 
Eleverna i åk 2 har inte lika stort inflytande på sin undervisning; läraren är den som i huvudsak 
bestämmer, både om vilka elever ska gå till de olika små grupperna och vad i matematikboken 
de ska arbeta med. Eleverna berättar dock att ibland kan de komma med önskningar.  
 

...de får gå på extra matte, det har fröknarna bestämt…(elev i åk 2) 
 
...I klassrummet är det mer att man bara jobbar med matteboken och så säger de vilket kapitel 
eller så… (elev i åk 2) 

 
Teckningar visar dock att eleverna i båda årskurserna får möjlighet att välja vem de vill be om 
hjälp eller samarbeta med i den stora gruppen. Bild 14 visar en elev som tänker på att uppgiften 
är svår och går till en klasskamrat för att få hjälp (bilden är avklippt för att visa det som är 
relevant här). 
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Bild 14 

 
 

Analys 
Betraktelsen av inkludering i undervisningen utifrån graden av den delaktighet och det 
inflytande eleverna ges blir än mer komplex om vi försöker jämföra de båda årskurserna. 
Graden av inkludering kan tolkas i ljuset av de olika demokratiska modellerna som var för sig 
kan kopplas till stark eller svag inkludering (Carlsson & Nilholm, 2004). Betraktar vi 
undervisningen i åk 9 ser vi den representativa demokratin genom de explicita ramar och regler 
som läraren satt i klassrummet. I samma klassrum ser vi också den lagstyrda 
demokratimodellen med en förskjutning från det kollektiva beslutsfattandet till det individuella. 
Detta sker genom att eleverna ges frihet och ansvar att aktivt göra val som berör deras egen 
situation i matematikklassrummet i egenskap av val av nivåer på uppgifter, med vem eller vilka 
de vill arbeta och hur de ska redovisa sina kunskaper inom en viss tidsperiod. 
Matematikundervisningen i åk 2 kan vi relatera till den representativa demokratimodellen där 
eleverna ges möjlighet att komma med önskningar och förslag men besluten sker oftast högre 
upp i organisationen. Med avseende på aspekten elevinflytande måste den ses i relation till 
elevernas tidigare erfarenheter och hur långt eleverna kommit i sin utveckling och mognad. 
Genom att låta eleverna i åk 2 komma med önskningar ges eleverna möjlighet att påverka och 
läraren kan skapa en känsla av delaktighet hos eleverna (Nilholm & Göransson, 2013). Läraren 
i åk 2 avgör också, enligt eleverna, vem eller vilka som får gå på extramatte. Det som eleverna 
uppfattar som läraren kan i det här fallet vara skolans elevhälsa och den beslutande 
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organisationen kring särskilt stöd, men läraren kan vara den person som utifrån elevernas 
perspektiv representerar hela skolan som organisation. Samtidigt menar Nilholm & Göransson 
att graden av delaktigheten ska få bestämmas av eleverna själva och att dessa demokratiska 
processer är viktiga inslag av inkluderande verksamheter. Vidare, skriver Ahlberg (2013), bör 
eleverna kunna påverka sin skolsituation genom att vara delaktiga i beslutsfattande kring sin 
undervisning. 
 
Eleverna identifierar sig själva efter sina prestationer i matematik som endera bra eller dålig på 
matematik. I åk 9 identifierar och kategoriserar sig eleverna också i förhållande till 
betygssystemet. Här får vi ett dilemma genom ställa det sociokulturella perspektivet på lärande 
i relation till betygssystemets kategorier. I en lärandegemenskap från ett sociokulturellt 
perspektiv kan vi betrakta olikheter i kunskapen som en förutsättning för att eleverna ska kunna 
lära av varandra. I samarbete och utifrån elevernas olika kunskaper kan de belysa ett problem 
från olika håll och därmed också uppnå en högre förståelse. Detta ställs då mot kategoriseringen 
av elevernas kunskaper och förmågor i matematik genom betygssystemet, vilket enligt Nilholm 
och Göransson (2013) försvårar inkluderingsprocesserna genom att skapa tävlingsmoment och 
konkurrens mellan eleverna. Inom skolsystemet utgör betygen ett urskiljningsverktyg för 
antagningen till gymnasieskolan. Att inte uppnå ett godkänt resultat i matematik i åk 9 innebär 
att eleverna blir segregerade från gymnasieskolans nationella program och hamnar ofrivilligt 
på introduktionsprogrammet.  
 

Pedagogisk gemenskap 
Till skillnad mot eleverna i åk 9 som samtliga undervisas i samma klassrum, undervisas de 
eleverna i åk 2 som har behov av stödundervisning eller extra utmaningar ibland i olika grupper 
för att få anpassad undervisning. Observationerna visar också hur vissa elever, på grund av sina 
funktionsnedsättningar inte alltid kan delta fullt ut: i åk 2, under en observation berättade läraren 
hur en elev har autism och är därför sällan med klassen.  Samma elev visade dock, vid ett 
observerat tillfälle, en vilja av att vara en del av gemenskapen och visa sitt värde. Detta kunde 
vi observera när eleven kommer in i klassrummet från ett annat rum medan klassen jobbade i 
sina matematikböcker, och skriker: 
 

…Vill ni se att jag kan flyga! (elev i åk 2) 
 
Under både intervjuer och observationer framkommer också att i åk 9 finns en resursperson i 
gruppen men som följer en speciell elev, denna elev har också anpassat material. Under en 
observation i åk 9 väljer två elever att lämna klassrummet för att sitta och arbeta i ett 
intilliggande grupprum, de kommer också in och ber läraren komma och hjälpa dem. Både i 
teckningarna och i intervjuerna framkommer att eleverna betraktar sitt lärande i matematik som 
en inre egenskap hos sig själva, endera har de lätt eller svårt att lära matematik.  
 
Redan i åk 2 ser vi också hur eleverna är medvetna om varandras förmågor och kan prata om 
sina klasskamrater på ett kategoriserande sätt: 
 

…[Elevnamn] är sånhär, han är jättebra... (elev i åk 2) 
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Några elever går på anpassad undervisning i åk 2 men de upplever inte detta som negativt: 
 

… det är bra för alla är inte lika duktiga på matte… det är inte nåt att skämmas för, man är den 
man är… (elev i åk 2) 

 
Men samtidigt uttrycker de också en känsla av utanförskap då de inte är delaktiga i det ordinarie 
klassrummet. 
 

…man vill inte missa något…(elev i åk 2)  
 
Elever som tillfälligt exkluderas från sin ordinarie klass för att delta i undervisning i mindre 
grupp uttrycker att det är roligt att möta nya elever från andra klasser och att de ändå kan känna 
gemenskap med den nya gruppen.  
 

…man får lära känna nya (elever) och det är också lite bra…det är också bra för att det är just 
dom, för de är i samma ålder…(elev i åk 2) 

 
Att bara befinna sig i samma klassrum betyder inte nödvändigtvis delaktighet i en gemensam 
kultur. En elev i åk 9 valde att illustrera sin ovilja eller oförmåga att vara delaktig som vi ser på 
Bild 15 (eleven ”JAG”). Samtidigt visar resultatet hur särlösningar kan underlätta för en ökad 
pedagogisk delaktighet där elever får möjlighet att resonera i par. Bild 16 illustrerar just en 
sådan situation där under extramatten elever arbetar i par och de två eleverna till höger 
diskuterar uppgiften. Eleven som ritade teckningen skrev till och med den dialogen de förde. 
 

 
Bild 15 
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Bild 16 

 

Analys 
I de två studerade klasserna ser vi två olika former av stödinsatser. I åk 2 särskiljs eleverna från 
den ordinarie gruppen för att få anpassad undervisning i liten grupp. Det gällde både de som 
var i behov av stöd men också de som behövde utmaningar. Eleven med autism exkluderas till 
viss del från klassen p.g.a. sin funktionsnedsättning. När eleven vill vara en del av gemenskapen 
finns inte möjligheten då läraren förklarar för eleven att just då jobbade klassen med matematik. 
Den traditionella specialpedagogiken med särskiljning väger tyngre än att ge stödinsatser i den 
ordinarie gruppen. Utifrån begreppet inkludering ser vi att dessa elever exkluderas genom att 
de kategoriseras efter sina förmågor (Nilholm, 2007). Kvar i klassen blir en grupp elever som 
inte hamnar i någon kategori och som inte anses vara i behov av extra insatser. Det blir en tydlig 
särskiljning här mellan normalitet och avvikelse (Engström, 2015; Hellblom-Thibblin, 2004) 
och specialpedagogiska insatser sätts in för elever som på olika sätt anses avvika från en norm 
(Nilholm). Hur den här normen definieras av läraren är något vi inte har svar på nu. 
 
Stödinsatser i form av arbete i liten grupp behöver inte ses som något negativt. Westling Allodi 
(2016) menar att elever i behov av särskilt stöd riskerar att få bristfälliga stödinsatser i den 
ordinarie klassundervisningen p.g.a. att de inte identifieras som just elever i behov av särskilt 
stöd. Eleverna själva upplevde inte särskiljningen som något negativt då de upplevde 
gemenskap med den nya gruppen, men samtidigt uttryckte de också att de inte ville missa något 
i klassen. Vi tolkar detta som att elevernas känsla av delaktighet och gemenskap med grupperna 
splittras. Att betrakta olikhet som en tillgång utgör en del av kriterierna för högre grad av 
inkludering (Nilholm & Göransson, 2013), eleverna ser kanske inte olikhet som en tillgång men 
resultatet visar att de har förståelse och visar respekt för varandras olikheter. Utifrån begreppen 
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inkludering/exkludering ser vi att detta blir ett dilemma där ett ställningstagande måste tas 
mellan det kollektiva kunskapstillägnandet och elevens rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling (Nilholm, 2007). 
 
I åk 9 har elev i behov av stöd identifierats och tilldelats en egen resursperson som följer eleven 
i den ordinarie undervisningen. Här ser vi ett mellanting mellan den traditionella 
specialpedagogiken och inkluderingsperspektivet genom att eleven har identifierats och 
kategoriserats som i behov av särskilt stöd. Kategoriseringen kan vi relatera till exkluderande 
processer medan undervisningen i ordinarie grupp kan relateras till inkluderande processer. 
Dessa processer konstituerar varandra (Nilholm, 2006) och dilemmat blir att finna en jämvikt 
mellan dessa processer så eleven ges möjlighet att utveckla sina matematiska kompetenser så 
långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Två elever valde att lämna gruppen för att arbeta 
i ett intilliggande klassrum; här väljer eleverna att själva exkludera sig från gruppen för att 
tillsammans arbeta med matematiken. Här ser vi inkludering genom ett elevinflytande där 
eleverna ges eget ansvar för sin situation och lärande i matematik. Läraren visar också både 
respekt och tillit till elevernas förmåga att själva ta ansvar för sina studier. Vi ser också 
exkludering genom att eleverna väljer att lämna den gemensamma gruppen till förmån för eget 
arbete. Dalan och Dalvang (2013) menar att ur ett sociokulturellt synsätt ska de enskilda 
reflektionerna och utveckling delas med gruppen för att lärandet ska ske i en gemenskap. 
Elevernas syn på sin egen möjlighet till lärande i matematik ser de som en inre egenskap hos 
sig själva, de kategoriserar både sig själva och sina kamrater som att de har endera lätt eller 
svårt för matematik. Det kompensatoriska perspektivet har därmed en stark framtoning bland 
eleverna och hur de upplever sig själva som lärande i matematik.  
 

Social gemenskap 
Lärarna i de observerade klasserna hade tydliga ramar och regler vilket översattes i hur 
elevernas betedde sig under lektionerna: t.ex. de räckte upp handen när de ville svara på frågor 
eller be om hjälp, väntade på sin tur, lyssnade på och följde lärarens instruktioner. 
 
Eleverna upplever att det är viktigt att man kan ha roligt i klassrummet och att läraren är med 
och bidrar med skämt. Skratt och skoj ska vara tillåtet men inom klassens ramar och på en nivå 
så det finns arbetsro i klassrummet. Eleverna är också medvetna om att läraren har en viktig 
roll för att skapa detta klimat men också att det är de själva som bidrar till klimatet i 
klassrummet. En elev i åk 9 uttrycker: 
 

…jag tycker faktiskt vår lärare är jättebra.. .det är bara det att han kan vara lite sträng ibland 
men det är delvis vårt egna fel att vi är lite pratiga och så…det händer…men annars är han 
jättebra, för han brukar dra skämt och dom är rätt roliga… (elev i åk 9) 

 
Ett par elev i åk 9 reflekterar tillbaka några år när det sociala samspelet i gruppen inte fungerade 
så bra, de hade då en annan lärare och eleverna uttrycker: 
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…då kunde man tjafsa om mobiltelefoner i 20 minuter…av lektionstiden för att inte folk ville 
lämna in och så…då gick det mycket lektionstid åt att tjafsa bara…och sen var det skrikigt innan 
alla kom igång..så man kanske jobba…(elev i åk 9) 
 

Den positiva atmosfären som observerades bidrog till engagerade elever.  
 

Analys 

Utifrån inkludering och ett sociokulturellt perspektiv på lärande måste det finnas ett fungerande 
socialt samspel och nätverk mellan gruppens deltagare (Nilholm & Göransson,2013). Vi ser att 
lärarna i de båda klasserna har en struktur med tydliga ramar och regler som eleverna har att 
förhålla sig till. Normerna i gruppen kan ses som implicita regler och dessa växer fram i 
växelverkan mellan gruppens individer (Thornberg, 2013). För att det sociala samspelet ska 
fungera måste både normer och regler delas av alla i gruppen (Nilholm & Göransson). Eleverna 
uppfattar lärarens ledarroll som viktig och är medvetna och förstår att läraren måste ingripa när 
elevernas beteende faller utanför klassens ramar och regler. Eleverna ser också att relationen 
mellan lärare och elever påverkar elevernas möjligheter till lärande. Detta ser vi när eleverna i 
åk 9 reflekterar tillbaka på en tid då halva lektionerna gick åt att lösa konflikter och att 
upprätthålla ordning så att blev en tillåtande miljö för lärande. Trots att samma regler gällde då 
som nu, uppstod konflikt mellan lärare och elever då eleverna bröt mot reglerna. Detta kan 
tolkas utifrån flera olika aspekter, dels kan vi se det utifrån att eleverna i åk 9 har mognat och 
utvecklat förståelse och medvetenhet om hur deras beteende bidrar till det rådande 
klassrumsklimatet. Dels kan vi också betrakta det utifrån lärarens förmåga att som vuxen och i 
ledarrollen bemöta eleverna som jämlikar för att ge utrymme för att en ömsesidig respekt ska 
växa fram. Vi tolkar elevernas utsagor som att de upplever att deras lärare har en mycket god 
förmåga att både vara ledare och sätta regler samtidigt som läraren kan bemöta eleverna som 
jämlikar. Här ser vi också hur den språkliga dimensionen påverkar relationen mellan lärare och 
elever, när läraren balanserar språket mellan den vuxnes och elevens skapas möjlighet för 
förståelse och utrymme för en känsla av att vara jämlik. Genom den ömsesidiga respekten 
mellan gruppens samtliga medlemmar kan de också dela en känsla av delaktighet i den sociala 
gemenskapen (Nilholm & Göransson, 2013). I ljuset av den gemenskapsorienterade 
definitionen av inkludering kan vi se att ett fungerande socialt samspel utgör en viktig pelare i 
matematikklassrummet för att utveckla ett samarbetslärarande där alla elever kan vara delaktiga 
och lära sig av och med varandra (Nilholm & Göransson). 
 

Diskussion 
Den svenska skolans styrdokument (Skolverket, 2011) lyfter demokratiska arbetsformer som 
viktig för elevernas utveckling och Salamanca deklarationen (Unesco, 2006) förklarar hur 
inkluderande skolor kan utveckla solidaritet mellan elever. Vår studie hade som syfte att få en 
förståelse av elevernas upplevelser av matematikundervisning i termer av inkludering. 
Elevperspektivet har alltid varit centralt för oss inte minst för att det är för eleverna som 
undervisningen och insatserna utformas. Vi har därför lyssnat på elevernas egna tankar kring 
sin matematikundervisning och fått ta del av deras upplevelser också genom deras illustrationer. 
Våra tre frågeställningar kan inte besvaras med enkla svar; de kräver en tolkning som vi har 
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gjort utifrån vår valda teoretiska referensram. Tolkningen av någons upplevelser kräver 
försiktighet då det vi vill förmedla är precis informanternas egna tankar. Tolkningen av vår data 
i termer av inkludering har visat sig vara ett arbete som ledde till ännu fler frågor och bredare 
områden. Vi anser att vi har fått en förståelse för hur eleverna kan se på de olika arbetssätten 
och hur dessa kan påverkar möjligheterna för delaktighet och gemenskap. 
 
Som för Nilholm och Alm (2010) har det varit viktig för oss att utgå från en tydlig definition 
av inkludering vilket vi har hittat i ett sociokulturelltperspektiv och i en gemenskapsorienterad 
definition. Men vi har under hela arbetsgången varit medvetna om det dilemmaperspektivet 
som Nilholm och Göransson (2013) beskriver; de enskilda elevernas kunskapsutveckling får 
inte hamna i skymundan av inkluderingen. Ett mål med undervisning är att alla elever ska nå 
kunskapsmålen. Lärandet ses oftast som ett individsförfarande; betygen sätts individuellt 
utifrån den enskilda prestationen. Individperspektivet samt den placeringsorienterad definition 
av inkludering (Nilholm & Göransson) genomsyrar i vårt resultat.  
 
Utifrån våra insamlade data och i ljuset av de valda teorierna har vi identifierat olika hinder för 
den pedagogiska delaktigheten: exkludering från klassen på grund av funktionsnedsättning; 
grupperingar utifrån förmåga eller kunskapsnivå; användning av matematikboken med enskilt 
arbete i stor utsträckning i undervisning samt betyg i åk 9. Inkludering (och dess hinder) 
omfattar enligt Nilholm (2006) olika nivåer inom skolsystemet. Även om vår studie är 
begränsad till elevernas upplevelser av matematikundervisning så påverkar, direkt eller 
indirekt, samtliga nivåer varandra; synen på funktionsnedsättningar, hur Skolan organiserar för 
elevernas olikheter och arbetsformerna i klassrummet är sällan ett individuellt val av en enskild 
lärare eller enskild skola utan resultatet av samhälls- och politisk påverkan. Roos (2013) 
förklarar dock hur forskare inom matematikundervisning har vänt sig till en undervisning som 
baseras på samarbete och som öppnar för en social och pedagogisk gemenskap. Vårt resultat 
antyder att skolorna behöver, utifrån en gemenskapsorienterad definition av inkludering, 
utveckla organisation och undervisningsformer grundat på demokratiska processer och i linje 
med en sociokulturell syn på lärande. En del av bedömningen av matematikkunskaper utifrån 
de nationella kunskapskraven kräver att eleverna kan resonera och argumentera kring 
matematik men, som vår studie visar, arbetar eleverna oftast enskilt i sina matematikböcker, 
med få matematiska diskussioner. Undervisningen vi observerade och som eleverna själva 
beskrev under intervjuerna och genom deras teckningar bekräftas också som den vanligaste i 
forskning (Larsson, 2015). En del forskning belyser att utforskande arbetssätt inte alltid gynnar 
yngre barns lärande eller de eleverna som har svårigheter (Griffin & Jitendra, 2009). De tidigare 
segregerande lösningarna som präglade skolans insatser (Engström, 2015; Hellblom-Thibblin, 
2004; Hjörne & Säljö, 2013) har satt sina spår och lever än även om i mindre utsträckning och 
under andra former. Allt detta pekar mot en undervisning som inte tar tillvara på allas olikheter 
i en gemenskap utan fokuserar på individen och på de enskilda svårigheterna i ett kategoriskt 
och patologiskt tänkande (Groth, 2007). Studien visar också hur kategoriseringar redan i åk 2 
är vanligt förekommande bland eleverna själva vilket vi tror kan förklaras genom 
organisationen med de olika grupperingarna för de olika kategorierna av elever. Detta påverkar 
elevernas självbild, inte bara för eleverna som anses ha svårigheter utan också för eleverna som 
kan behöva mer utmaningar. Eleverna med svårigheter konstrueras som misslyckade och elever 
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som hamnar i avancerade grupper kan misslyckas om de får alldeles för svåra uppgifter som 
de inte klarar och detta kan påverka deras självförtroende (Boaler, m.fl., 2000). Eleverna i 
studien berättar om behovet av de olika grupperingarna med stor förståelse och självklarhet. De 
accepterar varandra som de är. Trots de identifierade hindren för inkludering verkar tanken om 
inkludering/exkludering inte finnas hos våra informanter. De segregerande lösningarna i den 
studerade åk 2 verkar inte upplevas som särskiljande av eleverna själva och det är elevernas 
upplevelser vi sätter i fokus här. Men, som Brophy (1982) menar, segregerande lösningar kan 
leda till en självuppfyllande profetia när självbild och prestation av de eleverna som anses 
behöva stöd påverkas av de låga förväntningarna som lärarna har av dem redan från början. 
Resultatet visar samtidigt att det förekommer helklassdiskussioner och att möjligheter till 
samarbete finns. För en mer inkluderande undervisning kan skolorna behöva utveckla detta 
arbetssätt så att det blir en naturlig del av matematikundervisningen och inte endast för 
exceptionella tillfällen. Med all den komplexiteten som Nilholm och Alm (2010) beskrev, är 
inkludering, utifrån vårt resultat, inte ett allt-eller-inget fenomen utan en dynamisk process som 
ständigt balanserar mellan exkludering och inkludering. 
 
Svaret för en inkludering som utgår från social och pedagogiskt delaktighet av alla elever, är 
kanske en rejäl förändring i undervisning; en undervisning med en varierad utformning och 
framförande (Gordon, 2010) som utgår från elevernas styrkor och kanske slutligen, en ny syn 
på kunskap, alltid med elevernas upplevelser i centrum. Som Nilholm och Alm (2010) nämner, 
finns det få studier som gör djupa analyser om inkluderande processer i klassrummet och som 
har elevperspektiv som utgångspunkt. Vi har här gjort vårt första försök som förhoppningsvis 
kan bidra med ökad förståelse av inkluderande processer i undervisning. Det är som litteraturen 
säger, att för att få en förståelse för inkludering utifrån elevperspektiv ska alla elever få berätta 
sin del (t.ex. Nilholm & Göransson, 2013). Ju fler elever vi lyssnade på desto mer komplett 
blev vår bild av matematikundervisningen och hur den upplevs av eleverna. Enligt Nilholm & 
Göransson och som nämnd ovan, innebär inkludering utifrån en gemenskapsorienterad 
definition att alla ska känna sig delaktiga och att forskningen behöver då lyfta allas röster. I den 
observerade åk 2 går en elev som har diagnosen autism och som sällan arbetar i klassrummet 
med resten av klassen. Eleven som har autism var inte med i klassrummet när eleverna ritade 
bilderna och vi hade inte blivit informerad om denne elev tidigare. Eleven som är exkluderad 
från klassen blir per automatik exkluderad från studien då eleven inte var med från början. Vad 
är då elevens syn på gemenskap och delaktighet? Datainsamlingen från observationerna ska i 
princip gälla det som sker i matematikklassrummet. Och därför observerar vi en 
matematiklektion, som här sker i klassrummet. Vi observerar det som sker i 
matematikklassrummet i termer av inkludering. Men studien visar att vi behöver observera det 
som sker utanför det klassrummet för att få en bredare och mer komplett bild av och förståelse 
för fenomenet. Observera utanför för att förstå det som händer innanför. Det finns väldigt 
många underliggande processer i inkluderingsfrågan. Att prata om inkludering som ett 
mångfacetterat begrepp känns som en cliché, men genom vår studie kunde vi få en förståelse 
för att det verkligen kan vara så. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att genomsyrande i litteraturen är tanken att skolorna behöver se 
olikheter hos eleverna som en möjlighet istället som ett hinder (César & Santos, 2006; Nilholm 
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& Göransson, 2013). Hur vi betraktar elevers olikheter handlar i grund och botten om hur vi 
definierar begreppen normalt och avvikande. Definitionerna påverkas av de värderingar och 
attityder som för tiden figurerar i samhället och har sin grund i kultur, tradition, ideologi och 
politiska beslut. Värderingar och attityder om normalitet kan vara olika inom olika sociala 
konstellationer (Ahlberg, 2013). Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska undervisningen anpassas 
till varje elevs förutsättningar och behov. 
 

Metoddiskussion 
För att kunna ta del av elevernas upplevelser och sedan göra en tolkning av de insamlade data 
var en kvalitativ forskningsansats lämpligast. Vår tanke redan från början var att använda oss 
av flera olika metoder för att få syn på fenomenet från olika synvinklar, men med 
elevperspektivet som viktig utgångspunkt. Vi valde därför intervjuer, som sedan skedde i 
fokusgrupper och elevteckningar för att få fram elevperspektivet. Vi ansåg också att vi behövde 
komplettera våra data med observationer för att få en djupare förståelse av elevernas 
upplevelser. 
 
Målet med våra observationer var att notera vilka arbetsformer som framkom under de fyra 
matematiklektionerna. Med stöd av vårt observationsschema kunde vi lätt föra anteckningar 
och alltid ha framför oss vad det var vi skulle försöka få syn på. Vi valde att göra deltagande 
observationer utan att ha en aktiv roll under lektionerna. Detta visades sig kräva en hel del 
ansträngning från vår sida, särskilt med de yngre eleverna som så spontant kom fram och ville 
samtala eller bad om hjälp. Vi hade informerat alla om syftet med vårt besök vilket ska göras 
vid en öppen observation (Creswell, 2013; Hammar Chiriac & Einarsson, 2014). Med 
påminnelse att vi endast var där för att observera kunde vi fortsätta som planerat. Det var viktigt, 
ansåg vi, att alltid vara medveten om vår roll som observatör så att vi inte bara valde att få syn 
på vissa aspekter (Fangen, 2014). 
 
Eftersom våra intervjuer skedde med barn och ungdomar krävde detta, som Gibson (2012) 
påminner om, att vi tog hänsyn till informanternas mognad. Vi valde därför att intervjua de 
åldersgrupper som vi hade mer erfarenhet av, vilket Kennedy m.fl. (2001) menar underlättar 
anpassning av språket till de elever vi intervjuade. En bra intervju är beroende av förberedelser 
och en öppenhet till spontana kommentarer. Vi använde oss av en intervjuguide för att kunna 
strukturera våra frågor och styra samtalet och vi kände i efterhand att vi hade behövt mer övning 
i den metoden. Trots det upplevde vi att vi fick ett bra underlag för analys. I intervjuer med 
barn behöver intervjuaren skapa en stämning av tillit med sina informanter (Gibson, 2012). 
Därför valde vi att göra observationerna först vilket gjorde att eleverna fick möjlighet att 
bekanta sig med oss och kände sig tryggare under intervjuerna. 
 
Fokusgruppsintervjuer visade sig vara ett utmärkt sätt att samla information på för vår studie. 
Fördelarna var att det krävde färre intervjutillfällen men gav oss samtidigt möjlighet att ta del 
av flera elevers berättelser. Samtalen i grupp gjorde också att eleverna resonerade med varandra 
och förde konversationen vidare, vilket är en fördel just med fokusgruppintervjuer (Hylander, 
2001; Wester, 2015; Wibeck, 2010). Nackdelarna med våra fokusgruppintervjuer handlar 
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kanske mest om de etiska aspekterna när elever som är i behov av stöd behöver berätta om sina 
svårigheter och sin skolsituation framför andra elever. Detta kan dels upplevas som skamfullt 
av de eleverna som har svårigheter och dels skapa situationer under intervjun, och efteråt, där 
de andra eleverna som inte har svårigheter hittar ett motiv för att kränka sina klasskamrater. 
Detta är en tanke som vi bär med oss för framtida fokusgruppintervjuer med elever eftersom 
alla deltagare i forskningsstudier ska, enligt Vetenskapsrådet (2011) skyddas mot kränkning. 
Vi upplevde dock att i våra intervjuer alla elever visade genom sina svar och kommentarer en 
stor förståelse och respekt för varandras situation. Vi fick tyvärr inte möjlighet att följa upp 
med alla berörda elever hur de upplevde att berätta om sin situation och hur de bemöttes av sina 
klasskamrater efteråt.  Detta upplevde vi sedan som ett etiskt dilemma i vår studie. Ett annat 
etiskt dilemma som uppkom handlade om momentet där eleverna ritade teckningarna: i åk 2 
var det inte alla elever som hade lämnat in svarstalongen från vårdnadshavare fast alla som var 
i klassrummet den där lektionen ritade en bild. Alla elever ville rita en bild, och för att inte 
exkludera någon valde vi att låta alla vara med. Vi var dock noga med att inte använda de 
teckningarna som ritades av elevernas som inte hade fått samtycke för deltagande i studien. 
Datainsamlingen krävde att vi anpassade oss till de pågående verksamheten för att minimera 
störningsmoment. 
 
Arbetet med elevteckningar var nytt för oss men med inspiration från Creswells (2013) förslag 
om att också samla in mindre vanligt data tänkte vi att detta skulle ge vår studie ett nytt 
perspektiv genom att utnyttja en annan form av kommunikation. Det var ett bra stöd för oss och 
för eleverna att ha en kort lista med instruktioner, som Ahtee, m.f. (2016) föreslår, som vi kunde 
följa för att säkerställa att de viktigaste elementen skulle ritas in och att inga riktiga namn skulle 
användas. Vi fick ändå in några teckningar som inte hade följt alla instruktioner och vi var 
tvungna att avidentifiera de bilderna där elevernas riktiga namn framkom. Vi anser inte dock 
att detta har påverkat resultatet. Hsu (2014) menar att genom teckningar kan barn uttrycka sina 
tankar och känslor och med tanke- och talbubblorna som eleverna ritade in i sina teckningar 
kunde vi få en bredare förståelse för sina upplevelser av matematikundervisningen. 
 
Vi valde olika datainsamlingsmetoder för att kunna göra en triangulering (Bell, 2016; Creswell, 
2013). Triangulering var inte bara ett sätt att validera vårt resultat utan det gav oss bättre 
förståelse för fenomenet vi valde att studera. Data från de olika datainsamlingsmetoder 
jämfördes med varandra vilket gav oss möjlighet att göra rikare analyser. Med avsikt att uppnå 
en så hög tillförlitlighet som möjligt, vilket krävs i forskningsstudier (Thornberg & Fejes, 2016) 
försökte vi göra så kompletta anteckningar som möjligt under observationerna med stöd av vårt 
observationsschema samt gjorde ordagranna transkriberingar av intervjuerna. Detta, 
tillsammans med elevernas teckningar, gav oss möjlighet att alltid ha materialet tillgängligt för 
reflektion och för att kunna återkomma till det under hela arbetsprocessen. 
 

Förslag på vidare forskning 
Med vår studie har vi förstått vikten av att ta hänsyn till hur eleverna upplever sin undervisning. 
I båda klasserna i studien fanns elever som ansågs ha svårigheter: i åk 2, en elev med autism 
som inte deltog direkt i studien och i åk 9, en elev som hade en assistent. Som vidare forskning, 
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för att få en större och mer komplett bild av de studerade grupperna, skulle vi kunna fokusera 
på upplevelserna av de två eleverna och analysera det med vår aktuella studie som bakgrund. 
 
Vår studie har också lyft frågor kring normalitet och avvikelse; hur eleverna hamnar i olika 
kategorier för att få specialpedagogiska insatser, med en kvarstående grupp i klassrummet som 
representerar, antar vi, en norm. Hur den här normen definieras av läraren skulle också vara 
intressant att studera i en vidare forskning. 
 
På samma sätt som Wester (2015) gjorde skulle det också vara intressant att studera de 
skillnaderna mellan lärarens uppfattning kring sin undervisning och elevernas upplevelser av 
den undervisningen för att kunna hitta de gemensamma punkterna därifrån en utveckling skulle 
kunna ske. 
 
Vi hoppas att vår studie kan bidra med den här tanken om att verkligen involvera eleverna i 
beslutsfattande kring sin undervisning och insatser, för att öka inkluderingsgraden och för att 
eleverna ska känna sig delaktiga i sin inlärning och med det, mer motiverade. 
 
 
 
Som avslutning på vår studie, men med avsikt att fortsätta ett arbete för en inkluderande 
undervisning lämnar vi läsaren med följande citat: 
 
 

”Alla ska vara lika värda medlemmar med optimala betingelser 
för utveckling och lärande men också med delat ansvarstagande 
för arbete och gemenskap. ” 

(Emanuelsson, 2008, s.11) 
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Bilaga 1: Missivbreven 
 
Åk 2 
XXXXX, 23 januari 2017 
Till målsman för ______________________________________________ 
Hej! 
Jag studerar på Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, på Mälardalens högskola i 
Västerås. Under våren kommer jag tillsammans med en kollega från kursen att skriva ett 
examensarbete och för detta ändamål ska vi intervjua elever i grundskolan om sina tankar 
kring matematiklektioner. I samband med intervjuerna kommer eleverna också att få rita en 
bild som handlar om en vanlig matematiklektion utifrån egna erfarenheter. Vi ska också 
observera olika matematiklektioner där eleverna vi intervjuar deltar. I skolvärlden och i 
samhället förs det många diskussioner som handlar om inkludering av alla elever i skolan och 
forskning inom matematikundervisning beskriver flera arbetsformer som möjliggör för en 
inkluderande undervisning. Genom intervjuerna och elevernas teckningar vill vi få en 
förståelse för hur eleverna upplever matematikundervisningen i termer av inkludering, 
vilket vi sedan jämför med det vi ser under lektionerna. Med detta hoppas vi kunna bidra med 
mer kunskap om hur eleverna upplever sin undervisning. 
Jag kommer att intervjua och föra observationerna på ert barns skola och min kollega gör 
det på en skola i en annan kommun. 
Intervjuerna spelas in på ljudfil för utskrift, för att bättre kunna analysera elevernas svar. 
Eleverna kommer, som forskningsetik kräver, att avidentifieras så att i det slutliga arbetet det 
inte går att spåra vilka elever, skola eller kommun som deltog i studien. De inspelade 
intervjuerna, elevernas teckningar samt observationsanteckningarna kommer endast att 
användas för detta examensarbete. Deltagandet är frivilligt och de inspelade intervjuerna 
kommer att raderas efter att examensarbetet är klart.  
För att jag ska kunna genomföra intervjuerna krävs ert godkännande som vårdnadshavare. Om 
ni godkänner att ert barn intervjuas lämna ifylld svarstalongen till ditt barns lärare. 
Om ni är intresserade av att ta del av vårt färdiga arbete får ni maila mig på: 
barbara.soeiro@solna.se 
Min handledare på Mälardalens högskola heter Gunnlaugur Magnússon och undrar ni något 
mer kan ni kontakta honom på: gunnlaugur.magnusson@mdh.se 
Med vänliga hälsningar,  
Barbara Pelicano Soeiro 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◻ Jag godkänner att mitt barn får delta i studien ”Tankar kring matematiklektioner”. 
Elevens namn:_____________________________________  Klass: _________ 
Målmans underskrift: _______________________________ 
Namnförtydliggörande: ______________________________ 
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Åk 9 

XXXXXXX, 23 januari 2017 
Information till vårdnadshavare för eleverna i årskurs 9 vid XXXXXskolan, XXXXXXX 

Hej!  

Jag heter Ann-Mari Lindström och studerar på Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, 

på Mälardalens högskola i Västerås. Under våren kommer jag tillsammans med en kollega 

från kursen att skriva ett examensarbete och för detta ändamål ska vi intervjua elever i 

grundskolan om sina tankar kring matematiklektioner. I samband med intervjuerna 

kommer eleverna också att få rita en bild som handlar om en vanlig matematiklektion utifrån 

egna erfarenheter. Vi ska också observera olika matematiklektioner där eleverna vi 

intervjuar deltar.  

I skolvärlden och i samhället förs det många diskussioner som handlar om inkludering av alla 

elever i skolan och forskning inom matematikundervisning beskriver flera arbetsformer som 

möjliggör för en inkluderande undervisning.  

Genom intervjuerna och elevernas teckningar vill vi få en förståelse för hur eleverna 

upplever matematikundervisningen i termer av inkludering, vilket vi sedan jämför med 

det vi ser under lektionerna. Med detta hoppas vi kunna bidra med mer kunskap om hur 

eleverna upplever sin undervisning.  

Jag kommer att intervjua och föra observationerna på ert barns skola och min kollega 

gör det på en skola i en annan kommun.  

Intervjuerna spelas in på ljudfil för utskrift, för att bättre kunna analysera elevernas svar. 

Eleverna kommer, som forskningsetik kräver, att avidentifieras så att i det slutliga arbetet det 

inte går att spåra vilka elever, skola eller kommun som deltog i studien. De inspelade 

intervjuerna, elevernas teckningar samt observationsanteckningarna kommer endast att 

användas för detta examensarbete. Deltagandet är frivilligt och de inspelade intervjuerna 

kommer att raderas efter att examensarbetet är klart.  

Om ni är intresserade av att ta del av vårt färdiga arbete får ni maila mig på:  

ann- mari.lindstrom@utb.hofors.se  

Vår handledare på Mälardalens högskola heter Gunnlaugur Magnússon och undrar ni något 

mer kan ni kontakta honom på: gunnlaugur.magnusson@mdh.se  

Med vänliga hälsningar, Ann-Mari Lindström  
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Bilaga 2: Observationsschema  
 
Kontext: Matematiklektion 
Datum:   Årskurs: 
Antal elever i gruppen:  Längd på arbetspasset: 
Observerad tid: 
Undervisningsform  
Helklass med gemensamt fokus 
Individuellt arbete 
Grupparbete 
Innehåll:      
Bänkplacering: 
Matematiskt moment: 
Lektionens syfte och mål  
Alla samma sak 
Olika saker inom givna ramar 
Helt olika arbetsuppgifter  
Arbete i arbetsböcker 
 

Observation stämmer inte 
alls 

stämmer 
delvis 

stämmer 
helt  

Kommentar 

Välkomnar alla elever     

Ger tydliga instruktioner     

Visar exempel     

Begreppsundervisning     

Lär ut olika strategier     

Visualisering     

Diagram & flödesschema     

Laborativt material     

Direkt undervisning     

Observation stämmer inte 
alls 

stämmer 
delvis 

stämmer 
helt  

Kommentar 

Stöttning   
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ger ledtrådar     

anpassade instruktioner     

anpassat material/uppgifter     

     

Diskussioner  

Lärarledda diskussioner med öppna 
frågor 

    

Läraren uppmuntrar till diskussion     

Grupparbete/diskussion     

Uppgifter som öppnar för diskussion     

Positiv feedback     

Eleverna uppmuntras att tänka kritiskt     

Socialt  

Tydliga ramar och regler     

Ömsesidigt respektfullt bemötande     

Alla elever värderas lika     

Heterogena grupper     

Eleverna hjälper varandra     

Alla är delaktiga     

Eleverna visar respekt för andras idéer     

Höga förväntningar på alla elever     



 

60 

Uttråkade elever     

Elever som ger upp     

Elever är engagerade i sitt eget 
lärande 

    

Samarbete mellan personalen     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 

Bilaga 3: Intervjuguide och instruktion för teckngen 
 
Inledning 
Vem är jag och varför är jag här. 
Genomgång av informationskravet. 
Ni kommer att vara anonyma vid utskriften. 
Det finns inga rätt eller fel svar på frågorna, man kan uppfatta saker olika. 
 
Matematiklektionen 
 

Vad är matematik för dig? 
 Beskriv en vanlig matematiklektion. Vad känner och tänker du då? 
 Vilket är det vanligaste arbetssättet? Oftast arbetar vi… 
 Finns det andra arbetssätt som brukar förekomma på matematiklektionerna? 
 Grupparbete? Självständigt arbete? 
 Vad tycker du bäst om - grupp/självständigt arbete? 
 Får du uppgifter som passar dig? Eller för lätta? för svåra? 
 Vilken hjälp och stöd får man på lektionerna? Får man tillräckligt med stöd? 
 Hur upplever du din kunskapsutveckling? Hur lär du dig bäst? 
 Beskriv hur en bra matematiklärare ska vara. 
 Hur ser en riktigt bra matematiklektion ut? 
  
  
   
Teckning 
 
Tidsåtgång ca 45min - 1h. 
Inga namn skrivs på teckningen. 
 
Rita en teckning av vad som händer på en matematiklektion. 
Lärare och elever ska finnas med på bilden.  
Märk den av eleverna som föreställer dig på bilden med JAG. 
Skriv i pratbubblor vad som sägs i klassrummet. 
Skriv i tankebubblor vad personerna i rummet tänker. 

Visa känslor i bilden genom att ge figurerna ansiktsuttryck:    

 
 

 


