
 

 

 

1 

 

                                                              

 

 

  

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

  

  

  

  

 

 

Inkludering i matematikundervisning med 

fokus på elever i matematiksvårigheter 

- en kvalitativ intervjustudie utifrån lärarperspektiv 

 

 

 

 

 

Marta Birinyi och Susanne Karlsson 

   

  
  

  

  

  

Självständigt arbete i specialpedagogik-speciallärare                         Handledare: 

Avancerad nivå                                                                                    Tuula Koljonen 

15 högskolepoäng 

 

  

Vårterminen 2019                                                                                Examinator:  

                                                                                                             Tina Hellblom - Thibblin 



 

 

 

2 

 

Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Tuula Koljonen som under arbetets gång har tagit sig tid till att 

läsa våra utkast, besvarat våra frågor samt hjälpt oss framåt i arbetet. Vi vill också tacka de 

speciallärare och matematiklärare som tog sig tid till att delta i vår studie. Slutligen vill vi 

tacka våra familjer som helhjärtat har stöttat oss under de tre år som vi har studerat till 

speciallärare.  

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

Mälardalens Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

SQA 116, Självständigt arbete i specialpedagogik - speciallärare med specialisering mot 

matematikutveckling, 15 hp    

 

Författare: Marta Birinyi och Susanne Karlsson 

Titel: Inkludering i matematikundervisning med fokus på elever i matematiksvårigheter - en 

kvalitativ studie utifrån lärarperspektiv 

Vårterminen 2019                                                     Antal sidor: 46 

  

___________________________________________________________________________ 

Sammanfattning: 

 

“En skola för alla” innebär att det är skolan som har ansvar för att alla elever skall ges rätt till 

stöd och att eleverna också ska känna sig delaktiga i sin inlärning oavsett svårigheter. Syftet 

med studien är att belysa hur några matematiklärare och speciallärare uppfattar vad en 

inkluderande undervisning är, samt hur de skapar en inkluderande undervisning i matematik 

för elever i svårigheter i år 7–9 i enlighet med skolans styrdokument. Arbetet ger en översikt 

över tidigare forskning kring matematiksvårigheter och inkludering. Studien har en kvalitativ 

ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem speciallärare och fyra 

matematiklärare. De specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och relationella, 

används för att analysera data. Studiens resultat visar att matematiklärarna och speciallärarna 

är positivt inställda till inkluderande undervisning om rätt förutsättningar ges. Resultatet 

visade även att verkligheten inte alltid stämmer med styrdokumenten. Studien lyfte fram 

viktiga faktorer för att skapa en inkluderande undervisning i matematik vilka var i enlighet 

med tidigare forskning där bland annat skolans organisation, samarbete mellan olika 

professioner och målinriktat lärande framhävs. De intervjuade lärarna uttrycker speciellt ett 

för dem viktigt behov, nämligen utveckling av matematikundervisning med fokus på 

organisation och arbetssätt.  
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1. INLEDNING 

Den här studien handlar om inkludering i ämnet matematik. Mer exakt handlar den om 

matematiklärares och speciallärares uppfattningar om inkluderande undervisning i 

matematik. Studien vill utifrån deras uppfattningar lyfta fram hur inkludering kan gå till i 

praktiken och vad som främjar utveckling av inkludering i matematik med särskilt fokus på 

elever i matematiksvårigheter. Hur lärare skapar inkluderande undervisningsmiljöer i 

matematik sätts i relation till hur lärare uppfattar elevers behov. Studien genomsyras av de 

specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och det relationella. Om skolan väljer ett 

kategoriskt perspektiv då kan det hända att speciallärare har egen undervisning med ett 

mindre antal elever utanför klassrummet. Väljer skolan däremot en relationell syn då har 

matematiklärare möjlighet att samundervisa alla elever i klassen tillsammans med 

speciallärare. 

 

I undervisningen har man som lärare ett tydligt inkluderingsuppdrag. I läroplanen 

(Skolverket, 2018) och skollagen (SFS 2010:800) står det att undervisningen ska anpassas så 

att den möter varje elevs förutsättningar och behov då det finns olika sätt att lära sig och nå 

målen. Undervisningen ska främja elevernas inlärning och kunskapsutveckling, även de 

elever som av olika skäl är i matematiksvårigheter. Ute i praktiken är det en utmaning för 

många lärare att i matematikundervisningen möta alla elever på den kunskapsnivå de befinner 

sig. Elever som är i behov av stöd har skolan ett särskilt ansvar för. De ska så långt som 

möjligt få det stödet i den ordinarie undervisningen, vilket ställer krav på undervisande lärare 

och organisationen. Endast om det finns särskilda skäl kan stödet istället ges enskilt eller i en 

annan undervisningsgrupp (SFS 2010:800). Särskilt stöd är mer genomgripande, omfattande 

och varaktiga åtgärder som ges till elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. 

Insatserna sker då oftast utanför ramen för den ordinarie undervisningen. 

 

Matematikkunskaper är viktiga för att kunna utvecklas till en demokratisk medborgare 

(Skolverket, 2018). Precis som förmågan att använda det egna språket är också förmågan att 

använda matematiken viktigt för att kunna vara en del av samhället. Enligt Boaler (2011) är 

matematiken så viktig för medborgare i dagens samhälle att den har kallats för den nya 

medborgarrättigheten. Under 2000-talet har en nationell bild av en allt mindre likvärdig skola 

tonat fram trots återkommande nationella satsningar i ämnet matematik (Ljungblad 2016a). I 

början av millenniet skapades Matematikdelegationen som betonar matematikens roll för 

medborgarna (SOU, 2004:97). Delegationen lade fram en handlingsplan för en femårig 

matematiksatsning i Sverige. Trots satsningar för att utveckla matematikundervisningen visar 

TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) och PISA 2012 (Skolverket, 2013) en nedåtgående trend i 

ämnet. Det är därför viktigt att skolan målinriktat arbetar för att stödja elever i 

matematiksvårigheter, utifrån deras behov, för att de ska få möjlighet att lyckas, känna sig 

delaktiga i sin inlärning och klara sin vardag, genom att utveckla en god och fungerande 

matematikundervisning (Lundberg & Sterner, 2009).  
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Som blivande speciallärare i matematik och med erfarenhet av undervisning i matematik så 

har vi stött på många upplevelser av exkluderande lösningar för elever i matematiksvårigheter 

med behov av stöd i matematik. Den vardagliga verksamheten i skolan har ofta ett 

kategoriskt eller relationellt perspektiv när det handlar om att se orsaker till 

matematiksvårigheter och problem hos elever. Vilket av de specialpedagogiska perspektiven 

skolan väljer avgör vilket stöd eleven får och hur det utformas. Det kan vara utifrån ett 

relationellt perspektiv då eleven i matematiksvårighet är i klassrummet med alla andra elever, 

eller utifrån ett kategoriskt perspektiv då elever med svårigheter har en egen undervisning 

utanför klassrummet. Forskning (Vetenskapsrådet, 2015) visar att stödinsatserna oftast läggs 

på individnivå istället för gruppnivå, eftersom svårigheterna ofta relateras till problem hos 

eleven. En stor del av det särskilda stödet för elever i matematiksvårigheter sker enskilt eller i 

mindre gruppering hos speciallärare utanför klassrummet trots att skolans styrdokument 

(Skolverket, 2018) fastslår att det bör ges inom ramen för ordinarie undervisning. Det gör att 

lärare och speciallärare ute i praktiken ställs inför dilemman gentemot styrdokumentens 

intentioner. Det är inte alltid lätt att förändra organisation, arbetssätt och tänkande kring 

stödinsatser och åtgärder i praktiken. För att få större genomslag i att ändra skolans arbetssätt 

behövs också åtgärder på organisationsnivå som främjar lärares möjlighet till utveckling, 

belyser Vetenskapsrådet (2015).   

 

Forskning har dessutom visat på vilka framgångsrika faktorer som hjälper till att skapa en 

inkluderande skola (Persson & Persson, 2012; Skolverket, 2014c; Östlund & Thimgren, 

2015). Utöver att lärarnas samarbete, kompetens och engagemang satts i fokus, betonas även 

en mer flexibel hållning till grupper och gruppstorlekar som en framgångsfaktor. Skolorna 

har löst upp permanenta mindre grupper och eleverna har istället inkluderats i en större 

gemenskap - det ordinarie klassrummet. Med stöd av aktuell forskning och beprövad 

erfarenhet har skolorna utvecklats till att möta elevers olikheter (Persson & Persson, 2012; 

Östlund & Thimgren, 2015). Enligt Vetenskapsrådet forskningsöversikt (2015) är lärare 

relativt positiv till placering av elever i svårigheter i det egna klassrummet om rätt 

förutsättningar ges. Viktigt är att lärare får stöd i det dagliga arbetet och utbildning för att 

genomföra en inkluderande undervisning i praktiken. 

 

Inkludering är ett begrepp som är välanvänt i skolans värld men det är ett område som är 

svårt att greppa, förstå och förverkliga pedagogiskt. Utmaningen ligger i, att som lärare i den 

vardagliga matematikundervisningen, pedagogiskt försöka göra den tillgänglig för den 

mångfald som eleverna utgör och möta dem där de befinner sig kunskapsmässigt och utifrån 

deras enskilda behov, med olika former av anpassningar. Vi vill med vår studie fördjupa 

kunskaperna och förståelsen för vad inkludering i skolans matematikundervisning kan 

uppfattas vara och hur det kan se ut, med särskilt fokus på elever i matematiksvårigheter.  
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1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera och tolka matematiklärares och 

speciallärares uppfattningar om inkluderande undervisning i matematik. Studiens syfte är 

också att skapa förståelse för hur matematiklärare och speciallärare anpassar 

matematikundervisningen till att vara inkluderande, med fokus på elever i 

matematiksvårigheter.  

1.2 Frågeställningar 

● Hur definierar några matematiklärare och speciallärare begreppet inkludering i 

matematikundervisning? 

● Hur beskriver några speciallärare och matematiklärare att de skapar en 

inkluderande undervisning i matematik, med fokus på elever i 

matematiksvårigheter? 

 

2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I bakgrunden presenteras först en beskrivning av vad matematiksvårigheter kan vara, 

benämningar av svårigheterna samt förklaringar till varför matematiksvårigheter kan 

uppkomma. Nästa del av kapitlet presenterar inkludering. Fokus ligger först på inkludering i 

styrdokumenten, därefter inkludering i skolan för att avslutas med inkludering i matematik 

utifrån tidigare forskning. 

2.1 Matematiksvårigheter 

Begreppet matematiksvårigheter benämns och redovisas olika genom litteraturen, som inte 

ger en helt enig bild kring ämnet. Matematiksvårigheter är en vid definition som används för 

att påvisa en störning i lärprocessen som kan finnas inom eleven men även ha förklaringar 

som finns utanför eleven. Förutom matematiksvårigheter nämns även räknesvårigheter, 

specifika räknesvårigheter, allmänna matematiksvårigheter, specifika matematiksvårigheter, 

särskilda undervisningsbehov i matematik, dyskalkyli, akalkyli och pseudo-dyskalkyli 

(Ahlberg, 2001; Engström, 2015; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). 

 

Lundberg och Sterner (2009) använder begreppet matematiksvårigheter för att övergripande 

och generellt beskriva elevers svårigheter att nå målen i matematik i skolan. De använder 

termen räknesvårigheter för att definiera de svårigheter elever kan visa vad gäller främst tal 

och räkning i sitt matematiklärande. Begreppet används för att betona att svårigheterna för 

eleven finns inom vissa delar av matematiken. Två vanliga termer inom forskning är 

allmänna och specifika matematiksvårigheter.  Allmänna matematiksvårigheter kan vara när 

eleven generellt har svårt i sin matematikinlärning men även överlag visar svaga prestationer 

i skolan. Inlärningen sker även allmänt i ett långsammare tempo. Specifika 
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matematiksvårigheter kan användas för att beskriva att eleven allmänt sett inte har problem i 

sitt matematiklärande utan att svårigheterna är specifika, och finns inom vissa delar av 

matematiken. Eleven kan då ha svårighet med grundläggande taluppfattning och problem 

med den spatiala förmågan. Svårigheterna med inlärningen kan inte förklaras med brister vad 

gäller den allmänna begåvningen eller pedagogiken (Ahlberg, 2001). Begreppet SUM-elever 

används som beteckning för elever med särskilda utbildningsbehov i matematik. Det kan 

handla om både låg- eller högpresterande elever som möter svårigheter i sin 

matematikutveckling. De som använder begreppet lyfter fram att det är behoven av de 

pedagogiska insatserna som står i fokus och inte att svårigheterna i matematik relateras till 

brister hos enskilda elever (Ahlberg, 2001; Engström, 2015; Lunde, 2011;).  

 

Dyskalkyli är och har varit ett omdiskuterat samt inte helt vedertaget begrepp i forskningen. 

Diagnosen används ofta som synonymt med specifika inlärningssvårigheter i matematik inom 

vissa delar av ämnesområdet. Dyskalkyli beskrivs som en specifik lärsvårighet som visar sig 

som en oväntad underprestation hos oftast normalbegåvade elever (Lundberg och Sterner, 

2009; Lunde, 2011). Mycket forskning lyfter fram att det är omkring 4–6% som beräknas ha 

dyskalkyli (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde; 2011; Sjöberg, 2006).  Forskningen har inte 

kunnat påvisa ärftlighet vad gäller diagnosen. 

 

Pseudo-dyskalkyli handlar om elever som har utvecklat emotionella blockeringar som 

försvårar matematikinlärningen. De har kognitiva möjligheter för att klara av matematiken 

men får problem på grund av känslomässiga låsningar. Akalkyli är när man har total oförmåga 

att göra matematiska beräkningar, till exempel på grund av en hjärnskada. Vid denna typ av 

skada så hjälper inte mer mängdträning för att eleven ska lära sig grundläggande räkning 

(Ahlberg, 2001; Engström, 2015). 

 

Alltså hur matematiksvårigheter yttrar sig och benämns varierar. Det är inte helt enkelt att 

förklara begreppet eller varför svårigheterna uppstår hos elever. Det finns därför en oenighet 

kring det verkliga antalet elever som anses vara i matematiksvårigheter. Engström (2015) 

menar att många elever som på olika sätt utvecklat matematiska svårigheter bör ses utifrån 

den normala variationen. 

Det finns en oenighet kring kategoriseringen av matematiksvårigheter, exempelvis meningen 

med diagnostisering av dessa svårigheter och även kring begreppet dyskalkyli. Lunde (2011) 

och Engström (2015) anser att koncentrationen behöver ligga på att pedagogiskt kartlägga 

och utreda elevens förutsättningar, lärmiljön och det stöd eleven får i skolan istället för att 

fokusera på diagnostisering. 

2.1.1 Förklaringar till matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter är ett mycket sammansatt begrepp som kan definieras och förklaras på 

många olika sätt, beroende på vilka förklaringsmodeller eller perspektiv som tillämpas. Inom 

den matematiska forskningen förklaras och kategoriseras elever och matematiksvårigheter 

ofta utifrån det medicinska/neurologiska området där förklaringarna till hindren söks hos den 

enskilda eleven eller via den psykologiska modellen, där elevens inställning och erfarenheter 
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kan skapa oro och ångest i relation till matematikämnet och lärandet (Engström, 2015; Geary, 

2004; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). Förklaringar lyfts även fram i 

från det sociologiska perspektivet, där elevernas intresse, hemförhållanden, socioekonomiska 

och språkliga bakgrund står i fokus. Sist men inte minst kan förklaringar till 

matematiksvårigheter sökas i det didaktiska och pedagogiska perspektivet där orsakerna kan 

hittas i skolans organisation och matematikundervisningen (Engström, 2015; Geary, 2004; 

Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). Forskarna lyfter att det är viktigt att 

fokusera på det didaktiska perspektivet och medvetet arbeta med att organisera 

undervisningen i matematikklassrummet, speciellt kring undervisningen av elever i 

matematiksvårigheter (Engström, 2015; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 

2006). Framförallt är det betydelsefullt att ha en helhetssyn vad gäller elever för att få en 

tydligare bild av elevens behov för att kunna ge det stöd som behövs (Ahlberg, 2001; 

Engström, 2015; Geary, 2004; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; Sjöberg, 2006).  

I denna studie använder vi det specialpedagogiska perspektivet som vårt analysverktyg, med 

fokus på det kategoriska respektive relationella perspektivet. Utifrån ett kategoriskt 

perspektiv är eleven bärare av matematiksvårigheterna, eleven har sina brister. Utifrån ett 

relationellt perspektiv är det omgivningen runt om eleven som kan orsaka att eleven är i 

matematiksvårigheter. 

2.2 Inkludering 

2.2.1 Inkludering i styrdokumenten 

Inom den svenska skolan finns ett antal styrdokument som styr verksamheten. Vi väljer att 

lyfta fram fyra av styrdokumenten: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011(Skolverket, 2018), Allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket 2014a), Elevhälsans uppdrag – främja, 

förebygga och stödja elevens utveckling mot målen (Skolverket, 2014b) och Skollagen (SFS 

2010:800). Vi väljer även att lyfta fram följande tre internationella dokumenten: 

Salamancadeklarationen (2006), FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) och FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:23) eftersom de påverkar den 

svenska skolan. 

 

I Lgr 11 poängteras att undervisningen i matematik ska “... syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik 

och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” (Skolverket, 2018, s 

62). Enligt rådande läroplan är en likvärdig utbildning något som kan utformas på olika sätt 

men hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). I de 

riktlinjer som beskrivs i “Allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014a) ska eleven ges extra stöd i form av extra anpassningar 

om eleven riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att 

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om eleven trots de extra anpassningarna ändå inte 

beräknas nå målen ska skolan utreda elevens behov av särskilt stöd och vid behov upprätta ett 
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åtgärdsprogram. I skollagen (SFS 2010:800) beskrivs att stödet i första hand ska ges inom 

den ordinarie undervisningen men kan, om det finns särskilda skäl, ges individuellt eller i 

mindre grupp. Enligt skollagen har skolan ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att varje 

elev ska ges stöd och stimulans för att nå så långt som möjligt utifrån sin förmåga. Ordet 

inkludering nämns inte i skollagen (SFS 2010:800) för svensk skola men genomsyrar ändå 

indirekt dokumentet genom formuleringarna i det. “En skola för alla” är uttryck som används 

flitigt och som i sin innebörd omfamnar inkludering. En skola för alla infördes i läroplan 

1980 (Ahlberg, 2013). 

I skollagen har även elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll förtydligats. 

Elevhälsan ska således bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 

och hälsa (Skolverket, 2014b). 

 

De internationella dokumenten kan delas upp i konventioner och deklarationer. Sverige 

tillsammans med flera FN-länder skrev på Unescos deklaration i staden Salamanca i Spanien, 

1994. Salamancadeklarationen (2006) bygger på de mänskliga rättigheterna och FN:s 

standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 

Undervisningen för elever i behov av särskilt stöd bör ges tillsammans i den reguljära skolan 

så långt det är möjligt. Den poängterar ett förändrat förhållningssätt med en positiv attityd till 

själva utvecklingen av visionen “en skola för alla” behövs för att lyckas. FN:s 

barnkonvention har en grund om barns bästa och allas lika värde. Alla barn, unga och vuxna 

oavsett individuella förutsättningar ska få tillgång till likvärdig utbildning i inkluderande 

miljöer (Unicef, 2009). I FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (2008:23) betonar att utbildningen som erbjuds ska erbjuda 

individanpassade stödåtgärder. Persson och Persson (2012) hänvisar till Policy Guidelines on 

Inclusion in Education (Unesco, 2009) om att även lärarutbildningen måste inriktas mer mot 

en inkluderande hållning, vilket innebär att blivande lärare förstår sin yrkesroll som en del i 

strävan efter ett mer inkluderande samhälle. 

2.2.2 Inkludering i skolan 

Den inkluderande skolan ska kännetecknas av att eleverna befinner sig i en skolmiljö där man 

försöker möta alla elever. Att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 

hälsa är en av elevhälsans uppgifter (Skolverket, 2014b). Elevers olikheter ses som en 

tillgång och mångfald välkomnas. Inkludering med detta synsätt skulle kunna ses som en 

process som inbegriper hela skolan och som syftar till alla elevers delaktighet och 

gemenskap. Inkludering kommer i så fall att handla om alla elevers rätt till likvärdig 

utbildning och om att skapa möjligheter för dem som riskerar att ställas utanför (Ahlberg, 

2013). 

 

Enligt Göransson och Nilholm (2013) finns tre skilda definitioner av inkludering: den 

gemenskapsorienterade-, den individorienterade- och den placeringsorienterade definitionen. 

Den gemenskapsorienterade definitionen innebär att alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Det medför en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. I en individorienterad 
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definition avgörs graden av inkludering av hur situationen ser ut för de enskilda eleverna. En 

placeringsorienterad definition betyder att elever i svårigheter befinner sig i det vanliga 

klassrummet. De tre definitionerna har en inbördes ordning, där de övre nivåerna inbegriper 

de nedre nivåerna. 

 

Asp-Onsjö (2006) har skapat en modell gällande inkluderingsbegreppet. Modellen kan 

användas som ett analysverktyg för att undersöka hur elever i praktiken är inkluderade i sin 

verksamhet. Enligt modellen skiljer man mellan en rumslig-, en didaktisk- och en social 

inkludering. Rumslig inkludering innebär i vilken utsträckning eleven tillbringar sin tid i 

samma lokal som sina klasskamrater. En didaktisk inkludering betyder att undervisningen 

anpassas efter elevens behov. Social inkludering avser i vilken utsträckning eleven är delaktig 

i ett socialt sammanhang tillsammans med personal och kamrater, interaktion med lärare och 

kamrater fokuseras. De tre olika aspekterna är inte avskilda från varandra och gränssnitt kan 

vara svåra att göra. Det är fullt möjligt att vara inkluderad ur samtliga aspekter eller i någon 

av dem. En elev kan vara inkluderad utifrån en rumslig och social aspekt men exkluderad i en 

didaktisk aspekt. Det kan handla om att eleven går i samma klassrum och har kompisar men 

undervisningen är inte anpassad för att främja hans eller hennes kunskapsmässiga utveckling 

på den nivå som krävs. Eleven riskerar att inte utvecklas kunskapsmässigt men ingår i en 

gemenskap. 

 

Vad inkludering i matematikundervisningen är finns det inga entydiga och enkla svar på. Hur 

lärare lyckas med att skapa inkluderande undervisningsmiljöer i matematik sätts i relation till 

hur lärare uppfattar elevers behov och hur de definierar inkluderingsbegreppet. Men även syn 

på lärande och undervisning, samt hur lärare förstår matematik och matematiksvårigheter 

påverkar också inkluderingen. På vilket sätt och i vilken utsträckning tillgänglighet till 

matematik skapas är också avgörande i inkluderingsprocessen (Ljungblad, 2016b; Roos, 

2015), vilket vi behandlar under nästa rubrik. 

2.2.3 Inkludering i matematik utifrån tidigare forskning 

Lärares syn på inkluderande undervisning 

 

Vetenskapsrådet (2015) har bland annat i sin forskningsöversikt undersökt hur lärare ser på 

inkludering. Det har visat att lärare i relativt hög grad är positiva till inkludering (tolkad som 

elever i svårigheter och som går i vanliga klassrum) men hur positiv man är beror på vilken 

elevgrupp det handlar om. Elever som bland annat har mycket stora funktionsnedsättningar 

och elever i socioemotionella svårigheter finner lärarna mest tveksamhet kring vad gäller 

inkludering. Nilholms (2015) analys av olika forskningar överensstämmer med 

Vetenskapsrådets (2015) slutsatser.  Det är vilket stöd de får och vilken utbildning om 

inkludering lärare har som har en avgörande betydelse för lärares inställning till inkludering. 

Det visar sig att man är relativt positiv till placering av elever i svårigheter i det egna 

klassrummet om rätt förutsättningar ges. Däremot verkar faktorer såsom år i yrket, utbildning 

med mera det vill säga faktorer som är knutna till läraren ha mindre betydelse för lärarnas 

synsätt på inkludering. 
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Groth (2007) påvisar vikten av att överlag stärka lärares specialpedagogiska kunskaper 

genom en mer övergripande utbildning i ämnet för att de tillsammans ska kunna erbjuda 

inkluderande undervisning och på så sätt kunna möta elevers olika behov. Boyd och 

Bargerhuff (2009) samt Roos (2015) lyfter också betydelsen av att stärka den 

specialpedagogiska kompetensen hos matematiklärare för att kunna möta elevers olikheter i 

matematikinlärningen. Boyd och Bargerhuff (2009) betonar även behovet av att stärka och 

fördjupa ämneskunskaper i matematik hos speciallärare för att därigenom ha möjlighet att 

höja nivån på sin undervisning och få en större förståelse av ämnet. Det är betydelsefullt att 

många lärare har större lärdom om förebyggande åtgärder i matematikundervisningen 

(Vetenskapsrådet, 2015). Kompetensutveckling på organisationsnivå, med fortbildning för 

lärare inom det matematiska och specialpedagogiska ämnesområdet, kan vara nödvändigt för 

att få större möjlighet att differentiera matematikundervisningen och det specialpedagogiska 

stödet. Pedagogiken i matematikundervisningen och lärmiljön är avgörande för inlärningen, 

speciellt för elever i matematiksvårigheter (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

Framgångsrika arbetssätt och metoder  

 

I Skolverkets publikation (Skolverket, 2014c) granskades metoder och arbetssätt som är 

effektiva för kunskapsprestationer för elever i behov av särskilt stöd eller elever med 

funktionsnedsättningar, genom att sammanställa metaanalyser av effektstudier. Slutsatser 

som de kom fram till är att de arbetssätt eller metoder som fungerar väl för elever i allmänhet 

även fungerar för elever i behov av särskilt stöd eller elever med funktionsnedsättningar. Det 

finns en mängd arbetssätt och metoder som är effektiva för samtliga elever i alla ämnen så 

även i matematik, till exempel kamratlärande, träning i metakognitiva strategier och explicit 

undervisning. En annan slutsats är att det gynnar alla elever om läraren utövar ett effektivt 

ledarskap i klassrummet. Effektivt ledarskap innebär bland annat att lärare kan upprätta och 

upprätthålla ordningen, utformar effektiva instruktioner och väljer metoder för att underlätta 

inlärningen (Emmer & Stough, 2001; Griffin et al., 2013). Boaler (2006) lyfter liknande 

faktorer som framgångsrika i inkluderande matematikundervisning men hon lyfter även höga 

förväntningar på eleverna. 

 

I en forskningsstudie visar Sundqvist och Lönnqvist (2016) att samundervisning ska vara ett 

arbetssätt som ökar möjligheten till inkludering i matematikundervisningen. Formen för 

samundervisning kan bygga på ett nära samarbete mellan speciallärare och ämneslärare. 

Samarbetet går ut på att dessa lärarkategorier planerar tillsammans, undervisar tillsammans i 

klassrummet, delar ansvaret för undervisningen och gemensamt utvärderar den. Genom 

samarbetet kan kunskaper hos båda lärarkategorier tas tillvara och det specialpedagogiska 

stödet kan ske inne i den ordinarie undervisningen. Samundervisning kan ske i olika former 

men den vanligaste är den assisterande undervisningen där specialläraren tillför 

specialpedagogiskt stöd inne i den ordinarie undervisningen. Ett annat sätt är att 

matematikläraren och specialläraren byter roller inne i klassrummet emellanåt för att 

stimulera och nå elever i undervisningen (Ljungblad, 2016b; Roos 2015; Sundqvist & 

Lönnqvist, 2016). Den ökade lärartätheten och de olika men också gemensamma 

kunskaperna hos pedagogerna gör differentieringen av undervisningen lättare och stödet kan 
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omfatta flera elever. Samundervisning kräver kunskaper om hur samarbete ska genomföras, 

schemalagd tid för gemensamma förberedelser och utvärderingar för att ansvaret för 

undervisningen verkligen ska kännas likvärdigt, betonar Sundqvist och Lönnqvist (2016). 

Studiens resultat lyfter fördelar med samundervisning, ur inkluderingsperspektiv, främst 

inlärningsmässiga men även sociala och psykiska fördelar lyfts fram som faktorer som kan 

minska exkluderingen. 

 

 Studier om inkluderande undervisning 

 

Två svenska studier om skolutveckling med fokus på inkludering är studien från Essunga 

(Persson & Persson, 2012) och studien av Nilholm och Alm (2010; 2011). Essunga kommun 

lyckades förbättra sina skolresultat markant på en kort tid, bland annat i ämnet matematik. 

Det man exempelvis gjorde var att lägga ner särskilda undervisningsgrupper för att istället 

erbjuda stöd inom ramen för den vanliga undervisningen. Man kunde då istället ha två lärare i 

klassrummet på flera lektioner, vilket inte indikerade kostsamma särlösningar. Andra viktiga 

inslag i förändringsarbetet var lärarnas gemensamma läsning av forskningslitteratur och 

diskussioner om inkluderande undervisning. Vilket i sin tur utvecklade en ny tankestil på 

skolan, där alla elevers framgång blev alla lärares gemensamma ansvar. Genom sitt 

engagemang och sitt förändrade synsätt i att utveckla undervisningen för att inkludera alla 

elever påverkade lärarna elevernas tankar om sin skolgång. Detta ledde till att eleverna 

uttryckte tillit till sina lärare, upplevde ökad tilltro till sina egna möjligheter och kände 

motivation. I Hatties (2009) omfattande internationella effektanalyser om faktorer som 

påverkar skolresultatet positivt är just elevernas förväntningar på sin egen utbildning som 

viktigast av allt, vilket även Persson och Persson (2012) belyser. Läraren motiverar och 

anpassar i sin undervisning samt ger stöd och feedback till eleven på ett sätt som utvecklar 

lärprocessen på ett framåtsyftande sätt (Hattie, 2009).  

 

I Nilholm och Alms fallstudier (2010; 2011) lyckades två lärare skapa ett inkluderande 

klassrum i årskurs 5–6 genom att utforma en miljö som präglades av en god gemenskap, 

vilket bidrog till ett stabilt studieresultat. Viktiga faktorer, enligt lärarna i klassrummet var att 

skapa en samsyn i arbetet mellan de två lärarna, en likvärdig jämn arbetsfördelning samt 

sträva efter att göra eleverna delaktiga. Både i studien om Essunga samt i studien av Nilholm 

och Alm förekommer det att elever får sitt stöd tillfälligt utanför klassrummet. Nilholm 

(2015) pekar på dessa två studierna och menar att man inte får vara dogmatisk när det gäller 

organisering av stöd.  

 

Under senare år har det genomförts flera klassrumsstudier inom ramen för inkludering och 

matematikundervisning i Skandinavien. I två av dessa studier, Roos (2015) samt Secher 

Schmidt (2015), har man analyserat hur lärare kan arbeta med elevers deltagande och hur 

lärare skapar en ökad tillgänglighet i matematik. I den danska studien (Secher Schmidt, 2015) 

lyfts tre dimensioner av ledarskap som påverkar elevers lärande i matematik. Den första är 

lärande ledarskap som påvisar vikten av att lärare leder elevens lärande i dialog utifrån 

utforskande frågor. Den andra är handlingsinriktat ledarskap som framför tydliga rutiner för 

elevers deltagande i undervisningen. Läraren betonar att elever ska ha tid att tänka och inte 
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enbart fokusera på ett snabbt svar. Slutligen den tredje är relationellt ledarskap som skapar 

en miljö där elever känner sig trygga. Det finns en samverkan där lärare tror på eleverna och 

eleverna stödjer varandra. I en lärares ledarskap samverkar dessa tre dimensioner ständigt. 

 

I Roos (2015) studie är det didaktiska perspektivet i fokus, och man vill förstå vad 

inkludering i matematik kan vara i grundskolan. Enligt Roos kan inkludering i matematik 

beskrivas utifrån begreppen dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande 

inkludering. Dessa tre olika former av inkludering interagerar med varandra i en process. Den 

dynamiska inkluderingen riktar in sig på organisation, där fokus kan ligga på hur samarbete 

och kollegialt utbyte organiseras mellan exempelvis matematiklärare och speciallärare, med 

eleven i centrum. Innehållsinkluderingen fokuserar på matematikundervisningen. I 

undervisningen kan matematiklärare inkludera elever genom att anpassa uppgifter och 

ämnesinnehåll så att de får åtkomst till sitt kunnande samt sin förmåga och får möjlighet att 

utveckla det. Deltagande inkludering sätter eleven i centrum. En viktig aspekt för inkludering 

är att som lärare lyssna på eleven, vara uppmuntrande och lyhörd för att öka deras tilltro och 

deltagande. Det är betydelsefullt att lägga stor vikt vid att stärka elevernas tro på sin förmåga 

och självkänsla. 

 

I en metaanalys kring forskning av elever i behov av stöd i matematik studerade Zhang och 

Xin (2012) mer övergripande företeelsers effekter inom problemlösning, för elever i åldern 5 

- 17 år med inlärningssvårigheter. Forskarna gjorde det genom att studera hur olika faktorer, 

såsom inkludering som värdegrund, egenskaper hos elever och stödinsatser samt hur 

uppgifterna som användes i problemlösning, vilka visade sig påverka elevernas resultat. 

Studien omfattade stödinsatser både i grupp samt stöd enskilt. Den visade att stödinsatser i 

matematik, som genomfördes i ett inkluderande sammanhang hade högre positiv påverkan än 

de som genomfördes i specialklasser och liknande segregerande placeringar. Zhang och Xin 

betonar att samtliga elever i de inkluderande klassrummen hade god behållning av 

interventionerna som genomfördes för främjande av matematisk förmåga för elever i 

svårigheter. Den viktigaste och effektivaste interventionen var strukturering av problem 

jämfört med andra interventioner som studien omfattade, exempelvis kognitiv träning eller 

användning av hjälpmedel. 

 

Sandström och Nilsson (2014) lyfter vikten av inkludering i matematikundervisningen och 

använder begreppet matematisk literacy. Det betyder att alla medborgare i ett samhälle ska ha 

möjlighet att kunna använda matematik i olika kontexter. Sandström, Nilsson och Lilja 

(2013) beskriver utifrån sin studie att matematisk literacy handlar om förmågan att kunna 

resonera matematiskt, använda matematiska begrepp och att kunna samtala kring matematik. 

Begreppet omfattar även att kunna tillämpa matematiska fakta men även att ha verktyg för att 

kunna beskriva, klargöra och förutspå vad som kan hända i matematiska situationer. Genom 

att eleverna får möjlighet att aktiveras och utvecklas i undervisningen ökar således 

möjligheten till inkludering. Lärare kan då behöva mer kunskap om hur elever lär sig 

matematiskt samt stöttning kompetensmässigt i att omforma sin undervisning så att den blir 

mer kommunikativ (Sandström & Nilsson, 2014). Det är inte helt lätt som lärare att göra om 

och utveckla sin undervisning. Men med hjälp av undervisning tillsammans med kompetenta, 
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erfarna och intresserade matematiklärare kan kompetensen och engagemanget utvecklas 

positivt (Clarke, 1997). En matematikundervisning som genom gruppaktiviteter, exempelvis i 

problemlösning, inbjuder till samtal mellan elever stimulerar dem matematiskt, språkligt, 

socialt och produktivt. Genom att i problemlösning använda öppna uppgifter stärks elevernas 

tänkande och i dialog med kamrater erövras nya matematiska kunskaper, även läraren kan 

stärka sin matematiska kompetens med detta sätt (Sandström & Nilsson (2014). En sådan 

förändring av matematikundervisningen där elevernas erfarenheter och kompetens tas tillvara 

kan skapa delaktighet samt fördjupad matematisk förståelse (Sandström, Lilja & Nilsson, 

2013).  

3.TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet presenteras det specialpedagogiska perspektivet vilket är den teoretiska referensram 

som studien utgår ifrån och i vilket sammanhang resultaten ska sättas in i. Det 

specialpedagogiska perspektivet kommer vara en utgångspunkt i analysen, med fokus på det 

relationella och kategoriska perspektivet. Valet av det specialpedagogiska perspektivet som 

glasögon och tolkningsverktyg gjordes för att perspektivet har en stark koppling till skolan 

och elevers möjlighet till inkludering. Det kommer att hjälpa oss att förstå inkluderingen från 

matematiklärarens och speciallärarens olika synvinklar. 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Vår studie handlar om lärarnas syn på inkludering och hur de skapar en inkluderande 

undervisning för elever i matematiksvårigheter. 

Specialpedagogiken använder olika perspektiv för att förstå och beskriva problem som 

uppstår för elever i skolan. Beroende på vilket perspektiv skolan väljer förklarar man på olika 

sätt orsaken till problemen som eleven har samt på vilket sätt stödet till eleven ska utformas 

(Ahlberg, 2013). Det kategoriska perspektivet, enligt Ahlberg, ser till eleven och dennes 

egenskaper i processen kring att få överblick och förklaringar till de svårigheter som uppstår i 

skolan. Fokus ligger på elevens brister, vilka skolan behöver kompensera för så att eleven kan 

utvecklas i sin inlärning. Stödet som möter eleven är ofta individuellt och åtgärderna som är 

specifika riktas på olika sätt för att kompensera för de svårigheter som eleven har (Ahlberg, 

2013; Engström, 2015). Grunden till det kategoriska perspektivet finns inom det medicinska, 

neurologiska och psykologiska forskningsområdet, där diagnostisering är väsentligt. 

Perspektivet har präglat synen på det specialpedagogiska stöd som elever i 

matematiksvårigheter erhåller, vilket ofta är särskiljande. Skolans specialpedagogiska 

verksamhet har traditionellt haft ett kategoriskt perspektiv vad gäller specialpedagogiska 

åtgärder kring elever med inlärningssvårigheter, med diagnostisering som en grund för det 

(Ahlberg, 2001; Engström, 2015).   

 

Med ett kategoriskt synsätt på matematiksvårigheter innebär det att elevens problem och 

brister fokuseras och man försöker skapa metoder för att kompensera för problemen som 

finns hos eleven. Elever benämns som “elever med matematiksvårigheter” (Lunde, 2011). 
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Elever kan bli då föremål för olika former av exkluderande åtgärder. De kan få en del 

undervisning i mindre grupp, permanent placering i särskild undervisningsgrupp eller annan 

skolform (Ahlberg, 2013; Lunde 2011).  

 

Det relationella perspektivet har sin grund i handikappforskningen. Perspektivet försöker 

hitta förklaringar till varför problemet har uppkommit i mötet mellan eleven och den miljö 

som finns omkring. Eleven är således i svårigheter, eftersom det uppstår i mötet mellan 

eleven och de krav samt problem som uppstår i skolmiljön. Det relationella perspektivet ser 

till den pedagogiska miljön kring eleven, hur undervisningen är utformad för att möta elevens 

lärande och de svårigheter som uppstår i den processen (Ahlberg, 2013). De stödjande 

insatser som sätts in för att hjälpa eleven ses som ett gemensamt ansvar för personalen i 

skolan. Specialpedagogiken knyts samman med undervisningen i klassrummen. Perspektivet 

betonar vikten av att specialpedagogiska insatser ska beaktas och utformas på organisations-, 

grupp- och individnivå för att på bästa sätt möta de behov som elever i matematiksvårigheter 

har (Ahlberg, 2013; Lundberg & Sterner, 2009).  

 

Om man antar ett relationellt perspektiv lägger man fokus på lärmiljön och hur 

matematikundervisningen kan anpassas för elevers olika behov. Begreppet “elever i 

matematiksvårigheter” innebär att eleven står i relation till sin omgivning och det är i mötet 

med lärandemiljön som svårigheterna uppstår (Lunde, 2011). En skola för alla välkomnar alla 

elever. Elevers olikheter blir en grundläggande förutsättning i en social gemenskap. I ett 

sådant system ställs helt andra krav på skolan och förutsätter ett relationellt synsätt vilket 

öppnar upp för att möta alla elever (Haug, 1998). 

4.METOD 

I metoddelen har vi upprättat en detaljerad redovisning av studiens tillvägagångssätt, för att 

på så sätt möjliggöra för andra att upprätta en liknande studie under nästintill liknande 

förhållanden (Backman, 2016). Vi börjar med att repetera studiens syfte och frågeställningar 

och sedan övergå till studiens kvalitativa ansats. Därpå presenteras studiens urvalsförfarande, 

genomförande, tillförlitlighet, etiska överväganden samt dataanalys.  

 

Vår studies syfte var att utifrån en fenomenografisk ansats analysera och tolka speciallärares 

och matematiklärares uppfattningar om inkluderande undervisning i matematik och hur de 

därmed anpassar matematikundervisningen till att vara inkluderande, med fokus på elever i 

matematiksvårigheter. 

 

Frågeställningar som studien avsåg att besvara var: Hur definierar några matematiklärare och 

speciallärare begreppet inkludering i matematikundervisning? Hur beskriver några 

speciallärare och matematiklärare att de skapar en inkluderande undervisning i matematik, 

med fokus på elever i matematiksvårigheter? 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar designades en kvalitativ studie med inspiration från en 

fenomenografisk ansats där datainsamlingsmetoden blev semistrukturerade intervjuer. 
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4.1 Kvalitativ ansats 

Syftet med vår kvalitativa forskning är att ge en bild av kvaliteter och karaktär hos enskilda 

matematiklärares och speciallärares inkluderande undervisning. Man försöker förstå, tolka 

och förmedla allt som rör människan och världen runt henne (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intresset riktas mot individen, hur den upplever och förklarar fenomen i sin verklighet utifrån 

inhämtade personliga erfarenheter och kunskaper (Backman, 2016). Kvalitativ 

forskningsansats skapar möjlighet att möta människor i deras vardagliga miljö för att genom 

frågor kring inkludering kunna beskriva och förstå det. Det är därför vi har antagit en 

kvalitativ forskningsansats. 

 

Vi är inspirerade av fenomenografi som metodansats. Fenomenografi intresserar sig för 

människors olika tankar och uppfattningar om ett fenomen i sin omvärld. Vår studie utgår 

från lärarnas skilda uppfattningar om inkludering. Genom lärarnas erfarenheter försöker vi 

skapa uppfattningar om inkludering. Vi vill presentera variationer i uppfattningar och tankar 

hos människor, och med detta nå en ökad förståelse om inkludering (Dahlgren & Johansson, 

2015). Vi har således valt en kvalitativ forskningsansats med en metodansats inspirerad av 

fenomenografi för att på så sätt tolka och analysera lärarnas uppfattning om inkluderande 

matematikundervisning. 

4.2 Urval och deltagare 

Vi har i studien använt ett bekvämlighetsurval vilket är ett icke slumpmässigt urval eftersom 

det var av största vikt att hitta relevanta informanter i förhållande till undersökningens syfte, 

det vill säga verksamma matematiklärare och speciallärare. Enligt Denscombe (2017) är den 

viktigaste fördelen med bekvämlighetsurval att det är billigt, snabbt och enkelt. Vi valde 

bekvämlighetsurvalet för att vi hade begränsat med tid och ville hitta informanterna i 

närheten, men syftet var ändå att hitta informanter som var rätt för ändamålet med 

undersökningen. Kriterier för val av skolor var att de skulle vara högstadieskolor i en 

mellansvensk kommun i närheten. Lärarna valdes utifrån tre kriterier: lärarna skulle jobba på 

högstadiet, undervisa i matematik eller arbeta som speciallärare samt vara behöriga inom sitt 

yrkesområde. Utifrån detta skickade vi förfrågningar om intervjuer till speciallärare och 

matematiklärare på flera utvalda skolor belägna inom tio antal kommuner. Det inkom positivt 

svar på att delta i en intervju från nio lärare varav fyra var speciallärare, en specialpedagog 

och fyra matematiklärare, från skolor i sex olika kommuner. Alla skolor är kommunala och 

en är friskola. 

 

Tre av fyra matematiklärare är legitimerade lärare i matematik. Den fjärde läraren är 

legitimerad i biologi och kemi men undervisar en klass i matematik. En av matematiklärarna 

läser andra året på speciallärarprogrammet med inriktning matematikutveckling och arbetar 

även som speciallärare som en del av sin tjänst under detta läsår. Lärarna har arbetat som 

matematiklärare i 2–20 år. Fyra av fem speciallärare är legitimerade. En av speciallärarna 

läser sitt sista år på speciallärarprogrammet och arbetar samtidigt som specialpedagog i sin 

skola. Speciallärarna har jobbat som speciallärare alternativt specialpedagog mellan 8-30 år. 
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En av matematiklärarna är man och resten av de intervjuade lärarna är kvinnor. Lärarnas 

ålder ligger mellan 38 - 68 år. 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Skolor som uppfyllde studiens urvalskriterier kontaktades via mail där rektorn informerades 

om syftet och bakgrunden till studien och när rektorerna gav tillåtelse att studien fick 

genomföras skickades förfrågningar ut till matematiklärare och speciallärare. Lärarna 

kontaktades via ett mail och fick även missivbrevet bifogat i det. Via mail bestämdes datum, 

tid och plats för möten, med lärarna som accepterat att slutligen delta i studien, för att ge 

möjlighet till förberedelse i god tid både för informanter och oss som datainsamlare inför 

intervjutillfällena.  

 

 Intervjuer 

 

För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av intervjuer. Intervjuer i 

forskningssammanhang är ett professionellt samtal där kunskap bildas i samspelet mellan den 

som intervjuar och den intervjuade. Det är ett utbyte av tankar och uppfattningar kring ett 

ämne som båda parter har intresse av (Kvale & Brinkmann, 2014). En kvalitativ intervju 

ställer stora krav på intervjuaren som behöver vara väl förberedd och insatt inom 

ämnesområdet samt så väl som möjligt ha tänkt igenom allt innan intervjutillfället för att få 

fram viktig kunskap (Dahlgren & Johansson, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod för att samla in data. En kvalitativ 

semistrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal men har ett bestämt syfte. Den följer inte 

ett fast frågeformulär utan forskaren har en intervjuguide med teman och förslag på frågor 

(Bryman, 2016). Det ger den intervjuade en frihet att utifrån sina tankar och uppfattningar att 

besvara frågorna. Inför intervjuerna hade vi formulerat ett antal frågor som grund för 

intervjun och sammanställt dem i en intervjuguide. Huvudfrågorna i guiden utformades 

utifrån vissa teman vi valt med studiens syfte i åtanke och gav en struktur till intervjun. 

Frågorna konstruerades så öppet som möjligt för att ge de intervjuade en möjlighet till att mer 

fritt sätta ord på sina tankar samt för oss att kunna samla in data för att göra det möjligt att 

besvara studiens frågeställningar. 

 

Vi genomförde totalt nio intervjuer, med fyra speciallärare, en specialpedagog och fyra 

matematiklärare som arbetar med elever från åk 7–9 på något sätt. Intervjuerna var i 

genomsnitt 40–45 minuter långa. Intervjupersonerna i vår studie fick själva bestämma var på 

skolan de ville vara när de blev intervjuade, men de uppmanades att välja en plats där vi 

kunde sitta ostörda. De fick även välja mötesplats på en annan plats än skolan för intervjun, 

om det passade bättre. I missivbrevet som skickades ut i förväg till informanterna fanns 

information om studien och de frågeställningar vi formulerat för vår studie men inte våra 

intervjufrågor. Det gav möjlighet för informanterna att till en viss förberedelse inför den 

kommande intervjun. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss som intervjuare 

och studiens syfte samt en kort sammanfattning om de etiska principerna. Intervjun byggde 

på frågorna i intervjuguiden men följdes vid behov upp av lämpliga följdfrågor för att ge 
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både oss som intervjuare och de intervjuades tillfälle att förtydliga och utveckla sina svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Alla intervjuer genomfördes utan någon störning från 

omgivande miljö och spelades in på mobiltelefon eller Ipad som ljudfil samt i en del fall med 

diktafon. Intervjuerna spelades in med båda valda systemen för att skapa en större säkerhet i 

inspelningssituationen. Fördelen med inspelning är att intervjuaren får frihet att koncentrera 

sig på ämnet. Det ökade möjligheten att få en sanningsenlig bild av de svaren intervjuade 

gav. En annan fördel är att man kan transkribera intervjuerna efteråt, för att kunna skriva ut 

dem i sin helhet, vilket underlättar analysarbetet och gör det mer noggrant och trovärdigt 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjuerna transkriberades och det resulterade i cirka 65 

sidor text.  

4.4 Dataanalys 

En kvalitativ analys har som syfte att hitta det betydelsefulla i mängden av data och utifrån 

det skapa mening och fånga en helhetsbild. Dataanalys i kvalitativ forskning är en process 

vilket innebär att forskaren systematiskt undersöker och ordnar sitt datamaterial. En av 

kvalitativa analysens avsikter är att beskriva ett fenomen mer eller mindre detaljerat (Fejes & 

Thornberg, 2015). Vi valde att sätta fokus på subjektiva erfarenheter, nämligen vilka 

uppfattningar lärarna kan ha om inkluderande undervisning. I en kvalitativ analys försöker 

man tolka, förstå och uttrycka det som rör människan och den värld som finns runt omkring 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vår studie handlar om att tolka och förstå uppfattningar om 

inkludering i matematik och hur lärarna utifrån det anpassar matematikundervisningen till att 

vara inkluderande, med fokus på elever i matematiksvårigheter.  

 

De transkriberade intervjuerna analyserades enligt en fenomenografisk analysmodell. 

Den här analysmodellen, enligt Dahlgren och Johansson (2015), består av sju steg. I första 

steget handlar det om att bekanta sig med materialet genom de transkriberade och utskrivna 

intervjuerna. Vi läste igenom texten upprepade gånger för att sätta oss in i och bekanta oss 

väl med texterna utifrån transkriberingarna av intervjuerna. Nästa steg handlar om att hitta de 

mest betydelsefulla uttalandena genom att klippa ut stycken eller passager i intervjuerna. Vi 

valde att i transkriberingsprocessen färgkoda intervjuerna för att lättare kunna sortera data 

som samlats in via intervjuerna och skapa ordning inför analysen. Stycken valdes utifrån hur 

väl de speglade informanternas beskrivningar av de studerade fenomen, nämligen om 

inkluderande undervisningen. Stycken var olika stora, ibland några rader och upp till en halv 

A4-sida. Tredje steget är jämförelse mellan olika passager och hitta likheter och skillnader 

inom materialet. För att kunna beskriva en variation försökte vi se igenom mer ytliga 

skillnader för att kunna upptäcka likheter i informanternas beskrivningar. Fjärde steget är 

gruppering vilket innebär att funna skillnader och likheter grupperas samt relateras till 

varandra. Artikulera kategorierna är nästa steg och i fokus står likheterna. Forskaren försöker 

hitta kärnan av likheter, essensen i de olika kategorierna. Stycken i textmaterialet grupperades 

och kategoriserades utifrån våra frågeställningar. Sjätte steget är att namnge kategorierna, 

genom detta framstår också det mest betydelsefulla i materialet. Beteckningen på en kategori 

bör vara förhållandevis kort. Vi skrev de olika kategorierna på post-it lappar för att få en 

överblick och det blev lätt att flytta dem vid behov. Sista steget är kontrastiv fas vilket 
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innebär att granska alla passager och se om de skulle kunna få plats i fler än en kategori 

genom att kontrastera dem mot varandra. Vi hade många kategorier men genom den 

kontrastiva fasen kunde vi omgruppera dem vilket ledde till mindre antal kategorier. Därefter 

undersöker man om de stycken man valt ut matchar flera kategorier. En kategori bör vara 

exklusiv, det vill säga uttömmande. Vi fick ta bort några kategorier som inte var kopplade 

eller relevanta till våra frågeställningar.  

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

För att skapa tillförlitlighet och kvalitet i arbetet är det viktigt att det vi undersöker och de 

metoder vi använder i så hög grad som möjligt tar reda på det vi har för avsikt att undersöka i 

vår studie. Noggrannhet i studiens upplägg samt förankring av frågor och metoder kan öka 

tillförlitligheten i forskningsarbetet. Genom att så noggrant som möjligt försöka beskriva 

studiens sociala kontext, urval och analys har överförbarheten ökat.  

 

Reliabilitet avser hur bra vi undersöker det vi tror att vi undersöker. Faktorer kopplade till 

reliabilitet kan påverka tillförlitligheten i studien (Bryman, 2016; Fejes & Thornberg, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan vara feltolkningar av informanternas svar som kan 

påverka, liksom yttre störningar i form av ljud utanför rummet. För att få ett ordentligt 

underlag, med många ingående beskrivningar och detaljer för studien, utförde vi nio 

intervjuer. Inför intervjuerna försökte vi tänka ut och sammanställa frågor som skulle skapa 

ett djup i studien. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt och lugnt rum som informanterna 

valt ut på sin arbetsplats eller utanför skolan för att så mycket som möjligt minska störningar 

utifrån.   

  

I den kvalitativa forskningen är det viktigt att förhålla sig till giltigheten (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det kan handla om att regelbundet kontrollera att man i studien förhåller 

sig rätt mot det uppsatta syftet och de intervjuteman som valts, genom att kontrollera att man 

verkligen mäter det som man har som mål att undersöka. Vi har kontinuerligt läst igenom 

textunderlaget för uppsatsen för att se till att textinnehållet har förhållit sig rätt mot syftet för 

studien. Vid intervjuerna försökte vi att vara öppna men samtidigt kritiska och försöka förstå 

det som informanterna sade. Intervjuerna spelades in på ljudfil på IPad eller mobiltelefon och 

med diktafon, ofta både och för att vara riktigt säker, för att därefter kunna transkriberas 

ordagrant inför analysarbetet. Genom transkribering försökte vi skapa en tillförlitlighet och 

giltighet i vår undersökning. Inför inspelningstillfällen kontrollerade vi ljudet i de 

inspelningsfunktioner vi valt så att ljudupptagningarna av informanternas beskrivningar 

tydligt skulle framgå och förstås vid avlyssningstillfällen. 

  

Validiteten hänvisar till noggrannheten och precisionen i data (Denscombe, 2017). Hög 

validitet innebär att man kontrollerar att man verkligen undersöker det man avser att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom kvalitativ forskning handlar kriteriet angående 

validitet om att tydligt redovisa vad syftet med studien är samt hur arbetet genomförs så att 

andra kan ta ställning till de tolkningar som gjorts genom den tydligheten vi försökte fram 

(Larsson, 2005). För oss blir tydligheten extra viktigt i den här studien för att vi har egna 
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erfarenheter om inkludering samt om läraryrket. Studiens resultat går inte att generalisera 

eftersom det är ett litet antal intervjuer och informanterna representerar inte en större 

population. 

Reliabilitet liksom validitet vill påvisa hur väl insamlingen av data har varit. Det handlar i 

grunden om att vid liknande studier, gjorda av andra, kring samma ämne ska samma eller 

liknande resultat vara möjliga att uppnå. Vi har på ett så noggrant samt begripligt sätt försökt 

beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in och bearbeta data, vilket vi då anser har ökat 

studiens tillförlitlighet. 

4.6 Etiska överväganden 

I genomförandet av vår studie har vi beaktat de fyra grundläggande forskningsetiska 

principerna vad gäller god forskningssed. Det omfattar informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna informerades 

personligen, både i ett utskickat missivbrevet och vid intervjutillfället, om syftet med studien 

och hur den skulle genomföras. De informerade även om att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att inte längre delta. I missivbrevet fanns också 

tillgång till våra namn, mejladresser, vår handledares kontaktuppgifter samt namnet på det 

lärosäte där våra studier sker. Informanterna försäkrades även om anonymitet genom att 

personliga fakta på inget sätt kommer att röjas. I studien gavs informanterna fingerade namn 

för att inte kunna identifieras samt att ingen information som kan kopplas till dem eller deras 

arbetsplats förekommer. I transkriberingsprocessen av intervjuerna fick informanterna 

kodade namn för att kunna anonymisera dem. Deltagarna informerades om att insamlat 

empiriskt material bara används i studierna, förvaras väl och kommer att förstöras när arbetet 

är genomfört och redovisat.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I vår kvalitativa studie har vi utgått från våra frågeställningar när vi har gjort vår analys av 

datamaterialet och fått fram två teman, vilka vi rubricerat som: Lärarnas uppfattningar om 

inkludering i matematik samt Inkluderande undervisning i matematik i praktiken, med fokus 

på elever i svårigheter. Utifrån det har vi därefter kopplat temana till våra frågeställningar 

vilka vi har valt att sätta som huvudrubriker i resultat- och analysdelen. 

Vårt första tema kopplas till vår första frågeställning där vi tar upp lärarnas olika definitioner 

om inkludering i matematik. Här har vi fått fram tre kategorier: Inkludering är ett 

mångfacetterat begrepp och Möjligheter och hinder med inkludering samt Vision om 

inkludering i matematikundervisningen. 

Vårt andra tema handlar om hur lärarna anpassar undervisningen för att få en inkluderande 

undervisning i matematik. Här har vi fått fram följande två kategorier:  Hur inkludering kan 

se ut i matematikundervisningen och Anpassningar och hjälpmedel i en inkluderande 

matematikundervisning. 
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Vi presenterar själva resultatet och tolkningen utifrån våra specialpedagogiska glasögon. För 

att öka förståelsen hos läsaren kommer vi att använda citat från de intervjuade lärarna för att 

stödja vår tolkning och analys. Vi kommer att i anslutning till citaten beteckna 

matematiklärare med M och speciallärare med S med olika siffror därtill för att skilja dem åt. 

I resultat- och analysdelen kommer vi att använda ordet lärare som beteckning för alla 

intervjuade matematik-, och speciallärare. Med ordet matematiklärare menar vi alla 

matematiklärare och likadant med ordet speciallärare menar vi alla speciallärare. 

 

 

5.1 Hur definierar några matematiklärare och speciallärare begreppet 

inkludering i matematikundervisningen?  

5.1.1 Inkludering är ett mångfacetterat begrepp 

Samtliga intervjuade har olika uppfattningar och erfarenhet av inkluderande undervisning i 

matematik. Sju av nio lärare beskriver inkludering som ett socialt sammanhang där eleven är 

delaktig, och där skolan, undervisningen och kamratskap är tillgänglig för alla. 

 

Inkludering är en känsla hos eleven att få vara med, att vara delaktiga och tillhöra. (S1) 

Elever ska känna gemenskapen och känna att de är en del av det hela oavsett vilket läromedel de 

använder eller var de är fysiskt placerade. (M2) 

Alltså inkludering för mig är att de ska känna en samhörighet, en tillit till de andra i klassen, till 

skolan och gemenskap. (S3) 

 

Vi tolkar det som en gemenskapsorienterad definition, att alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både delaktighet i en 

lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån elevernas egna 

förutsättningar, vilket lärarna påpekar. Olikhet ses som en tillgång och gemenskap finns på 

olika nivåer i ett inkluderande system, uttrycker lärarna. 

 

Däremot lyfter en speciallärare frågan om vems perspektiv man definierar begreppet 

inkludering utifrån. 

 

Ur vems perspektiv tänker vi på när vi tänker inkludering? Många gånger tror man kanske att det 

är för elevens bästa men det är ett vuxenperspektiv. Många gånger kanske man inte pratar med 

eleverna eller undersöker eller tänker utifrån elevernas synvinkel. (S2) 

 

I likhet med det påpekar en annan speciallärare vikten av elevens känsla och uppfattning om 

hen verkligen blev inkluderad eller inte.  

 

Och att känna sig inkluderad är en sak, men vi [lärare] kan inte svara på det. Det är eleven som 

kan svaret om hen känner sig inkluderad. (S5) 

 



 

 

 

23 

 

Vi tolkar det att de speciallärarna har ett relationellt synsätt för att de sätter eleven i 

lärandemiljön samt framhäver vikten av att få med elevernas åsikt när man vill ha en 

inkluderande undervisning. 

 

Flera av speciallärarna antyder däremot att inkludering är ett komplext begrepp och lyfter 

olika aspekter av inkludering så som rumslig inkludering: eleven tillhör en viss 

undervisningsgrupp, didaktisk inkludering: eleven följer undervisningen utifrån sin nivå, samt 

social inkludering: eleven känner sig delaktig, har vänner och upplever sig som en naturlig 

del av gruppen.  

 

Inkludering är ju inte bara att man sitter placerad i ett klassrum utan inkludering är ju att man är 

socialt inkluderad, didaktiskt inkluderad osv. Är man då bara placerad fysiskt inkluderad kan 

man ju bli exkluderad. (S2) 

 

Endast en av de intervjuade, en speciallärare, beskriver inkludering utifrån ett rumsligt 

perspektiv. Specialläraren föredrar att ha en mindre grupp i sitt rum, men är däremot villig 

och öppen till andra förslag om till exempel ämneslärare önskar hjälp i ordinarie klassrum. 

 

När det gäller inkludering beskriver tydligt sju av nio lärarna att styrdokumenten och 

verkligheten skiljer sig åt.  

 

Verkligheten stämmer inte med styrdokumenten. Många lärare, de som har utbildats på senare 

tid har styrdokumenten med sig. Andra med äldre utbildning, innan Lgr 11 har inte 

styrdokumentet med sig, inte ens Lpo 94 som var innan, emellanåt. (M1) 

Det som står i läroplanen, andra styrdokument och kring mänskliga rättigheter, det är ju   

jättebra! Vad som står i skollagen är ju också jättebra! Men verkligheten är någonting annat! (S2) 

 

Däremot belyser alla lärare att själva tanken om inkludering och begreppet En skola för alla 

är viktigt men att det känns mer som en vision. Anledningen till att man inte kan 

implementera allt som finns i styrdokumenten är bland annat att skolorna inte är statliga 

längre och olika kommuner har olika förutsättningar. Det skulle vara mer styrt och centralt 

hur skolorna arbetar med inkludering om de skulle vara statliga, idag har olika kommuner 

varierande ekonomiska förutsättningar vilket påverkar inkluderingen i skolorna. Dessutom 

finns skillnader mellan lärarnas utbildning och deras kunskap om styrdokumenten, vilket 

också påverkar inkluderingen.  

 

Två av de intervjuade lärarna tycker att de följer det som står i styrdokumenten och 

huvudsakligen är nöjda med den inkluderande undervisningen i sin skola, vilket är en 

friskola. De, en speciallärare och en matematiklärare, beskriver att personalen i den skolan 

strävar efter en inkluderande undervisning. Genom det specialpedagogiska lyftet har det blivit 

en större samsyn hos lärarna kring att utveckla en mer inkluderande undervisning. Dessutom 

betonas det goda samarbetet mellan speciallärare och matematiklärare som en viktig grund i 

det inkluderande arbetet på skolan.  
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Alla elever är allas här. Man har på ett annat sätt möjlighet att liksom se. Mentorerna är 

fantastiska och fångar upp och lyssnar på eleverna. Så jag upplever att vi faktiskt jobbar väldigt 

mycket inkluderande. Just nu när vi har specialpedagogiska lyftet så har vi också tid att prata 

tillsammans och att liksom...Vi speciallärare handleder kring extra anpassningar. (S3) 

 

 

Beskrivningen om inkludering, enligt lärarna i vår studie, innebär att eleven får undervisning 

utifrån sina behov i den ordinarie undervisningen men även i mindre grupper eller enskilt 

under en kortare period. Speciallärarna beskriver inkluderingsbegreppet mer nyanserat, 

utifrån olika perspektiv, än vad matematiklärarna gör. Matematiklärarna beskriver det således 

mer utifrån ett didaktiskt perspektiv, däremot betonar speciallärarna en social inkludering.  

 

Enligt vår tolkning lyfter de intervjuade lärarna sammantaget fram inkludering, utifrån 

eleverna, som en känsla av delaktighet och tillgänglighet i undervisningen och skolan. 

Tonvikt läggs på främst sociala och didaktiska aspekter, vilket i grunden är ett relationellt 

perspektiv på inkludering.  

5.1.2 Möjligheter och hinder med inkludering 

Lärarna uttrycker att en stor vinst med inkludering är att alla får vara med utifrån sina egna 

behov men de påpekar att det styrs av förutsättningarna. Det vill säga om skolan ger rätt 

förutsättningar som till exempel att alla lärarna får ta del av det specialpedagogiska lyftet, att 

lärarna får tillräckligt med tid för att samarbeta och planera tillsammans, samt att flera 

speciallärare eller extra resurspersoner anställs, då kan man lyckas med inkludering. Att 

lyckas med inkludering innebär bland annat att skolan kan påverka elevers människosyn, vara 

toleranta för olikheter och skapa en demokratisk grund, berättar flera av de intervjuade. 

 

Fördelarna är att om man har förutsättningar, att alla barn känner sig sedda, känner sig lika värda 

och alla har möjlighet att nå målen. Har man förutsättningarna för det, då är det en bra 

människosyn och en demokratisk grundsyn. (S2) 

 

Matematiklärarna beskriver att fördelen med inkludering är att elever får utbyte med 

varandra, använder och kommunicerar matematiskt språk och att de inte ska känna sig 

utpekade för att de inte lämnar klassrummet. Intressant nog nämner en speciallärare snabb 

återkoppling och menar då att hon kan styra elevernas utveckling bättre när de sitter i en 

mindre grupp jämfört med om hon skulle vara i klassrummet. 

 

Flera av lärarna konstaterar att elever med koncentrationssvårigheter inte alltid kommer till 

sin rätt i en inkluderande undervisning. De eleverna klarar inte av alla intryck som finns i stor 

grupp och kan därför få svårt att fokusera på skolarbetet. Då kan det vara ett hinder om 

skolan tolkar inkluderingsbegreppet enbart utifrån ett rumsligt inkluderingperspektiv och att 

de därmed försöker inkludera varje enskild elev i klassrummet. 
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Sedan om man tolkar inkluderingsbegreppet hårt [enbart utifrån ett perspektiv, till exempel 

rumsligt], kan det bli en nackdel, tänker jag. Om alla ska inkluderas i stora massan, liksom. Då 

tänker jag att det kan bli negativt. (S5) 

 

Vi tolkar att alla lärare ser en vinst med inkludering men att det kan vara svårt att 

implementera det i verkligheten. Dessutom kan det bli problematiskt om skolan tolkar 

inkluderingbegreppet enbart utifrån ett rumsligt perspektiv och försöker inkludera alla elever 

fysiskt i klassrummet.  

 

Bland lärarna finns varierande beskrivningar kring vad elever i matematiksvårigheter kan 

vara och hur svårigheterna ser ut. Några av matematiklärarna beskriver att eleverna inte har 

befäst basfärdigheter i matematiken. Det kan handla om svårigheter med algoritmer, begrepp, 

taluppfattning, strategier och metoder för huvudräkning. En av speciallärarna beskriver att en 

elev i svårigheter inte uppnår vad som anses vara normalt för den åldern. Dilemmat kan vara 

vad som är åldersadekvat och normalt, vilket oftast framkommer efter diagnostisering och 

samtal med ämnesläraren. Matematiksvårigheter kan även ligga inom det språkliga området. 

 

    Och det andra är de som faktiskt inte har knäckt koden. När man kommer till åk 

     6 eller 7 och inte har uppnått målen för för åk 5, man kan inte tabellerna, man kan  

    inte algoritmerna, man kan inte taluppfattning, man förstår inte decimaltal...alltså 

    allting är jättesvårt, man är riktigt svag i matte helt enkelt. (M3) 

 

Det framkommer av intervjuerna att det även finns elever som allmänt har mycket svårt med 

flera ämnen, inte bara matematik. En del ligger på gränsen till särskolan och når inte målen 

för åk 3, i åk 9. Trots insatser och stort stöd, kommer de eleverna inte vidare. En av 

matematiklärarna beskriver känslan av otillräcklighet kring att stimulera och anpassa för 

dessa elever i ordinarie undervisning, att de istället behöver helt annan handledning för att 

utvecklas.   

 

Vi upplever att flera av de intervjuade matematiklärarna och speciallärarna anser att de ofta 

har en ganska klar bild av de svårigheter som elever har i matematikundervisningen. De 

uttrycker att de på grund av de förutsättningar som de har i skolan inte alltid kan stimulera 

och anpassa tillräckligt för varje enskild elev. Vi tolkar att det på flera av de olika skolorna 

ofta saknas rutiner för uppföljning av resultat från kartläggningar av elevernas 

matematikkunskaper vilket i sin tur försvårar inkluderingen för elever i 

matematiksvårigheter.  

5.1.3 Vision om inkludering i matematikundervisningen 

Några av speciallärarna beskriver att de helst av allt vill arbeta förebyggande och tillsammans 

med matematiklärarna utveckla arbetssätt i klassrummet. Men det förutsätter att det finns 

gemensam tid för samarbete kring planering och undervisning. En speciallärare uttrycker att 

ämneslärare och speciallärare då skulle kunna undervisa alla slags elever inne i klassrummet 

tillsammans, både de som har det svårt till de som har det mycket lättare. 
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Vi är fortfarande kvar i mycket kategoriskt tänkande kring elever i svårigheter. Det är inte 

undervisningen vi först tittar på utan elevens svårigheter. Det är egentligen åtgärdsprogram vi 

borde ha på pedagogerna. (S1) 

 

Om man som speciallärare är med inne på ordinarie lektioner kan man fånga upp elever som 

behöver stöd och hjälp men som inte vill gå ut med specialläraren, beskriver en speciallärare. 

Inne i klassrummet kan man bygga relationer och få en grund att stå på i det fortsatta arbetet 

med att stödja eleven. 

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna betonar vikten av bra relationer mellan lärare, 

speciallärare och elev som en utgångspunkt för lyckad inkluderande undervisning. En av 

speciallärarna och en av matematiklärarna lyfter dessutom vikten av att matematiklärarna 

behöver lära sig nya arbetssätt och arbeta mer på gruppnivå i klassrummet. Det kan vara att 

inte bara använda matematikboken utan arbeta mer utifrån elevernas verklighet med 

aktiviteter, laborativa material och att kommunicera matematik.   

 

Hälften av matematiklärarna påpekar att mindre klasser eller att ha två lärare i klassrummet 

samtidigt skulle underlätta att jobba inkluderande. Vidare beskriver de att matematiklektioner 

schemalagda parallellt över årskurserna skulle möjliggöra tillfälliga grupperingar samt att 

använda personalen på ett effektivt sätt. 

 

Vi tolkar att det främst bland speciallärarna finns en vilja att utveckla ett relationellt 

perspektiv kring stödinsatser i matematik genom samarbete med matematiklärarna. Flera av 

matematiklärarna uttrycker också en vilja till utveckling av inkludering i undervisningen. De 

kommer med flera organisatoriska förslag för att kunna möjliggöra det. Lärarna betonar 

relationen till eleverna som utgångspunkt och grund för en god inkludering.  

5.2 Hur beskriver några speciallärare och matematiklärare att de 

skapar en inkluderande undervisning i matematik med fokus på elever 

i matematiksvårigheter? 

5.2.1 Hur inkludering kan se ut i matematikundervisningen 

Organisation 

 

De intervjuade matematiklärarna och speciallärarna berättar hur de arbetar och det 

framkommer att det finns olika möjligheter till stöd och hjälp i matematik på de olika 

skolorna. Det vanligaste stödet, som beskrivs av lärarna, är att speciallärare eller resurslärare 
1undervisar elever i behov av stöd främst i mindre grupper utanför klassrummet eller är med i 

den ordinarie matematikundervisningen. Det är inte lika vanligt att speciallärare är med inne i 

                                                
 
1 Resurslärare kan vara en utbildad lärare eller outbildad person som är med som stöd i 
undervisningen, jämte den ordinarie ämnesläraren. 
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den ordinarie matematikundervisningen som stöd utan att det är oftast är resurslärare som går 

in i klassen. Speciallärare 4 berättar om ett planerat försök med att parallellägga två klasser 

och dela upp eleverna i en duktig och snabb grupp som ska undervisas av en matematiklärare 

samt i en mindre grupp med långsam inlärningstakt där en matematiklärare och speciallärare 

tillsammans ska undervisa eleverna. Försöket har planerats men har ännu inte startat (vid 

intervjutillfället). Resten av de intervjuade speciallärarna beskriver viljan av att helst arbeta 

med eleverna som behöver stöd i själva klassrumsundervisningen men att verksamheten inte 

tillåter det. En speciallärare uttryckte så här:  ”Jag skulle hellre jobba ute i klassrummen och 

kunna jobba tillsammans med ämneslärarna, att lägga upp planeringen tillsammans. Vi 

kommer inte dit.” (S1) 

 

Enligt vår tolkning kan det vara en kombination av att det finns ett stort antal elever i behov 

av stöd samt att en del matematiklärare har ett kategoriskt perspektiv angående att möta 

elevers olika behov i undervisningen, som kan avgöra hur stödinsatser organiseras ute i 

skolorna i studien. Det vanligaste stödet i matematik som organiseras hos de intervjuade 

lärarnas skolor är att specialläraren tar med sig en grupp elever till ett annat rum för 

undervisning eller att en resurslärare är med inne i klassrummet. På några av de olika 

skolorna kan elever i matematiksvårigheter få stöd i ett mindre sammanhang, i en lärstudio 

eller hos ett resursteam. De två sistnämnda begreppen är en slags permanenta grupper dit 

elever kan komma och gå för stöd i olika ämnen, exempelvis matematik.                  

               

Endast en speciallärare jobbar som specialpedagog vilket innebär att hon handleder kollegor, 

skriver pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram men har ingen undervisning själv. 

Majoriteten av lärarna nämner elevhälsoteamet (EHT), som en hjälporganisation i skolan och 

oftast har de mottagning och lärarna har då möjlighet att där lyfta elever som de är oroade 

över. EHT består mestadels av rektor/biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, 

speciallärare, skolpsykolog, logoped och resurspersonal.  

 

Sedan har vi EHT och de har “mottagning” två gånger i veckan, dit kan man gå om man har 

funderingar kring en viss elev. Om man har provat så här, och så här  ...och man vill lyfta eleven, 

då kallar vi det “dialogen”. Då pratar man om vad är svårigheterna, vad händer, vad har vi gjort 

och utifrån det kan man tillsammans med specialpedagoger och skolsköterskan resonera. (M3) 

 

Vi tolkar det som att matematiklärarna överlag vänder sig till EHT om de inte lyckas 

inkludera en elev i klassrummet. EHT består av olika personalgrupper med skilda 

kompetenser som kan ge stöd i den sociala eller pedagogiska situationen kring eleven. En 

förklaring till detta är att utifrån ett kategoriskt perspektiv vänder sig lärarna till ytterligare 

personal för att problemet inte går att lösa inom undervisningens ramar. Men en annan 

förklaring kan också vara att utifrån ett relationellt sätt tänker lärarna se elevens behov utifrån 

organisationsnivå och vill ha hjälp av personal i EHT. 

 

Några av de intervjuade i studien påpekar att de använder lektionstiden för språkvalet svensk-

engelska för att hjälpa elever i matematik. Det är den tiden som man kan laborera med 

lektionstiderna, menar de. Majoriteten av lärarna betonar vikten av att lägga 
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matematiklektionerna parallellt för varje årskurs, vilket skulle underlätta inkluderingen i 

matematik. I likhet med det skulle man kunna laborera med personal och gruppera eleverna 

utifrån behov och lektionens upplägg. 

Vi tolkar att lärarna har tankar utifrån ett relationellt perspektiv vad gäller att organisera för 

en mer inkluderande matematikundervisning men att det i de olika verksamheterna kan vara 

svårt att genomföra det av olika anledningar, exempelvis begränsad ekonomi och begränsning 

av lokaler.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Undervisning i mindre grupp 

I intervjuerna lyfter flera av speciallärarna och matematiklärarna att det finns elever som av 

olika anledningar behöver få hela eller delar av sin matematikundervisning i mindre grupp 

eller enskilt. De här grupperna kallas ofta lärstudio eller resursteam. Anledningen till att en 

elev ingår i den mindre gruppen är olika, oftast är de i matematiksvårigheter men det kan 

även vara elever som har socioemotionella svårigheter, med andra ord är de då oftast 

utåtagerande och högljudda. Där kan specialpedagog, lärare eller annan skolpersonal finnas 

tillgängliga för att ge stöd och hjälp, hela dagar eller delar av dagar. Dit får elever gå för att få 

mer stöd i det skolämne som de behöver stöd i, vilket inbegriper även matematik, för att få 

lugn och ro. En annan form av mindre grupp kan vara när speciallärare tar med sig en mindre 

grupp elever från ordinarie matematikundervisning och har undervisning i annat rum. I dessa 

mindre grupper undervisas elever inom samma matematiska område som ordinarie 

undervisningsgrupp för att underlätta för eleven att gå mellan klassen och den mindre 

gruppen.  

 

Endast en av lärarna konstaterar att en särskild undervisningsgrupp ses som en sista utväg när 

skolan har provat alla möjliga extra anpassningar. Det innebär att eleven är i den gruppen 

hela sin skoltid, med en lärare och assistent. ”De har helt anpassat schema och undervisning. 

Egen musik och praktiska ämnena sker också enskilt där.” (S5)  

 

Det var endast en intervjuad lärare som berättade om tvålärarskap som stödsystem, vilket 

innebär att två lärare finns i klassrummet hela tiden. I det här fallet organiseras inte mindre 

grupper i något ämne utan alla eleverna är i klassrummet samtidigt. Vi tolkar det som ett 

motexempel på särskilda undervisningsgrupper med ett relationellt synsätt. 

 

Några lärare påpekar att om en elev ingår en längre tid i en mindre grupp behövs pedagogiska 

utredningar eller åtgärdsprogram. Däremot kan eleven vara utan åtgärdsprogram då det 

handlar om kortare tid som till exempel några veckor. Det kan exempelvis handla om att 

eleven kan ha varit sjuk eller behöver komma ifrån en viss situation som har uppstått i 

klassrummet. ”Men man ska ha någon typ av åtgärdsprogram om det ska vara under en längre 

tidsperiod.”(M3) 

 

Utifrån några av lärarnas berättelser, upplever vi att fokus ligger på tidsomfattningen av det 

särskilda stödet för en elev vad gäller eventuellt behov av pedagogisk utredning eller 

åtgärdsprogram. Istället borde fokus vara på elevens behov i undervisningen och utan 

åtgärdsprogram bör inte särskilt stöd tillämpas. 
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Särskild undervisningsgrupp, går i grunden emot vad inkludering är och står för. Vi tolkar det 

som en kategorisk syn på eleverna vilket kan påverka inkluderingen, då eleven kanske känner 

sig delaktig i undervisningen men riskerar att inte känna sig socialt inkluderad. Det kan leda 

till utanförskap och påverka elevens självförtroende. En lösning på det skulle vara om eleven 

delvis är ute i ordinarie undervisning och har bara en del undervisning i mindre grupp. 

 

Samarbete 

Samtliga intervjuade lyfter vikten av samarbete mellan matematiklärare och speciallärare. De 

beskriver betydelsen av en god relation och dialog mellan ämneslärare och specialpedagogisk 

personal för att skapa inkludering. En av speciallärarna har genomfört och en annan 

speciallärare genomför nu det specialpedagogiska lyftet på sina skolor och påpekar då att det 

är ett stort framsteg för det inkluderande arbetet på skolorna. Eftersom det har öppnat upp 

lärarnas tankar, hjälpt till att flera tänker utifrån olika perspektiv kring inkludering. Det har 

dessutom bidragit till ett ökat utbyte av erfarenheter av inkluderande arbetssätt i 

undervisningen på dessa skolor. 

 

Vi går just nu det specialpedagogiska lyftet här….Jag tycker att det då är jätteintressanta 

diskussioner kring inkludering...Man börjar pratar om att inkludering, inte uttryckligen behöver 

vara så att eleverna ska vara i klass utan att de ska känna att de är en av eleverna i skolan. (S3) 

 

Vi tolkar det att de lärare som har genomfört det specialpedagogiska lyftet på sina skolor har 

fått mer kunskap om inkludering och förstärkt sitt relationella synsätt. De två speciallärare 

som deltar eller deltagit i det specialpedagogiska lyftet i sina skolor beskriver att utbildningen 

har gett möjligheter till att tillsammans med lärarna diskutera hur man kan utforma en 

inkluderande undervisning som kan omfatta alla elever. 

 

Det framkommer i intervjuerna att det oftast handlar om diskussioner mellan matematiklärare 

och speciallärare om material, tips om kompensatoriska hjälpmedel eller utvärdering av 

åtgärdsprogram. Majoriteten av speciallärarna beskriver att matematiklärarna ofta frågar om 

de kan ta hand om en elevs undervisning. Speciallärarna upplever det som att 

matematiklärarna vill lägga över problemet på dem. 

 

Det finns en vision från oss i spec att vi helst vill jobba ute i klassrummet. Det är en målsättning 

att vara ute i matematikundervisningen och helst vara med och hjälpa till redan i 

planeringsstadiet. Men dit kommer vi inte….(S1)  

 

Endast en av speciallärarna föredrar att undervisa i mindre grupper. Specialläraren har 

identifierat elever genom screeningar och arbetar efter det med de elever som är i svårigheter 

i mindre grupp. Dessutom påpekar hon att samarbetet med undervisande lärare är en 

förutsättning för att eleven ska få den hjälp som hen är i behov av och för att få en samsyn 

kring eleven och stödinsatserna.  

 

Flera av de intervjuade speciallärarna och matematiklärarna beskriver att det ute i 

verksamheten inte finns schemalagd tid för gemensam planering mellan matematiklärare och 
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speciallärare. Man söker upp varandra mellan lektioner för att samla in material, för utbyte av 

information samt för att få en samsyn kring gemensamma elever. Några av matematiklärarna 

beskriver även svårigheter med att få till ämnestid och planering med andra matematiklärare 

på skolan. 

 

Vi tolkar behovet av schemalagd tid för planering som en brist i organisationen, vad gäller att 

möjliggöra rätt förutsättningar för matematiklärare och speciallärare att skapa inkluderande 

undervisning. Det kan leda till ett kategoriskt perspektiv kring anpassningar och stöd för 

elever i matematiksvårigheter.  

5.2.2 Anpassningar och hjälpmedel i undervisningen 

Anpassningar 

Matematiklärarna använder matematikboken som läromedel till alla elever i klassen. För 

elever i matematiksvårigheter kan de använda läromedel med en enklare layout och nivå eller 

ett häfte med uppgifter, som eleverna kan skriva direkt i. Flera av speciallärarna (tre av fyra 

speciallärare) beskriver att de konstruerar eget material efter elevens behov. Alla lärare 

bekräftar att elever i matematiksvårigheter arbetar med samma moment som sina 

klasskamrater men på en lägre nivå. Ett stort antal av informanterna beskriver att eleverna har 

fasta placeringar i klassrummet vilket oftast bestäms av mentorer. Syftet är att skapa arbetsro 

i klassrummet och att få till det mest gynnsamma samarbetet mellan elever.  

 

Majoriteten av matematiklärare uttrycker behov av individuellt anpassat material för eleverna 

att jobba med för att lyckas inkludera alla i klassrummet. Det överensstämmer med det 

didaktiska perspektivet för att undervisningens didaktiska förutsättningar anpassas för att 

elevens lärande ska få en positiv utveckling, enligt oss. 

 

Enligt vår tolkning försöker alla informanter anpassa sin undervisning så att alla elever får 

möjligheten att vara med i och följa undervisningen. På det sättet uttrycker de ett relationellt 

perspektiv kring inkludering i undervisningen. Genom att anpassa uppgifter och 

ämnesinnehåll så att eleverna får möjlighet att visa sitt kunnande, sin förmåga och möjlighet 

till utveckling finns ett didaktiskt fokus på undervisningen bland lärarna. 

 

Konkret material 

 

Alla speciallärare beskriver att elever i svårigheter är i behov av konkret material för att få 

förförståelse av matematiska begrepp för att därefter kunna övergå till mer abstrakt tänkande. 

Syftet med konkret material är att elever får arbeta med hörsel, syn och känsel. 

 

Vi använder laborativt material, olika plockmaterial, pengar, bråkcirklar, magneter på 

tavlan, måttband, tredimensionella former i geometrin. För att eleverna ska få se och 

känna. Det kan vi göra i specialundervisningen, det gör de för lite i klassrummet. (S1) 
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Hälften av matematiklärarna uppger att de sällan använder konkret material eftersom de inte 

har eget ämnesklassrum och det är svårt att bära runt med material. Elevernas inställning till 

konkret material är också ett problem, menar lärarna, och där främst de duktiga eleverna 

avstår att använda det.  

 

Vi tolkar att alla lärare bekräftar behovet av att använda konkret material i undervisningen, 

men att det främst är speciallärarna som gör det. Det verkar vara förutsättningar i 

organisation som skapar hinder för att i större utsträckning ge möjlighet till användning av 

konkret material i matematikundervisning. 

 

Alla intervjuade beskriver att de använder kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av 

det. Hjälpmedlen används av de elever som inte automatiserat multiplikationstabellen, har 

minnesproblematik. Hjälpmedel som används är miniräknare, multiplikationstabeller, olika 

formelblad och lathundar. ”Jag försöker hjälpa lärarna med verktyg som liknar de som Ann-

Louise Ljungblad har gjort. En del elever behöver stöd för minnet.” (S2) 

 

Vi upplever att lärarna verkar tillhandahålla kompensatoriska hjälpmedel både i ordinarie 

undervisning och i specialundervisning för elever som har behov av det. Det ser ut att finnas 

ett relationellt perspektiv vad gäller kompensatoriska hjälpmedel i matematikundervisningen, 

då det verkar vara självklart att erbjuda det till elever som behöver det. 

5.2.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att matematiklärarna beskriver inkluderingsbegreppet utifrån ett didaktiskt 

perspektiv medan speciallärarna även lyfter de sociala och rumsliga aspekterna. Lärarnas 

inställning till inkludering är överlag positiv. De påpekar däremot att det behövs rätt 

förutsättningar för att lyckas med inkludering som till exempel att flera speciallärare anställs, 

kompetensutveckling kring inkludering i form av specialpedagogiska lyftet samt tillräckligt 

med tid för samverkan och planering med kollegor. 

 

Delaktighet, tillgänglighet, tillhörighet är orden som de kopplar till inkluderingbegreppet. 

Fördelar med inkludering, är enligt lärarna, att eleverna lär sig demokratiska värderingar och 

blir delaktiga i den sociala gemenskapen. Andra fördelar är att elever i svårigheter får utbyte 

av varandra samt att de då använder ett matematiskt språk och inte blir utpekade genom att 

vara i en mindre grupp utanför klassrummet. Nackdelar med inkludering är att alla elever inte 

kan nå målen i matematik, det finns behov av ett mindre sammanhang för elever med 

exempelvis koncentrationssvårigheter. En annan nackdel är att elever kan känna sig 

exkluderade i klassrummet om de inte får relevanta anpassningar.  

 

Den inkluderande matematikundervisningen som lärarna beskriver utgår från varje elevs 

förutsättningar och är målrelaterad. Arbetssättet i klassrummet varieras inte lika mycket som 

hos speciallärarna. Lärarna uttrycker ett behov av utveckling i matematikundervisningen med 

fokus på arbetssätt och organisation. Speciallärarna önskar att vara i klassrummet i betydligt 

större utsträckning och vara med redan i planeringsfasen. Matematiklärarna lyfter vikten av 
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samundervisning, ett närmare samarbete och schemalagd planeringstid med speciallärare och 

andra matematiklärare.  

6. DISKUSSION  

I följande kapitel presenteras först resultatdiskussionen utifrån syftet och de två 

frågeställningar studien grundar sig på. Resultatet sätts i relation till delar av tidigare 

forskning, relevant litteratur och till den teoretiska referensram som ligger som grund för 

studiens analys och resultat.  Den teoretiska referensramen, det specialpedagogiska 

perspektivet flätas in i diskussionen. Därefter kommer metoddiskussion av studien för att 

sedan avslutas med avslutande reflektion samt förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med studien är att analysera och tolka matematiklärares och speciallärares 

uppfattningar om inkluderande undervisning i matematik. Studiens syfte är också att skapa 

förståelse för hur matematiklärare och speciallärare anpassar matematikundervisningen till att 

vara inkluderande, med fokus på elever i matematiksvårigheter. Frågeställningar som studien 

avsåg att besvara var:  Hur definierar några matematiklärare och speciallärare begreppet 

inkludering i matematikundervisning? Och: Hur beskriver några speciallärare och 

matematiklärare att de skapar en inkluderande undervisning i matematik, med fokus på elever 

i matematiksvårigheter? 

6.1 Resultatdiskussion 

Hur definierar några matematiklärare och speciallärare begreppet inkludering i 

matematikundervisning? 

 

Speciallärarna och matematiklärarna beskriver begreppet inkludering som ett socialt 

sammanhang, där skolan, undervisning och kamratskap är tillgänglig för alla. Speciallärarna 

beskriver inkluderingsbegreppet mer komplext än matematiklärarna genom att de förklarar 

begreppet utifrån Asp-Onsjö (2006) - modell som innebär ett socialt, ett didaktiskt och ett 

rumsligt perspektiv. En möjlig förklaring till det är att speciallärarna har fått mer utbildning 

om inkludering och att de ser begreppet som något som genomsyrar hela verksamheten. 

Matematiklärarna beskriver inkludering främst utifrån ett didaktiskt perspektiv och relaterar 

mer till matematikämnet.  

 

Vetenskapsrådet (2015) och Nilholm (2015) menar att lärare i relativt hög grad är positiva till 

inkludering, det vill säga att placera elever i svårigheter i det egna klassrummet om rätt 

förutsättningar ges, men hur positiv man är beror på vilken elevgrupp det handlar om. 

Lärarna i vår studie är positivt inställda till inkludering. Med rätt förutsättningar menar de 

exempelvis kompetensutveckling kring inkludering i form av specialpedagogiska lyftet, 

tillräckligt med tid för samverkan och planering med kollegor samt tillgång till flera 

speciallärare eller extra resurspersoner i klassrummet. Studiens lärare uttrycker att lärares 

utbildning är en viktig faktor vad gäller synen på inkludering, vilket står i kontrast mot 
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tidigare forskning som funnit att faktorer som antal år i yrket samt lärares utbildning har 

mindre betydelse i fallet (Nilholm, 2015; Vetenskapsrådet, 2015). 

 

I likhet med resultat i Groth (2017) och Boyd och Bargerhuff (2009) uttrycker studiens 

matematiklärare ett stort behov av att få stärkta specialpedagogiska kunskaper. Det kan 

utveckla kunskap om att möta alla slags elever i undervisningen vilket kan leda till ett ökat 

relationellt perspektiv i planeringen av matematikundervisningen. Men det kan trots det ändå 

vara så att specialläraren ska representera den specialpedagogiska kompetensen vilket 

representerar ett kategoriskt synsätt. 

 

Lärarnas beskrivning av inkluderingsbegreppet skiljer sig från hur inkludering är beskrivet i 

skolans styrdokument och i de internationella dokumenten. I styrdokumenten framgår tydligt 

att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att ge varje elev stöd och stimulans 

för att nå så långt som möjligt utifrån sin förmåga (Skolverket 2018; SFS 2010:800). Lärarna 

i studien strävar efter det som står i dokumenten men upplever att det är svårt att 

implementera det i verkligheten. Svårigheterna är bland annat skolors olika uppfattningar om 

inkludering samt att det finns sådana skillnader mellan lärarnas utbildning och kunskap om 

det som står i styrdokumentet om inkludering. 

Det som var överraskande i studien var att de två lärarna verksamma i en friskola är nöjda 

med sin inkluderande undervisning och tycker att de följer det som står i styrdokumentet.  

 

Matematiklärarna menar att vinsten med inkludering i matematik är att elever får utbyte av 

varandra samt att de då använder ett matematiskt språk. Genom inkludering har eleverna 

möjlighet att utveckla matematisk literacy vilket i sin tur hjälper dem som medborgarna till 

att använda matematik i olika kontexter i samhället (Sandström, Nilsson & Lilja, 2013).  

 

 

Hur beskriver några speciallärare och matematiklärare att de skapar en inkluderande 

undervisning i matematik, med fokus på elever i matematiksvårigheter? 

 

Organiseringen av matematikundervisningen, för elever i matematiksvårigheter, beskrivs som 

kategorisk av många av speciallärarna. Det fattas ofta organisatoriska lösningar eller 

förutsättningar för inkludering.  I praktiken hade speciallärarna oftast en mindre grupp elever 

utanför klassrummet fast lärarnas önskemål är att vara inom ordinarie undervisningens ramar. 

En annan typ av mindre grupper förekom också, där personal finns tillgängliga för att ge stöd 

och hjälp i alla de olika ämnena hela dagar eller delar av dagar. Dit går elever som är i 

svårigheter eller har socioemotionella svårigheter. En enda skola hade en särskild 

undervisningsgrupp, vilket innebär att eleven är där hela sin skoltid på grund av omfattande 

svårigheter. Att elever i svårigheter hamnar i mindre grupper är inte alls ovanligt och 

forskningen har visat att det är för att eleverna på så sätt får en lugnare och mer anpassad 

miljö (Vetenskapsrådet, 2015). Forskningen har också visat att var undervisningen sker har 

mindre betydelse för utbildningsprestationer för elever i svårigheter än hur undervisningen 

anpassas för att möta elevens behov i sin inlärning (Skolverket, 2014b). En möjlig förklaring 

till mindre grupper är att undervisningen inte anpassas efter eleverna för att lärarna saknar 
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utbildning i hur de skapar en bra inkluderande undervisning för elever i svårigheter. En annan 

tänkbar orsak kan vara den tradition av nivågruppering som finns kvar i 

matematikundervisningen vilket går hand i hand med ett kategoriskt synsätt. 

 

Samundervisning eller tvålärarskap i undervisningen kan öka möjligheten till inkludering 

(Nilholm & Alm 2010, 2011; Persson & Persson,2012; Sundqvist & Lönnqvist,2016). Det 

kräver kunskaper om samarbete och möjlighet till schemalagd tid för förberedelser och 

utvärderingar. Lärarna bekräftar behovet av att parallellägga matematiklektionerna för att få 

möjlighet att kunna laborera med tider, grupper och personal. I verkligheten är det svårt att 

genomföra det av olika anledningar så som brist på lokaler och personal och endast en lärare 

bekräftade ett liknande organisatoriskt stöd i sin skola. Att använda lektionstiden för 

språkvalet svensk-engelska för matematik istället är en tillfällig lösning, men det var den 

enda tiden som skolorna hade att använda för extra matematik. Organisatoriskt stöd för 

inkludering måste bestämmas av skolledningen och rektor, enligt intervjuade lärarna. I detta 

sammanhanget är det viktigt att definiera vad skolan vill uppnå med inkludering och hur 

skolan definierar begreppet (Nilholm, 2015). En möjlig förklaring till att lärarna inte får det 

organisatoriska stödet är skolledningens och lärarnas olika syn på inkludering.  

 

Elevhälsan har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken (Skolverket, 

2014b). Lärare i studien uttrycker att de vänder sig till experter när de inte lyckas med 

exempelvis inkludering. Det stödet som lärarna fick från elevhälsoteamet upplevdes som 

positivt. En förklaring till det är att i elevhälsoteamet finns samlade kompetenser och de ser 

eleven från olika synvinklar vilket i sin tur utvidgar effektiva åtgärder. Däremot kan man 

skilja mellan förebyggande och åtgärdande arbete från elevhälsoteamet. Vi tror att om man 

lyckas med inkluderingen i en skola behövs inte så mycket åtgärdande hjälp av elevhälsan 

utan de har en mer förebyggande roll.  

 

I skollagen (SFS 2010:800) skrivs att stödet i första hand ska ges inom den ordinarie 

undervisningen men om särskilda skäl finns kan det ges individuellt eller i mindre grupp.  

Lärarna i studien beskriver att stödet som erbjuds elever i matematiksvårigheter organiseras, 

oftast i olika grupperingar utanför den ordinarie undervisningen och att det sällan finns 

möjlighet till enskild undervisning med elever. Elevernas matematikundervisning i den 

mindre gruppen utgår från matematikområdet som behandlas i ordinarie 

undervisningsgruppen. Detta möjliggör att eleverna också kan ingå i den ordinarie 

undervisningen vid något av lektionstillfällena i veckan, berättar lärarna. Det ställer krav på 

kommunikation mellan ämnesläraren och specialläraren som ofta undervisar lilla gruppen. 

Lärarna beskriver att man söker upp varandra för utbyte av information och för att få samsyn 

kring eleverna och undervisningen, vilket är betydelsefullt för att skapa tillgänglighet i 

matematikundervisningen (Ljungblad, 2016b; Roos, 2015). Den tiden är viktig för lärarna 

men även för eleven, som ska kunna märka att det finns dialog mellan lärarna som den 

undervisas av. Gemensam planeringstid finns sällan men önskas av både speciallärarna och 

matematiklärarna.  
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Några av lärarna beskriver att om en elev under en längre tid haft sin matematikundervisning 

i en mindre grupp behövs det göras en pedagogisk utredning och upprättas ett åtgärdsprogram 

ifall man finner att det finns behov av fortsatt stöd. Det indikerar att det är tidsomfattningen 

av undervisning i mindre grupp för en elev och inte behovet som är avgörande för om 

åtgärdsprogram behöver skrivas. Dessutom, om eleven går i en mindre grupp under en viss 

tid utan att skolan har kollat elevens behov kan det skapa brister i undervisningen för eleven i 

den mindre gruppen. Skolverket (2014a) skriver att det är elevens behov av stöd som ska 

utredas och vid behov ska därefter ett åtgärdsprogram för eleven upprättas.  

 

Speciallärarna och matematiklärarna uttrycker på olika sätt att de vill utveckla 

matematikundervisningen till att bli mer inkluderande, med fokus på förändringar av 

arbetssätt och organisation. Främst speciallärarna uttrycker behovet av tid och möjlighet att 

bygga upp ett nära samarbete med ämneslärarna för att komma ifrån fokus på individen och i 

stället mer fokusera på gruppen, vilket Roos (2015) betonar som en viktig del i 

inkluderingsprocessen. Det kan handla om att som speciallärare få vara en del i 

planeringsarbetet kring innehåll, arbetssätt och prov i matematikundervisningen och få 

möjlighet att påverka undervisningen i klassrummet. Gemensamt förebyggande arbete ökar 

möjligheten för elever i matematiksvårigheter att kunna klara av den ordinarie 

matematikundervisningen i högre grad. Ökat samarbete mellan speciallärare och ämneslärare 

kan bli en grund för gemensam undervisning av alla slags elever inne klassrummet, vilket 

några av speciallärarna lyfter som ett mål med sitt arbete. Men att det sällan finns 

schemamässiga utrymmen eller förutsättningar för det. Samundervisning tar, enligt Sundqvist 

och Lönnqvist (2016), tillvara på kunskaperna hos både ämnesläraren och specialläraren och 

gör att det specialpedagogiska stödet kan ges inne i den ordinarie undervisningen. Det ger en 

ökad möjlighet till samsyn kring eleverna och deras matematikutveckling samt få ett 

relationellt perspektiv kring stöd i matematikundervisningen. Matematiklärarna uttrycker 

också tankar kring att vilja utveckla undervisningen till att bli mer inkluderande, men 

fokuserar mer på organisationen av den. 

 

Matematiklärarna och speciallärarna beskriver att de genom varierade anpassningar och 

hjälpmedel försöker skapa en undervisning för elever i matematiksvårigheter, utifrån deras 

behov så att de får en möjlighet till matematikutveckling samt vara med och känna 

delaktighet. I likhet med det belyser Asp - Onsjö (2006) och Roos (2015) också, att 

genom anpassning av uppgifter och ämnesinnehåll får eleverna tillgång till sin förmåga och 

kunnande samt möjlighet till att utveckla det. Vi tolkar att lärarnas anpassningar och 

användning av varierande hjälpmedel kan vara ett sätt att främja en inkluderande 

undervisning. Lärarna försöker anpassa undervisning och stoff utifrån skilda förutsättningar 

till lärande hos eleverna, vilket leder till ett relationellt perspektiv. 

 

Speciallärarna i studien använder i större omfattning än matematiklärarna konkret material 

för elever i matematiksvårigheter då de betonar vikten av hur gynnsamt det är att använda 

alla sinnen i inlärningen för förförståelse av matematiska begrepp (Lundberg & Sterner, 

2009). Kunskap om vikten av konkret material i matematikundervisningen finns hos alla 

lärare i studien. En del av matematiklärarna använder konkret material i sin undervisning och 



 

 

 

36 

 

har då främst tillgång till plockmaterial i klassrummet. Några av matematiklärarna uttrycker 

brister i organisationen med bland annat den fysiska miljön, exempelvis avsaknaden av 

ämnesklassrum, som en förklaring till att konkret material inte oftare används i 

undervisningen. Ett förslag skulle kunna vara att skolor allmänt utrustade klassrum med en 

viss standarduppsättning av konkret material för att möjliggöra en ökad användning av det i 

matematikundervisningen. 

 

Möjligheten och tillgången till kompensatoriska hjälpmedel, för elever i 

matematiksvårigheter, verkar vara en naturlig del av undervisningen för alla lärare i studien.  

Däremot uttrycker endast hälften av lärarna att de använder digitala hjälpmedel i 

undervisningen, även om de har kunskapen om att det kan hjälpa till att differentiera i 

undervisningen vilket i sin tur främjar inkluderande undervisning. Studier (Skolverket, 

2014c) visar på möjligheten till individuellt upplagd färdighetsträning som särskilt stöd eller 

åtgärd med hjälp av digitala hjälpmedel i undervisningen, vilket några av speciallärarna 

belyser. Färdighetsträning via digitala program, där eleven får direkt feedback, är ett bra 

komplement till de läromedel som används i undervisningen och erbjuder omväxling i 

inlärningen. Några av de matematiklärare som använder digitala hjälpmedel ser det som ett 

tillägg i matematikundervisningen och utveckling av den. Instruktioner och genomgångar av 

olika moment med hjälp av pedagogiska små filmklipp skapar variation och tillgänglighet för 

eleverna, vilket också Skolverket (2014c) lyfter fram i forskning kring digitalisering i 

undervisningen. Tillgänglighet i den bemärkelsen att elever har möjlighet att repetera och få 

förförståelse inom ett område genom att titta på filmklipp vilket kan vara ett främjande sätt 

för inkludering. 

Trots att samtliga lärare i studien i mindre eller större utsträckning har tillgång till IPads eller 

datorer känner alla sig inte tillräckligt kompetenta att använda dem i undervisningen, vilket 

tidigare studier (De Simone & Parmar, 2006) också belyst. Ute i skolor köps det ofta in och 

introduceras olika digitala program och hjälpmedel för stöd och undervisning utan ordentlig 

utbildning kring det för lärarna. Skolverket (2014c) betonar lärarens kompetens som en viktig 

faktor vad gäller positiva effekter av användning av digitala hjälpmedel i undervisningen 

vilket kräver en tydlig strategi kring implementering av det i skolan. 

6.2 Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ ansats och tolkningarna i resultatet samt resultatdiskussionen har 

satts in i ett specialpedagogiskt perspektiv. Det är viktigt att vara konsekvent i tillämpningen 

av perspektiv, ansats och teori (Larsson, 2005) vilket vi haft med i tanken under hela 

processen och som varit vår utgångspunkt i studien.  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har varit en välfungerande metod för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Frågorna var relativt öppna vilket bidrog till att frågorna 

inte blev för styrande i intervjuerna.  Vi kunde ställa följdfrågor för att öka förståelsen och på 

så sätt ökade vi studiens tillförlitlighet. Vi hade inte skickat ut våra intervjufrågor bara våra 

två frågeställningar. Syftet med det var att minska intervjuade lärarnas föruppfattningar om 

teman. Vi hade kunnat genomföra intervjuerna tillsammans men tiden räckte inte till och det 
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var inte praktiskt genomförbart. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. För att 

minska subjektiviteten läste vi kontinuerligt varandras texter i uppsatsen. Giltigheten har 

underbyggts genom att våra informanter har erbjudits att ta del av den färdiga studien. 

 

Insamling av data genom intervjuer har gett oss svar på frågeställningarna men att 

komplettera med observationer hade kunnat öka såväl validiteten som reliabiliteten hos 

resultaten. Att utöver nio intervjuer dessutom genomföra observationer skulle dock bli allt för 

omfattande för en studie på denna nivå och tiden skulle inte ha räckt till. 

I början av arbetet med studien hade vi siktet inställt på ett annat urval, nämligen att intervjua 

speciallärare och matematiklärare från en och samma skola. Det kunde vi inte genomföra 

under den tiden som vi hade. Vi är medvetna om att vi då skulle ha fått ett annat resultat.  

 

Det är viktigt, ur etisk synvinkel, att som intervjuare kunna skapa en god och förtroendefull 

miljö för forskningsintervjun så att informanten känner sig trygg och säker för att kunna 

delge sina privata tankar och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför är det 

betydelsefullt att vi även etiskt visar respekt för den intervjuades integritet i vår process kring 

att få större kunskap. Genom att visa ett aktivt intresse för informanternas uppfattningar och 

tankar i intervjusituationen försökte vi skapa en förtroendefull stämning för att få fram så 

mycket kunskap som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

Studien gör inte anspråk på att beskriva hur elever i matematiksvårigheter inkluderas i 

svenska skolor idag och resultatet är inte generaliserbart. Vår studie ger istället en bild av hur 

fem speciallärare och fyra matematiklärare på åtta olika skolor i Mellansverige definierar 

begreppet inkludering och hur de skapar en inkluderande undervisning i matematik med 

fokus på elever i matematiksvårigheter. 

6.3 Avslutande reflektioner 

Studien har belyst de intervjuade lärarnas olika uppfattningar om inkluderande undervisning i 

matematik. Matematiklärarna lägger vikten på en didaktisk inkludering medan speciallärarna 

lyfter de sociala och rumsliga aspekterna. För att skapa en inkludering med alla tre aspekter 

skulle det behövas att all personal i skolan skulle vara överens om vad skolan vill uppnå med 

inkludering. Dessutom skulle alla behöva vara delaktiga i processen. Förutom det krävs ett 

genomtänkt arbete med tid, kunskap, kollegialt arbete samt handledning för att lyckas med 

det.  

 

För att få möjlighet att skapa en inkluderande undervisning i matematik skulle skolorna 

behöva ha en mer flexibel organisation som kan förändras utifrån elevernas behov. Det kan 

handla om tillgång till speciallärare alternativt annan resurs i klassrummet eller ett mindre 

antal elever i klassen. Det handlar även om att skapa förutsättningar för ett bra samarbete, 

mellan matematiklärare och speciallärare eller resurslärare, för gemensam planering och 

utveckling av undervisningen, vilket speciellt speciallärarna uttrycker. Ett sådant samarbete 

skulle möjliggöra att undervisa alla elever inne i klassrummet med tillgång till anpassade 

läromedel och prov samt laborativt material. Arbetssättet i matematikundervisningen har 
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också behov av utveckling, vilket matematiklärarna och en del av speciallärarna belyste. 

Matematikundervisningen skulle utvecklas genom mer arbete på gruppnivå, att utgå från 

elevernas verklighet med aktiviteter och laborativt material samt genom att kommunicera ett 

matematiskt språk. En viktig grund i inkluderingsprocessen är bra relationer mellan 

matematiklärare, speciallärare och elever. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Inkludering och styrdokumenten skiljer sig åt i verkligheten, vilket framkom i vår studie. 

Men skillnaden på hur det skiljde sig åt var beroende av vilken av de kommunala skolorna 

eller friskola det handlade om och vilket perspektiv de intagit. Det skulle vara intressant att 

närmare studera inkluderingsarbetet utifrån de två olika skolformerna, vilka faktorer som 

påverkar och om de påverkar inkluderingen i undervisningsprocessen. 

 

Forskning som utgår från ett elevperspektiv är få. Två av informanterna i studien har 

problematiserat inkludering just utifrån tankar på eleven och ställer sig frågan:” Utifrån vems 

perspektiv pratar man om inkludering?” (Speciallärare 2 och 5) Att belysa inkluderande 

matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv skulle berika detta område och därmed även 

ge en bild av vilka erfarenheter elever har av inkluderande undervisning. En nyckelfaktor till 

framgång är elevens upplevelse och erfarenhet om man vill åstadkomma en 

undervisningsprocess som fungerar för både eleven och läraren. 
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Bilagor 

 

Missivbrev                                                                                                                      Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag heter …….. och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet, med 

matematikutveckling som inriktning, på Mälardalens högskola i Västerås. Under våren 2019 

kommer jag tillsammans med en studiekamrat att skriva ett självständigt examensarbete i 

form av en avslutande uppsats. Området vi berör är inkludering i matematik. 

Syftet med studien är att ge en bild av matematiklärares och speciallärares uppfattningar om 

inkluderande undervisning i matematik. Fokus på studien är också att få en större förståelse 

kring hur matematiklärare och speciallärare anpassar matematikundervisningen till att vara 

inkluderande, med fokus på elever i matematiksvårigheter. För att studera det tar vi bland 

annat hjälp av följande frågeställningar: 

 

● Hur definierar några matematiklärare och speciallärare begreppet inkludering i 

matematikundervisning? 

● Hur beskriver några speciallärare och matematiklärare att de skapar en inkluderande 

undervisning i matematik och hur ser de på den processen? 

 

Jag önskar och hoppas att jag kan få möjlighet att intervjua en av era 

speciallärare/specialpedagoger samt en matematiklärare som undervisar år 7-9. 

 

Alla intervjuer som genomförs kommer att spelas in på ljudfil för att därefter skrivas ut 

(transkriberas). Du som deltagare kommer givetvis att avidentifieras. I det slutliga arbetet 

kommer ingen att kunna spåra vilken lärare, skola eller kommun som har deltagit, allt är 

anonymt och avidentifierat. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

När studien är genomförd kommer de inspelade intervjuerna och utskrifterna att raderas. 

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du som speciallärare/matematiklärare ville dela med dig 

av både kunskap och erfarenhet, för att jag i vår undersökning tillsammans med dig skall 

kunna belysa inkludering i matematikundervisning. Om du undrar över något eller vill veta 

mera om arbetet, är du välkommen att kontakta mig på mail: 

 

Om du vill ha mer information eller upplysningar får du kontakta vår handledare X Y 

 

Med vänlig hälsning 
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Intervjuguide lärare och speciallärare                                                                        Bilaga 2 

 

Inledning 

● Presentation av mig själv och syftet med studien. 

(Information av de etiska principerna) 

 

Presentation och allmän information från den intervjuade 

● Namn? 

● Ålder? 

● Utbildning? 

● Tid i yrket? 

● Uppdrag/Funktion på skolan? 

 

Inkludering i matematik (organisationsnivå) 

● Vad betyder inkludering för dig? 

● Hur skulle du beskriva begreppet inkludering? 

● Hur ser arbetet med inkludering ut på din skola? 

● Vilka fördelar ser du med inkludering i matematik? 

● Finns det nackdelar och risker med att arbeta inkluderande? 

● Hur ser du på det som står i styrdokumenten kring inkludering jämfört med 

verkligheten? 

 

Elever i matematiksvårigheter 

● Hur skulle du beskriva vad begreppet “elever i svårigheter” innebär? 

● Hur ser deras svårigheter ut? 

● Hur identifieras vilka elever som är i behov av stöd i matematik på din skola? 

● Vilka erfarenheter har du av att arbeta med elever i matematiksvårigheter? 

 

 

Organisation av en inkluderande undervisning i matematik (Gruppnivå) 

● Hur organiserar du undervisningen för elever i matematiksvårigheter? 

 

● Instruktioner 

● Arbetssätt 

● Alternativa läromedel 

● Digitala hjälpmedel 

● Kompensatoriska hjälpmedel 

● Laborativt material 

● Placering/gruppering 

● Samarbete: lärare-lärare, lärare-speciallärare 

● Annat? 
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• Vad har du upplevt varit framgångsrikt i din inkluderande undervisning? 

• Är du nöjd med hur undervisningen organiseras för elever i svårigheter i matematik? 

Skulle du vilja göra något på ett annat sätt? 

• Någonting som du vill lägga till? 
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