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Sammanfattning:  

 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet med fokus på två specialpedagogiska 

perspektiv, det kategoriska och det relationella perspektivet. Studien är en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur nio matematiklärare arbetar 

med elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen utifrån ett inkluderande 

perspektiv. Syftet med studien är att belysa hur några lärare uppfattar och arbetar för att skapa 

en inkluderande undervisning i matematik. De två frågeställningarna som berörs utifrån 

studiens syfte är följande: Hur uppfattar lärarna inkluderande undervisning inom matematik? 

Vilka didaktiska strategier använder lärarna för att bemöta elever i behov av särskilt stöd 

inom matematik? I studien framkom olika didaktiska strategier och anpassningar som lärarna 

använder vid bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Även variationer i undervisningen 

och förtroendefulla relationer belystes av lärarna i studien som framgångsrika metoder vilket 

främjar lärandet hos elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen. Resultatet 

av studien visar att lärarna har en stor utmaning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

utifrån ett inkluderande perspektiv, speciellt då tiden och resurserna oftast inte räcker till. En 

av anledningarna till detta är enligt studien att många klassrum är stökiga, lärare känner sig 

otillräckliga och elever inte får det stöd eller stimulans de behöver och har rätt till. 

 

Nyckelord: Bemötande, didaktiska strategier, elever i behov av särskilt stöd, inkludering och 

matematikundervisning 
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1. Inledning 

I Skollagen (2010:800) står att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att inga 

elever får exkluderas. Det är enligt Skolverket (2014) viktigt att all undervisning anpassas 

utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolverket framhåller att alla elever ska ges den 

ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  

Nilholm (2007) skriver att vi har ett dilemma i vårt utbildningssystem där alla elever 

förväntas ges liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som utbildningssystemet även ska 

anpassas till elevers olika förutsättningar. Nilholm menar att utmaningen för lärarna blir att 

tänka igenom ämnenas innehåll samt vilka undervisningsmetoder som ska användas med 

fokus att anpassa och stödja alla elever i deras lärandeprocesser.  

 

Enligt Nilholm och Göransson (2016) har många skolor och huvudmän uppfattat inkludering 

som undvikande av särlösningar utanför klassrummet och därmed lagt ned de särskilda 

undervisningsgrupperna och andra exkluderande elevlösningar. Detta anser Nilholm och 

Göransson är en aspekt av inkludering, men samtidigt blir en annan aspekt att skolan kan få 

svårt att uppnå det bredare uppdraget där alla elever ska ha en bra skolsituation och kunna nå 

målen. Eleverna kan arbeta i mindre grupper utanför klassrummet men samtidigt känna sig 

inkluderade i skolan och i klassen. Nilholm (2006) menar att elever som är inkluderande i ett 

vanligt klassrum inte behöver känna att de är inkluderade i verkligheten. Det räcker inte att 

eleven är inkluderad fysiskt för att säkerställa att eleverna känner inkludering. Det krävs 

enligt Nilholm att läraren använder sig av olika didaktiska strategier och anpassningar som 

ger eleven inflytande över sin skolsituation, inkluderingen är när eleven känner sig delaktig 

och kan vara med och påverka sin utveckling.  

Isaksson (2009) framhåller att det är ca 40 procent av alla elever som är, eller kommer att vara 

i behov av särskilt stöd någon gång under sin skoltid. Av elever i behov av särskilt stöd är det 

många elever som får en diagnos eller medicinisk förklaring till skolsvårigheterna, vilket kan 

underlätta skolans prioriteringar i fördelningen av stödresurser och åtgärder. För att 

inkluderingen ska fungera behövs det specialpedagogisk kompetens och resurser menar 

Isaksson (2009).  

 

I målbeskrivningen för examensförordningen för speciallärare (SFS2008:132) beskrivs de 

färdigheter och kunskaper den studerande ska ha uppnått för godkänd examen. I 

speciallärarens uppdrag ingår att arbeta främjande och förebyggande, fungera som 

samtalspartner och handledare, genomföra utvärderingar och uppföljningar, utföra 

åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar, undanröja hinder i samt utveckla lärmiljön. 

Under utbildningen på speciallärarprogrammet har nästan varje kurs berört ämnet inkludering 

samt exkludering. Dagligen möts lärare av elever som både inkluderas och exkluderas 

rumsligt när de får sitt stöd i ämnet matematik. Intresset att undersöka hur lärare arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen utifrån ett inkluderande 

perspektiv kommer således från hur skolan idag är uppbyggd kring dessa svårigheter. 

2. Disposition 

Uppsatsen inleds med rubriken bakgrund. Under denna rubrik finns centrala begrepp, 

styrdokument, tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Under denna del 

återfinns också studiens syfte och frågeställningar. Efter bakgrunden kommer ett avsnitt om 

metod som syftar till att beskriva studiens forsknings- och metodval, undersökningsmetod, 

urval, genomförande samt dataanalys. Under metodrubriken återfinns även beskrivningar av 

tillförlighet, kvalitetskriterier och etiska överväganden. Efter avsnittet om metod presenteras 

resultatet. Resultatet är fördelat i teman vilka är kopplade till studiens frågeställningar. Vidare 

följer avsnittet diskussion som är fördelad i metoddiskussion och resultatdiskussion. Efter 
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diskussionen presenteras en slutsats och förslag till vidare forskning. Avslutningsvis återfinns 

referenslistan samt de olika bilagorna som använts inom studien.  

3. Bakgrund 

I följande bakgrundsavsnitt kommer först centrala begrepp att förklaras, därefter följer en 

sammanfattning av vad styrdokumenten säger om inkludering och elever i behov av särskilt 

stöd. Efter det kommer aktuell forskning att presenteras, sen kommer de teoretiska 

utgångspunkter som är grunden för arbetet och bakgrunden avslutas med studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

3.1 Centrala Begrepp 

Nedan följer ett förtydligande av de centrala begrepp som används i studien: 

 

Inkludering: Haug (2012), Nilholm och Göransson (2013a) och Kotte (2017) menar att 

inkludering handlar om att ha en överblick och reflektion över skolverksamheten för att kunna 

organisera skolverksamheten på ett sätt så att alla elever kan delta socialt, fysiskt och 

kunskapsmässigt samt att inga elever hamnar utanför, oberoende av bakgrund och behov.   

 

Elever i behov av särskilt stöd:  Elever i av olika åtgärder utöver de anpassningar som görs 

under ramen för den ordinarie undervisningen. Enligt Skolverket (2014a) handlar särskilt stöd 

om ingripande stöd som inte går att utföra inför ramen för den ordinarie undervisningen. Det 

kan tillexempel vara regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne eller placering i 

en särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång, vilket innebär avvikelse från 

timplanen och de ämnen som gäller för utbildningen. 

 

3.2 Styrdokument 

Skolans ansvar fastställs genom läroplanens strävan att alla elever ska få en likvärdig 

undervisning under sin skolgång. I Läroplanen (2011) står det att: ”Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper.”  (Skolverket, 2011, s.6). För att kunna utföra detta uppdrag enligt Skolverket 

(2011) krävs att elevernas ämneskunskaper kartläggs för att därefter kunna anpassa 

undervisningen efter elevernas behov. Det ska vara möjligt för alla elever att kunna utvecklas 

utifrån sina nivåer och utvecklas så mycket som möjligt. Skolan har i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att 

leva och verka i samhället (Skolverket, 2011). Utifrån detta lyfter Skolverket (2014) fram att: 

”Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skolverket, 2014 s. 10) 

 

Enligt Skolverket (2008c) är skolans uppdrag att utveckla elevens intresse inom ämnet 

matematik, kommunicera matematik, samt att elever får möjlighet att uppleva glädje genom 

att lösa problem och upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband. 

Vidare lyfter Skolverket (2006) fram att det är skolans ansvar att varje elev efter en avslutad 

grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet. I skollagen (2010) kan man även läsa att utbildningen ska ta hänsyn till elevers 

olika behov samt att alla barn oavsett behov ska ges stöd och stimulans som gör att de 

utvecklas så lång som möjligt och har samma chans att nå kunskapskravens mål (2010:800,1 

kap 4). Det som står i skollagen står med andra ord även i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011) att en likvärdig utbildning inte betyder att 
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skolansresurser ska delas lika eller att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt. En 

likvärdig utbildning handlar om att alla elever har rätt att nå sin fulla potential. Skolan har 

särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd och därför bör undervisningen formas 

på ett sätt som skapar förutsättningar även för dessa elever att nå målen för utbildningen. 

Vidare rekommenderas det även i skollagen att det aktuella stödet ges i det ordinarie 

klassrummet. ”Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha 

deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.” (Skollagen, 

2010:800,7) Detta är vad skollagen rekommenderar men de trycker även på att skolan ska 

agera från fall till fall och det viktigaste är att elevens bästa ska vara i fokus.  

Enligt Skolverkets allmänna råd (2013) finns det ingen definition av begreppet särskilt stöd i 

skollagen. Det är således svårt att definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att en elev 

ska erbjudas särskilt stöd. Det är också svårt att dra en gräns mellan vad som avses med stöd 

som ges inom ramen för en individanpassad undervisning och vad som är särskilt stöd. Vad 

som avses med särskilt stöd blir därmed en professionell bedömning som skolan måste göra 

och avväga från fall till fall. Skolverket (2014a) framhåller att om en elev trots de extra 

anpassningar som lärarna gjort riskerar att inte nå målen eller påvisar andra svårigheter, som 

till exempel psykisk ohälsa, har svårt att samspela med andra elever eller har en 

funktionsnedsättning, anses eleven vara i behov av särskilt stöd. 

 

Särskilt stöd handlar enligt Skolverket (2014a) om insatser av mer ingripande karaktär som 

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

ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning och/eller varaktighet som skiljer 

särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar (Prop. 2013/14: 160). 

Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer vilka berörs av de 

allmänna råden. Särskilt stöd innebär mer omfattande och varaktiga insatser och ska beslutas 

av rektor. Exempel på särskilt stöd kan vara att eleven får regelbundna specialpedagogiska 

insatser i ett visst ämne, exempelvis extra matematik med en speciallärare under en längre tid, 

att eleven placeras i en särskild undervisningsgrupp, att eleven har enskild undervisning eller 

att eleven får en anpassad studiegång. Anpassad studiegång innebär avvikelser från timplanen 

och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett 

eller flera ämnen tas bort.  

De insatser som tillämpas i form av särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. I Lgr 

11 avsnitt 2.8 står att rektorn har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver samt att 

resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör. 

 

3.3 Aktuell forskning 

I följande avsnitt presenteras inkludering, inkludering specifikt i matematikundervisning, 

faktorer av betydelse för inkludering, lärarensroll och god undervisning. 
 

3.3.1 Inkludering  

Nilholm (2006) framhåller att inkludering är ett begrepp som användas i samband med 

utbildning för elever i behov av särskilt stöd. Begreppet inkludering innefattar enligt Nilholm 

att barn/elever ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer och samtidigt utvecklas utifrån var 

och ens behov. Vilket innebär en skola för alla där skolan ska vara en plats där alla barn har 

rätt till delaktighet i de gemensamma aktiviteterna och känner sig som en i gruppen. 

Inkludering ska inte enbart handla om att eleven måste finnas i samma klassrum som sina 

klasskamrater. Inkludering ska vara ett förhållningssätt där elevernas olikheter tas tillvara och 
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ses som en tillgång. Nilholm framhåller att inkludering har blivit ett ”plusord” med en positiv 

stämning och utnyttjas i många olika skolsammanhang. Det är viktigt att vi har en skola som 

är anpassad för alla barn som befinner sig i ordinarie klass eller grupp med en undervisning 

som är anpassad utifrån elevernas egna förutsättningar och behov. Haug (2012) håller med om 

och menar är att olikheterna inte bara finns mellan elever som är i behov av särskilt stöd, den 

finns bland de andra eleverna också. Skillnader finns bland alla elever i klassen och därför är 

det viktigt att lärarna tar hänsyn till alla elevers olikheter och försöka använda olikheterna till 

något positivt i inlärningen. Haug framhåller att begreppet inkludering ställer tydligare krav 

på skolan än vad begreppet integrering gjorde tidigare. Haug menar att med integrering 

förväntas eleven anpassas till skolan, medan inkludering handlar om att skolan ska anpassas 

till eleven. 

 

Nilholm och Göransson (2013a) belyser att alla skolor strävar efter inkludering men att 

svårigheten främst är utförandet. Svårigheter att inkludera finns på grund av olika anledningar 

exempel kan vara skolledning, den fysiska miljön eller lärarens inställning till inkludering. 

Det kan liknas vid Kottes (2017) antagande att lärare är osäkra när de ska tänka eller agera 

kring begreppet inkludering. Lärarna försöker undervisa inkluderande på varierade sätt och 

samtidigt problematiserar de hindren vilka sätter stopp för deras ansträngningar att lyckas. 

Kotte menar att inkluderingsperspektivet uppfattas mer som en metod än som en process. 

Kotte menar att lärarens arbete med elever i behov av särskilt stöd utifrån ett inkluderande 

perspektiv är utmaning för lärarna vilket kräver att var och en måste tänka igenom ämnets 

innehåll och undervisningsmetoder med fokus på att finna eleverna där de är och stödja alla 

elever i deras lärandeprocesser. Roknes och Hansson (2016) menar att det är viktigt att 

eleverna kartläggs och att lärarna vet vad eleverna ligger på för nivå för att kunna anpassa 

undervisningen efter deras behov. ”Om man verkligen ska lyckas föra en människa till en 

bestämd plats måste man först och främst se till att finna henne där hon är och börja där. Det 

är hemligheten bakom konsten att hjälpa.” (Roknes & Hansson, 2016, s 38) 

 

Kotte (2017) skriver att de flesta lärare har en positiv uppfattning om inkluderande 

undervisning, men att ha en positiv uppfattning räcker inte för att kunna genomföra ett 

inkluderande arbete. Enligt Kotte det krävs olika åtgärder såsom anpassad läroplan, anpassade 

undervisningsmetoder, förändrad bedömningsteknik och tillgänglighet. Östlund (2018) 

belyser ur ett inkluderande perspektiv hur skolan bör göra för att välkomna alla elever. 

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

relationellt synsätt är skolan öppen för att möta alla elever. Det innebär att skolan är en viktig 

aktör när det gäller att minska avståndet mellan människor, mellan olika grupper samt bidra 

till att olikheter respekteras och ses som en viktig förutsättning för lärande. Som Östlund 

skriver är innebörden att alla är accepterade samt är en del av gruppen och bidrar till det 

gemensamma samspelet utifrån sin egen förmåga. Det är en krävande process som kräver 

anpassningar, förutsättningar och samarbete. 

 

3.3.2 Inkludering specifikt i matematikundervisningen 

Kotte (2017) lyfter upp att matematiklärarna står framför en komplicerad 

undervisningssituation när elever med olika förutsättningar ska ges lika möjlighet att lyckas i 

de olika skolämnena. Det som Kotte (2017) och Hamilton-Jones & Vail (2014) menar är att 

ha en matematikundervisning utifrån ett inkluderande perspektiv balanserar lärarens 

kunskapsförmedling mellan den enskilda elevens lärande och gruppens lärande. Läraren 

uppmuntrar till samarbetet i ett inkluderande klassrum genom att hänsyn tas till elevers 

förutsättningar och elevers kunskapsintresse, samt läraren synliggör elevernas arbeten, vilket 

kan leda till ökad måluppfyllelse enligt forskarna. Kotte (2017) menar att 
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kunskapsförmedlingen uppfattas av lärarna som en viktig del för elevernas utveckling men 

som är svår uppgift när de pedagogiska satsningarna ska balanseras mellan elever i behov av 

särskilt stöd och de övriga eleverna i klassen.  Ahlberg (2013) lyfter att lärarna organiserar 

arbetet på olika sätt när det kommer till elever i behov av särskilt stöd i matematik. Enligt 

Ahlberg finns det lärare som föredrar homogena grupper där eleverna känner sig trygga i 

gruppen samt läraren hittar en undervisningsnivå som utgår från deras behov. Å andra sidan 

finns det andra lärare som föredrar heterogena grupper med mångfald som berikar 

undervisningen. Boaler (2011) menar att nivågrupperingar ofta påverkar 

matematikundervisningen på ett negativt sätt där lärarna utformar sin undervisning utifrån 

antagandet att eleverna har samma behov och förutsättningar.  

 

Liljekvist (2014) skriver att matematikundervisningen allmänt inte fungerar så väl som den 

skulle kunna göra. Matematikundervisningen leder eleverna i olika lärandestrategier som går 

ut på att lära elever en mängd saker utantill, utan att de egentligen förstår vad det handlar om. 

Problemet uppstår när den kulturella matematikundervisningen dominerar, vilket innebär att 

eleverna arbetar i sina matematikböcker under tystnad. Detta leder oftast till att elever fråntas 

möjligheten att utveckla sin problemlösningsförmåga samt begreppsförståelse. Liljekvist 

menar att de kopierar svaren och lär sig allt utantill, något som kan vara en av anledningarna 

till elevers svårigheter. Detta bekräftas av Boaler (2011) vilken menar att ha en passiv 

undervisningsmetod där eleverna arbetar under tystnad och kopierar metoderna är 

problematiskt. Boaler tydliggör att det i verkligheten oftast är så att eleverna inom matematik 

behöver prata igenom metoderna för att befästa och verkligen förstå dem. Elever behöver 

även se att de kan förklara metoderna för någon annan för att bekräfta att de verkligen har 

förstått för att utvecklas. Boaler (2011) menar att den traditionella enskilda, tysta 

undervisningen hindrar elever från att diskutera olika lösningsmetoder. När elever diskuterar 

matematik får de insikt i att ämnet är något mer än en samling regler och metoder. De behöver 

vara aktiva i sitt lärande där de får arbeta med matematiska problem genom att tillämpa rätt 

metoder och kommunicera idéer. Hamilton- Jones och Vail (2014) och Kotte (2017) menar att 

de lärare som arbetar utifrån ett inkluderande perspektiv, genom att uppmuntra samarbetet 

mellan eleverna och att ta hänsyn till elevers förutsättningar och elevers kunskapsintressen 

leder deras arbete till ökad kunskap och måluppfyllelse för eleven.  

 

3.3.3 Faktorer av betydelse för inkludering 

Nilholm (2006) skriver om ett antal faktorer som betraktas avgörande för att skolorna ska 

kunna skapa en god inkludering. Dessa faktorer är viktiga för att få en välfungerande skola 

och få alla elever att känna delaktighet, faktorerna är; 

 
Ledarskap med en klar vision, engagemang från elever och föräldrar, lärares attityder, 

övergripande planering med uppföljningar, reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd, 

övergripande policy, samarbete i undervisningen, goda ekonomiska möjligheter (Nilholm, 2006, 

s. 44) 

 

Enligt Nilholm (2006) behöver dessa faktorer beaktas väl för att kunna skapa ett bra arbete 

med inkludering. Punkterna ska dock inte användas som en checklista som lärare måste följa, 

utan som en utgångspunkt för lärarens arbete med eleverna. Ledarskap med en klar vision 

handlar om lärarens kompetens vilket kan kopplas med William (2013) första nyckelstrategi 

som handlar om hur läraren klargör för eleven vad målet är med undervisningen och vad 

eleverna kommer att lära sig. William menar att det är viktigt att läraren reflekterar själv och 

gör en bedömning om hur man på bästa sättet kan förmedla lärandemålen och 

framgångskriterierna till eleverna. Det kan handla om att utveckla lärandemålen tillsammans 

med eleverna, vilket leder till att eleverna blir delaktiga i processen. William menar att: 
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”Fördelen med att utveckla lärandemålen med eleverna är att det skapar en mekanism genom 

vilken elever kan diskutera och tillägna sig förmågan att själva kunna hantera och tillämpa 

lärandemålen och framgångskriterierna i sitt arbete” (William, 2013, s. 75).  

 

Nilholm (2006) lyfter upp vikten av att lärarnas samarbete med föräldrar för att skapa de bästa 

förutsättningar för elevens inlärning och ett gott samarbete i arbetslagen för att skapa en 

varierad undervisning. William (2013) menar att om läraren låter eleverna vara resurser för 

varandra kan eleverna i sin tur stödja läraren i klassrummet som också leder till att läraren får 

mer utrymme att ge fler elever feedback och vid flera tillfällen. Författaren menar att när 

eleverna lär ut något till varandra då är det en bekräftelse på att de har lärt sig. Hjort (2017) 

skriver att ett sätt att engagera eleverna i undervisningen är att aktivera dem genom 

förberedelser inför kommande lärande. Det kan handla om att låta eleverna ta reda på något 

om det kommande arbetsområdet. Det som kan kopplas till den femte och sista av Williams 

nyckelstrategier är att läraren aktiverar eleverna som ägare av sitt eget lärande, att se till att 

eleverna blir självständiga och tar eget ansvar över sitt lärande. William (2013) menar att 

genom elev delaktighet och genom att aktiver eleverna som ägare av sitt eget lärande. Kan 

man som lärare åstadkomma omfattande förbättringar i elevernas kunskapsutveckling.  

 

Nilholm (2006) framhåller att arbetet med inkludering behöver både planeras och utvärderas 

kontinuerligt för att alla elever i den ordinarie undervisningen ska kunna utvecklas och ingen 

ska känna sig utanför eller halka efter. Morin och Franks (2009) beskriver att genom en bra 

förberedelse och bra planering där läraren planerar det språket som kommer att användas i 

undervisningen och om det studeras i förväg, kan pedagogen klargöra för sig själv vilka 

svårigheter som kan uppstå i undervisningssituationen. På så vis skapas beredskap för att 

kunna ge förtydliganden och förklaringar och att använda material som underlättar förståelsen 

för eleverna. Hjort (2017) skriver att lärarna kan planera tillsammans med eleverna och på 

detta vis förbereda lärandet. Förutom en god planering ska läraren tänka på uppföljningar det 

som kan kopplas till Williams (2013) tredje strategi. Det som handlar om att läraren ger 

eleven feedback på sitt arbete och på så vis för lärandet framåt. William (2013) synliggör att 

med hjälp av lärarens feedback ska eleven förstå var den befinner sig i förhållande till 

lärandemålen. Det ska därmed vara feedback som för lärandet framåt, denna sorts feedback 

kännetecknas av att den blickar framåt och bygger på den bedömning som gjorts av elevens 

arbeten. Feedbacken ska innehålla information som hjälper eleven vidare med sitt arbete 

menar William.  

 

Liljekvist (2014) menar att lärarna bör reflektera över sin undervisningsmetod för att därefter 

kunna bedriva en undervisning som stödjer elever och leder de till lärande. Det genom att 

klargöra målen och vad som ska läras och därefter kunna skapa och leda effektiva 

diskussioner som motiverar eleverna i sitt lärande. Det som kopplas till Williams (2013) andra 

strategin som handlar om att läraren skapar och leder effektiva diskussioner som lockar fram 

belägg för lärande. I denna strategi menar William att lärarens uppgift att kartlägga elevernas 

kunskaper och ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande. William menar att lärare 

lägger för lite tid på att planera hur de ska utforska vad eleverna kan för att sedan kunna 

anpassa undervisningen efter vilka behov det finns i klassrummet.  William (2013) beskriver 

att ett sätt att ta reda på detta är att läraren ställer högkvalitativa frågor för att få igång 

diskussioner i klassen. Det William menar är att läraren kan använda sig istället för frågor 

påståenden, t.ex., ” alla fyrkanter är rektanglar” vilket kan få igång en reflekterande 

diskussion i klassen. 
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Nilholm (2006) anser att inkludering handlar om lärarnas attityder till olikheter, förmågan att 

anpassa undervisningen utifrån elevernas nivå och att ha stöd från personer med 

specialkunskap. Där specialläraren följer elevens utveckling och att speciallärare stöd sätts in 

när det behövs. Enligt Nilsson (2014) har elevhälsan ett traditionellt individriktat arbete med 

att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ett första steg i arbetet 

med hälsofrämjande skolutveckling är att skolan har ett hälsoteam som arbetar mot samma 

mål och följer upp arbetet. Kotte (2017) skriver för att skolan ska bli inkluderad behöver 

lärarna arbeta mer med undervisningen genom att ha lämpliga förutsättningar, användbara 

redskap och positiva attityder, men också ett gott kollegialt samarbete. För att kunna utför det 

som Kotte beskriver behövs mer kompetensutveckling för lärarna. Ljungblad (2016) skriver 

att kompetensutvecklingen är en viktig del i läraryrket. Ljungblad skriver om tre slutsatser 

gällande lärarkompetenser. Den första är den relationella kompetensen som går ut på att 

läraren ansvarar för att upprätthålla relationer som utgör grunden för all pedagogisk aktivitet. 

Den andra är ledarskapskompetens som innebär att läraren uppmuntrar eleverna att själva 

upprätthålla regler och ordning. Den tredje är undervisningskompetens som handlar om att 

läraren har den generella pedagogiska kompetensen liksom den didaktiska kompetensen inom 

ämnet läraren undervisar i. 

 

3.3.4 Lärarens roll 

Hjort skriver att mycket av lärares kunskap handlar om den tysta kunskapen som inte är 

medvetet eller beprövad och inte är synliggjord för läraren själv. Hjort skriver: 

”Att undervisa är på många vis ett hantverk. En skicklig lärare kan med några rörelser och ett 

visst bemötande få en grupp av elever att snabbt ta itu med en uppgift, vilket utifrån kan se ut 

som världens enklaste sak, medan det i själva verket kan vara något ytterst komplicerat som 

kräver lång erfarenhet att bemästra”. (Hjort, 2017, s 46) 

 

Det som Hjort belyser är att tysta kunskapen handlar om att utgå ifrån omfattande reserver av 

tyst kunskap hellre än formulerade regler eller procedurer. Nyborg (2011) menar att lärarens 

kompetens är en av de viktigaste aspekterna för att öka motivationen hos elever. Den är även 

en betydande faktor för elevers lärande där deras motivation är ett resultat av förväntan om 

framgång av uppgiftsvärde. Det är mycket som påverkar matematikundervisningen men 

lärarens syn på matematik, hur arbetet sker i och utanför klassrummet avspeglas och påverkar 

elevers attityd till matematik. Lärarens roll kräver flera olika kompetenser. Ett arbete med 

inkludering kräver kunskap om begreppet inkludering men framförallt hur man kan arbeta för 

att inkluderingen ska fungera i verksamheten. Eftersom eleverna som är i behov av särskilt 

stöd oftast är inkluderade i klassrummet krävs det inte bara vanlig pedagogik från lärarens 

sida utan även kunskaper inom specialpedagogiken. Som lärare är det viktigt att vara tydlig 

med undervisningens syfte och mål, där konsekvenserna tydliggörs för den enskilde eleven 

och klassen. Lärarkompetensen är en viktig faktor för elevernas resultat och hur läraren 

anpassar undervisningen efter elevers behov är av största betydelse. Kotte (2017) framhåller 

att det krävs ämnes och ämnesdidaktiska kunskaper och erfarenheter för att förstå, tillämpa 

och anpassa olika didaktiska strategier, vilket stödjer lärare i strävan att inkludera samtliga 

elever i undervisningen. Lärare ska ha många undervisningsmetoder samt olika stilar och 

strategier att tillämpa detta och individualisera undervisningen menar Sanderoth (2002).  

 

Lilja (2013) och Nyborg (2011) skriver att motivation är ett begrepp som förknippas med 

framgångsrik undervisning. Motivation handlar om varför människor tänker och agerar som 

de gör och inom skolan. Enlig Ljungblad (2016) handlar elevens motivation i skolan om 

bemötande, hur lärarna bemöter eleverna samt vilka förväntningar de har på dem. Enligt 

Skolverket (2003) känner elever en större lust att lära och motivation till att vilja lära sig om 
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undervisningsmiljön gör dem aktiva och att de känner trygghet och upptäckarglädje. Det kan 

vara situationer då undervisningen är varierande och arbetet sker på olika sätt eller situationer 

där eleven känner delaktighet.  Det är därför extra viktigt att ha variation inom 

matematikundervisningen och göra eleverna till en del av undervisningen.  

 

Kotte (2017) menar att risken för misslyckande är stor om lärarna saknar tydliga pedagogiska 

verktyg såsom stödmaterial, specialpedagogiskt stöd av speciallärare samt ett kollegialt 

samarbete. Hamilton-Jones och Vil (2014) och Kotte (2017) anser att samarbetet mellan lärare 

och speciallärare bör utvecklas redan under lärarutbildningen för att öka förutsättningarna för 

att nå alla elever. Eftersom forskarna menar att samarbetet mellan lärare och specialläraren är 

en avgörande faktor för att ha en inkluderad undervisning måste detta förbättras avsevärt på 

många håll. Hamilton-Jones och Vil (2014) lyfter i sin forskningsrapport att när speciallärare 

och lärare samverkar får eleverna mer individualiserad undervisning och stöd, vilket leder till 

ökat resultat för eleverna. Vidare menar Hamilton-Jones och Vil att speciallärare ofta vill och 

är duktiga på att samarbeta och har olika strategier för att kunna samarbeta med aktörer inom 

och utanför skolan. Specialläraren har ofta förmåga att bygga respektfulla och positiva 

relationer, förmåga att inkludera alla elever och förmågan att använda olika 

undervisningsmetoder för att skapa utveckling för eleverna. Kotte (2017) är överens med 

Hamilton-Jones & Vil (2014) om vikten av speciallärarens och lärarens samarbete men Kotte 

skriver också att det är viktigt att lärarna har intresse att pröva och implementera nya 

kunskaper och nya strategier för att samarbetet ska fungera väl.  

 

3.3.5 God undervisning 

Östlund (2017) beskriver en god undervisningssituation som ett tillfälle där alla elever ges 

möjlighet till stimulans och lärande utifrån sina förutsättningar. Han menar att en tillgänglig 

lärmiljö är grunden i en skolas arbete med att skapa förutsättningar för elevers gemenskap och 

känsla av delaktighet. En icke anpassad miljö riskerar att eleverna upplever utanförskap. 

Enligt Krosbergen och van Luit (2002) och Boaler (2011) en god undervisning inom 

matematik är beroende av vilket område inom matematiken eleverna arbetar med. Exempelvis 

anges att ett experimentellt och undersökande arbetssätt anses vara mest effektiv då eleverna 

arbetar med problemlösning, medan direkt lärarundervisning fungerar bättre om eleverna ska 

arbeta med de fyra räknesätten. Krosbergen och van Luit (2002) menar att den guidade 

undervisningsstrategin passar bäst i den vanliga matematikundervisningen medan den 

strukturerade undervisningsstrategin passar bäst för elever som är i behov av särskilt stöd. 

Wilson et al. (1996) jämför de lärarledda och datorledda undervisningsstrategier och skriver 

att båda strategierna förbättrar elevernas lärande men den lärarledda undervisningsstrategin 

anses vara lämpligare för elever i behov av särskilt stöd. Kroesbergen och van Luit (2003) 

samt Wilson et al. (1996) skriver att datorbaserade aktiviteter inom matematiken kan vara en 

didaktisk strategi, men datorn ska inte ersätta läraren. Med hjälp av datorn kan man utföra 

olika aktiviteter som ökar elevernas delaktighet och ge eleverna formativ bedömning och 

återkoppling som i sin tur är en didaktisk strategi 

 

Jitendra (2011) skriver att elever med inlärningssvårigheter framförallt har svårigheter med 

grundläggande matematiska begrepp och färdigheter vilket påverkar deras förmåga att lösa 

nya problem. Att kontinuerligt arbeta med problemlösningsuppgifter i syfte att förbättra dessa 

elevers problemlösningsförmåga har visat sig vara en stor utmaning av flera anledningar. En 

anledning kan vara att böckerna inte innehåller så många matematiska problem och en annan 

kan vara att undervisningen idag ofta inte direkt är utformad för att stödja förståelse för 

problemlösningsuppgifter. Liljekvist (2014) skriver att det har betydelse för eleverna vilken 

typ av uppgifter eleverna engageras i när de ska lära sig något nytt. Eleverna som arbetade 
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med att konstruera sin egen lösning hade sämre resultat på träning men bättre resultat på tester 

än de elever som löste uppgifterna med en given lösningsmetod. Detta indikerar att 

undervisning som bygger på uppgifter där eleverna har tillgång till lösningsmetoden innan 

ofta är mindre effektiv än undervisning där eleverna behöver konstruera sin egen lösning, 

vilket Boaler (2011) påvisar genom sin studie vilken genomfördes mellan två skolor, Amber 

Hill och Phoenix Park skolan. Amber Hill hade en mer traditionell matematikundervisning 

med egen räkning under tystnad och med tydlig arbetsro på lektionerna, medan Phoenix Park 

skolan hade en mer verbal matematikundervisning där eleverna fick ett matematiskt problem 

som de fick lösa antingen i grupp eller individuellt med lärarens handledning.  Resultatet 

visade att eleverna som gick på Phoenix Park skola hade mycket bättre resultat på det 

nationella provet jämfört med eleverna från Amber Hill. Dessutom framkom det att eleverna 

på Phoenix Park njöt mer av matematiken och hade mer användning av sina kunskaper i deras 

framtida arbeten och liv.   

 

3.3.5.1 Undervisning och återkoppling 

Det finns studier i ämnet matematik som visar på hur undervisning bör planeras och hur 

återkopplingen kan användas för att alla elever som är inkluderade i samma klassrum ska 

kunna utveckla sitt matematiska tänkande på bästa sätt. Zhang, Xin, Harris och Ding (2014) 

skriver om fyra komponenter som syftar till att tydliggöra undervisningen och hjälper elever i 

en matematik. Dessa fyra komponenter är för det första en framstegsövning där elevernas 

framsteg återkommande kontrolleras och blir tillsammans med feedback ett verktyg för att 

upptäcka elevernas utvecklingsnivåer och främja elevernas lärande och utveckling. Därefter 

menar de att det är lärarens val av lämpliga uppgifter som framförallt ligger på rätt nivå för 

eleven. Den tredje komponenten är att läraren uppmuntrar eleverna att prova sig fram och 

använda sig av egna strategier för att lösa exempelvis problemlösningsuppgifter. Slutligen är 

den sista komponenten att läraren ger återkoppling till eleven och ber om elevens egen 

förklaring och vilken metod eleven använt sig av samt ser om eleven kan se att det finns andra 

metoder att använda sig för att lösa problemet. Denna strategi används framförallt vid 

problemlösningsarbetet. Det som Zhang et al. (2014) beskriver kan kopplas till det William 

(2013) har forskat om. William menar att fokus på lärande ska ligga på undervisningen och 

det som händer i klassrummet, eftersom klassrummet är det viktigaste område att fokusera på 

för att höja skolans resultat. William framhåller att formativ bedömning leder till ett ökat 

lärande hos eleverna och vidare till ett bättre resultat. William definierar begreppet formativ 

bedömning enligt följande definition:  

 
Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av 

lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 

förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade 

funnits. (William, 2013 s.58) 

 

William (2013) menar att formativ bedömning handlar om alla aktiviteter som läraren utför i 

sin undervisning och all information som läraren ger i återkopplingen, vilket är också ett 

återkommande bedömningar av elevers framsteg och förståelse för att kunna anpassa 

undervisningen.   

 

Zhang et al. (2014) skriver också att tydliga instruktioner är en viktig undervisningsstrategi, 

speciellt för elever med inlärningssvårigheter. Matematiksvårigheter upptäcks ofta av lärarna 

redan i de tidiga åldrarna. För att stödja dessa elever i deras lärande är det viktigt att lärarna 

tar dessa svårigheter på allvar, uppmärksammar det och sätter in rätt resurser, vilket kan också 

innebära att undervisningen måste anpassas efter varje elevs enskilda behov (Krosbergen och 

van Luit (2002). Det finns många olika matematiska strategier som Hjort (2017), Lee och 
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Kalyuga (2014), Luit (2002), Krischner et al. (2006), Zhang et al. (2014), Jitendra (2011), 

Wilson et al. (1996) och andra forskare har undersökt och som fungerar olika bra i olika 

sammanhang, men det som forskarna är överens om är att formativ bedömning är en givande 

didaktisk matematisk strategi. Kotte (2017) skriver att ju mer matematisk och didaktisk 

kompetens läraren har desto mer den kan anpassa och skapa lärandemöjligheter för sina 

elever. 

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter  

Nedan presenteras det sociokulturella perspektivet vilket är den teoretisk utgångspunkt för 

studien med fokus på två specialpedagogiska perspektiv det kategoriska och det relationella 

perspektivet. Denna teori belyser lärande och utveckling och att elevens tankar och kunskaper 

bara förstås i relation till den sociala miljön eleven befinner sig i.  

 

3.4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Kommunikationen och det talade språket har en central roll i en sociokulturell teori. 

Perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs tankar och arbete som handlade om hur man 

utvecklar förmågorna läsa, skriva och räkna. Perspektivet handlar om människan lärande och 

språkutveckling enligt Säljö (2000). Säljö menar att barn föds in i kommunikativa förlopp där 

förhållningsätten till världen från början är inbyggda. Säljö menar att lärandeprocessen sker 

genom ett samspel och är beroende av det språkliga och det materiella redskapet. Säljö lyfter 

kommunikationen som en avgörande länk mellan barnets omgivning och barnet själv, där 

personens medverkan till utveckling av färdigheter och kunskaper sker genom 

kommunikation. Han använder begreppen sam-handlar och sam-tänker för att förtydliga hur 

den kommunikativa strukturerar och skapar tillfällen och situationer för lärande. Likaså 

betonar Vygotsky (2017) samspelet mellan sociala erfarenheter och människans utveckling. 

Inlärningen sker i ett socialt samspel och påverkas av individens kultur och historia där den 

befinner sig i enligt detta perspektiv.  

 

Säljö (2000) beskriver att lärande av handlande och tänkande sker i alla sammanhang och 

oftast betraktas lärande nästan alltid som något positivt. Säljö menar att allt vi lär oss inte är 

positiv tex, vi lär oss fördomar vilket skapar negativa beteenden om något. Säljö menar att 

man inte ifråga om man lär sig något, utan vad man lär sig i de situationer som man ingår i. 

Vissa elever engagerar sig i och motiveras av vissa lärprocesser, medan dessa elever kan ha 

svårt att ta till sig kunskap i andra sammanhang. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö 

att det är intressant att lägga märke till att vissa barn i en viss situation klarar en uppgift utan 

några problem, medan i andra situationer inte klarar samma problem lika bra. Ahlberg (2013) 

hänvisar till Vygotskijs huvudteser och menar att den sociala interaktionen är viktig mellan 

människor och har en avgörande betydelse för begreppsutveckling. En elev som arbetar själv 

kan utföra uppgifter själv och tillgodogöra sig kunskaper på en viss nivå, men i samarbete 

med andra kan denna elev utvecklas ännu mer och nå en högre nivå. Vi lär oss i sociala 

sammanhang, i interaktionen med andra människor och vi påverkas av den kultur och de 

människor vi lever med. Individen påverkas av gruppen, men individen påverkar i sin tur 

gruppen med sitt sätt att vara och agera (Säljö, 2000).  

 

Ahlberg (2013) har bearbetat ett kommunikativ relationsinriktat perspektiv ” KORP” som har 

sina rötter i den sociokulturella teorin. Ahlberg lyfter fram olika aspekter som har stor 

betydelse för elevens utveckling. Hon menar att läraren måste ta hänsyn till eleven delaktighet 

och lärande samtidigt. Ahlberg menar att lärarens uppgift är att hitta balans mellan 

skolanskrav och elevernas förmågor. Att det hela handlar om att skapa en lärandemiljö för 

eleverna som är öppen för gruppens samarbete, delaktighet och inflytande, som skapar lusten 
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att lära hos eleverna och ökar motivationen. Vidare menar Ahlberg att vikten i det 

sociokulturella perspektivet är att fokusera såväl på människan som på de sammanhang 

människan ingår i. Säljö (2000) menar att det sociokulturella perspektivet beskrivs utifrån 

språket, både det skrivna och det talade, vilka är nödvändiga för att utveckla en förståelse för 

omgivningen där man använder språket som ett dynamisk och utvecklingsbart redskap. Säljö 

menar att med hjälp av språket blir vi delaktiga i samhället. Vygotsky (2017) framhåller att 

språket har en viktig roll för vår utveckling och vår begreppsbildning och att vi, via språket 

styr människans uppmärksamhet, minne och tänkande. Enligt Vygotskijs tankar spelar läraren 

en stor roll för elevers utveckling och lärande. Morin och Franks (2009) skriver att språket är 

väldigt viktigt i barnets lärande och att en av lärarens uppgift är att analysera sitt eget språk 

och komma underfund med vad som kan orsaka tvetydighet hos eleven. Författarna menar att 

undervisningen måste anpassas efter eleverna så att alla kan förstå instruktionerna och vet vad 

som krävs och hur de ska gå tillväga. 

 

Hwang och Nilsson (2003) skriver att i den sociokulturella teorin så lär sig eleverna enligt två 

utvecklingsnivåer. Den faktiska utvecklingsnivå, där eleven lär sig på egen hand och den 

potentiella utvecklingsnivån, där eleven får stöd av sin lärare. På det viset spelar den 

proximala utvecklingszonen stor roll för elevens utveckling. Det som kopplas till Vygotsky 

(2017) som menar att i den proximala utvecklingzonen sker lärandet i ett samspel mellan 

individen och omgivningen vilket leder till att eleven har möjlig utvecklingzon som den inte 

skulle nå på egen hand. Det som kan sammanfattas är att eleven behöver få möjligheter och 

förutsättningar för att kunna utvecklas utifrån sina förmågor och behov i ett inkluderande 

arbetssätt i sociala sammanhang. Det som Ahlberg (2013) också håller med om att lärandet 

sker i möten mellan individ och omgivning. I det sociokulturella perspektivet hänger elevens 

vilja att lära på upplevelsen av meningsfullhet, där balansen mellan det individuella och det 

sociala är en avgörande synpunkt på varje lärmiljö. Säljö (2014) menar att lärarensroll är 

undervisa och stödja eleverna genom att ge de redskap för att kunna lära sig att använda olika 

strategier och metoder och blir ägare av sina egna lärande processer. Där eleverna sakta men 

säkert kan ta mer ansvar över sin egen utveckling och lärande. Vygotsky (2017) menade att 

läraren en viktig roll när det gäller elevernas förståelse av olika begrepp. Läraren ska utmana 

eleverna att i deras tänkande och stötta se relationen mellan det vardagliga och vetenskapliga 

begreppet. Detta innebär att eleverna behöver förstå utmaningen för att utvecklas vidare och 

det genom lärarens stötning och formativ bedömning (William ,2013). 

 

3.4.2 Det kategoriska perspektivet 

Enligt Ahlberg (2013) finns olika perspektiv för att förstå och beskriva de problemen som 

uppstår i skolan. Ahlberg menar att beroende på vilket perspektiv väljer skolan att se på 

problemen samt vilket stöd det ges till eleven. Det kategoriska perspektivet riktar fokus mot 

eleven som har svårigheter vilka oftast kopplas ihop med funktionsnedsättningar, psykisk 

ohälsa eller lågbegåvning (Nilholm, 2007). Nilholm menar att man försöker hitta 

neuropsykologiska eller psykologiska förklaringar till elevens brister där specialpedagogiken 

finns till för att kompensera dessa. Det sätts enligt det kategoriska perspektivet in 

professionell hjälp för att för att kompensera elevens svårigheter (Ahlberg, 2013).  Ahlberg 

påtalar att elever som är i behov av särskilt stöd, skyndsamt ska få rätt stöd, det krävs då att 

läraren eller specialläraren utför en kartläggning för att få en bild över elevens kunskaper och 

svårigheter. Ahlberg lyfter upp att i ett kategoriskt perspektiv är det oftast speciallärare som är 

förmedlare av stöttningen till eleven. Atterström och Persson (2000) menar att den 

specialpedagogiska stötningen är inriktat mot eleven som anses ha svårigheter och att arbetet 

oftast har kortsiktiga mål.  
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3.4.3 Det relationella perspektivet 

Nilholm (2007) menar att det relationella perspektivet är motsatsen till det kategoriska 

perspektivet. Nilholm framhåller att det kategoriska perspektivet för specialpedagogik är 

förtryckande eftersom det pekar ut barn som mer eller mindre normala och att det är elevens 

fel att denne har svårigheter snarare än miljön den befinner sig i. Inom det relationella 

perspektivet frångås synsättet att det skulle vara elevens egenskaper som är upphov till 

svårigheterna utan blickarna riktas istället utåt mot miljön eleven befinner sig i (Nilholm, 

2007). I ett relationellt perspektiv är uppfattningen av den pedagogiska kompetensen enligt 

Atterström & Persson (2000), att läraren ska kunna anpassa undervisning och stoff till skilda 

förutsättningar och lärande hos eleverna och på så vis skapa förutsättningar för alla elever.  

 

Nilholm (2007) och Atterström och Persson (2000) menar att fokus bör ligga på att det är 

elever i svårigheter snarare än med svårigheter. Svårigheterna för eleven uppstår i mötet med 

olika företeelser i utbildningsmiljön, det är inte eleven som har svårigheter utan svårigheterna 

kommer utifrån situationen. Fokus och långsiktigt arbete för att eleven ska nå målen ligger på 

samspel mellan lärare, elev och miljö och inte som i det kategoriska perspektivet där fokusen 

ligger på eleven. Det är eleven som är i svårigheter där arbetslaget, specialpedagog, 

speciallärare har ansvar för eleven som är i svårigheter (Ahlberg, 2013). Det innebär att stödet 

riktas mot olika nivåer i skolverksamheten och stödinsatserna kopplas till den vanliga 

undervisningen (Ahlberg, 2013). Alla elevers olikheter ska mötas i skolan på ett inkluderande 

sätt (Nilholm, 2007).  

 

3.5 Sammanfattning 

I bakgrundsdelen förklaras vad särskilt stöd handlar om och vilka insatser som menas med 

särskilt stöd. Vidare förklaras begreppet inkludering i jämförelse med begreppet integrering 

och betydelsen av att ha inkludering för elever i behov av särskilt stöd inom specifikt 

matematikundervisningen. Viktiga faktorer som har betydelse för inkluderingen tas upp och 

förklaras. Forskarna är överens om att det är komplex och svårt arbete att kunna inkludera alla 

elever. Begreppet inkludering har olika definitioner och kan tolkas på olika sätt, men Nilholm 

(2006) menar att inkluderingen bör diskuteras på skolorna och att fokus ska ligga på vad 

passar just denna elev. Det Haug (2012) menar är att skolan ska förändras så att den passar 

alla elever oavsett behovet. Det är viktigt att lärarna arbetar främjande och förebyggande och 

utgå från elevernas kunskaper och intressen.   

 

I lärarens roll uttrycks vad som anses av betydelse för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd, där stor fokus läggs på lärarens kompetens som har stor betydelse för att 

inkluderingen ska fungera. Lärarens samarbete med specialläraren lyfts också som en viktig 

faktor för inkluderingen. Inom lärarens roll lyfts dessutom vikten av lärare-elev relationen och 

lärarens bemötande. Under rubriken god undervisning förklaras vad som menas med en god 

undervisning och hur lärarna kan arbeta för att få en god undervisningssituation. Detta berörs 

att alla elever ska ges möjlighet till stimulans och lärande utifrån sina förutsättningar, vilket 

kräver genomtänkta planeringar och skicklighet av lärarna för att kunna använda sig av 

välfungerande strategier som engagerar alla elever. På slutet lyfts vikten av återkoppling för 

att lärandet ska ske och för elevernas utveckling. Bakgrunds kapitlet avslutas med det 

sociokulturella perspektivet som är den teoretisk utgångspunkt för studien med fokus på två 

specialpedagogiska perspektiv det kategoriska och det relationella perspektivet. Denna 

bakgrundsel leder läsaren vidare till studiens syfte och frågeställningar. 
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3.6 Syfte och frågeställningar 

Efter en inledande bakgrund beskrivs nu syftet med studien samt frågeställningar. Syftet med 

denna studie är att belysa hur några lärare uppfattar och arbetar för att skapa en inkluderande 

undervisning i matematik. För att få fördjupad kunskap om och förståelse av lärares arbete 

som har betydelse för yrkesrollen som speciallärare kommer följande frågor att behandlas: 

 

• Hur uppfattar lärarna inkluderande undervisning inom matematik 

• Vilka didaktiska strategier använder lärarna för att bemöta elever i behov av särskilt 

stöd inom matematik? 

4. Metod 

Under denna rubrik kommer jag skriva om vilka metodologiska utgångspunkter som har 

använts i denna studie samt hur urval av de lärare som har intervjuats har gått till. Därefter 

beskrivs hur studien har genomförts samt hur materialet har analyserats och bearbetats. I det 

sista avsnittet redogörs studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt de etiska aspekterna.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

I denna studie har en kvalitativ metodansats använts och deltagarna i studien är nio lärare som 

undervisar i matematik på högstadiet. Den kvalitativa ansatsen valdes för att på ett djupare 

plan kunna analysera de enskilda lärarnas tankar och svar Kvale & Brinkmann (2009). För att 

få möjlighet att ta del av lärarnas tankar runt fenomenet behövs intervjuer snarare än mer 

ytliga enkäter genomföras. Intervjuerna spelades in enligt denna ansats och därefter 

transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant till skrift.  

 

4.2 Val av metod 

Då syftet med studien var att försöka ta reda på hur lärarna arbetar med elever i behov av 

särskilt stöd inom ämnet matematik utifrån ett inkluderande perspektiv var valet av en 

kvalitativ metod tämligen enkel. Bryman (2011) menar att för att kunna få en fördjupad bild 

av en persons tankar kring ett fenomen måste metoden vara kvalitativ. En kvalitativ metod 

valdes därmed i kombination med en semistrukturerad intervjumetod med en intervjuguide 

och strukturerade frågor. Enligt Bryman (2011) innehåller en semistrukturerad intervju en 

intervjuguide med en strukturerad lista över vilka frågor som ska tas upp och beröras under 

intervjun för att på så vis veta att alla frågor kommer med men samtidigt kunna vara flexibel 

och kunna få ut så mycket som möjligt av intervjun. Bryman (2002) och Fejes & Thornberg 

(2017) lyfter att det är tyngden i samtalet mellan intervjuaren och intervjupersonen och 

intervjupersonens svar som styr och formar den semistrukturerade intervjun. Bryman (2011) 

skriver att de kvalitativa intervjuerna går ut på att vara följsamma och fokusanpassade efter 

det som sägs under intervjun. Under de kvalitativa intervjuerna kan intervjun ta sig i olika 

riktningar och detta kan vara en fördel eftersom forskaren då lättare kan få syn på det som 

intervjupersonen tycker är viktigt. Även om frågorna är strukturerade så kan de ge djupa svar, 

menar Bryman.  

 

4.3 Urval 

Denna studie har genomförts med nio lärare från högstadiet. Det är värde att få kunskap om 

hur olika lärare arbetar för att nå alla elever när det gäller matematik. Därför gjordes val av 

endast lärare i åk 7–9, vilket breddar kunskaper hos specialläraren i deras arbete med elever i 

behov av särskilt stöd. För att välja ut deltagande lärare togs kontakt med rektorer för 

grundskola i åk 7–9 i syfte att nå ut till matematiklärare som undervisar elever i behov av 

särskilt stöd i ett inkluderande klassrum. Rektorerna frågade därefter berörda pedagoger via 
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mejl vilka som kunde tänka sig att medverka i en intervju. De lärare som därefter tog kontakt 

och valde att medverka blev studiens informanter och inget annat urval gjordes efter det. 

Urvalet kom att bli nio examinerade och utbildade matematiklärare från tre olika grundskolor 

vilka alla undervisar i årskurs 79 och visade intresse av att vara med i denna studie. Beslutet 

att genomföra intervjuer med alla dessa nio pedagoger blev således tämligen enkelt och vidare 

kommer dessa att benämnas som lärare i den löpande texten, men vid citat: L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7, L8 och L9. Intervjuerna är genomförda på de lärarnas egna skolor runt om i 

Mellansverige. 

  

4.4 Semistruktuerade intervjuer 

För att komma i kontakt med behöriga matematiklärare på högstadiet togs kontakt med tre 

rektorer för grundskola i åk 7–9. Alla tre rektorerna var intresserade av att låta sina lärare 

delta i studien och vidarebefordrade kontakten till deras berörda matematiklärare. Nio lärare 

svarade att de var intresserade och ville delta i studien. Nio intervjuer genomfördes utifrån 

den intervjuguide som noggrant satts ihop innan (bilaga 2). Intervjutiderna bokades via mejl 

och intervjuerna genomfördes på lärarnas skolor med anledning av att skapa trygghet för 

lärarna. Lärarna fick bestämma tid och plats och varje lärare bokade ett rum under 60 minuter 

för att kunna genomföra intervjuerna enskilt. Innan intervjuerna fick lärarna ett missivbrev 

(bilaga 1) som skapades enligt informationskravet i vetenskapsrådets forsknings principer 

(2011), där studiens syfte och informanternas rättigheter framgick tydligt. Missivbrevet 

skickades ut i samband med kontakten via mejl. Innan intervjuerna skulle sättas igång 

tillfrågades respektive lärare om inspelning med iPads och telefon fick göras, vilket 

godkändes av alla nio lärare. Både en iPad och en telefon användes för att säkerställa att 

materialet och möjligheten att lyssna igenom vid ett flertal tillfällen inte skulle gå förlorad 

(Kvale & Brinkman, 2014). Även information om vilka sorters frågor som skulle komma att 

användas under intervjun togs upp och ett förtydligande om att lärarna skulle försöka ge så 

djupa svar som möjligt. Under presentation av studien som genomfördes muntligt innan 

intervjun poängterades ännu en gång frivilligheten att besvara frågorna samt att de intervjuade 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. En kort genomgång av de olika etiska principerna 

drogs samt att lärarnas medverkan enbart kommer att användas i studien och att lärarna kan ta 

del av resultatet via ett mejl. Lärarna fick också veta att de inspelade och transkriberade 

intervjuerna kommer att raderas efter studiens godkännande för att säkerställa det etiska 

kravet på konfidentialitet (Bryman, 2011).  

 

Under intervjuerna fick intervjupersonen berätta sina tankar och erfarenheter utifrån de 

frågeställningar som fanns. Frågorna samt frågeställningarna hölls neutrala för att den 

intervjuade personen inte skulle vinklas i sina svar eller känna att det fanns rätt eller fel svar 

och vid behov ställdes följdfrågor. Patel och Davidsson (2011) menar att i en kvalitativ 

intervju är intervjupersonen och intervjuaren båda medskapare i ett samtal. Intervjufrågorna 

var ordagrant nedskrivna innan och mycket tid har lagts på att formulera bra intervjufrågor 

som kan få lärarna att svara på studiens syfte. Exempel på frågor var; Hur ser du på 

inkludering för elever i behov av särskilt stöd? Hur arbetar du för att för att utveckla 

inkluderingen som gynnar dina elever? 

De lärare som intervjuades fick inte se intervjufrågorna i förväg men de fick information om 

att intervjun kommer att handla om ämnet inkludering av elever i behov av särskilt stöd. När 

intervjun var klar tackades lärarna för deras medverkan.  

 

4.5 Databearbetning och analys 

Fejes och Thornberg (2012) pekar på datasamlingens och analysens betydelse för studiens 

trovärdighet och tillförlighet. Med tanke på studien trovärdighet och tillförlighet valdes 
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transkribering ordagrant av de inspelade intervjuerna efter varje intervju och sedan gick 

svaren på frågorna igenom och det som var relevant för studien togs tillvara på. Under 

analysarbetet väcktes intressanta tankar och funderingar kring perspektiv på frågeställningar, 

genomförandet och resultatet från datainsamlingen.  

De transkriberade intervjuerna skrevs ut med färg och olika teckensnitt, en färg för varje fråga 

och ett teckensnitt för varje intervjuad lärare. Lärarintervjuerna klipptes isär för att lärarnas 

svar skulle delas upp i de olika kategorierna i en plastmapp. Efter att transkriberingarna 

klipptes isär och stoppades i de olika plastmapparna kontrollerades deras innehåll ytterligare 

en gång för att säkerställa att alla frågor och svar har hamnat i rätt mapp. Därefter jämfördes 

svaren för att hitta likheter och skillnader samt olika perspektiv och förhållningssätt inom 

varje kategori. Sedan valdes specifika citat ut vilka utmärkte sig. Under arbetets gång har 

genomförande, resultat och tillförlighet ständigt ifrågasatts och granskats, vilket har inneburit 

kontinuerligt ifrågasättande och granskande av intervjuernas innehåll och tolkningen av 

informationen som har kommit fram, men även granskning och ifrågasättande av den teorin 

som har legat till grund för analysen (vetenskapsrådet, 2011).  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att i vetenskapliga studier vara tydlig med urvalets omfattning, menar 

Göransson och Nilholm (2009) samt Vetenskapsrådet (2011). Nio matematiklärare med olika 

lång arbetslivserfarenhet och utbildning deltog i denna studie och bidrog därmed till studiens 

resultat. Nio lärare anses vara en för liten grupp för att representera alla de yrkesverksamma 

matematiklärarna i Sverige. Det behövs mycket fler deltagare och andra metoder som 

klassrumsobservationer för att kunna skapa större validitet i studien (Patel och Davidsson, 

1997). Validiteten beskriver giltigheten av studiens resultat och i vilken utsträckning man har 

undersökt det man har tänkt undersöka. Validitet i en kvalitativ studie handlar om i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till att gälla även andra än de som är undersökta. 

Därför är målet med denna studie att inte dra generella slutsatser, utan snarare lyfta fram 

vikten av att ha elever i behov av särskilt stöd inkluderade och eventuellt bidra med nya 

perspektiv. Genom att använda en intervjuguide finns det möjlighet för andra vetenskapliga 

studier att ställa samma frågor och uppnå liknande resultat. Intervjuerna har spelats in och 

därefter transkriberats ordagrant till skrift för att minska bortfall av viktiga data och för att öka 

validiteten i studien. Bryman (2002) skriver att reliabilitet är huruvida resultaten från en 

undersökning skulle bli detsamma om den genomfördes på nytt.  

 

4.7 Etiska överväganden 

I studien följs de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet 

(2011). Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att deltagarna i studien får ta del av vilken 

roll de har i studien samt vilka villkor som gäller. I missivbrevet som skickades till deltagarna 

återfinns syftet med studien, kontaktuppgifter till mig som författare samt min handledares 

kontaktuppgifter. Samtyckeskravet handlar om att få deltagarnas tillåtelse till att vara med i 

studien. I denna studie är alla deltagarna myndiga och kan samtycka personligen. Samtycket 

gäller endast under förutsättningar att deltagarna deltar i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som inhämtas i studien är under sekretess, 

sparas och förvaras på ett ordentligt sätt under studiens pågående process samt att ingen annan 

kan få tillgång till den informationen. Deltagarna är alla anonyma och får kodnamn under 

studien. Nyttjandekravet innebär att informationen som kommer upp endast får användas i 

studien och inte i andra sammanhang. Information till de deltagande lärarna skickades innan 

intervjuerna skriftligt via ett missivbrev, se (bilaga 1). Förutom missivbrevet informerades 

lärarna om studien muntligt innan och efter intervjuns genomförande. Informationen som 
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gavs till de medverkande handlade om vilken roll de har i studien, vad syftet med studien är, 

att deras deltagande är frivilligt, anonymt och att de när som helst kan avbryta samt att 

resultatet endast används i denna studie och inte i andra sammanhang. Där ingick även 

omfattade tillstånd om tillåtelse att spela in intervjun via en iPad samt en telefon. På detta vis 

uppfylls det etiska kraven på informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Vetenskapsrådet (2011).  

5. Resultat 

Resultatet redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att 

belysa hur nio lärare uppfattar och arbetar för att skapa en inkluderande undervisning i 

matematik. I följande avsnitt presenteras resultatet av studien. Avsnittet är uppdelat i tre 

huvudrubriker utifrån frågeställningen och underrubriker som framträder utifrån 

matematiklärarnas berättelser. 

 

5.1 Lärares uppfattning om inkludering 

En fråga handlar om att lärarna ska berätta om sin uppfattning om inkludering. Lärarna som 

deltog i studien har en tydlig uppfattning av detta begrepp. Alla lärarna lyfter betydelsen och 

vikten av att utgå från elevernas upplevelser och känslor av att vara inkluderade i 

undervisningen. ”Det är viktigt att eleverna känner tillhörigheten att de känner gemenskapen, 

så att man inte sitter jobbar med annat material och att det blir lyft hela tiden från de andra.” 

L1 

 

Lärarna i studien beskriver sin uppfattning av inkluderings begreppet med ord som 

samhörighet, tillhörighet, delaktighet och helhet. Vidare nämner lärarna vikten med lärarnas 

attityder till inkluderings begreppet. Dessa attityder kan vara en avgörande faktor till att 

eleven inkluderas respektive exkluderas. Det är många faktorer som spelar roll för att eleven 

ska känna sig inkluderad, bland dessa är; hur eleven blir bemött; om eleven blir respekterad 

av läraren; lärarens kunskap om eleven och dennes behov; flexibel undervisning samt lärarens 

genuina intresse att bemöta eleven där den befinner sig. Majoriteten av studiens deltagare 

beskriver inkluderingen med att inkludering är när alla elever känner sig delaktiga i 

gemenskapen och kan påverka sin egen utveckling. Skolmiljön och klassrumsmiljön är 

anpassad och tillgänglig för alla elever. En lärare uttrycker det på följande vis: ”Att inkludera 

de, tycker jag att de fysisk kan vara i samma klassrum med de andra eleverna och får samma 

undervisning som de andra eleverna får. Sen kan det vara individualisering i klassrummet, så 

tänker jag att man är delaktig i de gemensamma övningarna och i de gemensamma 

diskussionerna och de gemensamma laborationerna.” L4 

 

Det framkom tydlig skillnad i lärarnas uppfattning kring hur de ser på inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd. De som såg positivt på att inkludera alla elever i alla fall en del av 

undervisningstimmen hade större erfarenheter av arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

En lärare uttryckte det på följande vis: ”Jag tror att det går att inkludera dem flesta elever, 

men det kommer alltid att vara sådana elever som är mer svår integrerade, som en klass som 

jag har just nu så är det en elev som har jätte svårt med koncentrationen.” L2 

Denna lärare beskriver svårigheten med att inkludera alla elever och menar att det krävs tid 

för reflektion över arbetet för att kunna utveckla strategier för att bemöta så många elever som 

möjligt. En uppfattning som alla lärare i studien är överens om är att det mer problematiskt att 

inkludera elever med beteendeproblematik än de med inlärningssvårigheter.  
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5.1.1 När inkluderingen fungerar 

De lärarna som deltog i studien anser att inkluderingen funkar i de flesta fall, men undantag 

finns på många håll. Det är många faktorer som kan spela roll, bland annat det sociala, 

pedagogiska och fysiska måste vara anpassat efter elevens behov och att det krävs att lärarna 

är mer flexibla och är beredda på nytänkande och ser möjligheter. Enligt lärarna 

undervisningen måste utgå från elevens förutsättningar och ska vara anpassat på ett sätt att 

eleven kan lyckas och utvecklas. Alla lärarna i studien tycker att det snarare är normalt att 

vara olika i dagens skola. De menar att både lärare och elever har stor förståelse för elevers 

olikheter. Lärarna tycker att inkluderingen fungerar väl då alla elever accepterar varandras 

olikheter och förstår att alla är olika och har olika behov. Allt detta bidrar oftast till ett positiv 

klassrumsklimat. De flesta lärare i studien beskriver att inkluderingen fungerar bäst när tiden 

finns för planering och reflektion. Det som en lärare beskriver är att för att inkluderingen ska 

fungera optimalt måste denne som lärare ha en ordentlig handlingsplan för eleven och veta 

vad eleven behöver. Detta uttrycks som att det fungerar bäst av en lärare: ”Jag tycker att det 

fungerar bäst när man har ett ordentligt plan för eleven, så att det blir tydligt. Nu gör vi det 

här, kanske nu har jag en pricklista som jag ger, hur den ska jobba med sådana små saker, 

brukar funka för en del elever.” L4 

 

Några lärare beskriver vikten av att kartlägga elevernas matematikkunskaper tidigt för att 

kunna planera en undervisning som passar dessa elever. Som lärare är det viktigt att veta 

vilken nivå eleven befinner sig på och vilka förmågor den behöver utveckla. Som lärare ska 

man börja där eleven befinner sig och försöka täcka alla kunskapsluckor som eleven har och 

samtidigt kunna planera lektionen så att eleven utvecklas mot alla kunskapskravens mål. En 

lärare berättar: ”I matten så känner jag att jag behöver göra en kartläggning för att veta vad för 

stöd jag behöver ge denna elev, vart någonstans befinner sig just denna elev.” L3 

 

Sammanfattningsvis handlar lärarens uppfattningar om ett inkluderande lektionsarbete om var 

eleven befinner sig i kunskapsprocessen, elevernas kunskapsintresse och engagemang, både 

hos de studieaktiva elever men också hos de elever som är i behov av särskilt stöd. Lärarna 

som deltog i studien menar att det inte är alltid de tänker på just ordet inkludering och hur de 

ska inkludera eleverna. De menar istället att de mest tänker på att alla elever ska känna sig 

sedda, delaktiga och intresserade av den kunskapen som förmedlas i klassrummet.   

 

5.1.2 När inkluderingen fungerar mindre bra 

Många av lärarna lyfter överlämningen som sker i samband med elevernas övergång till 

högstadiet där berörda mellanstadielärare lyfter viktigt information om elevernas studietid i 

mellanstadiet, som en viktig men svår process. Enligt lärarna anses överlämningen ha en stor 

betydelse för kommande lärares förståelse av elevers svårigheter. När eleven ska börja årskurs 

sju utgår skolorna ifrån att det är ny start och nya möjligheter för eleverna och oftast så är det 

inga resurser satta på dessa elever även om de haft det tidigare. Lärarna som deltog i studien 

menade att åtgärderna för dessa elever oftast kommer först när eleverna går i årskurs nio för 

då är det slutbetyg och man måste trolla fram betyg i de olika ämnena. En lärare använder sig 

av en metafor genom att förklara. ”När man bygger hus i ett vanligt fall så arbetar man först 

med grunden och därefter bygga upp de övriga delarna och taket kommer sist. Men i skolans 

värld hoppar vi direkt till takets arbete och vi tycker att det är konstigt att det inte fastnar och 

blir en hållbar konstruktion.” L9 

 

Lärarna i studien försöker anpassa sin undervisning och planera sitt arbete med elevernas rätt 

till delaktighet under lärarprocessen för att skapa inkluderande lärmiljöer. Detta upplevs av 

några lärare att de ställer höga krav på elevers beteende och ansvarstagande genom att se till 
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att eleverna att arbeta mindre grupper och eventuellt sitta utanför i grupprum eller andra 

lediga klassrum. Men det är inte alltid så lätt eftersom läroplanen styr och elever i behov av 

särskilt stöd inte når alltid de uppsatta målen vilket försvårar inkluderingen. En lärare berättar 

att: ”Klasserna består av 25+ elever och jag som lärare har svårt att hinna med att se alla 

elever som behöver extra stöd.” L8 

 

Flera lärare förklarar att svårigheter med att inkludera elever i behov av särskilt stöd vilket 

uppkommer som en konsekvens av svårigheter, ouppmärksamhet, bristande uthållighet och 

impulsivitet. Det kan vara att eleven har svårt att sitta still och går runt i klassrummet, svårt att 

lyssna koncentrerat eller att hålla mycket information i huvudet, svårt att arbeta och fokusera 

under en längre tid. Lärarna beskriver att det är viktigt med tydlighet och struktur för dessa 

elever, men trots det så fungerar det inte det alla gånger. De deltagande lärarna i studien 

upplever att det har blivit fler elever som är i behov av särskilt stöd under den sista tiden. 

Lärarna känner otillräcklighet och att de kämpar för att nå de flesta eleverna samt skapa 

arbetsro i klassrummet. Några läraren i studien pratade mycket om hur jobbigt de tycker att 

det är att det saknas förutsättningar för att på riktigt kunna skapa ett inkluderat klassrum. En 

lärare berättar: ”Om vi nu har ett mål att alla elever ska vara inkluderade i klassrummet, så 

behöver vi ha lokaler och resurser så att det funkar. Det har vi inte än.” L4 

 

I många intervjuer framträder att det är många elever i behov av särskilt stöd i alla klasser och 

att lärarna känner att de inte hinner med eller räcker till. Lärarna menar att storleken på 

klasserna är en hindrande faktor till att ha ett inkluderande skola. En lärare beskriver att: 

”Svåraste situationen att få det inkluderat är där man har en grupp där de övriga i klassen ber 

om mycket hjälp att man tappar den kontakten som man måste ha med dessa elever. att följa 

upp, att stötta, att starta igång att göra anpassningar och sådana saker.” L2 

Skulle klasserna vara mindre skulle mer tid kunna skapas för varje enskild elev. Trots den 

positiva förståelse som lärarna har kring begreppet inkludering och arbetet för att skapa en 

lärmiljö som uppmuntrar elevers delaktighet och gemenskap i klassrummet, förekommer en 

del skeptiska åsikter som inte stämmer med godkännande av inkluderings begrepp. Lärarna är 

ibland osäkra kring vad som är bäst för eleverna, både ur den elev som är i behov av särskilt 

stöd och klassens perspektiv. En lärare nämnde att hen tänkte på elevens bästa och då handlar 

det att eleven går ifrån lektionen för att träna olika strategier och få enskilt stöd av en 

speciallärare. För inkluderingen i det här fallet handlar om att se barnets bästa och vad 

fungerar bäst för just denna elev. En lärare uttrycker att ”Vissa elever behöver gå till 

specialläraren vid några få tillfällen för att träna nya strategier och arbeta i lugn och ro.” L9 

Lärarna anser för att inkluderingen ska fungera behöver behövs ett samarbete med 

speciallärare och mer ett organisatoriskt perspektiv.   

 

5.2 Didaktiska strategier  

Under detta avsnitt presenteras vilka didaktiska strategier de deltagande lärarna anser 

användbara i sin matematikundervisning. Först presenteras de olika strategierna som används 

av matematiklärarna mer generellt, därefter lyfts hur och om lärarna anpassar sina strategier i 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Det är många olika strategier som lärarna i 

den här studien lyfter fram och resultatet som presenteras under denna kategori ger en bild av 

den variation av de olika strategier som används inom matematikundervisningen. De 

intervjuade lärarna berättade exempelvis om hur de försökte skapa förståelsen hos sina elever 

genom att ge eleverna olika metoder och tillvägagångsätt. Detta gjorde de bland annat genom 

att introducera en gemensam uppgift för alla med hjälp av olika metoder och arbetsprocesser. 

Därefter låta eleverna träna själva eller i en mindre grupp på dessa metoder samt genom att 

koppla matematikuppgifterna till omvärlden.  
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Alla de intervjuade matematiklärarna nämner prov och diagnoser som en strategi. Lärarna 

ansåg att prov och diagnoser gav dem en bild av elevens kunskaper, men också möjlighet för 

eleven att befästa och visa fram sina kunskaper, både för läraren och för sig själv. En 

matematiklärare nämner datorledd undervisning som en strategi för att nå alla elever som är i 

skolan och de elever som är hemmasittare, eleverna har tillgång till boken, veckoplaneringen 

och genomgångarna online.  

 

Två av lärarna som intervjuades använde sig ofta av problemlösningsuppgifter, eleverna fick 

ett problem som de fick sedan lösa i grupp som bestod av tre till fyra elever. Eleverna fick 

ledtrådar av läraren som förde elevernas tankar framåt. Lärarna uttryckte att prata matematik 

och kommunicera matematik är en viktig del för alla elever och leder nästan alla elever mot 

utveckling inom matematik. Lärarna menar att genom att de använder ett schema och låter 

eleverna lösa olika matematiska problem så lär sig de olika strategier för att lösa olika 

problem som sitt. Vid upprepade uppgifter av denna sort kan eleverna därefter känna att de 

vet i sin ryggmärg hur de ska lösa problemen och hur de kan återanvända strategierna vid 

liknande problemlösning framöver.  

 

5.2.1 Didaktiska strategier inom matematikundervisningen för att bemöta elever i behov av 

särskilt stöd 

De intervjuade lärarna fick frågan vilka didaktiska strategier inom matematikundervisning de 

använde sig av för att bemöta elever i behov av särskilt stöd. En av lärarna svarade så här. 

”Jätte olika, det beror på vilket särskilt stöd eleven behöver, är det så att eleven behöver 

mycket igång sättning, så är det min didaktiska strategi att jag går ofta till eleven, att jag ser 

till att efter min genomgång ser till att mellanlanda att kicka igång så att eleven är med.” L1 

 

De nio lärarna som intervjuades lyfte upp många olika strategier som de använder sig av i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisning. Förutom de olika 

didaktiska strategier som lärarna använder så behövs det ett bättre samarbete med 

specialläraren för att nå alla elever. De mest framträdande strategier som lärarna i studien 

använde sig av var individanpassning, tydligheten, strukturen och bemötande.  

 

5.2.2 Individanpassning 

När lärarna pratade om individanpassning som en didaktisk strategi tänkte de flesta lärare på 

undervisningsmaterial, men även här framkom skillnader mellan lärarna. Då vissa lärare 

nivåanpassade innehållet kunskapsmässigt medan andra individanpassade i syfte att materialet 

skulle bli förståeligt och tydligt för eleven. En lärare nämnde: 

 
Alla elever har material som de arbetar med och ibland måste man tillverka material 

som är anpassat till just den aktuella eleven. I min klass så kan du se vissa som 

arbetar i boken, andra arbetar i träningshäften, vissa skriver på datorn och några 

arbetar utanför i mindre grupp. Det är olika från elev till elev, men det tar tid att 

individanpassa då vi har många elever med olika behov i klassrummet. L5 

 

Många lärare pratade om vikten att miljöanpassa för vissa elever där de menar att det är 

viktigt för vissa elever var de sitter i klassen och med vem de sitter samt att de har samma 

sittplats i alla ämnen och alla klassrum för det skapar trygghet. En individanpassning som 

några andra lärare nämnde är olika hjälpmedel som eleverna kan använda sig av inom 

matematikundervisning. Det kan handla om digitala hjälpmedel som inläsningstjänst, 

matteboken online eller laborativa hjälpmedel som klossar, lathundar, miniräknare och många 

fler saker.  
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5.2.3 Struktur och tydlighet 

Alla lärare som deltog i studien betonade vikten av tydlighet, struktur och att arbeta visuellt, 

nedan följer ett citat av L5 som passar väl med samtliga deltagares perspektiv på detta.  

 
Alla elever mår bra av att ha en tydlig och strukturerad lärare och om vi tänker extra 

på våra elever som är i behov av särskilt stöd så mår dessa elever mycket bättre när 

det är struktur i klassen. Jag kan inte riktigt förstå att man inte har mer fokus på 

detta, på lärarutbildningen till exempel. Man får med sig djupa ämneskunskaper men 

det är lika viktigt att få med sig ledarskapskunskaper. För att kunna skapa en god 

struktur krävs att man är en god ledare. L5 

 

Många av lärarna lyfte att de använde det visuella för att strukturera och tydliggöra 

arbetspasset. Detta görs bland annat via programmet Vklass som är en lärplattform för 

skolorna genom att planeringen för lektionen och veckan står i schemat som är tillgänglig för 

alla elever och vårdnadshavare. På detta sätt så vet både eleven och vårdnadshavare redan 

innan lektionen vad som kommer ske under veckan och under lektionerna. En lärare berättar 

att: ”Strukturen kan innebära att tydliggöra enskilda arbetspass eller att tydliggöra själva 

uppgiften och strukturera den på ett sätt som eleven förväntas klara av. Oftast så behöver 

eleverna mycket stöd från läraren, men olika typer av instruktioner, mallar, checklistor och 

andra typer av stödstrukturer kan också vara till stor hjälp.” L3 

Det lärarna i studien alla är överens om är att alla elever mår bra av att ha en tydlig struktur 

och tydliga mål med undervisningen. Det är alltså viktigt att ha en tydlig planering för 

lektionen som finns tillgänglig är en trygg faktor för att eleverna ska komma till lektionerna 

och kunna delta utifrån sina förutsättningar.  

 

5.2.4 Bemötande 

Alla lärare som deltog i studien lyfte upp vikten av en god bemötande och goda 

elevrelationer. Det är viktigt att som lärare bygga upp en fungerande relation för att kunna 

veta när man som lärare kan ställa krav. En lärare nämnde att relationer är viktigt. ”När jag 

har goda relationer med mina elever så vet jag att den här eleven har haft en dålig start på 

dagen och mår inte bra och då kan jag inte ställa krav på eleven, det bli mera att jag stöttar 

eleven socialt och det andra får vi ta sen vid ett annat tillfälle. ”L2. Lärarnas mål är att bemöta 

elever i behov av särskilt stöd där de är i sin kunskapsnivå. Många lärare nämnde att de har 

olika nivåer i samma klass och att deras mål är att alla elever utvecklas utifrån sina 

förutsättningar.  

En lärare beskriver att som lärare är det viktigt att ha koll på elevernas utveckling och 

kunskapsnivå. Alla lärare lyfter vikten av att se elevernas positiva sidor och hur viktigt det är 

att de uppmuntrar det som eleverna är bra på. Det är viktigt att se varje elev som en viktig 

individ och kunna anpassa sin undervisning därefter. En lärare menar att det ofta är väldigt 

mycket att bedöma och att det är mer krav på både elever och lärare sedan Lgr 11 

implementerades och att de i sin tur kan påverka eleverna negativt då de får mindre tid till 

förberedelser för varje elev och lektion. Flera av lärarna i studien pratade mycket om vikten 

av i relationen mellan lärare och elev och framförallt i samband med bemötande av elever i 

behov av särskilt stöd. Lärarna menade alla att deras bemötande och struktur kan vara en 

påverkande faktor för elevernas motivation och lärande vilket även kan bidra till ett 

inkluderande klassrum. Under intervjuerna så har nästan alla lärarna nämnt att skolan inte är 

bara en utmanande arbetsplats för elever i behov av särskilt behov utan den är också en viktig 

social miljö för många elever som behöver det sociala för att kunna utvecklas.   
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5.2.5 Sammanfattning av de olika anpassningarna lärarna använder sig av för att nå alla elever  

Lärarna som deltog i studien använde sig av olika anpassningar inom ramen för 

matematikundervisningen för att kunna inkludera och nå alla elever så gott det gick. De 

anpassningar lärarna använde är extra tydliga, kortfattade instruktioner, stöd i att sätta igång 

arbetet, försäkra sig om att elev förstår vad som ska göras, genomföra arbetet samt slutföra 

arbetet, avgränsade och uppdelade uppgifter där information och text kortas ner. Andra 

anpassningar som lärarna använde är anpassat material och arbeta efter elevens nivå, utökad 

tid vid bedömningsuppgifter såsom prov och inlämningsuppgifter. Lärarna använde sig också 

av uppdelade och anpassade prov, en god struktur så eleven vet vad som förväntas av denne, 

digitala hjälpmedel (inläsningstjänsten, Claroread, Studi.se, Clio och Koda.nu) och god 

framförhållning, då eleven behöver få veta i förväg vad som ska hända.  

 

Nedan följer ett citat från en deltagare som anser att bland annat struktur är viktigt för 

eleverna. 
Eleverna behöver veta vad som ske under lektionen i förväg. De behöver veta vilka uppgifter de 

ska göra och det är viktigt att det är några uppgifter som de hinner göra under lektionen och bli 

färdiga med. De klarar inte av att arbeta i boken själva. Dessa elever mår bäst av att läraren är 

fyrkantig, kortsiktig, strukturerad och tydlig och när anpassningarna inte fungerar får man be om 

hjälp. L9 

Det framkom tydligt att när anpassningarna inom undervisningens ramar inte räckte till så 

vände sig matematiklärarna till speciallärarna för handledning och stöd. Man fick lyfta upp 

eleven via elevhälsoteamet för att eleven ska få stöd i mindre undervisningsgrupp eller 

enskilt. Deltagarna i studien menar att det är rektorn som fördelar resurserna och bestämmer 

vilka elever får ha särskilt stöd i de olika ämnena.  

 

5.3 Resultatsammanfattning 

 Lärarens ämneskompetens och erfarenheter är en betydelsefull faktor för att undervisningen 

ska bli variationsrik och anpassad för att bemöta varje elev utifrån sina förutsättningar, styrkor 

och behov. De deltagande lärarna använder sig av olika anpassningar och strategier för att 

kunna anpassa undervisningen och inkludera alla elever. Lärarnas mål är att nå alla elever och 

att alla elever känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka sin egen situation och att 

undervisningen sker utifrån elevernas förutsättningar för att eleverna ska utvecklas och 

lyckas. Många lärare uttrycker att i de flesta fall fungerar inkluderingen av dessa elever men i 

de fall det inte fungerar det är då elevens funktionshinder som är problemet då eleven har ett 

utåtagerande beteende eller svåra koncentrationsproblem. En annan faktor till att 

inkluderingen inte fungerar är tidsbristen och elevantalet då lärarna känner att de inte räcker 

till eller inte hinner anpassa för att nå alla elever. Det som framkom i resultatet är att visuellt 

tydliggörande och struktur, gott bemötande och relation är viktiga faktorer för att kunna nå 

samtliga elever samt ett fungerande samarbete med specialläraren och specialpedagogerna.  

6. Diskussion  

Denna studie syftade till att belysa hur nio lärare uppfattade och arbetade för att skapa en 

inkluderande undervisning i matematik. Denna kvalitativa studie utgörs av en empirisk 

intervjustudie där nio matematiklärare har deltagit. Studien lyfter fram vilka strategier och 

anpassningar lärarna använder vid bemötande av elever i behov av särskilt stöd i sin 

matematikundervisning. Resultatet visar att relation och variation är nyckeln till lärande och 

en skola för alla.  
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6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att belysa lärares uppfattningar och arbete för att skapa en inkluderande 

undervisning i matematik. Från början fanns en tanke på att ha med klassrumsobservationer i 

samband med intervjuerna hos de deltagande lärarna. Detta skulle bidra till lärorikt och 

intressant data kring lärarnas arbete och bemötande i samband med ett strukturerat 

observationsschema (Patel & Davidsson, 1997). Vid genomförandet av en sådan empirisk 

observationsstudie finns det precis som för denna studie, viktiga etiska stödpunkter att tänka 

på, så som informationskrav, konfidentialitetskrav och samtyckeskrav (Kvale & Brinkmann, 

2009; Vetenskapsrådet, 2011).  

Utifrån de ovan angivna aspekter valdes dock bara den kvalitativa metoden som var att 

intervjua berörda matematiklärare som arbetar på högstadiet. Denna metod valdes för att 

kunna få ett bredare perspektiv på hur lärarna arbetar och vilka strategier och anpassningar de 

använder i sina undervisningsgrupper samt på ett djupare plan kunna se vilken uppfattning de 

hade när det gäller att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den vanliga undervisningen. 

Studien har besvarat syfte och frågeställningar med hjälp av den valda metoden. 

Undersökningsmetoden med de semistrukturerade intervjuerna gav möjlighet att både kunna 

jämföra olika lärares tankar via intervjuer men samtidigt att ha möjlighet till att ställa 

följdfrågor och fördjupa resonemanget hos lärarna. Det var planerat att lärarna skulle avsätta 

en timme, men själva intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter. Skillnaden i tid mellan 

intervjuerna berodde på att deltagarna gav olika berikande och uttömmande svar.  

 

Urvalets styrdes av lärarnas intresse av deltagande, eftersom alla lärare som visade intresse 

fick delta i studien. Om studien skulle göras om skulle det vara tydligare med urvalet av 

informanter för att eventuellt få ett annat resultat på studien, eventuellt skulle det då gå att 

kunna få syn på samarbetet mellan de olika professionerna. Till exempel har det enbart 

intervjuats matematiklärare som arbetar på högstadieskolor. Om studien skulle göras om 

skulle det gå att rikta sig även mot speciallärare, matematiklärare och elevstödjare. Rektorn 

kontaktades via mejl och i mejlet bifogades missivbrevet. Tid och rum bokades in lärarna för 

att passa verksamheten. Intervjufrågorna lämnades inte ut, men i missivbrevet informerades 

det om att studien handlade om arbetet med elever i behov av särskilt stöd utifrån ett 

inkluderande perspektiv. I studien togs hänsyn till tillförligheten vilket innebär att intervjuer 

runt om i hela mellan Sverige med matematiklärare utfördes. Det gällde att ha en riktigt 

noggrann planering för att få till alla träffar, men jag upplever att det var det som gav studien 

stor trovärdighet. Digitala intervjuer valdes bort och istället valdes att endast genomföra 

fysiska träffar. De lärarna som intervjuades hade mellan 5–22 års erfarenheter av 

undervisning. Vissa hade mer erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd och andra hade mer 

utbildningar inom detta område samt inom hur man arbetar bäst för att bemöta dessa elever. 

Lyhördhet och att möta lärarna utan att försöka diskutera var av största vikt under intervjuerna 

för att kunna få en sådan ärlig och trovärdig utsaga som möjligt. Därefter transkriberades 

intervjuerna ordagrant och delades i olika kategorier för att se vad som framträdde inom de 

olika frågeställningarna.  

 

Den tidskrävande transkriberingen gav en stor möjlighet att se på resultatet på nytt och utifrån 

andra perspektiv. Det ledde också till att andra viktiga saker framträdde, i jämförelse med de 

tankar som framkom direkt efter intervjun.  

Reflektion kring studiens validitet och reliabilitet har gjorts. Transkriberingen av intervjuerna 

är noga genomförd och genomläst vid flera tillfällen vilket skapade validitet för 

undersökningen. För att kunna bemöta informanterna med respekt, så har stor förberedelse 
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lagts i planeringen inför genomförandet av studien i syfte att informanternas bild och avsikt 

ska framträda i sin helhet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre olika rubriker. Rubrikerna är utformade utifrån 

frågeställningarna och de teoretiska utgångspunkterna för studien. Den första rubriken är 

kopplat till lärares uppfattning om inkluderande undervisning med två under rubriker. 

Därefter följer den andra rubriken om didaktiska strategier för att möta elever i behov av 

särskilt stöd och slutligen återfinns avslutande reflektioner och fortsatt forskning.  

 

6.2.1 Lärares uppfattning om inkluderande undervisning 

Matematiklärarna i denna studie och Säljö (2000) framhåller att inkluderings begrepp bör vara 

implementerat i skolan och att all skolpersonal behöver ha samsyn på innebörden. De flesta 

deltagarna i studien berättar att inkludering är när alla elever känner sig delaktiga i 

gemenskapen och kan påverka sin egen utveckling. Skolmiljön och klassrumsmiljön är 

anpassad och tillgänglig för alla elever. Lärarna i studien tycker att det krävs fysiska 

anpassningar för att inkluderingen ska fungera och att all personal behöver få utbildning i hur 

de kan anpassa och bemöta elever i behov av särskilt stöd. De menar att ansvaret ligger på 

skolledningen. Nilholm och Göransson (2013a) menar att all undervisning bör 

individanpassas för att vi ska ha en skola för alla.  

Kotte (2017) framhåller att det finns svårigheter med att få en lyckad inkludering, vilket kan 

bero på exempel klassrumstorlek, elevantalet, pedagogensupplägg med undervisningen, 

attityd och kompetens om funktionsnedsättning vilket överensstämmer med deltagarna i 

studien. Skollagen och läroplanen är tydliga med att alla elever ska inkluderas i 

undervisningen vilket och det är något som lärarna i denna studie är överens om och tycker att 

inkludering innebär mycket mer än endast elevplaceringen. Det handlar om att införa olika 

åtgärder såsom anpassad läroplan, anpassade undervisningsmetoder, förändrad 

bedömningsteknik och lärartillgänglighet.  

 

Ahlberg (2013) och Säljö (2000) lyfter upp sambandet mellan kommunikationen och lärandet 

ur det sociokulturella perspektivet som är en del av lärprocessen. Det som lärarna i studien 

också lyfte upp kommunikationen i undervisning är en del av lärandet. Östlund (2018) belyser 

ur ett inkluderande perspektiv gällande hur skolan bör göra för att välkomna alla elever. 

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

relationellt synsätt är skolan öppen för att möta alla elever.  Det innebär att skolan är en viktig 

aktör när det gäller att minska avståndet mellan människor, mellan olika grupper och bidrar 

till att olikheter respekteras och ses som en viktig förutsättning för lärande.  

 

6.2.2 När inkluderingen fungerar 

När hela skolan har samma syn på inkludering och anser att all personal ska arbeta utifrån ett 

inkluderande perspektiv blir det en underlättande aspekt för att inkluderingen ska fungera i 

skolan. Lärarna i studien nämnde att pedagogernas inställning, syn och kompetens är en 

avgörande faktor för att vi ska ha en lyckad inkludering. Det kan jämföras med det Nilholm 

(2006) nämner om att det finns ett antal faktorer som brukar betraktas som avgörande för att 

inkludering ska fungera i en skola och ett klassrum. Några av de viktigaste faktorerna är 

ledarskap med en klar vision där målet är tydligt med undervisningen, engagemang från 

elever och föräldrar, lärares attityder, övergripande planering med uppföljningar, reflektion, 

kompetensutveckling, flexibelt stöd, övergripande policy, samarbete i undervisningen och 

goda ekonomiska möjligheter. Dessa faktorer gäller arbetet med alla elever och inte enbart 

med elever i behov av särskilt stöd. De flesta läraren är medvetna om vad som krävs för att 
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inkluderingen ska fungera.  Det är en utmaning för lärarna eftersom var och en måste tänka 

igenom ämnets innehåll och undervisningsmetod med fokus på att finna elever där de är och 

stödja dem i deras lärandeprocesser, det som Kotte (2017) också belyser som en utmaning för 

undervisande lärare.  

 

Undervisningen ska kännas meningsfull för eleven samt att läraren ska vara flexibel i sin 

undervisning och skapar en undervisning som ger eleverna möjlighet att samspela med 

varandra och kunna utvecklas så långt som möjligt vilket kan kopplas till Läroplanen (2011). 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Nilholm och Göransson (2013a) 

skriver att lärare bör ha ett varierat arbetssätt för att nå alla elever. Det som lärarna instämmer 

med och tycker är att variation och god relation är en avgörande faktor för att alla elever ska 

känna sig inkluderade och lyckas med sitt arbete. Vidare menar Hamilton-Jones och Vil 

(2014) att speciallärare ofta vill och är duktiga på att samarbeta och har olika strategier för att 

kunna samarbeta med aktörer inom och utanför skolan. Författaren menar att det är viktigt att 

samarbetet mellan lärarna och speciallärarna fungerar och att lärarna är öppna för hjälp. Några 

lärare i studien bekräftar att de är känner sig maktlösa och vänder sig till specialläraren för att 

få handledning och stöd med vissa elever. Kotte (2017) är överens med Hamilton-Jones & Vil 

(2014) om vikten av speciallärarens och lärarens samarbete men Kotte skriver också att det är 

viktigt att lärarna har intresse att pröva och implementera nya kunskaper och nya strategier för 

att samarbetet ska fungera väl. 

 

6.2.3 När inkluderingen fungerar mindre bra 

Det som framkom hos lärarna är att inkluderingen inte riktigt fungerar som de skulle önska. 

På grund av faktorer som stora klasser, kompetens hos pedagoger samt lokaler som inte är 

anpassade efter de behov som finns i skolan och att samarbetet med specialläraren inte 

fungerar på det bästa sättet alla gånger. En av lärarna i studien framhåller att de yttre 

förutsättningarna inte är där för att man ska ha ett inkluderat skola och en skola för alla. 

Förutom de fysiska förutsättningar och pedagogernas samsyn nämner alla deltagande lärare i 

studien att inkluderingen inte fungerar för elever med utagerande beteende. Lärarna upplever 

svårigheter med att inkludera elever med ett utåtagerande beteende och att det ställer stora 

krav på både dem och övriga elever i klassen. Det som lärarna nämner kan kopplas till 

Andersson (1999) att i vissa fall fungerar inte inkluderingen fullt ut. Detta ses ofta när det 

finns elever med så stora behov att läraren måste lägga extra stort fokus och mycket av sin tid 

på dem. Sådana situationer leder då till att undervisningen för övriga i klassen blir omöjlig 

eller otillräcklig.  

 

Några av lärarna som deltog i studien menade att utagerande elever i stor utsträckning saknar 

egen drivkraft i arbetet vilket medför att det krävs mycket tid av lärarens och de andra 

eleverna i klassrummet. Lärarna menade att andra elever som behöver extra stöd och hjälp 

inte får det i den utsträckning de skulle behöva, likväl som de starka eleverna inte får den 

motivation de behöver för att komma vidare. Lärarna berättade hur några elever kan bli rädda 

när en elev med utåtagerande beteende agerar och andra blir uttråkade eller tappar 

koncentration och fokus vilket leder till att skolarbetet blir lidande. Läraren med längst 

erfarenhet tyckte att tidigare specialklasser eller Alp skolan var att föredra med motiveringen 

att de elever som inte klarar av att gå i vanlig klass inte mår bra av att behöva göra detta. 

Isaksson (2009) lyfter upp att i vissa fall exkluderas dessa elever från sina kamrater och 

klassen för att få enskilt stöd eller arbeta i mindre elevgrupper och utifrån sina förutsättningar 

utvecklas och nå sin nivå. De andra lärarna i studien tyckte att resursskola kan vara bra för de 

elever som behöver det men överlag tyckte de att inkluderingen fungerade. Dessutom ansåg 
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de att det är bättre att ge stöd i form av resurs i den egna verksamheten då det behövs eftersom 

eleven på så vis fortfarande tillhör sin klass, vilket Ahlberg (2013) och Boaler (2011) lyfter 

som vikten av att arbeta i nivåblandade grupper.  

 

Det som Östlund (2018) menar är att inkluderingen krävs och att alla som senare kommer att 

vara tillsammans i samhället ska också vara det i skolan. Enligt Haug (2012), Kotte (2017) 

och Nilholm och Göransson (2016) har många uppfattat inkludering som att man ska undvika 

särlösningar utanför klassrummet, när det i verkligheten handlar om att föra en diskussion om 

vad som bäst passar eleven. Inkludering innebär i skolans värld att alla elever ska ha en 

meningsfull skolsituation (ibid). En lärare beskriver att många klasser består av ett högt antal 

elever (25 elever eller mer) och som lärare blir det då svårt att hinna med att se alla elever 

som behöver det extra stödet. Det finns inte heller utrymme för eleverna att arbeta utanför 

klassrummet i mindre grupper exempelvis i ett annat rum. 

 

En lärare uttrycker att inkluderingsfrågan är en ekonomifråga. Skolans skyldighet är att ge 

alla elever liknande kunskaper och förutsättningar samtidigt som verksamheten behöver 

anpassas till de olikheter som finns i skolan. Andersson (1999) beskriver att lärarna känner att 

de inte räcker till och att de upplever en ständig dragkamp mellan att ägna tiden åt de elever 

som är i behov av särskilt stöd eller de studiemotiverade elever som behöver mer utmaningar 

och annan form av lärarstöttning. Andersson menar att det inte finns något riktigt svar på hur 

en individualiserad utbildning kan se ut i praktiken. Främst på grund av dagens stora klasser 

med elever med olika individuella behov, det som Nilholm (2007) kallar för ett 

dilemmaperspektiv inom specialpedagogisk forskning. Ur ett mer relationellt perspektiv blir 

det viktigt att titta på interaktionen mellan olika verksamheter inom skolan för att se vad som 

sker i samspelet däremellan. Samtidigt menar Nilholm och Göransson (2016) att olika sorters 

lösningar kan ha positiva effekter för exempelvis omotiverade eller socialt belastade elever. 

Likaså kan elever i behov av särskilt stöd gynnas av att kunna få möjligheten att arbeta i egen 

takt, i en lugn miljö vilket medför att inkludering inte alltid bör förespråkas.  

 

Några lärare i studien lyfte betydelsen av att organisera undervisningen utifrån elevernas olika 

behov och samarbetet med andra kring personal som speciallärare och elevstödjare. Att man 

är flexibel som lärare och kan möjliggöra undervisningen för eleven. I studien har 

framkommit att begreppet inkludering bör diskuteras mer på skolorna för att skolorna ska 

kunna utveckla ett gemensamt förhållningssätt bland skolans alla personal vilket Nilholm och 

Göransson (2016) också påpekar. Vilket skulle minska behovet av segregerande lösningar och 

specialärarkompetensen skulle användas på ett mer effektivt sätt till fördel för alla elever. 

 

6.2.4 Didaktiska strategier för att möta elever i behov av särskilt stöd 

Forskningen visar att det finns olika strategier som lärarna kan använda sig i samband med 

matematikundervisningen, men det krävs bland annat både ämneskunskaper och erfarenheter 

av lärare vilket lyfts av både Kotte (2017) och Williams (2013). Krav på ämneskunskaper och 

kunskaper om elever i behov av särskilt stöd framkommer även under intervjuerna där de 

deltagande anser att det bör vara krav på djupare pedagogiska kunskaper hos lärare som 

undervisar elever, specifikt när det kommer till elever i behov av särskilt stöd. Studiens 

deltagare menar att lärarutbildningen måste omformas och ge möjlighet till lärarstudenter att 

lära sig hur man kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd och samt vad som fungerar 

bäst för dem. Deltagarna menar att om man har kunskap om hur man som lärare kan bemöta 

olikheter, skapa en förståelse för individen. Två av lärarna som arbetade med 

problemlösningsuppgifter uttryckte att detta arbetet skapar möjlighet för eleverna att få 

feedback under lektionen och det kan vara vid flera tillfällen. Det som kan kopplas till Zhang 
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et al. (2014) som skriver att läraren ger återkoppling till eleven och ber om elevens egen 

förklaring och vilken metod eleven använt sig av samt ser om eleven kan se att det finns andra 

metoder att använda sig för att lösa problemet. Denna strategi används framförallt vid 

problemlösningsarbetet. Vilket William (2013) uttrycker att på detta sättet ligger fokus på 

lärandet och på undervisningen och det som händer i klassrummet, eftersom klassrummet är 

det viktigaste område att fokusera på för att höja skolans resultat. William framhåller att 

formativ bedömning leder till ett ökat lärande hos eleverna och vidare till ett bättre resultat.  

Ljungblad (2016) och Lilja (2013) beskriver att lärare behöver bygga upp en förtroendefull 

relation i syfte att kunna lära och undervisa elever på bästa sätt. På så vis kan läraren med 

största sannolikhet nå sina elever med sin ämneskunskap och öka förståelse av aktuellt ämne.  

 

Relationens betydelse, elev och lärare emellan, lyfts som en viktig aspekt för att kunna skapa 

ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat som uppmuntrar till arbetsro och inhämtande av 

kunskap. I studien framkom att de elever som arbetade då och då med specialläraren fick mer 

individuell tid med specialläraren till skoluppgifterna och hade bättre relation till den 

specialläraren än relationen till den undervisande lärare och det är inga konstigheter med det. 

Eftersom klassläraren undervisar hela klassen och fokus brukar ligga på olika förslag och 

olika lösningssätt av matematikuppgifter; läraren repeterar, omformulerar och tydliggör för att 

nå alla elever.  

 

Variationer i undervisningen framkommer i uppfattningarna om vad som är framgångsrika 

strategier hos matematiklärarna som deltog i studien. Under lärarintervjuerna framkom vikten 

av att individanpassa material, lokaler, sätta igång eleverna vid arbetet, förklara på olika sätt, 

använda sig av laborativt material, vara tillgänglig, ett gott bemötande i undervisningen med 

elever i behov av särskilt stöd och samarbetet med speciallärare. Hjort (2017) skriver om 

tydliga stegvisa instruktioner genom arbetade exempel och ett tillvägagångssätt där läraren 

illustrerar för eleven hur denne kan lösa problemet vilket innebär ett omfattande stöd i 

lärandet där läraren är tillgänglig för eleverna. De deltagande lärarna lyfter fram den sociala 

aspekten i bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. De menar att det finns behov av att 

arbeta med andra saker än kursplanen ibland. Det kan handla om allt från att hitta nya vägar 

till kunskap utifrån vad eleverna befinner sig och vad eleverna upplever aktuellt och intressant 

just då. Det som Roknes och Hansson (2016) menar att om man vill lyckas med att föra en 

elev till en bestämd plats måste man först och främst se till att finna eleven där denne är och 

utgå ifrån det. Vilket William (2013) också håller med och menar att lärarens uppgift att 

kartlägga elevernas kunskaper och ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande. William 

menar att lärare lägger för lite tid på att planera hur de ska utforska vad eleverna kan för att 

sedan kunna anpassa undervisningen efter vilka behov det finns i klassrummet.   

 

De deltagande lärarna lyfte även fram vikten av att kartlägga eleverna för att veta vilken nivå 

de befinner sig på och därefter anpassa materialet så att eleven känner sig inkluderad men 

samtidigt utvecklas utifrån sin nivå och sin förmåga. Några lärare i studien samarbetar med 

speciallärare för att kartlägga eleverna och får handledning om hur man kan nå dessa elever 

bäst. Hamilton- Jones och Vail (2014) lyfter upp vikten av samarbetet mellan läraren och 

specialläraren. 

 

Några lärare i studien använde sig ofta av datorprogram för att variera undervisningen och 

återkoppla till eleverna. Kroesbergen och van Luit (2003), Wilson et al. (1996) skriver att 

databaserade aktiviteter inom matematiken kan vara en didaktisk strategi, men datorn ska inte 

ersätta läraren. Med hjälp av datorn kan man utföra olika aktiviteter som ökar elevernas 
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delaktighet och ge eleverna formativ bedömning och återkoppling som i sin tur är en didaktisk 

strategi.   

 

6.3 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 

Det har varit väldigt spännande och lärorikt att genomföra denna studie. Studien om lärares 

arbete med elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen utifrån ett 

inkluderande perspektiv. Slutsatsen av denna studie är att arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd är ett komplext arbete och det krävs förtroendefulla relationer och kompetens för 

att kunna bemöta dessa elever där de befinner sig och skapa förutsättningar och lärmiljö som 

leder eleverna i lärandet.  Under sammanställning, analys och reflektionerna över insamlade 

data har det kommit fram att mer tid till studien skulle ge ett mer omfattande och tänkvärt 

resultat.  

 

Det som kan sammanfattas från intervjuerna är att lärarna har samsyn på begreppet 

inkludering, men att förutsättningarna ser olika ut beroende på lärare, skola och vilka behov 

eleverna har. Dels kan det bero på personaltätheten och skolans ekonomi. Alla lärare och 

personal kämpar för att ha en skola för alla, men det finns fortfarande hinder som ställer till 

det. Exempel den fysiska miljön, där lokalerna inte är anpassade efter elevernas behov. 

Faktorer som kan vara avgörande för en lyckad inkludering är lärarens ämneskunskaper, den 

relationella kompetensen, den ledarskapskompetens och undervisningskompetens. Lärarna i 

studien använde sig av olika didaktiska strategier och anpassningar för att skapa en 

framgångsrik undervisningssituation. Ett exempel på betydande faktor som nämndes var att 

klargöra lärandemålen för eleverna, skapa och leda effektiva diskussioner och uppgifter, ett 

annat exempel var att ge feedback som för lärandet framåt. Några av deltagande lärarna 

arbetar med problemlösningsmetoden för att eleverna ska känna sig delaktiga i diskussionen 

och agera som läranderesurser för varandra.  

 

Detta arbete är byggt på den sociokulturella teorin där eleverna lär sig enligt två 

utvecklingsnivåer. Den faktiska utvecklingsnivå, där eleven lär sig på egen hand och den 

potentiella utvecklingsnivån, där eleven får stöd av sin lärare. På det viset spelar den 

proximala utvecklingszonen stor roll för elevens utveckling. Med hjälp av den proximala 

utvecklingzonen sker lärandet i ett samspel mellan individen och omgivningen vilket leder till 

att eleven har möjlig utvecklingzon som den inte skulle nå på egen hand. Det som kan 

sammanfattas är att eleven behöver få möjligheter och förutsättningar för att kunna utvecklas 

utifrån sina förmågor och behov i ett inkluderande arbetssätt i sociala sammanhang. I 

praktiken krävs det från lärarna att ha en tydlig och strukturerad undervisning där eleverna vet 

vad som förväntas av dem och vad som sker i klassrummet där de är delaktiga och ansvariga 

av sitt eget lärande.  

 

För att inkluderingen ska fungera är det viktigt att arbetet med inkludering både planeras och 

utvärderas kontinuerligt för att alla elever i den ordinarie undervisningen ska kunna utvecklas 

och ingen ska känna sig utanför eller halka efter. Det är viktigt att lärarna samarbetar med 

specialläraren för att skapa en varierad undervisning och en undervisning som är för alla 

elever. Att arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv kräver ett gott samarbete i arbetslagen, 

samarbete med specialläraren och ett samarbete med vårdnadshavare för att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevens inlärning. Allt detta som nämndes ovan är grunden för att 

inkluderingen ska fungera och sist men inte minst är lärarens och elevens relationer. För med 

goda elevrelationer kommer man väldigt långt. 
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Förslag på fortsatt forskning kan vara att studera inkludering ur elevernas perspektiv där man 

i större utsträckning tittar på betydelsen för samtliga elevers resultat och mående eller 

inkludering utifrån speciallärarnas perspektiv.  
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Bilaga 1- Missivbrev 
 

Lärares arbete med elever i behov av särskilt stöd inom 

matematikundervisningen utifrån ett inkluderande perspektiv 

Jag läser på Mälardalens högskola till speciallärare inom matematikutveckling och ska under 

ht 2019 genomföra mitt självständiga arbete där jag vill synliggöra de didaktiska utmaningar 

som lärarna upplever vid arbetet med elever i behov av särskilt stöd, samt de framgångsrika 

strategier som lärarna använder sig av för att främja elevers möjligheter till lärande inom 

matematik. Jag söker därför matematiklärare som undervisar på högstadiet årskurserna sju 

och nio som jag önskar att intervjua för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Er medverkan är helt frivillig och ni har full rätt att avstå. Om ni tackar nej eller väljer att 

avbryta deltagande i studien så sparas inga uppgifter om er. Era svar kommer att hanteras 

utifrån etiska aspekter, allt enligt Vetenskapsrådet. När uppgifterna sammanställs kommer det 

att göras på ett sådant sätt att enskilda deltagare och skolor inte kan identifieras. Resultaten 

och insamlad data kommer enbart att användas i samband med denna studie. Ni har rätt att ta 

del av insamlad data som rör ert område. Ni har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga 

uppgifter rättade. 

Jag tackar på förhand för er tid och ert deltagande samt ser fram emot att träffa er! 

Om ni har några frågor kring studien är ni välkomna att vända er till mig: 

Nanssi Ido 

Speciallärarprogrammet,  

matematikinriktning 

Mälardalens Högskola 

Tel: 070-464 00 40 

E-post: nanssi.ido2@eskilstuna.se 

 

Handledare: 

Ulrika Larsdotter Bodin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

Bilaga 2- Intervjuguide 
Intervju frågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som matematiklärare, har du någon erfarenhet eller utbildning 

av elever i behov av särskilt stöd exempelvis ADHD/ autismspektrum tillstånd eller 

andra diagnoser och om du kan berätta lite om det? 

 

2. Vad betyder inkludering för dig? 

 

3. Hur ser du på inkludering för elever i behov av särskilt stöd? 

 

4. När fungerar det bra med inkludering av dessa elever? 

 

5. När fungerar det mindre bra med inkludering för dessa elever? 

 

6. Hur arbetar du för att för att utveckla inkluderingen som gynnar dina elever? 

 

7. Vilka didaktiska strategier använder du för att bemöta elever i behov av särskilt stöd 

inom matematikundervisningen? 

 

8. Vilka didaktiska utmaningar ser du i din undervisning och hut bemöter du dem, kan du 

ge exempel? 


