
!  
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Är de verkligen bara dumma?
En kvalitativ fallstudie om inkludering av SUM-elever i 
den ordinarie matematikundervisningen
JESSICA LEANDERSSON

Akademin för utbildning kultur och 
kommunikation 
MMA491 
Examensarbete i matematik för senarelärare, 
avancerad nivå, 15hp.

Kursansvarig: Jannika Neuman 
Examinator: Andreas Ryve 

Handledare: Katalin Földesi 
VT 2015 



Sammanfattning

Jessica Leandersson 

Är de verkligen bara dumma? 
–En kvalitativ fallstudie om inkludering av SUM-elever i den ordinarie 
matematikundervisningen 

År 2015            Antal sidor: 26 

Undervisas alla elever inom ramen för den ordinarie undervisningen? Eller är det kanske 
så att den allmänna uppfattningen gällande synen på de elever som är i behov av extra stöd 
är att de är ovilliga att lära? Hur uppfylls skolans samhällsuppdrag? Varför väljs just detta 
upplägg? Detta är alla starka frågor som kanske inte alltid är lämpliga att uttrycka just på 
detta vis men likväl otroligt viktiga att lyfta för att som framtida aktiv lärare kunna leva 
upp till mitt pedagogiska uppdrag utifrån gällande styrdokument. Jag har därför genom 
denna fallstudie, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, undersökt vilket arbete som utförs 
av några lärare i grundskolans senare år för att kunna inkludera elever med speciella 
utbildningsbehov i matematik i den ordinarie undervisningsgruppen. 

Genom att använda mig utav deltagande observationer med påföljande semistrukturerade 
lärarintervjuer i en kvalitativ fallstudie kom jag fram till att ett inkluderande arbete måste 
ses ur flera dimensioner där individens personliga utveckling till aktivt deltagande 
samhällsmedborgare bör vara främsta prioritet. Resultatet visar att en inkluderande 
undervisningsmiljö inte nödvändigtvis är beroende av varje individs deltagande i den 
ordinarie undervisningsgruppen utan att det gemensamma arbetsklimatet på hela skolan i 
vidare mening är det som avgör om en inkluderande undervisning uppnåtts och att man av 
denna anledning bör ställa sig frågan om synen på en inkluderande undervisning behöver 
omvärderas för att kunna uppnå syftet med densamma. 

Nyckelord: Inkludering, SUM-elever, matematik, speciella utbildningsbehov, 
matematiksvårigheter. 



Innehåll
1. Inledning 1 .................................................................................................................

1.1 Problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor 1 .............................................
1.1.1 Forskningsfrågor 2 .......................................................................................

1.2 Definitioner 2 ......................................................................................................
1.3 Uppsatsens disposition 2 ....................................................................................
1.4 Pilotstudie 2 ........................................................................................................

2. Bakgrund 3 ................................................................................................................
2.1 Styrdokument 3 ..................................................................................................
2.2 Tidigare forskning 4 ...........................................................................................

2.2.1 Elever i matematiksvårigheter 4 .................................................................
2.2.2 Inkluderande undervisning 5 .....................................................................
2.2.3 Undervisningsmetoder 5 ............................................................................
2.2.4 Skolnivå 6 ....................................................................................................
2.2.5 Samhällspåverkan 6 ....................................................................................

2.3 Teori 7 .................................................................................................................
2.3.1 Individnivå 8 ...............................................................................................
2.3.2 Skol- och organisationsnivå 9 .....................................................................
2.3.3 Samhällsnivå 10 ..........................................................................................

3. Metod 10 ...................................................................................................................
3.1 Val och motivering av metod och design 10 .......................................................
3.2 Urval 11 ...............................................................................................................
3.3 Lärarpresentationer 12 .......................................................................................

3.3.1 Lärare 1 12 ...................................................................................................
3.3.2 Lärare 2 12 ...................................................................................................
3.3.3 Lärare 3 12 ...................................................................................................
3.3.4 Lärare 4 12 ..................................................................................................
3.3.5 Lärare 5 12 ...................................................................................................

3.4 Genomförande 13 ...............................................................................................
3.4.1 Observationer 13 .........................................................................................
3.4.2 Intervjuer 13 ................................................................................................

3.5 Databearbetning 13 ............................................................................................
3.6 Etiska överväganden 14 ......................................................................................

4. Resultat 15 .................................................................................................................
4.1 Empiri 15 .............................................................................................................

4.1.1 Arbetsklimat 15 ............................................................................................



4.1.2 Inkludering 15 .............................................................................................
4.1.3 Grupperingar 16 ..........................................................................................
4.1.4 Extra anpassningar 17 .................................................................................
4.1.5 Individualisering 17 .....................................................................................
4.1.6 Undervisningsformer och olika metoder 17 ...............................................
4.1.7 Motivation 18 ...............................................................................................

4.2 Tolkning 18 .........................................................................................................
4.3 Sammanfattning 19 ............................................................................................

5. Diskussion 19 ............................................................................................................
5.1 Metoddiskussion 20 ............................................................................................

5.1.1 Reliabilitet och validitet 20 .........................................................................
5.2 Resultatdiskussion 21 .........................................................................................
5.3 Slutsats 23 ..........................................................................................................

6. Avslutning 23 ............................................................................................................
6.1 Framtida forskning 23 ........................................................................................

Referenser 24 ................................................................................................................
Bilaga 1 – Observationsschema 27 ...............................................................................
Bilaga 2 – Intervjuguider 28 ........................................................................................

Allmän 28 .................................................................................................................
Lärare 1 28 ...........................................................................................................
Lärare 2 29 ...........................................................................................................
Lärare 3 29 ...........................................................................................................
Lärare 4 30 ...........................................................................................................
Lärare 5 31............................................................................................................



1. Inledning
Redan under 1980-talet när perspektivet på den svenska skolan vidgades till ”en skola för 
alla” kunde man i den dåvarande läroplanen Lgr80 läsa att verksamheten skulle utformas 
så att olika elevers individuella behov tillfredsställdes och det betonades att stödåtgärder 
borde ges inom ramen för den vanliga undervisningen (Skolöverstyrelsen, 1980-1986). 
Denna inkluderande retorik som idag är mer aktuell än någonsin via påtryckningar från 
både Skollag (SFS 2010:800) och tidigare forskningsresultat (Sandström & Nilsson, 2014; 
Boaler, 2011) beskrivs i dagens läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011) som att läraren 
i sitt arbete ska ta hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande samt att undervisningen ska utformas i samråd med eleverna för att motivera 
dem till fortsatt lärande. 

Med inkludering menas inte enbart att alla elever ska vara närvarande i klassrummet utan 
att varje individ ska, i undervisningen, ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen 
individuella utvecklingszon samt att undervisningen ska varieras och anpassas för att 
tillgodose varje elevs individuella lärostil (Svenska Unescorådet, 2008; Vygotskij, 1978). 
Mina erfarenheter visar att det trots ett medvetet arbete kring inkludering och variation i 
matematikundervisningen inte är självklart att elever med särskilda utbildningsbehov i 
matematik, SUM-elever, inkluderas i den ordinarie matematikundervisningen. 

Att som lärare vara medveten om vad en inkluderande undervisning innebär och hur 
denna uppnås ser jag som en förutsättning för att kunna utföra mitt samhällsuppdrag i 
enlighet med gällande lagar och styrdokument. Dock verkar den allmänna uppfattningen 
vara att elever som i matematikämnet är i behov av extra stöd undervisas enskilt eller i en 
mindre grupp (Ahlberg, 1999; Green, 2014; Groth, 2007; Persson, 2001). Denna 
uppfattning är också den som lett mig fram till titeln för arbetet, när jag innan arbetet 
påbörjades diskuterade mina intentioner med studien både med skolpersonal och 
utomstående fick jag reaktioner som ”intressant, oftast ses det bara som att dessa elever är 
dumma”. Denna kommentar tillsammans med flera liknande ledde mig fram till titeln: Är 
de verkligen bara dumma?. 

Tillsammans med mina tidigare erfarenheter gör detta att jag ställer mig frågan om elever 
exkluderas från sin ordinarie undervisningsgrupp i matematik och om detta då är att gå 
emot lagstiftningen eller om det finns en anledning till att undervisningen struktureras på 
det här viset? Det finns idag viss forskning kring inkludering i skolan i allmänhet men det 
saknas forskning kring inkludering av elever med speciella utbildningsbehov i matematik i 
den ordinarie matematikundervisningen och vad denna kan innebära för både individen 
och vår framtida samhällsutveckling (Lindenskov, 2006; Montis, 2000; Sandström & 
Nilsson, 2014). Jag vill därför genom denna fallstudie belysa den inkluderande retorik som 
är en viktig del av en fortsatt samhällsutveckling där allas deltagande och lika värde ges 
möjlighet att utvecklas till självklara värderingar hos varje samhällsmedborgare 
(Sandström & Nilsson, 2014). 

1.1 Problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor
För lärare kan det upplevas problematiskt att inkludera elever med speciella 
utbildningsbehov i matematik i den ordinarie undervisningsgruppen och samtidigt 
tillgodose alla elevers individuella utvecklingsmöjligheter och därför är mer kunskap inom 
detta område önskvärt. 
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Mitt syfte med denna fallstudie är att tydliggöra vilket arbete som utförs av några lärare i 
grundskolans senare år för att kunna inkludera elever med speciella utbildningsbehov i 
matematik i den ordinarie undervisningsgruppen. 

1.1.1 Forskningsfrågor 
• Hur inkluderas elever med speciella utbildningsbehov i matematik i den ordinarie 

undervisningsgruppen? 

• På vilket sätt anser lärare i grundskolans senare år att de inkluderar elever med speciella 
utbildningsbehov i matematik i den ordinarie undervisningsgruppen? 

• Vad anser lärare i grundskolans senare år om det arbete de utför för att inkludera elever 
med speciella utbildningsbehov i den ordinarie undervisningsgruppen? 

Följande rapport är en kvalitativ undersökning som är utförd via en fallstudie med hjälp av 
deltagande observationer och semistrukturerade personliga intervjuer ur ett 
specialpedagogiskt sociokulturellt perspektiv. 

1.2 Definitioner
Engström & Magne (2003) skriver i sin rapport att många gånger används begrepp som 
dyskalkyli och elever med lärsvårigheter för att beskriva de elever som inte anses nå mål 
att uppnå i kursplanen i matematik (elever som riskerar att inte nå betyg E i kursplanen för 
matematik enligt Lgr11), för att undvika missuppfattningar och feltolkningar kring denna 
begreppsanvändning rekommenderar de att man istället använder sig av en av EU använd 
beteckning, Speciella utbildningsbehov i matematik (SUM). Jag kommer därför 
genomgående i denna rapport använda mig av beteckningen SUM-elever alternativt 
kommer jag skriva ut begreppet i sin hela mening, elever med speciella utbildningsbehov i 
matematik, nämns någon annan beteckning är det vid redogörelsen av 
bakgrundslitteraturen och då i avseende att inte omvärdera litteraturen. 

1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen inleds med en redogörelse för vad som finns tillgängligt i styrdokumenten 
utifrån syftet för studien. Vidare beskrivs teori som har betydelse för studien samt hur det 
teoretiska perspektivet använts i studien. 

Metoddelen innehåller en beskrivning av valda metoder och en beskrivning av hur 
undersökningsenhet valts ut, här redogörs även för hur de etiska övervägandena tagits i 
beaktande vid genomförandet av studien. Detta följs av resultatet som inleds med en 
presentation av mina kategoriserade data följt av en resultatanalys där jag även besvarar 
mina forskningsfrågor. Dessa resultat diskuteras sedan i relation till litteraturen i 
diskussionskapitlet som även innehåller en metoddiskussion. Avslutningsvis 
sammanfattas studien med en reflektion över vilken betydelse dess resultat kan ha för 
kommande samhällsutveckling. 

1.4 Pilotstudie
Denna studie föregås av en pilotstudie där inkludering av elever med dyskalkyli i den 
ordinarie matematikundervisningen studerades genom deltagande observationer. 
Resultatet av pilotstudien visar att inkludering kan uppnås genom exkludering genom att 
studera begreppet ur flera dimensioner. 
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Denna pilotstudie gav mig insikt i svårigheten att studera elever med diagnosen dyskalkyli, 
för det första krävs ett medicinsk utlåtande för att ställa denna diagnos, som jag i mitt 
arbete uppfattat är ganska svårt att få, och för det andra blir det ett etiskt ställningstagande 
då syftet med min studie är att studera lärarna och inte eleverna. Jag har därför valt att till 
denna studie studera hur några lärare i grundskolans senare år inkluderar elever som har 
svårigheter att nå målen för betyg E (kursplanen för matematik, Skolverket, 2011). 

Metodvalet i denna studie utgår även det från denna pilotstudie då det under de 
observationer som genomfördes i och med pilotstudien uppkom många frågeställningar 
hos mig kring val och upplägg från lärarnas sida. 

2. Bakgrund
I följande avsnitt redogörs ett urval för vad som finns tillgängligt idag gällande inkludering 
i undervisningen samt vad tidigare forskning kommit fram till gällande undervisning av 
elever med särskilda utbildningsbehov i matematik. 

2.1 Styrdokument
Den officiella inkluderande retorik som undersöks här kan jämföras med styrdokumenten 
som säger att särskilt stöd bör ges inom den elevgrupp som eleven tillhör (Skollagen, SFS 
2010:800, 3 kap, 7 §). För att detta ska kunna tillgodoses krävs att läraren varierar sin 
undervisning utifrån varje elevs individuella behov, erfarenheter och förutsättningar 
(Skolverket, 2011). I läroplanen, Lgr11, (Skolverket, 2011) kan man läsa att alla elever ska 
inkluderas i undervisningen samt att undervisningen ska motivera eleverna till utveckling 
och förståelse. Det skrivs även (Skolverket, 2011) att skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av någon anledning har svårigheter att nå målen för utbildningen och att 
utbildningen därför aldrig kan utformas lika för alla. ”Skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att 
ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, sid. 7). 

Det skrivs även (Skolverket, 2011) att skolans verksamhet ska främja elevers utveckling och 
skapa en livslång lust att lära samt att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för 
de mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt 
samhälle bygger på. Skolverket (2011) belyser i Lgr11 att det är undervisningen som ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samtidigt som verksamheten präglas av 
omsorg för varje enskild individs välbefinnande och utveckling. Detta för att förbereda 
eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Skolverket skriver i sitt stödmaterial för extra anpassningar och särskilt stöd (2014) att 
läraren ska ta hänsyn till elevers olika behov i hela undervisningsprocessen i alla 
lärmiljöer, detta i samverkan med både eleven och dess vårdnadshavare. Vidare skrivs 
(Skolverket, 2014) att arbetet med att identifiera elevers behov med fördel kan göras 
kollegialt inom arbetslaget då man behöver se en helhetsbild för att förstå varför eleven har 
svårigheter i skolsituationen för att utforma korrekta stödåtgärder. Detta kan jämföras 
med Skollagen (3 kap. 5a §, 11 §, 12 §) som säger att skolan skyndsamt ska ge stöd i form av 
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen till de elever som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om elevens behov av stöd är 
mer omfattande och varaktigt kan särskilt stöd ges istället för den ordinarie 
undervisningen, denna specialundervisning erbjuds de elever som har ett utarbetat 
åtgärdsprogram. 
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I barnkonventionen (UNICEF, 2009) står att läsa att barns bästa alltid ska komma i 
främsta rummet och att all utbildning ska syfta till att förbereda varje enskild individ för 
ett ansvarsfullt samhällsdeltagande i en anda av förståelse, tolerans och jämlikhet utifrån 
varje individs personliga fysiska och psykiska förmågor. Det står även (UNICEF, 2009) att 
varje barn, oavsett fysiskt eller psykiskt handikapp, har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och 
ger barnet möjlighet till ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

2.2 Tidigare forskning
Samtidigt som det existerar en officiell inkluderande retorik som innebär att ämnet ska 
göras tillgängligt för alla återskapas ständigt bilden av matematik som ett svårt, 
otillgängligt och skrämmande ämne (Sandström & Nilsson, 2014). Därför behöver all 
planering av undervisningen utgå ifrån en medveten kartläggning av elevernas individuella 
förutsättningar och lärostilar (Lindenskov, 2006). 

2.2.1 Elever i matematiksvårigheter 
Resultatet av Lindenskovs studie (2006) visar att som tillstånd är matematiksvårigheter 
inte begränsat till ett visst antal elever utan matematiksvårigheter har en dubbel innebörd, 
dels de svårigheter som kan uppstå som tillstånd i lärprocessen men även de hinder som 
kan uppstå på grund av undervisningen. Utgångspunkten är alltså de svårigheter som kan 
uppstå i elevens möte med omgivningen. ”Många fler barn skulle kunna bli bra på 
matematik om de fick lära sig att förhålla sig till matematik på ett annat sätt” (Boaler, 2011, 
s. 22). 

Sandström och Nilsson (2014) skriver att i traditionell undervisning utvecklar barnen 
enbart sina tabellkunskaper, det vill säga barnens progression säkras och det 
grundläggande aritmetiska innehållet tas för givet som det centrala. Författarna (2014) 
beskriver att denna traditionella undervisning ger så kallade tabellkunskaper men att 
eleverna exkluderas från att utveckla sin förståelse. Det skrivs även att detta har varit 
problemet med matematikundervisningen under 90-talet och början på 2000-talet. En 
traditionell undervisning innebär att varje lektion inleds med en gemensam genomgång 
där läraren presenterar olika matematiska metoder framme vid tavlan följt av enskilt 
arbete i läroboken (Boaler, 2011). 

Sandström och Nilsson (2014) skriver att lärare i Sverige i sina försök att förenkla 
matematiken inte ger eleverna möjlighet att använda begrepp och metoder i olika 
sammanhang. I läroplanen (Skolverket 2011) finns uttryckt att eleverna ska motiveras till 
samarbete för att möjliggöra matematisk kommunikation vilket enligt Sandström och 
Nilsson (2014) har varit en av bristerna i matematikundervisningen i Sverige. ”Om 
eleverna inte får möjlighet att lära sig svåra och utmanande saker, presterar de inte heller 
på en hög nivå” (Boaler, 2011, s.101). 

Sandström och Nilsson (2014) skriver i sin studie att elever i matematiksvårigheter många 
gånger attribuerar sig själva vid dåliga prestationer och att det av denna anledning är extra 
viktigt att dessa elever får chans att uppleva matematisk glädje och stolthet genom att 
använda matematik som ett kreativt och problemlösande ämne med förankringar i sin 
individuella verklighet. Detta kan jämföras med Engstöm och Magnes slutsats (2003) att 
elevernas misslyckanden i matematik främst beror på svagt kognitivt bemästrande av ett 
alltför krävande undervisningsstoff. Flera internationella studier visar att de länder som 
valt bort nivågruppering är bland de mest framgångsrika gällande givande 
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matematikundervisning. Genom att en elevgrupp arbetar på olika nivåer med samma 
komplexa problem får de möjlighet att hjälpa och lära av varandra, vilket i sin tur utvecklar 
elevernas självbild, socialiseringsmönster och studieförmåga (Boaler, 2011). 

Kristine K. Montis (2000) skriver i sin rapport att det saknas systematiska studier av 
individer med dyskalkyli även trots att dessa studier är nödvändiga för att lärare ska kunna 
förstå och anpassa undervisningen utifrån dessa elevers behov. Det påstås i samma 
rapport (Montis, 2000) att i utbildning för högre åldrar kan individer med lärsvårigheter 
många gånger ha blivit avfärdade som ovilliga och oförmögna att lära sig matematik och 
att det även förekommit fall där individer med dyskalkyli systematiskt uteslutits från den 
ordinära matematikundervisningen utan att försök att inkludera dem gjorts. 

2.2.2 Inkluderande undervisning 
För att skapa en inkluderande undervisningsmiljö måste lärare vara medvetna om detta 
inkluderande arbete och hela tiden arbeta aktivt och varierat för att skapa tillfällen att 
kunna se de olika svårigheter som kan finnas hos eleverna då de är duktiga på att dölja 
dessa för sin omgivning, det krävs en korrekt utredning i varje individuellt fall för att 
kunna anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov (Montis, 2000). En 
inkluderande matematikundervisning uppnås genom att varje elevs progression följs upp i 
en undervisningsprocess där elevens nuvarande kunskaper aktiveras och utvecklas 
(Sandström & Nilsson, 2014; Montis, 2000). 

Arbetet med att utveckla en inkluderande undervisningsmiljö kräver en fokusering på 
svårigheterna i relation till hela verksamheten (Lindenskov, 2006), både från individuella 
lärare, arbetslaget och från skolan som organisation då eleven i svårigheter är en del av 
skolans sociala praktik och förändringar som berör gruppen och organisationen måste 
övervägas och beaktas (Ahlberg, 1999). En reformering mot en inkluderande 
matematikundervisning kräver en fördjupad kunskap om lärande i matematik hos 
undervisande lärare, en förändring av detta slag är svår att uppnå men underlättas av 
samarbete lärarkollegor emellan (Sandström och Nilsson, 2014). 

För att stödja SUM-elever i sitt lärande måste detta uppmärksammas av skolan och 
insatser sättas in tidigt, detta medför att undervisningen måste anpassas efter varje elevs 
individuella behov (Andersson, Lubig & Smith, 2012; Kroesbergen & van Luit, 2003). 
Elevers olika behov skapar möjligheter för lärare att utveckla sin undervisning för att 
bemöta dessa. De erfarenheter läraren får från den enskilde elevens svårigheter i mötet 
med matematiken kan bli både en inspiration och en resurs för den generella 
undervisningen, det vill säga läraren utvecklar sin kompetens inom ämnet utifrån 
elevernas reflektioner och lärande (Lindenskov, 2006; Sandström & Nilsson, 2014). 

2.2.3 Undervisningsmetoder 
Flera studier visar att en individualiserad holistisk undervisning, det vill säga en 
helhetsbaserad undervisning, som föregås av en tydlig instruktiv introduktion, där 
tillvägagångssätten beskrivs tydligt steg för steg, tillgängliggör undervisningsstoffet inte 
bara för SUM-elever utan för alla elever (Wadlington & Wadlington, 2008; Andersson, 
Lubig & Smith, 2012). Detta uppnås effektivt genom ett utmaningsbaserat lärande där 
diskussion och reflektion av begreppsanvändning främjas (Sandström & Nilsson, 2014). 
Vilka undervisningsmetoder och representationsformer som än används i undervisningen 
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är det viktigt att komma ihåg att varje elev är en individ med en egen unik lärstil och därför 
måste undervisningen individualiseras (Wadlington & Wadlington, 2008). 

Via en kommunikativ undervisning där eleverna förklarar sitt arbete för varandra lär de sig 
inte bara att växla mellan olika representationsformer utan de får även möjlighet att 
uppskatta både mångfalden i gruppen och individuella egenskaper hos klasskamrater 
(Boaler, 2011). 

I sin meta-analys drar Gersten et al. (2009) slutsatserna att det utmaningsbaserade 
lärandet kan jämställas med den holistiska undervisningen där eleven ska söka och uppnå 
kunskap samt att elever med lärsvårigheter verkar reflektera på en högre förståelsenivå vid 
verbalisering av sitt lösningsförslag till en uppgift. Detta kan innebära att ett 
utmaningsbaserat lärande är utvecklande för SUM-elever i och med att detta arbetssätt 
kräver både samarbete och reflektion och då till stor del i kommunikativ form (Gersten et 
al., 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). Utifrån sina studier skriver Boaler (2011) att 
denna projektbaserade undervisningsform bör inledas med öppna frågor utifrån ett tema 
eller en given frågeställning som eleverna sedan utforskar med hjälp av egna idéer och 
matematiska metoder de lär sig under arbetets gång. För att möjliggöra det 
utmaningsbaserade lärandet måste eleverna först förses med tillräcklig kunskap för att 
kunna förstå uppgiften, för SUM-elever är ett tydligt instruktivt arbetssätt givande för att 
dessa elever ska kunna utveckla en matematisk förståelse (Gersten et al., 2009). 

Ett instruktivt arbetssätt innebär att eleverna förses med explicita steg-för-steg 
förklaringar via flera olika representationsformer i en följd av varierande exempel för att 
kunna tillfredsställa alla elevers individuella lärstilar, det har visat sig att visuella 
representationer i kombination med andra instruktiva undervisningsformer är givande för 
elever i lärsvårigheter (Gersten et al., 2009). Andra lärstilar som anses givande för 
undervisning av elever i lärsvårigheter är slutledningsstrategier där fokus ligger på en 
helhetsförståelse och en induktiv undervisning via flera olika representationsformer som 
inkluderar både det visuella och det rumsliga (Wadlington & Wadlington, 2008). 

2.2.4 Skolnivå 
Jidesjö et al. skriver i sin rapport gällande KNUT-projektet (2014) att det syftar till att 
utforma en modell för skolutvecklingsprocesser som kan användas för att följa projekt och 
identifiera skeden eller förutsättningar i utvecklingsprocessen. I samband med denna 
beskrivning nämns att helhetssynen är det viktiga i denna process, man kan inte bortse 
från någon faktor vid utformandet av verksamheten utan alla delar måste fungera för att 
kunna bidraga till en utvecklande skolmiljö. I rapporten (Jidesjö et al., 2014) beskrivs att 
resultatet av de studier som föregår utformandet av utvecklingsmodellen i slutändan 
handlar om varje elevs långsiktiga prestationer, attityd eller beteende. Vidare beskriver 
rapporten att viktiga faktorer för att få detta att fungera praktiskt i verksamheten är 
tidsåtgång, stöd från ledningen och ett kollegialt samarbete. I projektet (Jidesjö et al., 
2014) framkommer av resultatet att en pedagogisk samsyn främjas av samarbete 
lärarkollegiet emellan. 

2.2.5 Samhällspåverkan 
I sin studie från 2011 visar Boaler att förutom att begränsa elevernas möjligheter till 
lärande påverkar nivågrupperingar även vilka slags människor dessa elever utvecklas till. 
Detta gäller både uppfattningen om sin egen person och i högsta grad de föreställningar 
eleverna utvecklar om andra människor. Nivåblandade grupper är därför att föredra om 
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eleverna ska kunna utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett öppet sinne, 
eftertänksamhet och respekt för varje individs personliga egenskaper. 

Sandström och Nilsson (2014) visar genom sin studie att förståelse inom matematikämnet 
innefattar en matematisk litteracitet, det vill säga en förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang och resonera matematiskt. Denna litteracitet kan hjälpa individer att 
resonera kring samband och utifrån dessa resonemang göra välgrundade bedömningar 
samt fatta nödvändiga beslut för engagerade samhällsmedborgare. Läroplanen 
(Skolverket, 2011) beskriver att skolans främsta uppdrag är att forma framtidens 
samhällsmedborgare och ser man till Sandström och Nilssons (2014) beskrivning av 
litteracitetbegreppet finns i detta arbete en naturlig koppling mellan undervisning inom 
matematikämnet och skolans samhällsuppdrag. 

2.3 Teori
Det sociokulturella perspektivet som jag utgår ifrån i denna studie är en övergripande 
beteckning på flera liknande teorier gällande individers lärande och utveckling (Jakobsson, 
2012) där lärandet ses om en viktig del i vår kultur och våra föreställningar om ekonomisk 
och social utveckling (Säljö, 2010). I det sociokulturella perspektivet är användandet av 
artefakter centralt ”det handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i 
kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen 
tillhandahåller” (Säljö, 2010 s. 18). Vygotskij (1978) beskriver detta som att det är den 
sociala gruppen och den gemenskap som individen tillhör som är själva utgångspunkten 
för lärande. 

I den specialpedagogiska teorin, som är del av den sociokulturella, ses lärprocessen som 
tvådimensionell, den har både en inre och en yttre sida där de individuella mentala 
processerna och samspelsprocesserna mellan individen och omgivningen är beroende av 
varandra (Dysthe, 2003). Detta beskrivs av Vygotskij (1978) som att lärande hos individen 
har sitt ursprung i social kontext och uppstår i samverkan med andra (intermental nivå) 
innan detta flyttas in och bildas på ett inre plan (intramentalt). Dysthe (2003, s. 31) 
sammanfattar detta som att: 

lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 
samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen 
mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är 
mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid 
mening. 

Denna inkluderande retorik har fått ett brett genomslag först på senare år då forskare först 
i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet började studera mänsklig utveckling ur ett 
individualiserat sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003) och i och med detta 
konstaterades att individen aldrig kan ses separat utan alltid bör beaktas i sin 
sociokulturella miljö. Vygotskij (1978) sammanfattar detta som att den sociala 
medvetandedimensionen är primär medan den individuella utformas utifrån den sociala. 
Tidigare undervisades nästan uteslutande de elever som hade svårigheter att nå upp till 
utbildningens mål i separata grupper (Hundeide, 2003) men i och med denna nytillkomna 
forskning (Dysthe, 2003) som visar att lärande handlar om ett tillägnande av kunskaper 
och färdigheter i en kontext där utbildningens centrala uppgift är att skapa ett relationellt 
rum där elever kan utvecklas som socialt medvetna och ansvariga individer med 
självrespekt har man fått en förståelse för vikten av den sociala gemenskapen (Hundeide, 
2003). Hundeide skriver även att en av lärarens viktigaste uppgifter bör vara att söka efter 
positiva egenskaper och resurser hos eleven för att kunna individualisera undervisningen 
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inom zonen för möjlig utveckling hos eleven. Dysthes (2003) framställning av 
förändringen i synsättet på lärandet i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet innebär 
alltså att problematiken flyttades från individen till att ses som ett tillstånd i mötet med 
miljön, detta tillsammans med den sociokulturella synen att lärande alltid sker och då 
också alltid i relation till den omgivande miljön (Säljö, 2010) har lett mig fram till det 
relationella inkluderingsperspektiv som används i studien. Med ett relationellt 
inkluderingsperspektiv menar jag ett perspektiv där elever i matematiksvårigheter 
inkluderas genom att varje elevs individuella förutsättningar sätts i främsta rummet vid 
utformning och genomförande av all matematikundervisning. 

Unesco (2008) skriver att en inkluderande undervisning syftar till att få både lärare och 
elever att känna sig trygga med mångfalden och att betrakta denna som en tillgång och en 
utmaning i inlärningsmiljön. Vidare (Unesco, 2008) skrivs att denna inkluderande 
undervisning innebär att sätta eleven i centrum, att all undervisning och allt lärande utgår 
ifrån en uppskattning av varje elevs specifika förförståelse, kunskaper, känslor och 
intressen. Med detta menar man (Unesco, 2008; Dysthe, 2003) att varje individ ges 
möjlighet att motiveras och aktiveras optimalt. 

I Matematik för lärare (Jess, Skott & Hansen, 2011) kan man läsa att det är viktigt att välja 
beteckningar/ diagnoser som beaktar omgivningens roll och medansvar vid beskrivandet 
av elever i matematiksvårigheter, detta för att undvika att peka ut och sätta en stämpel på 
elever. Vidare skrivs (Jess et al., 2011) att kulturella och sociala faktorer, 
matematikundervisningens utformning samt de förväntningar som ställs på eleven har en 
avgörande roll för om svårigheter uppstår i elevens möte med matematiken. I ett 
relationellt perspektiv handlar det om långsiktiga lösningar som involverar all personal på 
den enskilda skolan vars system ofta behöver genomlysas (Persson , 2001). 

En inkluderande utbildning i en skola för alla handlar enligt Haug (1998) om ett 
demokratiskt deltagande, allas lika värde och en social rättvisa. Vidare skriver samme 
författare (Haug, 1998) att det är en demokratisk rättighet att delta i den sociala 
gemenskapen på sina egna villkor och för att kunna fungera som aktiv samhällsdeltagare i 
dagens samhälle med tillkomsten av alla nya tekniska landvinningar krävs kunskap kring 
matematiska resonemang (Boaler, 2011; Säljö, 2010). För att kunna tillgängliggöra sig 
denna kunskap krävs att varje elev får möjlighet att tillgängliggöra sig denna under sin 
skolgång och detta i största möjliga mån inom ramen för den ordinarie undervisningen för 
att uppfylla skolans samhällsuppdrag (Skolverket, 2011; Dysthe, 2003). 

Allt lärande i skolan sker i ett samspel mellan individ och miljö (Ahlberg, 2001; Vygotskij, 
1978) och man måste därför utgå ifrån ett helhetsperspektiv för att kunna stödja elever i 
svårigheter. Som det också står att läsa i läroplanen (Skolverket, 2011) belyser Unescos 
rapport (2008) att svårigheterna ska sökas i elevens möte med undervisningens innehåll 
och i lärandemiljön, inte hos eleven själv. Unesco (2008) beskriver att inkludering måste 
beaktas på både individuell-, skol- och organisationsnivå för att möjliggöra att mötet 
mellan olika bakgrunder, kulturer och förutsättningar utvecklar en uppbyggnad av 
solidaritet i samhället. 

2.3.1 Individnivå 
På individnivå utvecklar en inkluderande undervisning varje elevs möjligheter att bygga 
relationer för personlig utveckling genom att eleverna känner delaktighet i 
undervisningssituationen, denna utveckling är vidare avgörande för att på samhällsnivå 
utveckla ett fungerande samhällssystem (Unesco, 2008). För att möjliggöra denna 
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solidaritet skrivs vidare (Unesco, 2008) att det är genom utbildning och respekt för alla 
människors lika värde, hänsynstagande till mångfalden och att individuella olikheter ses 
som möjligheter att berika lärandet som förändring verkligen kan äga rum. Om elever med 
speciella utbildningsbehov placeras i en särskild undervisningsgrupp så skapas en särskild 
gruppidentitet som kan innebära att dessa elever skapar en negativ självbild (Persson, 
2001). 

Vygotskij (1978) menar att denna utveckling och möjlighet till vidare lärande hos individer 
sker via interaktion elever emellan eller mellan elev och lärare då parterna innehar olika 
kunskaper och interaktionen möjliggör utbyte och därmed utveckling av innevarande 
kunskaper. Interaktionen innebär en möjlighet till utveckling hos alla medverkande i och 
med att förklaring och reflektion krävs från den part som har vidare kunskap medan den 
partner med mindre kunskap i ämnet får denna förmedlad (Jakobsson, 2012). För att få 
möjlighet att uppleva matematiken som rolig och intressant behöver varje elev ges 
möjlighet att diskutera idéer tillsammans med andra (Boaler, 2011; Skolverket, 2011). 
Genom att individualisera undervisningen utifrån varje enskild elevs behov och 
förutsättningar skapar man möjligheter för optimal utveckling hos varje enskild individ 
(Ahlberg, 2001). För att möjliggöra denna individualiserade undervisning måste 
olikheterna kartläggas och didaktiken differentieras utifrån dessa skillnader (Lunde, 2011). 

För SUM-elever är det ofta algoritmerna som utgör det största hindret för en didaktisk 
inkludering, därför finns det utrymme för utveckling av matematisk kunskap med hjälp av 
olika tekniska hjälpmedel som till exempel miniräknare. Det kan dock ta lång tid för dessa 
elever att utveckla en känsla för rimligheten hos det framräknade svaret och eftersom 
undervisningstiden är begränsad gäller det att välja innehållet med omsorg (Jess, Skott & 
Hansen, 2011). 

2.3.2 Skol- och organisationsnivå 
Individuella misslyckanden i skolan är inte ett problem som har orsak endast i den 
enskilde eleven, utan orsakerna måste tvärtom sökas i den omgivande miljön. Att försöka 
uppnå inkludering genom att enbart placera eleverna tillsammans i klassrummet löser inte 
problemen utan tvärtom kan problemen i och med detta bli osynliga och försvinna i 
mängden, vilket kan resultera i att eleven inte utvecklas. För att uppnå dagens 
inkluderande retorik (Skolverket, 2011) krävs därför stora resurser och professionell 
kompetens (Lunde, 2011) detta kan jämföras med målsättningen med ”en skola för alla” 
där alla elever ska få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande 
miljö (Persson, 2001). Allt lärande i skolan sker i ett samspel mellan individ och miljö, för 
att stödja lärandet måste man därför utgå från ett helhetsperspektiv där separata aspekter 
av skolans verksamhet urskiljs och beaktas samtidigt (Ahlberg, 2001). 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen 
i ämnet och utbildningen kan därför aldrig utformas lika för alla elever. Arbetet med att 
uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd är inte en enskild lärares ansvar 
utan detta måste uppmärksammas av alla som arbetar i skolan (Unesco, 2008), även om 
läraren är den viktigaste faktorn för att ge eleverna möjlighet att utvecklas (Boaler, 2011). 

De elever som idag kämpar med primära räknesvårigheter har stora möjligheter att lära 
matematik om de får möta en genomtänkt matematikundervisning som utgår ifrån den 
primära problematiken med stöd i alternativa lärverktyg vid problemlösning. Dessutom 
måste läraren skapa möjligheter till kommunikativ matematik på en mängd olika sätt 
(Lunde, 2011; Skolverket, 2011) där eleverna uppfattar mening och sammanhang genom 
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att utnyttja sin kreativitet och nyfikenhet (Ahlberg, 2001). Lunde (2011) drar den 
preliminära slutsatsen att elever i matematiksvårigheter verkar ha störst utbyte av en 
undervisning där de kan känna att de lyckas med det de gör. För att uppnå denna 
undervisning krävs dynamisk kartläggning och tester. Genom denna undervisning ges 
SUM-elever möjlighet att utveckla sin förståelse och färdighet vilket i sin tur ger eleverna 
möjlighet att, med smärre justeringar, inkluderas i den ordinarie undervisningen. 

2.3.3 Samhällsnivå 
Inkludering innebär att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att 
ständigt bedriva ett aktivt förändringsarbete för att ge varje elev möjlighet att känna 
gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i tillvaron samtidigt som ingen exkluderas från 
det gemensamma och gemensamhetsskapande (Persson, 2001). 

Som läroplanen (Skolverket, 2011) beskriver är skolans främsta uppdrag att forma 
framtidens samhällsmedborgare och i Unescos rapport (2008) kan man läsa att genom ett 
inkluderande arbetssätt i skolan ger man eleverna möjlighet att använda denna 
inkluderingstanke för att utveckla ett samhälle där diskriminerande attityder bekämpas. 
Individer måste inkluderas i ett meningsfullt deltagande i samhällslivet för att skapa en 
effektiv samhällsutveckling (Unesco, 2008). För att aktivt kunna deltaga i dagens samhälle 
och flexibelt kunna tillämpa metoder med tillkomsten av all teknisk utveckling krävs 
kunskap kring matematiska resonemang, problemlösning och ett utvecklat logiskt 
tänkande (Boaler, 2011). 

3. Metod
Jag har valt att utföra en fallstudie via en kvalitativ undersökning med hjälp av deltagande 
observationer och påföljande semistrukturerade lärarintervjuer då de data jag samlat in 
inte lämpar sig för statistisk redovisning utan kräver helt annan jämförelse med 
styrdokument och befintlig litteratur. 

3.1 Val och motivering av metod och design
Denscombe (2009) skriver att valet av metod måste baseras på vilken metod som faktiskt 
är mest lämpad i praktiken, dvs. användbarheten i det faktiska utförandet. Att valet av 
metod för datainsamlingen är en fråga om rätt sak på rätt plats. En fallstudie ger mig 
möjlighet att gå på djupet och studera helheten i en inkluderande undervisningsmiljö för 
att kunna reda ut komplexiteten i denna. Jag har valt att utföra en fallstudie där jag har 
inriktat mig på en enda undersökningsenhet för att som Denscombe (2009) skriver, skaffa 
mig insikter som kan få vidare konsekvenser. För att möjliggöra dessa vidare konsekvenser 
krävs en generalisering av resultatet och som Firestone (1993) skriver kan denna 
generalisering vid en kvalitativ studie med fördel göras via en teoretisk generalisering där 
man i studien hittar faktorer som stödjer teorin som studeras. Denna teoretiska 
generalisering har jag möjliggjort genom att genom hela arbetet utgå från mitt teoretiska 
perspektiv som jag även tolkat resultatet utifrån och på detta vis möjliggjort att vidare 
studier utförs utifrån kriterierna för denna studie. Denna tydlighet genom hela arbetet 
möjliggör att vidare studier utförs utifrån samma kriterier för att dessa i relation till denna 
studie ska kunna generalisera resultatet till hela samhället med en godtagbar reliabilitet 
(Firestone, 1993). 

En fallstudie erbjuder möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå (Denscombe, 
2009) vilket passar mitt syfte med denna undersökning, att förstå hur elever med speciella 
utbildningsbehov i matematik inkluderas i den ordinarie undervisningsgruppen. För att få 
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med aspekten kring lärares åsikter gällande denna inkluderande undervisningsmiljö väljer 
jag att använda mig av observationer i kombination med intervjuer. Denscombe (2009) 
skriver att metodkombination är att föredra vid en fallstudie då detta inbjuder att 
undersöka de relationer och processer man finner intressanta. Vidare skriver samme 
författare (2009) att observationer visar vad människor faktiskt gör istället för vad de 
påstår sig göra. Jag inledde därför min undersökning med deltagande observationer för att 
sedan utifrån dessa utforma en personlig intervjuguide för varje enskild informant. 

Med deltagande observation menas observationer där jag som observatör deltar i de 
studerade människornas liv. Genom att genomföra studien med ett öppet sinne och vara 
tydlig med syftet inför alla jag kommit i kontakt med under tiden på 
undersökningsenheten anser jag att jag uppnått en roll som naturligt deltagande på skolan. 
Denscombe (2009) skriver att det vid deltagande observation är den huvudsakliga 
prioriteringen att bibehålla den naturliga miljön och minimera störningarna för att kunna 
se saker som de normalt framträder, opåverkade av undersökningen.  

Denscombe (2009) skriver att en personlig intervju, som innebär ett möte mellan en 
forskare och en informant, har fördelen att den information som förmedlas kommer från 
en källa vilket också underlättar arbetet med att skriva ut varje intervjuinspelning. Jag har 
valt att använda mig av personliga intervjuer för att kunna skapa en kommunikation som 
varje informant känner sig trygg med och därmed kan prata mer öppet om sina tankar och 
funderingar. Vid intervjuerna har jag valt att använda mig av ett semistrukturerat upplägg 
för mina intervjuer där informanterna uppmuntras att tala fritt och själva leda samtalet 
vidare för att få en fyllig data opåverkad av min egen personliga uppfattning (Denscombe, 
2009). Nackdelen med personliga intervjuer är att de begränsar antalet tankar och åsikter 
till den enskilde informantens vilket innebär att jag som forskare måste genomföra flera 
intervjuer för att resultatet sedan ska kunna generaliseras och därmed också vara relevant 
för en vidare samhällsutveckling (Denscombe, 2009). 

3.2 Urval
Jag har valt att utföra min studie på en enskild undersökningsenhet för att möjliggöra den 
helhetsförståelse för ett inkluderande arbete som jag eftersträvar i och med mitt syfte att 
tydliggöra vilket arbete som utförs av lärare i grundskolans senare år för att kunna 
inkludera elever med speciella utbildningsbehov i matematik i den ordinarie 
undervisningsgruppen. För att möjliggöra denna helhetsförståelse krävs att 
inkluderingsbegreppet studeras på både individ och organisationsnivå vilket möjliggörs via 
en fallstudie (Denscombe, 2009). 

För att möjliggöra en teoretisk generalisering av resultatet valdes undersökningsenhet 
utifrån medelvärden för invånarantal i en genomsnittlig kommun i Sverige (http://
www.skl.se), lärartäthet, klasstorlek, antal elever som når målen i kursplanen, betyg och 
andel behöriga lärare (http://www.siris.skolverket.se). Av de undersökningsenheter som 
överrensstämmer med dessa medelvärden gjordes sedan ett bekvämlighetsurval 
(Denscombe, 2009), där jag begränsade mig till lämpliga objekt i Mellansverige för att 
möjliggöra flera besök utspridda över tid på enheten. Lämpliga enheter kontaktades via 
mail med information om mitt syfte med studien samt en förfrågan om deltagande. 

Enheten som sedan valdes är en grundskola för årskurs 6-9 med ca 400 elever, belägen i 
en kommun med ca 26000 invånare och andelen behöriga lärare 67%. Skolan är en 
mångkulturell skola som har ett uttalat aktivt arbete för inkludering, motivation och 
trivsel, andelen elever/ lärare på skolan är 11,4. 
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På enheten tillfrågades 3 matematiklärare och 1 specialpedagog/ matematiklärare om 
deltagande i studien, alla gav sitt medgivande. Lärarna valdes i samråden med min kontakt 
på skolan för att få ett brett spektrum gällande arbetslivserfarenhet och ålder bland 
informanterna. Under arbetets gång fick jag tillfälle att observera ytterligare en 
matematiklärare med ett väldigt medvetet inkluderingsarbete vilket gjorde att jag även 
tillfrågade denne lärare om deltagande. Detta resulterade i att studien innefattar 
observationer av 5 lärares olika lektioner (2-3 lektioner/ lärare) samt efterföljande 
personliga intervjuer med dessa 5 lärare. Både manliga och kvinnliga representanter finns 
bland informanterna. 

3.3 Lärarpresentationer
I följande delkapitel ges en presentation av de lärare som deltagit som informanter i 
studien. 

3.3.1 Lärare 1 
Informant 1 är behörig lärare med lärarlegitimation, hon undervisar i matematik, biologi 
och teknik. Hon har arbetat som lärare i 13 år och hela tiden på samma skola, förutom 
nuvarande läroplan har hon även undervisat under förra läroplanen, Lpo94. För tillfället 
undervisar hon, i matematik, årskurs 6 och årskurs 7. 

3.3.2 Lärare 2 
En kvinnlig lärare och specialpedagog som arbetat som lärare i 2 år, hon är behörig och har 
ansökt om lärarlegitimation men inte fått denna ännu. Läraren har inte arbetat på någon 
annan skola och undervisar för tillfället årskurs 6, årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9 i 
matematik. 

3.3.3 Lärare 3 
Informant 3 undervisar i matematik och naturorienterande ämnen, detta läsår undervisar 
han årskurs 6, årskurs 7 och årskurs 8 i matematik.  

3.3.4 Lärare 4 
Informant 4 undervisar i matematik och kemi, hon har arbetat som behörig lärare sedan 
1973 vilket innebär att hon undervisat under flera olika läroplaner. På 
undersökningsenheten har informanten arbetat i 13 år, tidigare har hon arbetat med 
vuxenutbildning på AMU (det som idag heter lernia). Denna termin undervisar 
informanten årskurs 7 och årskurs 9 i matematik. 

3.3.5 Lärare 5 
Denna informant undervisar i matematik och musik, hon har arbetat som behörig lärare 
på undersökningsenheten i 14 år och har därmed undervisat även under förra läroplanen, 
Lpo94. Denna termin undervisar informanten årskurs 6 i matematik, men tidigare har hon 
undervisat även årskurs 7 - 9. 
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3.4 Genomförande
Mitt huvudsakliga syfte vid genomförandet av studien var att få en så korrekt uppfattning 
som möjligt om det faktiska inkluderingsarbete som förekommer på 
undersökningsenheten, både på individ och organisationsnivå, samt informanternas egna 
uppfattningar och åsikter kring detta inkluderingsarbete. Jag spenderade därför tid 
tillsammans med informanterna på deras arbetsplats för att befästa min roll som naturligt 
deltagande i miljön innan studien inleddes. Detta arbete underlättades naturligtvis 
avsevärt av den fältstudie som föregår denna studie. 

3.4.1 Observationer 
Studien inleddes med deltagande observationer för att kunna studera informanternas 
naturliga yrkesutövande utan att störa den naturliga utförandemiljön och därmed få ett så 
pålitligt resultat som möjligt. Den huvudsakliga prioriteringen inför dessa deltagande 
observationer var att bibehålla den naturliga miljön och minimera störningarna för att 
kunna se saker som de normalt framträder, opåverkade av undersökningen. 

Vid genomförandet av observationerna användes utrustning för ljudupptagning samt ett 
observationsschema (Bilaga 1) med hållpunkter från de tidigare forskningsresultat 
gällande inkluderande undervisning som redovisas i kapitel 2.2. Inför observationerna 
repeterade jag tidigare forskning, litteratur samt observationsschemat för att stärka min 
perception inför uppgiften. 

3.4.2 Intervjuer 
Utifrån observationerna sammanställdes sedan både en allmän- samt en personlig 
semistrukturerad intervjuguide till varje informant (Bilaga 2). Varje intervju inleddes med 
en beskrivning av syftet med studien följt av en allmän inledning med frågor om skolans 
arbete utifrån den allmänna intervjuguiden för att sedan avslutas med frågor kring 
personliga val och uppfattningar. Anledningen till detta upplägg var att uppmuntra 
informanterna att diskutera personliga och känsliga frågor på ett öppet och ärligt sätt 
genom ett försiktigt och hänsynsfullt tillvägagångssätt från min sida. 

Intervjuguiderna (Bilaga 2) användes som stöd för att föra samtalet vidare och in på rätt 
spår när detta behövdes, i övrigt uppmuntrades informanterna att tala fritt för att ge dem 
möjlighet att utveckla sina egna tankar och idéer kring ämnet. Av samma anledning valdes 
personliga intervjuer, för att ge varje informant tillfälle och möjlighet att tala fritt utifrån 
sin egen personliga uppfattning kring en inkluderande matematikundervisning. 

Vid fyra av de fem intervjuerna användes ljudupptagning samt stödanteckningar. En 
intervju genomfördes med hjälp av enbart anteckningar, detta på grund av att informanten 
kände oro vid ljudupptagningen och då hade svårt att fokusera på ämnet. 

3.5 Databearbetning
Denscombe (2009) betonar att meningen i kvalitativa data alltid inbegriper en process där 
forskaren skapar mening ur rådata och att det i denna process är viktigt att forskaren 
undviker att föra in obefogade fördomar. Vidare skriver Denscombe (2009) att analysen av 
data ska innefatta en repetitiv process, det vill säga att utvecklingen av teorier och 
generaliseringar ska grundas på en process som ständigt rör sig fram och tillbaka i 
jämförelsen av empiriska data med de kategorier och begrepp som används. 
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Jag började min databearbetning genom att sammanställa de delar av mina rådata som 
har kopplingar till syftet med denna studie, att se hur SUM-elever inkluderas i den 
ordinära matematikundervisningen. Sedan följde jag Denscombes (2009) 
rekommendation att först ytläsa materialet för att sedan fortsätta med grundligare 
genomgångar och slutligen kategorisera data för att kunna se kopplingar och samband. 

All data har bearbetats både per informant där skillnader och likheter mellan 
observations- och intervjudata har sammanställts och utifrån detta har en vidare 
jämförelse gjorts mellan data från de olika informanterna för att kunna sammanställa olika 
generella samband utifrån mina data. Efter grundlig bearbetning av dessa samband där jag 
använde mig av den traditionella metoden papper, sax och all ledig golvyta som kunde 
frambringas utvecklade jag generella uttalanden baserade på mina tidigare observationer 
och intervjuer som jag kategoriserade genom pusslande med olika grupperingar av den 
transkriberade datan. All bearbetning har genomförts i en repetitiv process utifrån det 
teoretiska perspektivet genom kategorisering som sedan studerats i förhållande till det 
teoretiska ramverket utifrån den tidigare forskningen. 

3.6 Etiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan de etiska överväganden som måste beaktas vid all 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning delas upp i två grundläggande krav, 
forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att samhället och 
dess medlemmar har ett berättigat krav på att forskning ska bedrivas då det är viktigt och 
nödvändigt för både samhällets- och individernas utveckling. Individskyddskravet innebär 
att samhällets medlemmar har ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i sitt 
privatliv. Individskyddskravet är det krav som är utgångspunkten för de forskningsetiska 
övervägandena, enligt vetenskapsrådet (2002) kan detta krav konkretiseras i fyra allmänna 
huvudkrav på forskningen, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Vidare skriver Vetenskapsrådet (2002) att inget av dessa krav är 
absoluta utan de måste alltid vägas mot varandra och ansvarig forskare ska inför varje 
vetenskaplig undersökning väga värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga 
risker, såväl kortsiktiga som långsiktiga, för informanter och eventuellt för tredje person. 

Denscombe (2009) skriver att deltagande observationer kan vålla vissa etiska problem 
(Vetenskapsrådet, 2002) för mig som forskare då alla studerade i min undersökning inte är 
medvetna om varken denna eller deras roll i undersökningen. I och med mitt syfte att 
studera hur lärare inkluderar SUM-elever i den ordinarie matematikundervisningen är det 
dock lärarna som studerats och därmed också de som tillfrågats om samtycke innan 
studien påbörjades, eleverna som vid genomförandet av mina deltagande observationer 
fanns närvarande i klassrummen måste i detta fall ses som statister som möjliggör studien 
utan att deras ageranden och åsikter varken påverkar eller tas upp i studien. 

Inför studien tillfrågades de deltagande lärarna om samtycke till medverkan enligt 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) i samband med detta informerades de även om 
sin roll i studien, rätten att avbryta sin medverkan samt villkor för deltagande enligt 
informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Utöver detta har alla berörda personer fått 
läsa igenom studien innan publikation samt att alla informanter informerats om vart 
forskningsresultaten kommer publiceras. 

I rapporten har all information som kan komma att identifiera informanterna 
anonymiserats och uppgifter insamlade från informanterna i samband med studien 
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används endast i forskningsändamål enligt konfidentialitets- och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

4. Resultat
Här redovisas mina bearbetade data samt min tolkning av dessa där jag också besvarar 
mina forskningsfrågor. 

4.1 Empiri
På skolan har man i ett kollegialt samarbete valt att använda sig utav separat 
specialundervisning där eleverna särskiljs från sin ordinarie undervisningsgrupp för att ge 
dem möjlighet att nå upp till kunskapskraven för betyg E i läroplanen (skolverket, 2011). 
Detta görs i varje fall utifrån en individuell bedömning och i samråden med både elev och 
vårdnadshavare. 

4.1.1 Arbetsklimat 
Vi har varit på toppen av inkludering, nu lutar det mer åt att få det att fungera 
praktiskt i verksamheten. 

Alla informanter anger att det är en väldigt öppen atmosfär och ett tillåtande klimat på 
skolan, både bland eleverna och personalen. Det finns ingen fördömande eller förnedrande 
attityd på skolan, observationerna i denna studie styrker dessa påståenden. Lärare 2 anger 
att detta klimat bland eleverna kan bero på personalens positiva inställning till varandras 
individuella egenskaper, en accepterande syn som man kanske till och med omedvetet 
förmedlar till eleverna i sitt arbete samt att det på skolan finns stor spridning åt alla håll 
bland eleverna vilket gör att de blir tvungna att acceptera olikheter för att fungera som 
arbetande kollektiv. 

Lärare 3 berättar att eleverna inte är obekväma med specialundervisningen som den är 
upplagd på skolan, utan det tillåtande klimatet som genomsyrar skolans verksamhet 
möjliggör i och med detta upplägg en utveckling av en samhällssyn där olikheter 
accepteras. Flera informanter belyser att man hela tiden måste utgå ifrån varje elevs 
helhetssituation, man kan inte bara se till det som sker på skoltid och att varje elevs 
primära socialisation har en avgörande roll i arbetet kring elevens möjligheter att tolka 
skolan. 

Om det går att få eleverna att lyckas med det de gör så sprider detta goda vibrationer 
som stärker deras självförtroende och kanske gör det lite lättare i matte också. 

På skolan har lärarkollegiet gemensamt beslutat att uppmuntra eleverna till att hjälpa 
varandra samt att använda sig av kamratbedömningar återkommande i undervisningen. 

4.1.2 Inkludering 
Informanterna beskriver inkludering som att man ska få med sig alla elever, att alla ska 
hänga med och få sina behov tillgodosedda utan att varken personen eller gruppen behöver 
anpassa sig. Inkludering beskrivs av flera informanter som ett begrepp som kan ses ut flera 
olika dimensioner, att man kan känna sig inkluderad i gruppen men inte hänga med alls 
didaktiskt till exempel. Det beskrivs att en inkluderande miljö där alla elever ska 
undervisas i sin ordinarie undervisningsgrupp gör lärarens uppgift mycket större än 
tidigare i och med klasstorleken som är i dagens undervisningsgrupper. 
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Jag tror att det är en viktig bit när man lyfter ut elever från den ordinarie 
undervisningen, att de ändå finns med i det sociala sammanhanget på rasterna till 
exempel. 

Det sociala sammanhanget beskrivs som en viktig del av elevernas vardag, någonting som 
man måste ta hänsyn till i sitt arbete som lärare. Detta för att det inte ska gå åt kraft och 
energi till att oroa sig för någonting som ska komma efter lektionens slut. 

Vi måste alla öva oss på att inkludera eleven i gemenskapen och sen också i kunskapen. 

Flera av informanterna beskriver att en situationell inkludering där alla elever ska 
undervisas tillsammans med sin ordinarie klass kräver resurser som inte finns tillgängliga 
idag men att man av denna anledning inte kan bortse från det viktiga sociala 
sammanhanget som skolan innebär för varje elev. 

4.1.3 Grupperingar 
Flera av lärarna anger att som situationen ser ut i skolan idag behövs den separata 
specialundervisningen då vissa elever behöver komma ifrån sin ordinarie grupp för att 
kunna koncentrera sig på ämnesstoffet. Lärare 2 anser att en separat specialundervisning 
är bra då denna ger möjlighet att nå varje elev på en djupare nivå, samt att eleverna i 
denna grupp känner en gemenskap sinsemellan då de känner att de är lite lika. 

För att möjliggöra en situationell inkludering anger flera av informanterna att det behövs 
fler lärare/ antal elever antingen genom mindre grupper eller fler lärare närvarande vid 
varje lektionstillfälle, en av de största anledningarna till detta anges vara att svårigheterna 
som kan uppstå vid elevernas möte med matematiken lätt döljs i mängden. 
Frågeställningen om hela skolsystemet kan behövas ses över för att förändra detta ställs 
retoriskt av lärare 3. 

På skolan förekommer andra gruppindelningar förutom specialundervisningen som 
innebär att eleverna undervisas i andra grupper än sin ordinarie klass, bland annat så är 
årskurs 9 nivågrupperade medan årskurs 6 är uppdelade i undervisningsgrupper för att 
minska gruppstorlekarna under matematiklektionerna. Alla informanter ställer sig 
tvekande till nivågrupperingen i årskurs 9, även om en nivågruppering underlättar 
lärarens arbete, då de elever som går i de grupper som anses behöva extra stöd saknar 
motivation och ofta attribuerar sig själva med oförmåga att lära vid upprepade 
misslyckanden. 

Jag vill ha nivåblandade grupper för att ge eleverna möjlighet att lära av varandra. 

Alla informanter anger att de föredrar nivåblandade grupper som inte är likformiga i något 
avseende för att eleverna ska kunna motivera varandra till vidare lärande. Informanterna 
belyser samtidigt att klyftan mellan elevernas innevarande kunskapsnivå inte får vara för 
stor då detta kan riskera att kommunikationen dem emellan omöjliggörs. 

I ett klassrum är bänkarna placerade i mindre grupper i klassrummet, anledningen till 
detta anges vara att underlätta grupparbetet vid problemlösning samt att uppmuntra 
eleverna till att kommunicera matematik även om de arbetar med individuella uppgifter då 
erfarenhet har visat att problemlösning i grupp har lyft många elever som inte lyckats så 
bra på proven. 
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4.1.4 Extra anpassningar 
De extra anpassningar som finns gemensamt på skolan är utökat stöd i form av läxhjälp 4 
dagar/ vecka, tillfällen som eleverna själva väljer om de utnyttjar i samband med 
skoldagens slut, mer schemalagd lektionstid än lagstadgat samt att hemundervisning kan 
erbjudas i de fall där ingenting annat fungerar och då i samråden med både elev och 
vårdnadshavare. 

4.1.5 Individualisering 
Inom ramen för undervisningsgruppen är det upp till undervisande lärare att bedöma vilka 
extra anpassningar som är lämpliga för varje elev och samtliga informanter anser sig göra 
detta genom individualisering. Flera av informanterna anger att detta till en början görs 
utifrån erfarenheter och omdömen från elevens tidigare lärare samt en uppskattning om 
elevens nuvarande kunskapsnivå. Lärare 3 belyser vikten av att se och uppmärksamma 
personen skilt från dennes ämneskunskaper likväl som att hitta de metoder och 
representationsformer som fungerar bäst för just denna elev. Att utgå ifrån vad eleverna 
behöver i sitt kommande vardagsliv bör vara grunden för undervisningen. 

Man får titta på eleverna och se om de hänger med. Anpassa nivån efterhand, eleverna 
är individer. 

Både material och arbetsformer varieras utifrån en individanpassning, detta arbete 
underlättas av mindre grupper då det tar tid att hinna utforma specialanpassat material till 
varje elev. Ett individualiserat arbete kan innebära att vissa elever arbetar med musik i 
öronen samtidigt som några diskuterar uppgifterna tillsammans och någon annan arbetar 
enskilt. Den individuella anpassningen varieras från gång till gång och då i samråden med 
eleverna. 

Jag låter ibland vissa elever använda miniräknare fast de inte borde behöva det om de 
hade de aritmetiska grunderna befästa, detta för att ge eleverna möjlighet att utveckla 
sitt logiska tänkande och möjliggöra en matematisk dialog med eleven. 

Lärare 5 berättar att i hennes klassrum använder eleverna sig av olika läromedel, detta 
utifrån en individuell bedömning av hänsyn till elevens intressen och egenheter. Vidare 
beskriver samme lärare att för henne är det viktigt att fånga upp elevernas intressen och 
bygga vidare på dessa. 

4.1.6 Undervisningsformer och olika metoder 
Verbal kommunikation förekommer frekvent under observationerna, detta beskrivs även 
under intervjuerna som en viktig del i undervisningen, dels för att som lärare få tillfälle att 
läsa av förståelse hos eleverna samtidigt som denna undervisningsform uppmuntrar 
eleverna till att resonera matematiskt med varandra. 

Flera informanter beskriver att de ofta inleder sina lektioner med en helklassgenomgång, 
denna genomgång brukar ligga på någon form av grundnivå sedan följs denna upp av 
nivåanpassade genomgångar i mindre grupper. Vid genomgångarna används ibland frågor 
till specifika elever, det anges att detta görs för att få tempo på genomgången. 

Man behöver utmana eleverna för att få dem att koncentrera sig på matematiken. 

Utbildning ska ske med alla sinnen samtidigt. 
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Jag försöker förmedla en känsla till eleverna hur man ska förstå det här. 

Vid individuell hjälp/ genomgång i mindre grupp används ofta en instruktiv 
undervisningsmetod. Informanterna anger att detta beror på att de av erfarenhet märkt att 
dessa metoder gynnar de flesta elever. Alla informanter anger att användandet av 
artefakter är en viktig del i lärprocessen likväl som att visa flera metoder och 
lösningsförslag till samma problem för att möjliggöra en djupare förståelse hos eleverna. 

I dagens samhälle där alla har en miniräknare i och med mobilen så använder vi dem. 
Det är okej så länge man kan se/ veta vad till exempel en multiplikation är. 

Frågor som ”Hur tänker du nu?” ”Kändes det rätt?” används frekvent av Lärare 2, 
anledningen till dessa anges vara att få fram elevernas känsla för matematiken samt att 
försöka hitta vart det eventuellt gick snett. Den repetitiva processen anges som en viktig 
del i lärandet, detta ses även tydligt vid observationerna då det ofta förekommer 
kommentarer som ”…kommer du ihåg?” ”Som vi gjorde sist…” 

4.1.7 Motivation 
Beröm och att lyfta eleverna är viktigt, att vara positiv gentemot eleverna. Att ta sig tid att 
se individen genom att vid individuella genomgångar sätta sig tillsammans med eleven och 
ge denne uppmärksamhet istället för att stå framför beskrivs som viktigt. 

Vi arbetar med människor som håller på att utvecklas och lära sig tänka, därför är 
vägen dit svaret. Tänkandet är viktigare än svaret. 

Genom att hitta rätt nivå för varje individ, skapar man som lärare möjligheter till förståelse 
och därmed också självkänsla hos eleven. Positiv feedback behövs för att lyfta elevernas 
självbild och därmed motivera dem. 

Jag brukar påtala hur duktiga eleverna är, hur mycket de kan och hur bra det är att de 
lärt sig mycket för oftast har dessa elever inget självförtroende alls. De anser att de är 
helt värdelösa och kommer aldrig kunna lära sig någonting och med den inställningen 
kommer vi inte heller lära oss någonting. 

Informanterna påtalar både inför mig och eleverna att det är metoden, att hitta vägen till 
lösningen som är det viktiga och inte svaret i sig. Att skapa ett sammanhang för att 
möjliggöra lärande är enligt informanterna en viktig del för att motivera eleverna i deras 
vidare lärande. 

4.2 Tolkning
Resultatet visar att elever med speciella utbildningsbehov i matematik inte inkluderas i 
den ordinarie undervisningsgruppen i alla individuella fall. De elever som är i störst behov 
av hjälp undervisas istället separat av en speciallärare för att tillgängliggöra 
ämneskunskaperna för dessa elever. Det vill säga, eleverna exkluderas situationellt för att 
möjliggöra en didaktisk inkludering. De elever som inte får chansen eller inte vill delta i 
denna specialundervisning undervisas dock tillsammans med sin ordinarie grupp. 
Observationerna visar att det tillåtande klimat som råder på undersökningsenheten i 
kombination med lärarnas undervisningsmetoder gör att elever med speciella 
utbildningsbehov i matematik inkluderas genom en accepterande attityd där lärarna drar 
nytta av elevernas olikheter i sin undervisning. Detta kan ses som en väg att nå målet för 
verksamhetsutveckling som beskrivs i KNUT-projektet (Jidesjö et al., 2014). 
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Som det framkommit vid intervjuerna anser lärare på undersökningsenheten att de SUM-
elever som inte deltar i specialundervisningen inkluderas i den ordinarie 
undervisningsgruppen genom en kommunikativ undervisning där man använder sig av 
flera uttrycksformer och lösningsmetoder som förslagsvis arbetas fram via grupparbeten. 
Intervjuerna visar att flera av informanterna anser att en viktig del i ett inkluderande 
arbete är användandet av artefakter och då också en variation av dessa, just för att kunna 
nå varje elevs individuella lärostil. Variation via individualisering och användandet av olika 
representationsformer i en kommunikativ matematikundervisning är också det som 
förespråkas av både läroplan (Skolverket, 2011) och tidigare forskning (Wadlington & 
Wadlington, 2008; Gersten et al., 2009; Anderson, Lubig & Smith, 2012).  

Resultatet kan tolkas som att lärare på grundskolans senare år anser att de i vissa fall kan 
göra mer för att inkludera SUM-elever i den ordinarie undervisningsgruppen men att detta 
i och med det arbetsklimat som råder på undersökningsenheten inte är nödvändigt. Man 
kan av resultatet utläsa att informanterna i en optimal situation med färre elever/ lärare 
anser att ett inkluderande arbete är en grundsten i vårt demokratiska samhälle men att de i 
situationen som den ser ut i dagens skola istället har gjort det de anser är det bästa av 
situationen. 

Sandström och Nilsson (2014) skriver att SUM-elever ofta attribuerar sig själva vid 
misslyckanden och att det av denna anledning är viktigt att de får uppleva matematisk 
glädje och stolthet, detta stämmer överens med informanternas uppfattning i denna fråga. 
Resultatet visar att den specialundervisning som bedrivs på undersökningsenheten 
fokuserar på att motivera eleverna till vidare lärande genom att låta dem uppleva 
matematisk glädje och stolthet, detta kan i belysning av den tidigare forskningen 
(Sandström & Nilsson, 2014) ses som den avgörande faktorn både för att möjliggöra en 
didaktisk inkludering och för att ge dessa individer möjlighet att utveckla en positiv 
självbild. 

4.3 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att kategoriseringen av resultatet visar att ett öppet och 
tillåtande arbetsklimat möjliggör en inkluderande retorik även fast man på 
undersökningsenheten använder sig av en separat specialundervisning. Vidare visar 
kategoriseringen att detta kräver ett kollegialt samarbete där extra anpassningar, 
grupperingar, undervisningsformer och metoder individualiseras utifrån varje enskild 
elevs behov för att skapa motivation till ett vidare lärande. 

För att uppnå ett inkluderande arbetsklimat bör inkludering enligt resultatet ses ut både 
en situationell- och en didaktisk dimension där målet att förmedla en accepterande 
samhällssyn och samtidigt befästa ämneskunskaper hos eleverna är viktigare än att alla 
elever befinner sig i klassrummet samtidigt. 

Resultatet visar också att givande undervisningsformer för SUM-elever är en 
kommunikativ undervisning i kombination med ett instruktivt utmaningsbaserat lärande 
som används i nivåblandade grupper där spridningen mellan eleverna inte är för bred. 

5. Diskussion
I detta kapitel ingår en diskussion om valet av metod för denna studie samt en 
resultatdiskussion där jag diskuterar min tolkning av empirin från studien utifrån tidigare 
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forskning och det teoretiska perspektivet samt vad detta kan komma att innebära för 
aktiva lärare, elever och även samhället som utvecklande kollektiv. 

5.1 Metoddiskussion
Syftet med studien var att tydliggöra vilket arbete som utförs av några lärare i 
grundskolans senare år för att kunna inkludera elever med speciella utbildningsbehov i 
matematik i den ordinarie undervisningsgruppen. Studiens frågeställningar var att se hur 
SUM-elever inkluderas i den ordinarie undervisningsgruppen i matematik, på vilket sätt 
lärare i grundskolans senare år inkluderar SUM-elever i den ordinarie 
undervisningsgruppen samt vad dessa lärare anser om sitt arbete för att inkludera dessa 
elever i den ordinarie undervisningsgruppen. För att besvara dessa frågor utgick jag ifrån 
ett sociokulturellt specialpedagogiskt perspektiv, en inkluderande undervisning syftar till 
att få både lärare och elever att känna sig trygga med mångfalden och att betrakta denna 
som en tillgång och en utmaning i inlärningsmiljön (Unesco, 2009). Denna utgångspunkt 
kändes som ett naturligt val utifrån mitt syfte och i kombination med det relationella 
perspektivet som säger att problemen i inlärningen uppstår i mötet med miljön (Unesco, 
2009) gav denna kombination mig det relationella inkluderingsperspektivet som alltså 
innebär att all litteratur och studiens utformning valts utifrån uppfattningen att alla elever 
ska känna delaktighet i sin ordinarie undervisningsgrupp och i de fall där svårigheter i 
lärandet uppstår beror dessa på mötet med miljön, det är inget problem som den 
individuella eleven besitter. 

Utifrån syfte och frågeställning valde jag att utföra en kvalitativ studie via deltagande 
observationer och semistrukturerade intervjuer i en metodkombination. Detta visade sig 
vara en tillämplig metod för syftet med studien då jag fick tillfälle att observera det verkliga 
arbetet med inkludering i sin naturliga miljö samtidigt som intervjuerna gav varje 
informant tillfälle att kommentera och utveckla förklaringar till de observationer som 
gjorts. Tack vare att jag hade gott om tid för mina observationer hade jag möjlighet till 
återkoppling till mitt syfte och min frågeställning under tiden för observationerna och 
hade därmed möjlighet att kontrollera validiteten på arbetet genomgående under 
utförandet. 

Då undersökningsenhet valdes utifrån kriterier som genomsnittligt invånarantal per 
kommun, lärartäthet, andelen godkända elever i genomsnitt, klasstorlek och andel 
behöriga lärare anser jag att resultatet kan generaliseras i det avseende att det kan 
användas som utgångspunkt för vidare studier inom området. Givetvis kan man inte dra 
slutsatsen att detta gäller för alla möjliga undersökningsenheter (Denscombe, 2009) men 
man kan få en aning om vilket håll man bör fundera i utformandet av mer omfattande 
studier, vilka behövs för att dra slutsatser som kan generaliseras till samhället i stort. 

5.1.1 Reliabilitet och validitet
Att enbart använda observationer som metod är inte optimalt utan som Denscombe 
(2009) skriver bör dessa kombineras med exempelvis intervjuer där varje informant får 
tillfälle att kommentera och utveckla förklaringar till de observationer som gjorts för att 
kunna dra korrekta slutsatser. För att garantera reliabiliteten på arbetet var därför den 
naturliga utvecklingen av mina observationer just i form av intervjuer. Jag valde att 
använda mig av semistrukturerade personliga intervjuer för att kunna utnyttja min roll 
som naturligt deltagande för att få så korrekta resultat som möjligt. 
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Ett exempel på reliabiliteten i studien är att alla informanter vid observationerna uppvisar 
användande av kommunikativ undervisning och att de oberoende av varandra påtalar både 
det kollegiala samarbetet kring detta samt användandet av kommunikativ undervisning 
vid intervjuerna. 

Vid deltagande observationer är validiteten hög i det avseende att betoningen ligger på en 
holistisk förståelse där enskilda delar undersöks i förhållande till helheten i sin naturliga 
kontext (Denscombe, 2009), tiden jag spenderade på skolan är även avgörande för 
validiteten av denna studie, jag hade tid att återkoppla mina observationer till syftet och 
återigen observera exaktheten i mina första observationer med studiens syfte i åtanke 
innan jag utformade mina intervjufrågor utifrån de observationer som genomfördes.  

5.2 Resultatdiskussion
Resultatet hade kunnat bli ett annat om ett annat teoretiskt perspektiv hade valts men 
utifrån mitt syfte att tydliggöra vilket inkluderingsarbete som utförs av några lärare på 
grundskolans senare år och resultatet att elever kan inkluderas i olika dimensioner anser 
jag att det teoretiska perspektivet som använts är det bäst lämpade, då detta i studien 
möjliggjort ett tydligt sammanhang mellan de olika teoretiska delarna med en naturlig 
övergång till studien utifrån dess syfte. Utifrån det specialpedagogiska perspektivet har 
resultatet kunnat tolkats som att en situationell inkludering kanske inte är nödvändig i 
varje individuellt fall för att kunna uppnå den accepterande samhällssyn som ett 
inkluderande perspektiv syftar till. Själva förmedlandet av denna samhällssyn kan ske 
genom ett arbetsklimat där variation och olikheter ses som ett naturligt accepterat inslag 
och en tillgång i undervisningen vilket en av informanterna också sätter ord på genom att 
konstatera att ”Vi har varit på toppen av inkludering, nu lutar det mer åt att få det att 
fungera praktiskt i verksamheten.”. Vygotskij (1978) skriver att lärande hos individen 
uppstår i samverkan med andra vilket i belysning av resultatet kan sägas innebära att en 
inkluderande undervisningsmiljö är nödvändig för att uppnå ett didaktiskt lärande hos den 
individuella eleven. 

På individnivå utvecklar en inkluderande undervisning varje elevs möjligheter att bygga 
relationer för personlig utveckling genom att eleverna känner delaktighet i 
undervisningssituationen, denna utveckling är vidare avgörande för att på samhällsnivå 
utveckla ett fungerande samhällssystem (Unesco, 2008). Jag tolkar resultatet som att en 
inkluderande undervisningsmiljö kan uppnås trots att en separat specialundervisning 
förekommer genom att som informanterna beskriver det, se inkludering ur flera olika 
perspektiv. Genom att i varje individuellt fall avgöra om en situationell inkludering (där 
eleven undervisas tillsammans med sin ordinarie undervisningsgrupp) är möjlig eller om 
man i detta fall för att möjliggöra en didaktisk inkludering (där eleven ges möjlighet att 
utveckla sina ämneskunskaper) behöver lyfta ut eleven från den ordinarie 
undervisningsgruppen. Detta kan jämföras med Ahlbergs beskrivning (2001) att allt 
lärande i skolan sker i ett samspel mellan individ och miljö och att man därför måste utgå 
ifrån ett helhetsperspektiv för att kunna stödja elever som befinner sig i svårigheter. 

Resultatet visar att man på undersökningsenheten har arbetat fram ett väldigt 
accepterande klimat och enligt Haug (1998) handlar en inkluderande utbildning om ett 
demokratiskt deltagande, allas lika värde och en social rättvisa vilket gör att resultatet kan 
tolkas som att skolan bedriver ett inkluderande arbete även fast elever med speciella 
utbildningsbehov i matematik i alla enskilda fall inte inkluderas i den ordinarie 
undervisningsgruppen. Denna tolkning gör jag utifrån de medvetna val kring betydelsen av 
gemensamhet och delaktighet som beskrivs av resultatet. Inkludering innebär att krav 

!21



ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt bedriva ett aktivt 
förändringsarbete för att ge varje elev möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 
meningsfullhet i tillvaron samtidigt som ingen exkluderas från det gemensamma och 
gemensamhetsskapande (Persson, 2001). För den praktiska verksamheten i skolan kan 
detta innebära att man behöver se det didaktiska lärandet i relation till det sociala för att 
kunna befästa ämneskunskaper hos eleverna samtidigt som man hjälper dem utvecklas i 
sina individuella socialisationsmönster. 

Som Vygotskij (1978) beskriver det ger inkludering möjlighet till vidare lärande hos 
individer via interaktion elever emellan då parterna innehar olika kunskaper och 
interaktionen möjliggör utbyte och därmed utveckling av innevarande kunskaper. 
Resultatet visar att informanternas olika erfarenheter av grupperingar säger att 
nivåblandade grupper är de mest givande i det avseende att eleverna interagerar med 
varandra och i och med detta också utbyter kunskaper vilket möjliggör utveckling av 
innevarande kunskaper. Men resultatet visar också att nivåskillnaden i dessa grupper inte 
får skilja allt för mycket då detta kan leda till kommunikationssvårigheter eleverna 
emellan, vilket kan jämföras med Sandström & Nilssons forskning (2014) som visar att en 
inkluderande matematikundervisning uppnås genom att varje elevs progression följs upp i 
en undervisningsprocess där elevens nuvarande kunskaper aktiveras och utvecklas. 

Resultatet visar också att en kombination av kommunikativ- och instruktiv undervisning 
där man använder sig av en mängd olika artefakter och uttrycksformer är givande för att 
hjälpa elever till vidare utveckling. Vilket kan jämföras med den tidigare forskningen som 
redovisats i delkapitel 2.2.3, som säger att via en kommunikativ undervisning får eleverna 
inte bara möjlighet att växla mellan olika representationsformer utan de får även möjlighet 
att uppskatta både mångfalden i gruppen och olika individuella egenskaper hos sina 
klasskamrater (Boaler, 2011) och att ett instruktivt arbetssätt via flera olika 
representationsformer är givande för elever i lärsvårigheter (Gersten et al., 2009; 
Wadlington & Wadlington, 2008). Elever med lärsvårigheter verkar reflektera på en högre 
förståelsenivå vid verbalisering av sitt lösningsförslag till en uppgift vilket kan innebära att 
ett utmaningsbaserat lärande är utvecklande för SUM-elever i och med att detta arbetssätt 
kräver både samarbete och reflektion och då till stor del i kommunikativ form (Gersten et 
al., 2009; Wadlington & Wadlington, 2008).  

Både Jess, Skott och Hansen (2011) och Lunde (2011) påpekar att innehåll i 
matematikundervisningen ska väljas med omsorg då SUM-elever ofta har svårt med 
algoritmerna samtidigt som de ofta besitter utrymme för utveckling av matematisk 
kunskap, vilket kan jämföras med resultatet som visar att elever många gånger kan 
utveckla en förståelse för olika metoder om de ges tillfälle att överbygga sina aritmetiska 
brister med hjälp av hjälpmedel som till exempel miniräknare. I praktiken kan detta 
innebära att vi skulle kunna utbilda elever med en vidare matematisk förmåga genom att 
förändra synen på användandet av exempelvis digitala hjälpmedel. 

Studien visar att ett inkluderande arbete utgår ifrån individualisering av både 
undervisningsmetoder, artefakter och arbetsmaterial, vilken med fördel görs i ett kollegialt 
samarbete (Jidesjö et al., 2014). Detta stärks av läroplanen (Skolverket, 2011), Sandström 
och Nilsson (2014), Andersson, Lubig och Smith (2012) och Kroesbergen och van Luit 
(2003) som alla påtalar vikten av en varierad undervisning utifrån varje elevs individuella 
behov. Utifrån resultatet kan sägas att denna individualiserande undervisning där 
inkluderingsdimensionerna vägs mot varandra för att uppnå den samhällssyn där allas 
individuella egenskaper ses som tillgångar i ett utvecklande kollektiv är nödvändigt för att 
kunna uppnå en matematisk litteracitet. Vilket förutsätter en didaktisk förståelse från varje 
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elev, därför kan sägas att både den sociala- och den didaktiska dimensionen av 
inkluderingsbegreppet måste tas i beaktande för att kunna uppnå målet med inkludering 
för både individen och samhället som utvecklande kollektiv. 

5.3 Slutsats
Resultatet visar att inkludering, som det definieras enligt det teoretiska perspektivet, kan 
uppnås utan att varje individ med speciella utbildningsbehov i matematik inkluderas i den 
ordinarie undervisningsgruppen genom att hela skolans verksamhet genomsyras att ett 
accepterande klimat där varje individs egenheter ses som tillgångar i en varierande 
mångfald. 

Det kan tänkas att vi kanske redan befunnit oss på toppen av inkludering och för att kunna 
utveckla detta tankesätt behöver utveckla synen på inkludering till att fokusera på den 
samhällssyn ett inkluderande perspektiv menar att vi ska förmedla till eleverna för att 
kunna hjälpa dem utvecklas till aktivt deltagande samhällsmedborgare. 

6. Avslutning
Studiens syfte att tydliggöra vilket arbete som utförs av några lärare i grundskolans senare 
år för att inkludera SUM-elever i den ordinarie undervisningen tillsammans med resultatet 
att detta inte alltid görs men att inkludering måste ses ur flera dimensioner där 
förmedlandet av ett accepterande klimat där olikheter ses som tillgångar är viktigare för 
samhällsutvecklingen än att alla elever befinner sig i samma klassrum. Resultatet visar 
också att informanterna reflekterar över om vi inte redan befunnit oss på toppen av 
inkludering vilket visar att denna vidare syn på begreppet kanske redan nu är aktuell att ta 
upp till samhällsdebatt. 

6.1 Framtida forskning
Under arbetets gång har flera tankeställningar väckts hos mig och för att kunna kartlägga 
och kanske till och med jämföra hur detta inkluderande arbete faktiskt påverkar eleverna 
skulle ett vidare arbete följaktligen kunna innehålla frågeställningen hur nivågruppering 
påverkar elevernas självbilder och hur detta kan påverka deras möjligheter att utvecklas till 
aktivt deltagande samhällsmedborgare. Ett annat område som kan vara intressant att 
studera vidare är huruvida digitala hjälpmedel kan bidraga till en inkluderande 
undervisningsmiljö. 
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Bilaga 1 – Observationsschema

Hur startas lektionen upp? 

Går någon elev inifrån lektionen? 

•  Hur hanteras detta? 

•  Reaktioner? 

Val av lektionsupplägg/ utformning av undervisningssituationen? 

•  Instruktiv undervisning? 

•  Kompensatorisk undervisning? 

•  Kommunikativ undervisning? 

•  Projektbaserad undervisning? 

Varieras metoder eller arbetar alla ”lika”? 

Är eleverna motiverade? 

Engagemang? 

Grupperingar? 

Hur bedrivs specialundervisningen? 

Stämning? 

Attityder? 

Kan skillnader i sociala-/ kulturella faktorer ses? 
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Bilaga 2 – Intervjuguider
Allmän
Vad anser du att inkludering är? 

Finns rutiner på skolan för att uppmärksamma om elever är i behov av extra stöd? 

Vilka olika former av extra anpassningar har utvecklats på skolan  för att eleverna ska klara 
undervisningen? 

Varför har skolan valt att lägga upp specialundervisningen separat? 

Hur relateras detta till skollagen? 

Vad anser du om detta? – Egna förslag? 

Om, på vilket sätt anpassar du din undervisning efter detta? 

Hur skapar du en bild över elevens förutsättningar? 

Hur ser lektionens struktur ut? 

Om du grupperar elever under matematiklektionerna vilka principer använder du då? 

Lärare 1 
Bänkarna placerade i grupper, varför? 

En elev kommer sent, accepteras utan reaktion av eleverna. Har du arbetat medvetet för 
att uppnå detta? 

Varierat arbete! Uppmuntrar till kommunikativ matematik, medvetet? Eller varför? 

Jag upplever ett tillåtande klimat, stämmer detta? Eleverna vågar säga ifrån till varandra 
så pass att arbetssättet förändras. 

Jag upplever att motivationen tryter efter ett tag, vad tror du detta kan bero på? 

Tidsförändringen skapar väldiga diskussioner, hur tror du man kan göra för att undvika 
detta? Tips/ fråga: En ide kanske kan vara att gå igenom dagens lektionsupplägg men 
hålltider vid lektionsstart? 

När du ger hjälp vid individuellt arbete, ger du eleverna en lösning eller stöd eller hur gör/ 
tänker du? 

”Lika arbete men ändå variation”, någon arbetar med musik i öronen andra diskuterar 
med varandra vid lösningen av uppgifter. Är detta ett medvetet framarbetat arbetssätt? 

Görs en individuell bedömning av varje elevs situation? Tas denna i beaktande vis 
utformningen av undervisningen? 
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Om en elev sitter och ser upptagen ut, hur upptäcks detta? Hur hanterar du detta? 

Du ”ignorerar” vissa beteenden i klassrummet, är detta medvetet? Varför? 

I helklassgenomgången visar du flera olika lösningsförslag på summering, finns en tanke 
bakom detta? 

Lärare 2 
Jag upplever stämningen som lugn och harmonisk, brukar det vara så? 
Hur har du gjort för att uppnå detta? 

Gruppen är från början segregerad, hur ser du på detta? 
Finns en anledning till denna segregering? 

Du berättar att det är en svag grupp, hur och vem bedömer detta? Utifrån vilka kriterier? 

Jag ser tydligt att du varierar undervisningen, görs detta individuellt för varje elev eller är 
det samma variation för alla? 

Många gånger frågar du ”Hur tänker du nu?” och ”Känns/ kändes det rätt?” Finns en 
tanke bakom dessa frågor? 

Jag ser delar från kommunikativ, instruktiv och steg-för-steg-undervisning. Är detta 
medvetna val? 

Det verkar som ni arbetar mycket tillsammans? Grupparbeten? Diskussion? 

Du repeterar ofta i undervisningen, standard? 

Många gånger är du väldigt tydlig andra gånger (tex. avrundning till 10-tal) nämns bara i 
förbifarten. Varför? Kan eleverna redan? Är de för trötta? 

Vid avslutandet av lektionen påtalar du att eleverna lärt massor, de lyser upp och går från 
klassrummet rakryggade. Finns en tanke bakom detta? 

Lärare 3 
Vad anser du är givande undervisning för SUM-elever? Olika metoder… 

Jag ser tydligt att du använder dig av olika artefakter, kroppsspråk och färger på tavlan. 
Kan du förklara hur du tänker kring detta? 

Du börjar på en nivå, känner av och anpassar nivån under tiden och bygger vidare på 
påbörjad genomgång under hela lektionen. Tydlig röd tråd. Hur tänker du vid planeringen 
för att få till detta? 
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Jag uppfattar det som att några elever löst problemställningen men saknar aritmetiska 
kunskaper för att räkna fram rätt svar, stämmer detta? När de efterfrågar miniräknare 
säger du att det behövs inte, varför? 

Jag upplever att många svar är rena gissningar, att eleverna saknas uppfattning om svarets 
rimlighet. Stämmer det? Vad tror de detta beror på? Hur anser du att man på bästa sätt 
bör arbeta med detta? 

Jag upplever din undervisning som lugn och saklig! Skapar ett enormt engagemang från 
eleverna. Hur tänker du kring detta? 

När en elev tvekar i sitt försök att ge ett lösningsförslag uppmuntrar du eleven att fortsätta. 
Positiv feedback förekommer flera gånger. Finns en tanke bakom detta? 

Jag upplever att du leder in eleven ”på rätt väg” istället för att säga att det denne gjort är 
fel, stämmer det? Varför i så fall? 

Uppmuntrar eleverna att testa sig fram, har detta anknytning till ett utmaningsbaserat 
lärande? 

”Jag vill inte ha svar, berätta hur ni tänker!” ”Hur skulle du göra för att lösa denna 
uppgift?” Finns en tanke bakom formuleringarna på dessa kommentarer som förekommer 
frekvent? 

Lärare 4 
Med tanke på elevernas olika nivåer, hur väljs upplägg till helklassgenomgångarna? Finns 
chans för alla att hänga med? 

Jag upplever att du uppmuntrar en kommunikativ matematik genom följdfrågor på 
elevernas svarsförsök i helklassgenomgången. Stämmer detta? 

Du använder dig av specifika individfrågor i genomgången, är detta för att engagera flera i 
genomgången? 

Mycket tid går åt att försöka få eleverna att ägna sig åt anvisade uppgifter. Flera gånger 
säger du ”tyst och jobba!” Inga konsekvenser när eleverna ignorerar, varför förekommer 
denna kommentar? 

Lektionen inleds med info om lektionsupplägg, finns en tanke bakom detta? 

Hur tycker du att man bäst motiverar och engagerar eleverna? 

Positiv feedback till elevernas arbete, hur upplever du att de reagerar på denna? 

Du visar och förklarar samma exempel med flera olika lösningsförslag, finns en tanke 
bakom detta? 

Vad anser du om att använda sig utav olika artefakter i undervisningen? 
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Lärare 5 
I din undervisning använder du dig av olika artefakter och flera representationsformer för 
samma ”problem”, varför? 

Jag upplever att du skapar engagemang genom enkla kommentarer vid öppna frågor, 
stämmer detta? 

Lugnt, tydligt - instruktivt, steg-för-steg. Finns en tanke bakom detta? 

Elevmedverkan, varför? 

Finns en tanke bakom planeringen? 

Placeringen i klassrummet, är det så att de elever som behöver extra stöd är placerade 
längst fram i klassrummet? 

Du brukar använda dig av kommunikativ undervisning? Eftersom eleverna använder 
matematiska begrepp i diskussionen varandra emellan. 

Mycket återkommande, repetion och sammanfattning. Varför? 

Vid förklaring till individ säger du ”Jag förstår hur du menar, man kan också göra 
såhär…” Medvetet positivt? 

Du använder dig av olika artefakter även vid individuell genomgång, för att förstärka? 

När flera behöver hjälp och du inte riktigt hinner med alla hjälper eleverna varandra så 
länge, har detta arbetats fram medvetet? Vad krävs i gruppen för att detta ska möjliggöras? 

När du ger individuell hjälp sätter du dig ned tillsammans med vissa elever, finns en tanke 
bakom detta? 

”Man kan… men man behöver inte. Det är helt rätt sådär.” Positiv inställning, lyfter 
stämningen. Medvetet? 

Om en elev sitter tyst hela lektionen och ser ut att arbeta, men kanske inte gör det. Hur 
upptäcks detta och hur hanteras det? 
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