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Abstrakt 
 
Den här systematiska litteraturstudien har skrivits med fokus på att utforska hur 

inkludering av elever i matematiksvårigheter beskrivs och diskuteras i aktuell forskning. 

Studien är uppdelad i tre olika delar. Första avsnittet fokuserar på elever i 

matematiksvårigheter och hur det diskuteras samt beskrivs i valda källor. Andra avsnittet 

tar upp hur inkludering fungerar i grundskolan för årskurs 1-6 och vilka kategoriseringar 

och  metoder som används i det didaktiska fältet. Det tredje och sista avsnittet belyser 

vilka slutsatser som kan dras om inkluderingens påverkan på elever i 

matematiksvårigheter. Studien visar att elever i matematiksvårigheter inte kan definieras 

enhetligt. Däremot hänvisar forskningen till gemensamma behov och svårigheter hos 

dessa elever. Det finns således ingen bestämd definition till begreppet inkludering, utan 

innebörden skiljer sig åt beroende till vilket perspektiv det granskas utifrån. Konklusionen 

av litteraturstudien är att inkludering kan verka både positivt och negativt beroende på 

pedagogens inställning till att ha eller inte ha elever i svårigheter i ordinarie klassrum. En 

annan slutsats är att det behövs mer om effekter av inkludering av elever i 

matematiksvårigheter.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning  

I vår verksamhetsförlagda utbildning i grundlärarutbildningen har vi sett att elever i 

svårigheter i matematik fått lämna klassrummet eller fått sitta kvar utan att ha förstått det 

matematiska innehållet. Undervisningen ska i huvudsak utgå från ett inkluderande 

undervisningsperspektiv och anpassas efter varje enskild elevs intresse med hänsyn till 

deras olika förutsättningar.  

 

Inkluderande undervisningsmiljö, där eleven är i fokus, beskrivs som gynnande för elever 

i svårigheter i Salamancadeklarationen av United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (Unesco, 2006). Deklarationen hävdar även att exkludering, där 

eleven får lämna klassrummet, ska undvikas genom resursstöd i ordinarie klassrum. 

Begreppet svårigheter kan beskrivas i förhållande till elever som har svårt att nå de satta 

kunskapskraven och målen i ämnet matematik (Malmer, 2002). Vår studie fokuserar på 

elever som är i svårigheter utan någon form av diagnos eller funktionsnedsättning, 

eftersom det är sådana elever som vi mött i vår verksamhetsförlagda utbildning och som 

vi menar behöver få mer stöd i klassrummen.  

 

Ett inkluderande undervisningsperspektiv rör frågor som elevers olika inlärningsbehov, 

svårigheter och fallenheter, låg- eller högpresterande, vilket måste tas hänsyn till eftersom 

alla elever besitter olika kvaliteter (Roos, 2017). Begreppet inkludering har anammats av 

allt fler skolor, men även av samhället, olika organisationer samt forskning. Skolorna har 

indikerat att de velat avstå från alternativa lösningar från det vanliga klassrummet. 

Exempelvis speciella undervisningsgrupper och istället fånga allas olikheter i en 

inkluderande undervisning (Göransson & Nilholm, 2013). Begreppets framfart kan ha sin 

grund i Salamancadeklarationen som lägger en avsevärd vikt på inkluderingens betydelse 

för elevernas lärande, vilket i sin tur syftar till den pedagogiska verksamhetens 

utveckling. I förhållande till begreppet inkludering anknyts oftast elever som är i 

svårigheter i olika ämnen, vilket även karaktäriserar studiens frågeställningar (Unesco, 

2006).   

 

Roos (2017) poängterar att lära elever om matematik är en essentiell del för deras 

deltagande i samhället, lärandet bidra till att eleven blir en central del i ett sammanhang. 

I praktiken innebär det att alla elever oavsett i svårighet eller i fallenhet ska erbjudas en 

likvärdig utbildning. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 [LGR11](Skolverket, 2018) kan dock en likvärdig utbildning inte 

utformas lika eftersom skolan har ett speciellt ansvar för elever i svårigheter.  

 

Den matematiska undervisningen ska med hänsyn till ovanstående kunskap ses i 

förhållande till elevernas förutsättningar och främjas genom pedagogens aktiva val i 

klassrummet. Ett aktivt val kan innefatta att välja mellan klassens intresse och enskilda 

elevens behov (Kotte, 2017). Pedagogen måste utmana eleverna i fallenhet, men samtidigt 

anpassa undervisningen till de som är i matematiska svårigheter och parallellt skapa ett 

inkluderande klassrum om de ska följa Salamancadeklarationen (Unesco, 2006).   
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“The reality is not simply that inclusion means different things to different people, but 

rather that inclusion may end up meaning everything and nothing at the same time 

(Armstrong m. fl., 2013, s. 29 refererad i Kotte, 2017:32). 

 

Det framkommer enligt oss flera intressanta aspekter som skapar funderingar kring 

komplexiteten i begreppet matematiksvårigheter samt inkluderingens eventuella 

påverkan. Kan inkludering skapa ett ökat lärande hos elever i matematiksvårigheter, eller 

stjälper det endast deras kunskapsutveckling. Den här systematiska litteraturstudien 

kommer lyfta frågor av dessa slag för att skapa en förståelse för vad den aktuella 

forskningen kommit fram till.  

 

2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka slutsatser som kan dras, avseende 

inkluderande undervisning relaterat till elever i matematiksvårigheter i årskurs 1–6. 

 

 Hur beskrivs och diskuteras matematiksvårigheter i aktuell forskning? 

 Hur beskrivs och diskuteras inkludering i aktuell forskning? 

 Vilka slutsatser kan dras av aktuell forskning om hur inkludering fungerar för 

elever i matematiksvårigheter? 

 

 

3  Bakgrund  

 

" Alla barn och ungdomar i världen – med sina individuella starka och svaga sidor, 

med sina förhoppningar och förväntningar – har rätt att gå i skola. Det är inte våra 

skolsystem som har rätt till vissa typer av barn. Därför är det ett lands skolsystem som 

måste anpassas för att tillgodose alla barns behov."  (B. Lindqvist, FN-rapportör 

refererad i Svenska Unescorådet, 2008:19). 

 

Elever i svårigheter kan benämnas med begreppet SEN (Special education needs) som har 

varit ett aktivt forsknings- och pedagogiskt ämne under en längre tid. Det finns däremot 

ingen gemensam förklaring bland forskarna gällande begreppet SEN. 1997 skapades det 

ett försök till en definition av ISCED, International Standard Classification of Education. 

Definitionen innebär att elever som befinner sig i SEN har mindre framgång i skolan på 

andra grunder än funktionsnedsättning och diagnoser (Van Ingen, Eskelson & Allsopp, 

2016). I Sverige ligger denna benämning i huvudsak till grund för den pedagogiska 

tolkningen av elever i svårigheter. En elev som är i SEN befinner sig oftast under den 

accepterade nivån för vad som anses vara godtagbart gällande de bestämda målen i 

grundskolan (Roos, 2018; Skolverket, 2018). SEN är dock ett övergripande begrepp som 

behandlar en allmän definition av elever i svårigheter oavsett ämne. För de elever som är 

i svårigheter i matematik används istället begreppet SEM (Special education needs in 

mathematics). Begreppens gemensamma nämnare utifrån forskningen är att de definierar 
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elever i en svårighet och inte med. I förhållande till elever i matematiska svårigheter har 

begreppet inkludering kommit att ge uttryck i skolans verksamheter och metoder.   

 

Rent historiskt är begreppet inkludering ett relativt nytt koncept i skolan. Under det 

senaste decenniet har det genomförts forskning gällande inkludering som har sin 

utgångspunkt från civilrättsliga rörelser på 1950-talet i USA. Före användningen av 

inkludering använde sig skolorna av begreppet integration. Kortfattat är skillnaden mellan 

dessa begrepp att integration hänvisar till att minimera ”avvikande” gruppkonstellationer. 

Elever i svårigheter eller med särskilda behov skulle assimileras till den befintliga skolan. 

Dessvärre behandlar inte begreppet huruvida skolan skulle utveckla sin utbildningskvalité 

utan talade endast om den fysiska platsen som eleven i SEN och SEM blivit placerad i. 

Den fysiska platsen fokuserar på det sociala, hur eleven i svårigheter interagerar med sin 

omgivning i och utanför klassrummet, vilket inte bemöter elevens kognitiva utveckling 

(Unesco, 2006; Roos, 2015; Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010).  

Inkluderingsbegreppet har med grund i att det inte endast ska ses till den fysiska platsen 

lyfts eftersom det hänvisar till ett deltagande klassrum som ska anpassas för alla elevers 

behov. Extra anpassningar har blivit ett begrepp som har kommit att återkomma i 

Skolverkets stadgar (2014). Det innefattar att elever i svårigheter ska i första hand 

tillgodoses stöd i ordinarier tidsram och klassrum med hjälp av pedagoger och övriga 

ansvarig personal så som resurser. I Grundskoleförordningen 1994 (SFS,1994:1194) står 

det att elever inte ska segregeras från sin tillhörande klass utan i första hand ska behoven 

tillgodoses i ordinarie klassrum (Skolverket, 2018; Roos, 2018). Dock diskuteras oftast 

inkludering i huvudsak till elever med funktionsnedsättningar; barn som på något vis har 

en sjukdom eller diagnos. De elever går ofta i specialundervisning eller på en specialskola 

där man undersöker hur eleverna kan inkluderas (Roos, 2015; Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2010). 

 

Resultatet i den här systematiska litteraturstudien syftar inte till elever med 

funktionsnedsättningar eller diagnoser. Istället är syftet kopplat till hur inkludering kan 

verka i avseende till elever i matematiksvårigheter i ”vanlig” grundskola årskurs 1-6. 

Studien handlar om hur behoven ser ut inom ämnet matematik i skolan för de elever som 

är i matematiska svårigheter. 

 

 

4 Metod  

I det här kapitlet behandlas och presenteras val av metod för litteraturstudien. Första 

avsnittet behandlar essentiella aspekter som krävs för att studien ska kunna beskrivas som 

en systematisk litteraturstudie. Följande avsnitt beskriver datainsamlingen och de 

sökstrategier som använts. Avslutande avsnitten behandlar hur urvalet samt 

bearbetningen av det valda materialet har gått till.  

 

4.1  Val av metod  

Litteraturstudie grundar sig på flertalet vetenskapliga publikationer och syftar till att ge 

en forskningsöversikt över ett beforskat område om elever i matematiksvårigheter och 
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inkluderingens påverkan till ett lärande för dessa elever. För att litteraturstudien ska 

karaktäriseras som systematisk har vi använt en bestämd sökstrategi med tillhörande 

sökschema som visar hur källorna har upptäckts. Vi har utformat tydliga kriterier för att 

finna källor av relevans. Utifrån Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) har 

vi gjort en metaanalys där forskningens upptäckter och infallsvinklar har sammanfogats 

till ett resultat som sedan sammanfattats och ger slutsatser i studiens avslutande avsnitt.  

 

4.2 Datainsamling  

Första steget i insamlingen av data genomfördes med databassökningar vid flera tillfällen. 

Dessa följdes upp med en manuell sökning i källornas referenser eftersom de ansågs vara 

fördelaktiga till studiens syfte. Databasen som användes under den systematiska 

litteraturstudien är ERIC, som besitter ett stort utbud av pedagogik och psykologi. Det 

upptäcktes vid de olika söktillfällena eftersom vi inte fann ett lika relevant utbud gällande 

vårt syfte i andra databaser t.ex. Libris och Swepub.  

 

Vi använde ERIC:s ämnesordlista thesaurus för att kunna kombinera sökorden med 

varandra. För att skapa ett bättre sökresultat kombinerades sökorden med operatorerna 

“OR” eller “AND”. OR användes för att vidga sökresultatet, eftersom OR inkluderar 

antingen sökord 1 eller sökord 2. AND innebär att sökningens resultat ska innefatta både 

sökord 1 och 2. I slutet av en del sökord tillämpades en asterisk, vilket benämns som 

trunkering (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Det innebär att olika former 

av det valda sökordet inkluderas i sökningen, t.ex. Math* så ger resultaten även källor 

med begreppet mathematical. Den här studien har haft ovanstående kunskap i åtanke vid 

val av sökord, men även vid tillvägagångssätt för att finna lämpliga källor (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Vi sammanfogade våra två områden i våra sökningar, inkludering och elever i 

matematiksvårigheter för att finna ett resultat till syftet. Det resulterade i källor som till 

viss del hade fokus på inkludering avseende matematiksvårigheter, men även fokus på 

endast inkludering eller matematiksvårigheter. Vi började med kombinationen math* 

AND disabiliti* AND child* AND inclusion*, vilket inte gav ett önskat resultat. Vi 

upptäckte att disabiliti* är mer anpassat till elever med funktionsnedsättning och child* 

anpassades inte heller efter elever i skolan. Sökningen gav därmed inget önskat resultat. 

Därför byttes math* ut mot Mathematics instructions* OR Mathematics*, vilket gav mer 

precisa träffar. Sökordet disabiliti* togs bort och ersattes av Access to education* OR 

Special Education* OR Inclusion. Slutligen ersatte vi child* med Special needs students* 

för att få ett resultat anpassat till skolan som hänvisar till elever i svårigheter. 

 

Sökningen gav 53 träffar, men avgränsades sedan med årtalen 2008–2018, men även med 

utbildningsnivå: Elementary Secondary education OR elementary education OR Grade 6 

OR Grade 1 OR Grade 4 OR Primary Education OR Grade 2 eftersom vi söker resultat 

för årskurs 1–6 (se bilaga 1). Avslutningsvis sökte vi även peer-reviewed granskade 

texter, vilket gav ett resultat på 12 träffar. Där flertal artiklar valdes ut. Sammanlagt 

gjordes det 5 separata sökningar och ovanstående sökning är exempel på en. Däremot 
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avgränsades publikationsåren på alla sökningar från 2008 för att finna aktuell forskning 

om ämnet. Det finns ett antal avgränsningar för varje sökning, bland annat söker denna 

studie kring resultat för årskurs 1–6. Alla valda källor är peer-reviewed.  

 

4.3 Urval 

Utifrån sökningens olika träffar skapades ett urval, beroende på källans titel och abstrakt. 

Vi har utgått från ett perspektiv som syftar till att beröra elever i matematiksvårigheter, 

men artiklar som behandlar funktionsnedsättningar och diagnoser exkluderades. Vi 

exkluderade även källor i sökresultatet som till exempel strategier där schackspel ska 

skapa bättre förståelse i matematik.  Utifrån ovanstående kriterier och valda 

avgränsningar som tidigare nämnt kvarstod tio källor.  

 

Förutom databassökningen enligt ovanstående sökord har vi gjort ett strategiskt urval på 

tre forskare i ERIC, nämligen Helena Roos, Kerstin Göransson och Claes Nilholm som 

verkar inom en svensk kontext. Ett strategiskt urval används för att inkludera källor och 

forskare som anses vara bidragande och skapa en variation till studiens syfte och 

frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013).  

Sökningen resulterade även i att vi upptäckte relaterade källor utifrån ett nominerat urval. 

Ett nominerat urval enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) innebär att 

det läggs till källor utifrån tidigare valda källors referenslistor. Urvalet användes eftersom 

att det ansågs bidra med relevant och berikande information. Exempel på några 

nominerande källor är Kotte (2017) och Lindahl (2015).  

 

Sammanfattningsvis återfanns det 21 källor, där de flesta har sitt ursprung i Sverige. De 

källor som har ursprung utanför Sveriges landsgränser ansågs vara givande och 

bidragande för besvara frågeställningarna. 10 källor tillkom genom sökschemat. 5 artiklar 

tillkom till den litterära studien genom ett nominerat urval, eftersom de ansågs ha ett 

relevant innehåll. Genom ett strategiskt urval tillkom 6 källor eftersom det i vår tidigare 

utbildning framkommit specifika författare med fokus kopplat till den här litterära 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.4 Bearbetning av material  

Granskningen av de utvalda artiklarna följde en systematisk struktur med fem frågor om 

inkludering av elever i matematiksvårigheter:  

 

 Hur definieras elever i matematiksvårigheter?   

 Hur definieras begreppet inkludering inom skolans värld? 

 Finns det eventuella kopplingar mellan inkludering i förhållande till elever i 

matematiksvårigheter?   

 Vilken teori utgår källan ifrån?  

 Källans metod och empiri?  

  

Utifrån dessa frågor skapades ett kategoriseringsschema som redovisas i bilaga 2-utvald 

litteratur. Syftet med schemat är att skapa en överblick över valda källor med hänsyn till 
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nyckelbegrepp, karaktäristiska drag, teori, datainsamlingens metod samt urval. Urvalet är 

dock hänvisat till hur vi har valt ut den specifika källan från den här processen. 

 

5 Resultat 

 

I kommande avsnitt framställs och kartläggs det väsentliga innehållet från aktuell 

forskning inom området. Resultatet är således en syntetisering, sammanställning, av vår 

läsning gällande de utvalda källorna. Innehållet i de valda källorna resulterade i olika 

kategorier och teorier, vilket belyses genomgående i avsnittets olika delar. Inledningsvis 

presenteras ett resultat kopplat till att besvara första forskningsfrågan huruvida 

forskningen beskriver och diskuterar elever i matematiksvårigheter. Därefter redogörs 

framtagen fakta med utgångspunkt i frågeställning två, hur forskningen beskriver och 

diskuterar inkludering. Avslutningsvis besvaras tredje forskningsfrågan, med syfte till att 

försöka se om inkludering kan ha en eventuell påverkan avseende elever i 

matematiksvårigheter.  

 

5.1 Matematiksvårigheter  

Utifrån granskningen och läsningen av valda källor framkom det tre dominerande 

kännetecken; konkretisering, minnet och feedback, som beskrivs nedan för en elev i 

matematiksvårigheter som i sin tur kan kopplas till Roos (2018) framtagna kategorier 

psykologiska–neurologiska, pedagogiska och sociala.  

 

Ett kännetecken är att SEM-elever har ett behov av konkretisering i undervisningen för 

att skapa ett bättre sammanhang mellan det matematiska innehållet i lektionerna. 

Konkretisering kan hänvisas till Roos (2018) pedagogiska kategori. I den pedagogiska 

kategorin kan exempelvis elever i SEM hamna eftersom fokus är på hens svårigheter. I 

kategorin läggs det även stor vikt på pedagogens ansvar om huruvida innehållet 

konkretiseras och förtydligas. Den pedagogiska kategorin kan hänvisas till en blandning 

mellan det sociokulturella och kognitiva perspektivet eftersom fokus är på hur den sociala 

miljön och pedagogens undervisning anpassas, men även på enskilda elevens 

tankeförmåga (Roos, 2018; Stetsenko, 2008; Jitendra & Star, 2011). De två perspektiven 

kunde synliggöras eftersom de kunde ses till Stetsenkos (2008) uppdelning av två begrepp 

för lärande participation som kan kopplas till Lev Vygotskjis sociokulturella tankar, där 

elevernas lärande och utveckling påverkas av närmiljöns sammansättningar. Acquisition 

som utgår från ett kognitivt perspektiv, Jean Piaget, där lärandet och utvecklingen sker i 

förhållande till elevers tankevärldar. 

 

SEM-eleverna oftast har problem med minnet, både korttidsminnet och långtidsminnet, 

vilket kan visa sig genom att eleven har svårt att hålla olika matematiska tankeoperationer 

i huvudet (Jitendra & Star, 2011). Problem med minnet kan hänvisas till den psykologisk–

neurologiska kategorin. I den här kategorin placeras till exempel elever in som har 

svårigheter med räknandet. Även elever med matematikångest placeras in här. Det i sin 

tur hänvisas till ett kognitivt perspektiv, eftersom svårigheterna finns i förhållande till 

elevernas individuella tankevärldar (Roos, 2018; Stetsenko, 2008).  
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Sista gemensamma kännetecknet som framkommit i den valda forskningen är att SEM-

elever har ett behov av feedback för utveckling av deras matematiska kunskap. Genom 

feedback lyfts elever som bland annat har dåligt självförtroende inom matematik. 

Kännetecknet kan hänvisas till Roos (2018) sociala kategorin. Den sociala kategorin 

hänvisar till hur eleverna deltar i det sociala samspelet i undervisningen och hur 

pedagogen inbjuder till ett samtal som främjar deras kunskapsutveckling utifrån deras 

individuella förutsättningar (Roos, 2018; Stetsenko,2008). Dessa två sistnämnda 

utgångspunkterna gör att SEM–elever kan ses till en sociologisk inriktning utifrån valda 

källor, eftersom det hänvisar till en elev i svårighet. Elever är i för att de ska kunna ta sig 

ur det, vilket syftar till att eleverna inte ska se sig själva som ett problem (Roos, 2015). 

Det är den sociala miljön kring eleverna som påverkar utvecklingen (Roos, 2015; 

Stetsenko, 2008; Jitendra & Star, 2011) 

 

I den forskning som granskats gällande elever i matematiksvårigheter framhävs det 

sociokulturella perspektivet eftersom det till största del handlar om vikten av samtal och 

samspel i elevernas omgivning. Pedagogen behöver besitta en förmåga att se en elev i en 

svårighet för en främjande matematikinlärning (Roos, 2018). Till exempel använder 

många läromedel inom matematik olika benämningar för ett och samma begrepp, plus 

och addition, vilket handlar om övergången till förståelse för ett matematiskt språk. Det i 

sin tur kan ses i praktiken när SEM-elever arbetar med problemlösning där förståelse av 

begreppets betydelse är essentiell för uppgiftslösning. Eleverna med denna typ av 

svårighet lägger mest tid på lektionen till förståelse för begreppet istället för att kunna 

lösa problemet. Pedagogen behöver tillgodose olika representationsformer för att 

utveckla elevernas matematiska språk (Jitendra & Star, 2011; Roos, 2015). Begreppet 

SEM är ett flitigt diskuterat ämne ute i skolorna både bland pedagoger och 

skoladministratörer. Dessvärre har forskare inte kommit fram till en gemensam definition, 

vilket tas upp i en del av källorna som ett problem för pedagogers arbete gällande SEM-

elever (Roos, 2015; Jitendra & Star, 2011).  

 

5.1.1 Innehållsflöde och igenkännande av likheter 

Roos (2016) beskriver två begrepp som har en essentiell betydelse för elever i 

matematiksvårigheters kunskapsutveckling, innehållsflöde och igenkännande av likheter. 

Innehållsflöde ska skapa ett samband mellan ordinarie undervisning och 

specialundervisning genom att påvisa likheten mellan uppgifter och strategier i båda 

undervisningsformerna för elever i SEM. Begreppet innefattar tre olika steg för att främja 

kunskapsinlärningen. Först ska pedagogen i specialundervisningen förbereda eleven för 

det matematiska område som ordinarie undervisningen ska behandla. Därefter ska eleven 

fördjupa sig i det valda området i specialundervisningen. Slutligen ska eleverna repetera 

innehållet från ordinarie lektioner. Sammanfattningsvis handlar det om nyttjandet av 

specialpedagoger och andra resurser på ett verksamt sätt för SEM-elevers 

kunskapsutveckling. Eleverna ska få en förståelse och färdighet med fokus på det 

matematiska innehållet samt hur hen kan använda sig av olika representationer för att 

stötta inlärningsprocessen. Genom arbete med innehållsflöde får eleverna kunskap om 
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igenkännande av likheter, vilket innebär att de ser att de olika undervisningarna, special 

och ordinarie, arbetar med samma matematiska innehåll (Roos, 2016).  

 

De här tre nämnda aspekterna, förbereda, fördjupa och repetera benämner Roos (2015) 

som en metod vid namn Content flow eftersom de alla tre bör kunna appliceras i 

undervisningen för en elev i matematiksvårigheter. Däremot beror innehållet i 

undervisningen på vad för matematisk kunskap eleven kämpar med och hur ordinarie 

undervisning är planerad. Content flow är en metod där elever får lämna ordinarie 

klassrum, men som används för att slutligen kunna inkludera dessa elever i ordinarie 

matematikundervisning. Lärare behöver ha kunskap om dessa tre steg, men även en 

medvetenhet om hur det matematiska innehållet framställs i specialundervisning i 

förhållande till ordinarie undervisning. Det innebär ett stort ansvar på pedagogen om när, 

var och hur elever i matematiksvårighet ska vara inkluderad i ordinarie undervisning för 

ett främjande innehåll för SEM-elever (Roos, 2015). 

 

 

5.1.2 Pedagogiska anpassningar och attityder 

 

Lindqvist och Nilholm (2013) skriver att i svensk kontext har pedagogerna huvudansvaret 

att anpassa undervisningen för elever i svårigheters olika behov. Genom anpassningar för 

elever i SEM utifrån ett pedagogperspektiv kan dessa enligt Ljunblad och Roos (2018) 

delas upp i två olika kategorier. Den ena är didaktiska anpassningar, vilket syftar till 

pedagogens förberedelse i sin undervisning genom olika representationsformer eller 

genom extra anpassningar för att bidra till elevens kunskapsutveckling. Den andra 

kategorin är relationella anpassningar och innebär pedagogens relation till eleven. 

Klassrumsklimatet ska erbjuda en öppenhet samt tillit till att våga uttrycka sig även om 

svaret ej är korrekt. Ofta besitter elever i SEM ett sämre självförtroende på grund av 

tidigare misslyckande inom matematik, vilket kan ses till den psykologisk-neurologiska 

kategorin. Det visar på ett behov av en blandning av de två nämnda anpassningar för att 

främja elever i SEM:s matematiska kunskapsutveckling, där återigen samtalet och 

samspelet framhävs till viss del som avgörande faktorer. Pedagogens arbete blir stort 

eftersom alla elever i klassrummet ska tillgodoses, samtidigt som undervisningen ska 

frambringa en positiv attityd kring ämnet matematik för de elever som anses vara i 

svårigheter (Ljungblad & Roos, 2018; Roos, 2018).  

 

Roos (2015:119) tar upp ett exempel, från en tidigare undersökning, ett uttalande från en 

matematikpedagog angående inkludering avseende SEM: “they [the SEM-students] 

hadn’t learned much by being in here [the classroom]. I could not put the math level on 

their level”. Som kortfattat innebär att en elev i SEM inte hade kunnat främjats av den 

matematiska undervisningen i klassrummet eftersom pedagogen inte kunde anpassa 

undervisningen utifrån deras behov. Attityder påverkar eleverna, omedvetet och 

medvetet, och förhållningssättet från ovanstående pedagog kan ses som nedvärderande 

till elever i SEM eftersom det till viss del antyder att elevernas kunskap inte är tillräcklig 

i ordinarie klassrum (Roos, 2015).  
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Forskningen framhåller att bemötandet och främjandet av elevers olika behov är påverkad 

av attityderna från den ansvariga personalen, vilket kan ses till den pedagogiska kategorin 

(Roos, 20018). Där vikten av samtalets verkan för både personal, men även för eleven 

framhävs som avgörande för en gynnande undervisning. Samtalet kan även kopplas till 

ett diskursperspektiv som har utgångspunkt i sociokulturella perspektivet. I ett 

diskursperspektiv är samtalet en avgörande faktor för en gynnande undervisning för 

elever i SEM eftersom att identiteten skapas genom verbala handlingar (Hallgren & 

Johansson, 2007; Roos, 2015). Eleverna, med hänsyn till den uttalade pedagogen, hade i 

ordinarie klassrum hämmats eftersom undervisningen inte är anpassad efter klassrummets 

olika behov. Roos (2018) framhäver att Content flow hade varit en verksam metod i det 

här fallet eftersom att den ska främja och stärka SEM-elevers olika behov vid 

matematikinlärning. Däremot kräver metoden resurser, vilket inte alltid är tillgängligt på 

den verksamma skolan för alla klasser (Roos, 2015; Stetsenko, 2008; Ljungblad & Roos, 

2018).  

 

5.1.3 Slutsatser om undervisning för elever i matematiksvårigheter  

Tolkningen av elever i matematiksvårigheter (SEM) utifrån vald forskning handlar i 

slutändan om en pedagogs värderingar gällande vad som anses vara av vikt i en elevs liv 

och dessa bör inte endast grundas på den empiriska fakta som framgår (Roos, 2015; 

Ljungblad & Roos, 2018; Jitendra & Star, 2011). Begreppet är relativt nytt och utifrån 

forskningen finns det ingen specifik definition satt, vilket påverkar verksamma pedagoger 

i deras undervisning. När ett ämne som matematik anknyts till speciella behov handlar 

det om vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på, men det handlar även i huvudsak om 

vem som definierar den naturliga mångfalden bland eleverna (Roos, 2015). Genom 

forskningen har det dock återfunnits några gemensamma aspekter samt behov som 

behöver tillgodoses gällande SEM-elever. Exempelvis har dessa elever problem med 

minnet, de behöver konkretisering i undervisningen, de behöver kunskap om strategiska 

metoder och återkommande feedback från pedagogen. Däremot är det i huvudsak 

pedagogen, men även annan berörd personal som bestämmer om en elev är i behov av 

extra anpassningar för att tillgodose dessa uppräknade behov. Det kopplar i sin tur även 

elever i matematiksvårigheter till ett maktperspektiv, eftersom att det är en verksam 

personal som avgör elevens behov (Lindqvist & Nilholm, 2013).  

 

Begreppet elever i matematiksvårigheter är även kopplat till olika teoretiska perspektiv, 

vilket skapar en komplexitet i förståelse för innebörden. Forskningen visar dock att störst 

fokus ligger på sociala aspekter och hur eleven påverkas av dess omgivning. Roos (2018) 

lyfter samtalet och samspelets positiva påverkan, vilket även återkommer i andra källor 

(Ljungblad & Roos, 2018). Däremot finns det framtagna och användbara 

kategoriseringar, psykologisk-neurologiska, pedagogiska och sociala, att se till när elever 

befinner sig i matematiska svårigheter. De tre nämnda kategorierna, utgår till största del 

från det sociokulturella perspektivet, men även till viss del det kognitiva (Stetsenko, 

2008). De synliggör elevens svårighet och genom olika metoder till exempel Content flow 

så hänvisar de till hur pedagogen kan arbeta för en främjande undervisning (Roos, 2018).  
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Det krävs tillgång till resurser för att till exempel Content flow ska kunna nyttjas, vilket 

kan bli ett hinder då många verksamheter inte besitter den här tillgången till alla klasser. 

Forskningen fokuserar inte i huvudsak på det som sker inom eleven, det kognitiva, utan 

ser endast till undervisningens upplägg och pedagogens attityd till att tillgodose alla 

elevers behov (Roos, 2015; Roos, 2018; Ljungblad & Roos, 2018). Pedagogens attityd 

och upplägg påverkar elever i matematiksvårigheter och huruvida de kan ta sig ur sin 

svårighet, vilket hänvisar till att en elev inte är med en svårighet. Genom en förmåga att 

hitta en balansgång mellan didaktiska och relationella anpassningar kan pedagogen skapa 

en gynnande undervisning för eleven i svårighet att nå målen. Däremot kan elevens 

karaktäristiska drag i den matematiska undervisningen vara en svårighet i sig, men även 

en påverkansfaktor för huruvida dessa anpassningar kan ske (Ljungblad & Roos, 2018).  

 

Utifrån metoden Content flow kan det skapas en positivitet för eleven eftersom de arbetar 

med igenkännande av likheter och innehållsflöde. Även om eleven ibland lämnar 

klassrummet får de samma kunskap som deras övriga klasskamrater (Roos, 2015). 

Däremot påverkar en pedagogs och resurs förhållningssätt till om undervisningen stjälper 

eller främjar SEM-eleverna, vilket hänvisar till att även om det finns en fungerande metod 

såsom Content flow så är det pedagogens inställning, men även skolans organisation som 

påverkar om den ger resultat eller inte (Roos, 2015; Lindqvist & Nilholm, 2013).  

 

5.2 Inkludering  

 

Syftet med inkludering till skillnad från det äldre begreppet integration är att främja ett 

deltagande klassrum, där alla elevers olika kunskapsnivåer tillgodoses. Anledningen till 

att det gick från integration till inkludering är för att det ska minimera exkludering i 

skolans ordinarie undervisning. Inkludering antogs som ett verkande begrepp först i 

Salamancadeklarationen 1994 (Unesco, 2006; Roos, 2015; Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2010). Forskarna Lindqvist och Nilholm (2014) lyfter dock en avsaknad av 

studier gällande hur skolorganisationer arbetar för att skapa en inkluderande skola. 

Utifrån forskningen blir det tillsynes ett nytt begrepp utan en bestämd definition inom det 

didaktiska fältet, vilket även avspeglar sig till verksamma pedagogers syn på begreppet. 

Däremot lyfter den valda forskningen några gemensamma utgångspunkter och olika 

kategoriseringar av inkludering (Roos, 2015; Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010; 

Lindqvist & Nilholm, 2014).  

 

I första hand ska inkludering skapa en skola anpassad för alla elever, där eleven inte 

behöver anpassa sig till skolan (Roos, 2015). Det ska även till skillnad från det äldre 

begreppet integration, skapa en helhet redan från början istället för att integrera bitar i 

etablerade helheter (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010). Sista gemensamma 

utgångspunkten utifrån forskningen är att inkludering ska skapa en avvikelse från 

normativt tänkande som grundas och förändras utifrån det sociala samhällets synsätt, 

vilket innebär att tillvarata barns olikheter som en tillgång i klassrummet (Graham & 

Jahnukainen, 2011; Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010; Lindqvist & Nilholm, 2014; 

Roos, 2015).   
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5.2.1 En inkluderande skola och undervisning 

Det finns olika gemensamma faktorer utifrån vald forskning som skolorna behöver uppnå 

för att kunna benämnas som inkluderande, till exempel ett syfte att verka för 

utbildningsframgång för alla elever, skapa ett deltagande klassrum, att inte kategorisera 

elevernas olika behov och ett gemensamt mål i hela landet för att uppnå dessa (Göransson, 

Nilholm & Karlsson; Roos, 2018; Roos, 2015). Faktorerna som forskningen belyser 

synliggörs i LGR 11 (Skolverket, 2018) där en likvärdig skolgång nämns, vilket innebär 

att alla barn har rätt till en utbildning av lika standard för att uppnå en godtagbar 

kunskapsnivå. Det kan dock ifrågasättas eftersom undervisningen ska tillgodose varje 

elevs individuella behov, som kan kopplas till att begreppen equality (jämlikhet) och 

equity (rättvisa) bör beaktas i en inkluderandeundervisnings utformning. Ljungblad och 

Roos (2018) lyfter vikten av resurser som en avgörande faktor för att ta hänsyn till elevers 

olika behov.   

 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2010) ger ett exempel där Skolinspektionen 

konstaterade en för stor variation mellan kommunerna avseende mål och betyg för att 

skapa ett gemensamt likvärdighetsperspektiv. Författarna tar upp en undersökning som 

visar att 74 % av alla kommuner antyder att det är på grund av elevens individuella 

svaghet som hen får specialundervisning i skolan. Det gör att skolan kategorisera eleven 

utifrån ett kognitivt perspektiv och inte beroende på den sociala miljön runt omkring som 

inkludering egentligen ska hänvisa till (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010).  

 

En inkluderande undervisning ska genom god kommunikation bidra med strategier som 

är anpassade efter elevers olika behov. God kommunikation syftar till att skapa en 

professionell, men ändå personlig relation för att förstå och se elevernas olika behov för 

att minimera kategorisering (Radford, Blatchford, Webster, 2011; Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2010). Det handlar dock om att besitta en pedagogisk medvetenhet för att skapa 

ett deltagande klassrum för till exempel elever i olika behov, vilket kan hänvisas till Roos 

(2018) tidigare nämnda pedagogiska kategori.  

 

Oftast hänvisas dock ett inkluderande klassrum till elevens fysiska plats, vilket kan ses 

som ett förenklat synsätt hos många pedagoger. Ett deltagande klassrum kan lyftas även 

om eleverna inte alltid befinner sig i ordinarie klassrum. Det handlar om att de ska kunna 

få en möjlighet att påverka skolsituationen och samtidigt känna sig som en central del i 

olika sociala sammanhang (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010; Roos, 2015). Däremot 

är det inte endast pedagogerna som bidrar till en inkluderande undervisning utan även 

verksamma skolorganisationer till exempel skolverket, skolinspektionen och 

specialpedagogiska myndigheten. De separata organisationerna som är ansvariga för 

skolutvecklingen ska i första hand övervaka och utveckla ett inkluderande 

undervisningssystem utifrån de brister som existerar för de elever som till exempel 

befinner sig i svårigheter (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010). I delar av forskningen 

finns det däremot kritik till de länder där det finns separata organisationer som är 
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ansvariga för elever i behov av speciellt stöd eftersom en inkluderande skola inte ska 

kategorisera eleverna (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010).  

  

5.2.2 Inkludering i olika kategorier  

Det finns som tidigare nämnts många olika synsätt på inkludering, flertalet forskare samt 

organisationer har dock valt att kategorisera begreppet. Det tyder på att begreppet är brett 

och omdiskuterat. Nedan förklaras de vanligaste kategoriseringarna utifrån olika 

forskares perspektiv. Forskarna har en gemensam utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet eftersom de i huvudsak syftar till omgivningens påverkan. I syntetiseringen 

av det här avsnittet återfinns det en sammanställning för att påvisa avgörande aktör för 

genomförande av dessa inkluderingskategorier.  

 

Enligt Svenska Unescorådet (2008) kan inkludering kategoriseras i fyra delar. Del ett 

innebär att inkludering kan ses som en process, skolan ska aldrig sluta sträva efter att bli 

bättre på att fånga allas olikheter, svagheter och styrkor i klassrummet. Del två handlar 

om att samla in kunskap för skapandet av en trygg utbildning för eleverna. Del tre grundas 

på att genom trygghet skapas ett större deltagande hos eleverna, men även en trygghet till 

sina egna förmågor. Slutligen, del fyra, ska inkludering motverka exkludering av de 

elevgrupper som ligger i riskzon, t.ex. elever i svårigheter inom ett visst ämne.  

 

Däremot kategoriserar Roos (2016) begreppet i tre olika grupper; dynamiskinkludering, 

innehållsinkludering samt deltagandeinkludering. I den dynamiska inkluderingen ligger 

organisationen i fokus, hur personalen och skolan väljer att arbeta med inkludering i 

matematik och hur de tillgodose elever i SEM i den ordinarie undervisningen. I 

innehållsinkludering fokuseras det på hur undervisningen är uppbyggd inom matematik. 

Det innefattar bland annat olika representationsformer, strategier och hur de främjar 

elevernas kunskapsutveckling. I den tredje kategorin deltagande inkludering är eleven i 

fokus, vilket innebär att pedagogen uppmärksammar vad eleverna anser om lärarnas 

undervisning och vart elevernas intresse ligger (Roos, 2016). Pedagogens utmaning är att 

uppmuntra eleverna till att ha en åsikt, vilket i sin tur resulterar i förstärkning av deras 

självkänsla och självförtroende. De olika kategorierna belyser vikten av ett samtal, vilket 

kan hänvisas till ett diskursperspektiv där samtalets verkan är i största fokus. Även 

Radford, Blatchford, Webster (2011) lyfter betydelsen av att i ett inkluderande klassrum 

är alla tankar och idéer av intresse i undervisningen.  

 

I likhet med Roos kategorier hänvisar Asp-Onsjö (2006) till tre kategoriseringar, spatial, 

social och didaktisk. Spatial inkludering refererar till hur mycket tid en elev deltar i 

ordinarie klassrum. Den sociala inkluderingen hänvisar till huruvida eleven interagerar 

med andra både i och utanför klassrummet. Tredje kategorin didaktisk inkludering, 

förklarar hur mycket eleven relaterar till pedagogens val av lärandet, men även material 

och förklaring för det specifika ämnet, i det här fallet matematik.  

 

Göransson och Nilholm (2017) beskriver ett koncept i fyra delar för en inkluderande 

undervisning. Del ett benämns som placeringsdefinition, vilket innebär att skolan väljer 
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att placera en elev med behov av specialstöd till exempel elever i svårigheter eller 

funktionsnedsättning i ett ordinarie klassrum. Del två benämns som specificerad 

individuell definition, där skolan ska inkludera elever med speciella behov eller 

funktionsnedsättning med hjälp av de individuella samt kunskapsmässiga behoven som 

krävs. Del tre består av allmänt individualiserad definition, en inkludering i skolan ska 

motsvara elevernas behov inom utveckling och samtidigt vara solidariska. Del fyra är 

gemenskapsdefinitionen, eleverna inkluderas så att dem känner en samhörighet till andra 

elever, vilket främjar elevernas olika egenskaper. Eleverna ska kunna känna en tillit och 

trygghet i skolan till personalen, men även gentemot varandra i klassen. 

 

5.2.3 Slutsatser om en inkluderande skola 

Oftast ses inkludering utifrån att alla elever ska vara på samma fysiska plats, vilket är ett 

förenklat synsätt hos många pedagoger. Inkludering kan bevisligen ske, utifrån framtagna 

källor, även om inte alla elever är i samma klassrum, genom de olika kategoriseringarna 

(Göransson & Nilholm, 2017; Asp-Onsjö, 2006; Roos, 2016; Svenska Unescorådet, 

2008). Det ligger däremot ett stort ansvar på pedagogers didaktiska förmåga till ett 

främjande för alla elever. Tillgången till resurser är avgörande för att kunna tillämpa 

nämnda kategoriseringar (Ljungblad & Roos, 2018).  

 

Utifrån granskningen av valda forskares perspektiv på inkludering i klassrummet 

framkom det tre avgörande aktörer, pedagogen, elev och skolan för genomförandet av de 

nämnda inkluderingskategorierna. Därför namngavs våra egna kategorier, i 

kategoriseringsschemat nedan, utifrån dessa aktörer för att få en överblick över vem som 

är avgörande samt vem som påverkar genomförandet av de olika inkluderings-

kategorierna. Pedagogen innebär att det är hens uppdrag att inkludera elever i svårigheter 

och anpassa undervisningen till elevernas enskilda behov. Det kan innefatta olika typer 

av representationsformer samt strategiskt tänkande. Pedagogen hänvisas till den 

pedagogiska kategorin, där det är en fördelning mellan elevens individuella tankevärldar 

och hur omgivningen främjar dessa. Elev aktören hänvisar till att i den valda 

inkluderingskategorin är det essentiella att eleven är i fokus. Det innebär att pedagogen 

behöver tillgodose och anpassa undervisningen till viss del efter elevens åsikter och 

tycken. Samtalet mellan elev och pedagog är avgörande för en främjande undervisning. 

Skolan som aktör syftar till deras generella arbete gällande inkludering, men även vikten 

av ett samtal gentemot den verksamma personalen. Det handlar om samarbete för att 

pedagogen ska kunna utföra sitt arbete på mest gynnsamt sätt för att skapa en 

inkluderande undervisningsmiljö. Även skolan som aktör hänvisar till en sociologisk 

inriktning eftersom den handlar om samtalets och samarbetets verkan i verksamheten 

(Roos, 2018; Stetsenko, 2008). Det gemensamma mellan de framtagna kategorierna är att 

undervisningen ska gynna alla elever. Eleverna ska inte behöva anpassa sig till 

pedagogernas undervisning.    
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Figur 1: Synliggör en egen kategorisering av forskarnas framtagna kategorier för att se 

avgörande aktör, pedagog, elev och skola, för en inkluderande undervisning.  

Schemat tolkas och utläses i vågrät och lodrät riktning. I översta raden benämns valda 

källor, Svenska Unsecorådet, Roos, Asp-Onsjö och Göransson & Nilholm. Våra valda 

aktörer synliggörs längst ut till vänster i lodrät riktning; pedagog, elev och skola. 

Exempelvis Roos som återfinns i vågrät riktning, har sina forsknings 

inkluderingskategorier i lodrät riktning som i sin tur har blivit placerad i en utav våra 

valda aktörer. Roos innehålls- och dynamiskinkludering hänvisas till att det är pedagogen 

som är aktör, likaså Asp-Onsjös didaktiska och sociala inkluderingskategorier.  

Forskarnas gemensamma utgångspunkt är vikten av hur många olika faktorer det är som 

behöver samspela för att skapa ett inkluderingsperspektiv. Det krävs engagemang och 

mål från skolans organisation för att skapa medel till pedagogens inkluderande 

undervisning. Däremot är inte endast medel så som olika representationsformer och 

anpassning av behov tillräckligt. Utan det är även av vikt att skapa ett deltagande 

perspektiv där eleven är i fokus och får en känsla av samhörighet (Göransson & Nilholm, 

2017; Asp-Onsjö, 2006; Roos, 2016; Svenska Unsecorådet, 2008). Roos (2016) tar inte 

upp elevens fysiska placering utan snarare vikten av ett samtal mellan berörda. Återigen 

lyfts samtalets verkan som en essentiell del. Ett samtal med skolans organisation är av 

betydelse eftersom det ibland krävs extra resurser i klassrummet för att skapa den mest 

gynnsamma undervisningen (Ljungblad & Roos, 2018). De andra tre källornas 

inkluderingskategorisering hänvisar inte till att eleven alltid måste finnas i ett ordinarie 

klassrum för en inkluderande undervisning. Det handlar snarare om balansen mellan de 

olika indelningarna för att nå ett främjande resultat för elever i svårigheter (Göransson & 

Nilholm, 2017; Asp-Onsjö, 2006; Roos, 2016; Svenska Unsecorådet, 2008).   
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Utifrån vald forskning ska alla elever ha rätt till en likvärdig utbildning och att elever i 

svårigheter ska få anpassad undervisning. Det skapar en problematisering mellan equality 

(jämlikhet) och equity (rättvisa) eftersom elever i svårigheter behöver extra anpassningar, 

vilket kräver resurser och extra tid. Medan elever som ligger på en godtagbar nivå inte är 

i samma behov. Det resulterar i svårighet till att skapa en jämlik utbildning, eftersom den 

ska beakta alla elevers förutsättningar. Det ger en förväntning på att pedagogens 

undervisning istället ska vara kompensatorisk, för att tillgodose alla olika behov. 

Forskningens krav gällande undervisningen kan snarare hänvisas till att den bör vara 

rättvis istället för jämlik för att elever i SEM ska uppnå en godtagbar kunskapsnivå (Roos, 

2015; Graham & Jahnukainen, 2011; Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010; Skolverket, 

2018). 

 

5.3 Inkludering avseende elever i matematiksvårigheter 

 

Inkludering ska i första hand stötta elever i svårigheter i det ordinarie klassrummet genom 

olika metoder och resurser. Till skillnad från integration ska inkludering inte endast 

hänvisa till den fysiska platsen utan även innebära att se eleven i svårigheter istället för 

med. Många skolledare ser inkludering i förhållande till politiska spänningar eftersom 

begreppet antyder en koppling till demokrati och sociala rättigheter En inkluderande 

undervisning hänvisar därmed även till ett försök att förändra den politiskkulturella 

uppfattningen om elever i SEM för att skapa en utbildning anpassad för alla. I den svenska 

skolan används inkludering ofta, även i ämnet matematik (Roos, 2015; Göransson, 

Nilholm & Karlsson, 2010; Lindqvist & Nilholm, 2013).  

 

5.3.1 Resurser och metoder  

Lindqvist och Nilholm (2014) menar på att alla skolor bör tillgodose elevernas olika 

behov eftersom det långsiktigt skapar en kvalitativ undervisning. Elever som utgår från 

samma läroplan och mål ska med hjälp av skolans olika tillgångar, resurser och metoder 

uppnå de satta målen (Hunt, 2011). SEM-elever som placeras i ordinarie klassrum har 

ofta olika pedagoger inblandade, vilket pekar ut eleven. Skapar man ett samarbete mellan 

dessa pedagoger kan det bidra till lika undervisning för alla samtidigt som de elever som 

behöver instruktioner på olika sätt kan bli tillgodosedda (Wiebe Berry & Kim, 2008). 

Forskningen visar dock att verkligheten ser annorlunda ut eftersom det krävs mycket 

resurshjälp i klassrummet när dessa metoder ska genomföras (Roos, 2015; Hunt, 2011; 

Lindahl, 2015).  

 

Roos (2015) skriver däremot att det finns alltför få utbildade resurspedagoger inom ämnet 

matematik i Sverige. Färre utbildade resurser kan bidra till att elever ibland blir givna 

svaret istället för en förklaring till lösningen. Det i sin tur stjälper SEM-elevers 

matematiska kunskapsutveckling. Radford, Blatchford och Webster (2011) visar att 

elever i situationer där resurser inte besitter tillräckligt med kunskap tappar interaktionen 

med sin pedagog och separeras därmed från läroplanens mål. De menar att det i sin tur 

minimerar målet med inkludering av SEM-elevers deltagande i ordinarie klassrum.   
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En annan anledning som också visar att det krävs fler resurser är Lindahls (2015) metod 

intensivmetodik, som kan vara ett användbart verktyg för elever i matematiksvårigheter. 

Metodens syfte är att intensifiera undervisningen för elever i SEM med hjälp av en 

pedagog som är inriktad på att motverka specifika svårigheter. Det kan innebära att 

pedagogen accelererar användandet av undervisningsmaterial, vilket i klartext syftar till 

att lyfta olika läromedel och dess tillhörande uppgifter för att skapa igenkännande av 

likheter. Metoden ska genom positivitet främja elevernas motivation och hjälpa dem att 

komma ur sin svårighet. Eleven kommer inte att vara i ordinarie klassrum under 

utförandet av denna metod, vilket inte behöver innebära negativa konsekvenser. Målet är 

att eleverna ska stärka sin matematiska kunskap och i framtiden kunna delta i ordinarie 

och inkluderande undervisning (Lindahl, 2015).  

 

Metoden kan även liknas vid tidigare nämnda Content flow, som också kräver resurser 

för att kunna arbeta utanför klassrummet. Däremot kan dessa metoder utifrån ett socialt 

perspektiv, skapa samhörighet för elever i SEM genom balans mellan special- och 

ordinarie undervisning (Roos 2016; Roos 2018). Däremot visar forskningen att det läggs 

ett stort ansvar på pedagogens didaktiska förmåga eftersom pedagogerna väljer 

undervisningens primära fokus, till exempel fokus på samhörighet eller lärande 

(Göransson & Nilholm, 2017; Asp-Onsjö, 2006; Roos, 2016).  

 

Forskningen har gemensamma utgångspunkter gällande ovannämnda metoder, 

intensivmetodik och Content flow, vilka är vikten av tid och medel att stödja SEM-elever 

på ett främjande sätt (Roos, 2016; Lindahl, 2015; Radford, Blatchford & Webster, 2011). 

Metoderna visar genom flera ansvariga pedagoger och ett samarbete sinsemellan att det 

kan skapas mer tid och en positiv utveckling. Det ger medel till att kunna konkretisera 

undervisningen för elever i SEM och därmed anpassa undervisningen efter behov och  

Roos framtagna inkluderingskategorier (Roos, 2016; Lindahl, 2015). Tid handlar även att 

skapa en användbar dialog mellan berörd personal. Samtalet bidrar till utveckling, men 

även ett främjande för SEM-elevers kunskapsutveckling. Forskningen lyfter även vikten 

av en kommunikation och social interaktion inom verksamheten. Ett matematiskt 

didaktiskt samtal inom organisationen lyfts eftersom att rektorn schemalägger 

pedagogerna och prioriterar vilken klass som är i störst behov av en utbildad resurs, vilket 

kan kopplas till Roos dynamiskinkluderingskategori (Radford, Blatchford & Webster, 

2011; Roos, 2015; Roos, 2016). Det finns sociokulturella teorier i valda källor som 

hänvisar till att social interaktion är ett essentiellt verktyg för utveckling av lärande, för 

att fånga alla elever i klassrummet. Där lärandet i undervisningen ska synas utifrån ett 

socialt men även kognitivt perspektiv (Radford, Blatchford &Webster, 2011; Roos, 2015; 

Wiebe Berry & Kim, 2008).   

 

5.3.2 Inkluderingens betydelse  

Lindqvist och Nilholm (2014) lyfter att många skolor debatterar om inkludering kan 

skapa en skola med höga betyg och samtidigt gynna elever i svårigheter. Begreppet 

inkludering är mest framhävt som en vision där alla elevers, även SEM-elevers, 
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deltagande ska säkras. Både pedagoger och forskare framhåller att det är endast en vision 

och inte ett mål, med hänvisning till bland annat svenska skolans förordningar (Lindqvist 

& Nilholm, 2013; Göransson & Nilholm, 2017).  

Inkludering benämns snarare som en långvarig process som inte har något slut, vilket inte 

synliggörs eftersom begreppet får en gränssättning i undervisningen. Pedagogerna har 

ansvaret att besluta om elever i matematiksvårigheter ska få stanna kvar i klassrummet 

eller inte (Hansen Hedegaard, 2012).  

 

Eleverna ska få en känsla av att vara en central del i ett sammanhang, men det är upp till 

pedagogen hur det ska uppfyllas, vilket syftar till Roos (2018) pedagogiska, men även 

sociala kategori. Dessa hänvisar till att både fokusera på elevens kognitiva förmåga 

samtidigt som undervisningen ska anpassas efter hens behov. Det hänvisar återigen till 

elevens sociala omgivningspåverkan för ett främjande lärande där ett samarbete mellan 

de tre aktörerna pedagogen, skolan och eleven är avgörande (Roos, 2018; Hansen 

Hedegaard, 2012).   

 

5.3.3 Inkludering och exkludering  

Ljungblad och Roos (2018) synliggöra att begreppen inkludering vs exkludering är i 

huvudsak associerade med varandra och i dagens skola är dessa begrepp en fortlöpande 

process. Inkludering ska motverka exkludering samtidigt som det ska främja elever i 

matematiska svårigheter (Kotte, 2017). Det finns mängder av föreskrifter gällande ett 

deltagande klassrum där alla elever är aktiva och tillgodosedda. Hur inkluderande det är 

för de elever som är i matematiksvårigheter påverkas av styrdokumenten, 

undervisningens upplägg och pedagogens syn på lärande (Ljungblad & Roos, 

2018).  Nilholm (2006) skriver dock att det inte alltid behöver vara positivt att inkludera 

elever i ramen för klassrummet eftersom en pedagogs val av arbetssätt kan skapa mer 

eller mindre inkluderande intentioner. Däremot finns det inget bestämt arbetssätt för hur 

kunskap kan inhämtas på bästa sätt inom en inkluderande undervisning. Det handlar om 

att konkretisera innehållet för elever i svårigheter, vilket kan ske med hjälp av alltifrån 

lärarledd undervisning till grupparbete (Nilholm, 2006).  

 

5.3.4 SEM-elevers behov i förhållande till inkludering  

Elever i SEM utvecklas och främjas genom det sociala och genom didaktiska 

anpassningar, vilket i så fall stödjer nämnda inkluderingskategoriseringar och metoder, 

till exempel intensivmetodik (Roos & Gadler, 2018). För att nå de uppsatta målen i 

matematik menar pedagoger att delaktighet är en undervisningsmetod som skapar 

tillgänglighet för elever i svårigheter. Mer djupgående innebär det hur pedagogen 

tydliggör det matematiska innehållet så att undervisningen är anpassad i enlighet med den 

pedagogiska kategorin (Roos, 2018).  

 

För ett främjande av lärandet för elever i SEM krävs det att pedagogen besitter kunskap 

om användbara strategier och representationsformer, som i sin tur visar på likheter mellan 

varierade områden inom matematik, vilket handlar om innehållsinkludering (Roos, 

2018). Det är essentiellt att använda sig av olika undervisningsmiljöer för att nå alla 
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elevers olika kunskapsnivåer (Roos & Gadler, 2018). För att kunna använda sig av olika 

undervisningsmiljöer behövs det en kunskap om hur man väljer att hantera olika sorters 

svårigheter samtidigt som pedagogen försöker skapa ett inkluderande klassrum 

(Ljungblad & Roos, 2018).  

 

Pedagogerna behöver kunna förklara vägen till svaret och eleverna behöver få feedback 

för att utveckla sättet att se ett matematiskt problem. Målet är att accelerera dennes 

matematiska inlärning, vilket ökar den matematiska kunskapsnivån (Wiebe Berry & Kim, 

2008). För att nå fram till eleverna i SEM är det viktigt med korrekt 

informationsöverföring, att man använder sig av ett språk som eleverna förstår. 

Avancerad kommunikation kan dock leda till att elever i SEM blir pushade över sin 

förmåga till att förstå det matematiska språket (Radford, Blatchford & Webster, 2011; 

Roos, 2016).  

 

5.3.5 Pedagogernas synsätt  

Den valda forskningen visar att specialundervisning och resurshjälp dominerar bland 

elever i matematiksvårigheter (Hansen Hedegaard, 2012; Roos, 2015; Nilholm, 2006). 

Det finns däremot ingen enighet bland pedagogerna om ett inkluderande klassrum främjar 

eller hämmar elever i matematiksvårigheter, utan det beror endast på pedagogen synssätt 

(Roos, 2015). Hansen Hedegaard (2012) lyfter i sin forskning att en del pedagoger anser 

att en inkluderande undervisning är en pedagogisk idé för ett deltagande klassrum, vilket 

kan ses som en förutsättning för att verka i samhället. Det här synssättet synliggörs i LGR 

11 (Skolverket, 2018), även om inte inkludering är nämnt så ska ämnet matematik ge alla 

elever kunskap till att delta i samhällets olika beslutsprocesser (Hansen Hedegaard, 

2012). Andra pedagoger menar att det inte är möjligt att inkludera alla elever i ett och 

samma klassrum. De uppfattar ett inkluderande klassrum som ett intresse för elevernas 

sociala utveckling, vilket gör att lärandet kommer i andra hand. SEM-elevernas 

deltagande i specialundervisning är en garanti för lärande. Hansen Hedegaard (2012) 

menar att det här synsättet verkar för kategorisering redan i tidiga åldrar.  

  

5.3.6 Slutsatser gällande inkludering avseende elever i matematiksvårigheter 

Ur ett innehålls- och deltagandeinkluderande perspektiv ska elever i SEM ha likvärdig 

utbildning, eftersom alla elever ska få möjlighet att sträva efter samma mål. Det kan dock 

ses som en kritisk aspekt utifrån pedagogernas synsätt eftersom SEM-elever kan bli 

hämmade och inte främjade i sitt lärande utifrån ett inkluderingsperspektiv. Målen tar 

alltså inte hänsyn till alla elevers olikheter, vilket kan vara en utav de svåraste 

inkluderingsaspekterna att ta hänsyn till som pedagog (Nilholm, 2006; Hunt, 2011) En 

del valda källor skriver och bekräftar däremot vikten av att elever i svårigheter är 

delaktiga i samma miljö som de andra eleverna. De syftar däremot inte till att det måste 

vara samma fysiska plats, vilket kan ge tolkningsrum för nyttjande av resurser och 

metoder. Det krävs dock tid och utrymme för att ändra inlärningsmetod i förhållande till 

klassens och eleven i SEM:s behov och genomförandet av nytt arbetssätt (Roos, 2015; 

Radford, Blatchford & Webster, 2011).  

 



  
 

 19 

De framtagna metoderna som ska verkar för att inkludera elever i matematiksvårigheter 

kräver engagemang från pedagogen och ett samtal mellan ansvariga för elever i 

matematiksvårigheter. Uppgifter i klassrummet är inte alltid primärt kopplade till lärandet 

utan det handlar även om diskussioner mellan pedagog och elev. Det kan synliggöras i 

förhållande till exkludering eftersom metoderna innebär att eleven i SEM får vid vissa 

tillfällen lämna klassrummet, vilket Nilholm (2006) inte benämner som ett kännetecken 

för inkludering. Däremot förespråka andra forskare att SEM-elever kan känna sig 

inkluderande oavsett fysisk placering, eftersom de menar på att inkludering hänvisar till 

känslan av att vara delaktig, där kommunikationen är en avgörande faktor (Lindqvist & 

Göransson, 2014; Radford, Blatchford & Webster, 2011; Roos, 2015).  

 

Inkludering vs exkludering skapar dock ett dilemma i förhållande till att 

specialundervisning används för att tillgå alla elever en individuellt anpassad 

undervisning där eleven inte befinner sig i ordinarie klassrum. Innebörden blir till synes 

att det måste finnas en jämvikt mellan specialundervisning och undervisning i ordinarie 

klassrum (Hansen Hedegaard, 2012; Roos, 2015; Nilholm, 2006).  

 

Källorna lyfter en vision om ett inkluderande klassrum där pedagog och resurs stöttar 

varandra samt elever i svårighet. De synliggör också pedagogernas differentierade synsätt 

gällande elevens sociala aspekter eller det individuella lärandet. Med hänsyn till de olika 

pedagogiska synsätten skapas det olika sorters grupperingar som tyder på att inkludering 

och exkludering står i förhållande till varandra istället för att samverka som främjande för 

elever i matematiksvårigheter (Nilholm, 2006; Roos, 2015).  

 

6 Avslutning 

 

I det här avslutande kapitlet kommer den här systematiska litteraurstudien inledningsvis 

sammanfatta resultatet och huruvida det besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Det 

lyfts även vilka teoretiska perspektiv som studien utgått från. Därefter synliggörs 

metodvalet och dess urval utifrån ett kritiskt synsätt för att framhålla brister och styrkor. 

Avslutande avsnitt tar upp vidare forskning, som syftar till att lyfta information som kan 

utöka vetskapen inom det beforskade området ännu mer.  

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Elever i matematiksvårigheter benämns ofta som SEM i studien, vilket syftar till elever 

som inte når målen för ämnet. Forskningen påvisar inte en konkret definition för SEM-

elever utan ger endast riktlinjer till hur pedagogen kan skapa en främjande undervisning 

så att eleverna kan se likheter mellan det matematiska innehållet och övergången till ett 

matematiskt språk. Begreppet hänvisar till ett behov och kunskap av användandet av olika 

representationsformer. Forskningen och studiens resultat visar att elever som befinner sig 

i svårigheter kan ta sig ur dessa eftersom de påverkas av olika sociala faktorer. Det är 

däremot individuellt utifrån elevens sociala miljö vad som orsakat svårigheterna.  
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Tre gemensamma kännetecken framhävdes utifrån forskningen; problem med minnet, 

behov av feedback och konkretisering. Dessa tre kännetecken kan på sätt och vis gå ihop 

med varandra eftersom de påvisar ett kontinuerligt stöd från pedagogen för att utveckla 

elever i matematiksvårigheters kunskap.  

 

Forskningen har kommit fram till att alla elever ska ha en skola som är anpassad efter 

deras individuella behov så att eleverna inte ska behöva anpassa sig efter skolan. 

Inkludering fokuserar på hur eleven påverkas både fysiskt och psykiskt av det rum de har 

sin undervisning i. Forskningen har påvisat en del metoder och kategorier som pedagogen 

kan ta hänsyn till. Skolan ska främja elevernas olikheter och deltagande för att uppmuntra 

till deras olika åsikter för ett kvalitativt lärande. Samtidigt som de olika metoderna och 

kategoriseringarna både liknar varandra så skiljer de sig åt. Slutsatsen blir att det 

didaktiska perspektivet är problematiskt eftersom inkludering kan utan ses utifrån olika 

perspektiv. Det i sin tur skapar komplexitet, vilket kan förklara varför begreppet är 

kontroversiellt.  Inkludering innebär inte att eleverna alltid befinner sig på samma fysiska 

plats. Undervisning utanför ordinarie klassrum beskrivs i vissa fall som inkludering om 

pedagogen bedömer undervisningen som likvärdig. Det förutsätter därför ett givande 

samtal mellan pedagog och den enskilda individen om dennes förutsättningar. 

Inkludering är en vision för att tillgodose elevernas olika behov, vilket kan syfta till att 

ge specialundervisning i ordinarie klassrum för att uppnå ett deltagande klassrum.  

 

6.1.1  Inkludering av elever i matematiksvårigheter  

Inkludering är till synes ett begrepp som pedagoger, men även många andra väljer att 

använda. En del pedagoger anser att inkluderingsperspektivet hämmar elever i 

matematiksvårigheter eftersom lärandet kommer sekundärt och det sociala blir därmed 

det primära i undervisningen. Trots att det finns olika metoder för inkludering att nyttja 

är det inte fastställt att de har en positiv effekt på elever i matematiksvårigheter. Det 

handlar i huvudsak om hur pedagogerna ser på lärandet och hur de anpassar sin 

undervisning efter klassernas olika behov. Det blir ett stort ansvar på pedagogen att 

tillgodose alla elever med en likvärdig utbildning. För att uppnå detta behövs 

kommunikation mellan pedagog och skolans ledning. Det blir dock tydligt att det inte 

finns mycket forskning kring inkludering avseende elever i matematiksvårigheter. De 

forskare som studerat inkludering av elever i matematiksvårigheter hänvisar till hur den 

sociala miljön påverkar elevens lärande inom matematik och utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. Slutsatser som kan dras av inkludering avseende elever i 

matematiksvårigheter är att man inte vet om den har påvisat en positiv verkan. Det finns 

också oklarheter om inkludering endast kan ske genom ordinarie klassrum eller om den 

även kan ske genom specialundervisning om kommunikationen är tydlig mellan pedagog, 

resurs och enskild elev. Forskningen visar att det krävs mycket av pedagogen om 

undervisningen ska främja allas olikheter.  
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Eftersom inkludering hänvisas till det sociokulturella perspektivet blir det tydligt att 

forskningen och studiens resultat utgår från hur det sociala påverkar en elev i 

matematiksvårigheter. Primärt fokus ligger inte på elevernas egna tankevärldar. Däremot 

hänvisar olika forskare till olika teorier inom en sociologisk inriktning. Till exempel 

hänvisar Göransson och Nilholm (2017) till tre olika inriktningar vid deras val av källor: 

funktionalism, samt kritiska och interpretativa (förklarande) teorier. Dessa tre har sitt 

ursprung i det sociologiska. Det blev tydligt att Roos (2015;2016;2018) oftast utgår i sin 

forskning från ett diskursperspektiv eftersom hon belyser vikten av samtalet och hur det 

i sin tur skapar en förståelse för omvärlden. Diskurs handlar om att kritiskt ifrågasätta 

naturligheten i det sociala (Hallgren & Johansson, 2007). Diskurser handlar om det 

sociala samspelet mellan pedagogen, organisationerna och eleverna. Däremot finns det 

gränssättare om vilka utgångspunkter som blir sanningsenliga, vilket hänvisas till makt 

som kom att belysas till viss del i studiens resultat. Det skapade en till synes intressant 

aspekt över att se vem som bestämmer till exempel normer och regler i dagens skola 

gällande elever i matematiksvårigheter.  

 

6.2 Sökmetoder och urval  

En systematisk litteraturstudie valdes eftersom de två områdena, inkludering och elever i 

matematiksvårigheter, ansågs vara diffusa i sin betydelse men även deras betydelse för 

varandra. Därför blev fokus på elever i matematiksvårigheter. Med stöd av tre 

forskningsfrågor har innehållet i forskningspublikationerna kunnat beskrivas och 

jämföras. För att skapa ett relevant resultat behövdes bestämda sökord och en användbar 

sökstrategi. Därefter användes dessa sökord i kombination med varandra, men även med 

nya sökord.  

 

Vissa av sökorden trunkerades för att få fram ordets olika böjningar i sökresultatet. Vi 

valde sedan ut en del avgränsningar, såsom att fokus låg på grundskolan årskurs 1-6 och 

att artiklarna skulle vara mellan 2008–2018. Exkluderingen av artiklar som gavs ut 

tidigare än 2008 kan dock ha bidragit till att viss relevant forskning inte kommit med i 

genomgången. I förhållande till de ramar som ges för denna studie var dock dessa 

avgränsningar nödvändiga. I de publikationer som sökningarna resulterade i granskades 

rubriker och abstrakt, vilket gjorde att en del publikationer exkluderades ur 

litteraturstudien.  

 

De valda källorna lästes därefter med noggrannhet och med syftet att finna svar såväl på 

forskningsfrågorna som de teoretiska utgångspunkterna. Utifrån databassökningar 

återfanns det tio källor som var peer-reviewed granskade. Utifrån tidigare förkunskap från 

utbildningen lades det ytterligare till sex stycken källor, ett strategiskt urval. Det gjorde 

att en källa är från 2006 valdes ut, vilket inte är anpassat efter års avgränsningarna, ansågs 

vara bidragande till den här litterära studien. Det valdes även utifrån ett nominerat urval 

ytterligare fem stycken källor. Sammanlagt gav sökningen och dess urval tjugoen stycken 

källor. Däremot är inte dessa tjugoen publikationer tillräckliga för att skapa en 

generalisering över resultatet, dock var den valda mängden data resonlig för studiens 
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tidsaspekt. Det resulterar i att studien förhållandevis tar upp en mindre del av det 

beforskade området gällande inkludering av elever i matematiksvårigheter.  

Fler sökordskombinationer hade förmodligen funnit ännu mer väsentliga publikationer 

för att skapa ett generaliserat och mer pålitligt resultat.  

 

För att skapa en tydlig forskningsöversikt menar Denscombe (2018) att forskningen bör 

vara uppmärksammad, men även skriven i klartext bland olika forskare.  Det är ett 

perspektiv som till viss del inte helt uppmärksammades vid val av innehåll i den här 

litteraturstudien, vilket kan resultera i missade synvinklar och perspektiv. Det eftersom 

att syftet till studien ännu inte har ett övertag inom ett forskningsfält i didaktik som är 

specificerat på matematik för elever i svårigheter.  

 

6.3 Vidare forskning  

Sammanfattningsvis visar den här studien att inkludering avseende elever i 

matematiksvårigheter är ett nytt forskningsfält som kräver mer uppföljning för att se 

resultat. Som tidigare nämnt är studien inte heltäckande, trots det bör innehållet ses som 

brukbart. Resultatet har tagit upp en mängd olika aspekter gällande inkludering för elever 

i SEM. Genom en empirisk studie kan ett praktiskt svar och perspektiv synliggöras i 

förhållande till den här studiens syfte och frågeställningar. Utifrån nämnda 

inkluderingskategorier vore det av intresse att undersöka vilken metod som är mest 

gynnande, vilket i så fall även lyfter studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En 

empirisk studie skulle därmed kunna ge kunskap om skolorna arbetar med att inkludera 

elever i matematiksvårigheter i ordinarie klassrum och i så fall om det finns några 

genomgående metoder som pedagogerna använder.  
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181119 

 

MAINSUBJECT.EXACT("Educational 

Practices") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Accessibility 

(for Disabled)") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Special Needs 

Students") AND noft(Sweden) 

 

 

Refereegranskat 

 

Publiceringsdatum 

2008-2018 

 

4  Goransson, Kerstin; Nilholm, Claes; Karlsson, Kristina. 

Inclusive Education in Sweden? A Critical Analysis 

International Journal of Inclusive Education Vol. 15, Iss. 

5,  (2011): 541-555. 

 

Vetenskaplig 

artikel  

ERIC 

 

181119 

 

MAINSUBJECT.EXACT("Educational 

Practices") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Special Needs 

Students") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Inclusion") 

Refereegranskat 

 

Publiceringsdatum 

2008-2018 

Elementary 

secondary 

education OR 

elementary 

education OR 

primary education  

 

 

 

39 Hansen, Janne, Hedegaard (2012) Limits to Inclusion. 

International Journal of Inclusive Education. Vol. 16, Iss, 

(2012): 89-98. DO1:10.1080/13603111003671632 

 

Hunt, Paula Frederica (2010) Salamanca Statement and IDEA 

2004: possibilities of practice for inclusive education Pages 

461-476 | Received 13 Apr 2009, Accepted 20 Jun 2009, 

Published online: 11 Nov 2010 

 

vetenskaplig 

artikel 

ERIC  

 

181119 

MAINSUBJECT.EXACT("Mathematics 

Instruction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Mathematics")  

 

AND (MAINSUBJECT.EXACT("Access 

to Education") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Special 

Education") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Inclusion"))  

Refereegranskat 

 

Publiceringsdatum 

2008-2018 

Elementary 

education OR 

elementary 

secondary 

education OR 

12 Van Ingen, Sarah; Eskelson, Samuel L.; Allsopp, David 

(2016). Evidence of the Need to Prepare Prospective Teachers 

to Engage in Mathematics Consultations. Mathematics Teacher 

Education and Development Vol. 18, Iss. 2,  (2016): 73-91. 

 

Jitendra, Asha K.; Star, Jon R. (2011). Meeting the Needs of 

Students with Learning Disabilities in Inclusive Mathematics 

Classrooms: The Role of Schema-Based Instruction on 

vetenskaplig 

artikel 

https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Goransson,+Kerstin/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Karlsson,+Kristina/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Inclusive+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Inclusive+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/International+Journal+of+Inclusive+Education/02011Y01Y01$232011$3b++Vol.+15+$285$29/15/5?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/van+Ingen,+Sarah/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Eskelson,+Samuel+L./$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Allsopp,+David/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Mathematics+Teacher+Education+and+Development/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Mathematics+Teacher+Education+and+Development/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Mathematics+Teacher+Education+and+Development/02016Y01Y01$232016$3b++Vol.+18+$282$29/18/2?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Jitendra,+Asha+K./$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Star,+Jon+R./$N?accountid=14827
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AND MAINSUBJECT.EXACT("Special 

Needs Students") 

 

 

Grade 6 OR 

Grade 1 OR 

Grade 4 OR 

primary education 

OR Grade 2  

 

 

 

Mathematical Problem-Solving. Theory Into Practice Vol. 50, 

Iss. 1,  (2011): 12-19. 

 

Radford, Julie; Blatchford, Peter; Webster, Rob (2011). 

Opening Up and Closing Down: How Teachers and TAs 

Manage Turn-Taking, Topic and Repair in Mathematics 

Lessons. Learning and Instruction Vol. 21, Iss. 5,  (Oct 2011): 

625-635.DOI:10.1016/j.learninstruc.2011.01.004 

 

Wiebe Berry, Ruth A.; Kim, Namsook (2008). Exploring 

Teacher Talk during Mathematics Instruction in an Inclusion 

Classroom. Journal of Educational Research Vol. 101, Iss. 

6,  (Jul 2008 - Aug 2008): 363-378 

 

 

 

 

ERIC 

 

181119 

 

au(Kerstin Göransson) AND au(Claes 

Nilholm) 

 

Refereegranskat 

 

Publiceringsdatum 

2008-01-01-2019-

11-19 

 

 

8 Nilholm, Claes; Göransson, Kerstin (2017). What Is Meant by 

Inclusion? An Analysis of European and North American 

Journal Articles with High Impact. European Journal of 

Special Needs Education Vol. 32, Iss. 3,  (2017): 437-

451.DOI:10.1080/08856257.2017.1295638 

 

 

 

 

vetenskaplig 

artikel 

ERIC  

 

181120 

 

au(Claes Nilholm) 

Elementary secondary education OR 

elementary education OR grade 5 OR 

grade 6 OR primary education  

 

 

 

 

 

Refereegranskat 

 

Publiceringsdatum 

2008-01-01-2019-

11-20 

6 Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes (2014). Promoting 

Inclusion? "Inclusive" and Effective Head Teachers' 

Descriptions of Their Work European Journal of Special 

Needs Education Vol. 29, Iss. 1,  (2014): 74-

90.DOI:10.1080/08856257.2013.849845 

 

Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes (2013). Making Schools 

Inclusive? Educational Leaders' Views on How to Work with 

Children in Need of Special Support International Journal of 

vetenskaplig 

artikel 

https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theory+Into+Practice/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theory+Into+Practice/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Theory+Into+Practice/02011Y01Y01$232011$3b++Vol.+50+$281$29/50/1?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Radford,+Julie/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Blatchford,+Peter/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Webster,+Rob/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Learning+and+Instruction/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Learning+and+Instruction/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Wiebe+Berry,+Ruth+A./$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Kim,+Namsook/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Educational+Research/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Educational+Research/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Journal+of+Educational+Research/02008Y07Y01$23Jul+2008+-+Aug+2008$3b++Vol.+101+$286$29/101/6?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/G$f6ransson,+Kerstin/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/European+Journal+of+Special+Needs+Education/02017Y01Y01$232017$3b++Vol.+32+$283$29/32/3?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Lindqvist,+Gunilla/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/European+Journal+of+Special+Needs+Education/02014Y01Y01$232014$3b++Vol.+29+$281$29/29/1?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Lindqvist,+Gunilla/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Inclusive+Education/$N?accountid=14827
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Inclusive Education,  Vol. 17, Iss. 1, 

(2013).DOI:10.1080/13603116.2011.580466  

 

 

https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Inclusive+Education/$N?accountid=14827
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Bilaga 2 Utvald litteratur      

Titel & Författare Teori Nyckelbegrepp Karaktäristiska drag Metod/Data Urval 

Graham, L.J. & Jahnukainen, M. (2011). Wherefore 

are thou, inclusion? Analysing the development of 

inclusive education in New South Wales, Alberta and 

Finland. Journal of education policy 26(2), 263- 288. 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inclusion 

 

Special education 

Hur inkludering har 

förändrat utbildningspolicy, 

skolstrukturer och 

pedagogiska metoder. 

Vetenskaplig 

artikel 

Nominerat urval 

Göransson, Kerstin; Nilholm, Claes; Karlsson, 

Kristina. Inclusive Education in Sweden? A Critical 

Analysis International Journal of Inclusive Education 

Vol. 15, Iss. 5,  (2011): 541-555. 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inclusive practices 

 

Special needs 

education 

 

Inclusion 

 

Undersökning gällande 

SEN-elever avseende 

inkludering på kommunal 

och nationell nivå berörande 

skolan. Skapar tre 

identifierande teman för 

inkludering 

Litteraturstudie/

Vetenskaplig 

artikel 

 

Sökschema 

 

Hansen, Janne Hedegaard. (2012) Limits to Inclusion. 

International Journal of Inclusive Education  Vol. 16, 

Iss. 1, (2012): 89-

98.DOI:10.1080/13603111003671632 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inclusive education 

 

Special education 

needs  

Beskriver om hur 

inkludering är en ständig 

process i skolan, men att det 

är svårt att inkludera utan att 

exkludera elever.  

Vetenskaplig 

artikel 

Sökschema 

Hunt, Frederica Paula (2011) Salamanca Statement and 

IDEA 2004: possibilities of practice for inclusive 

education, International Journal of Inclusive 

Education, 15:4, 461-476, DOI: 

10.1080/13603110903131713  

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inclusive education 

 

Special education 

needs 

En beskrivning över 

Salamancadeklarationen och 

vikten av inkludering i 

skolan. Belyser även 

möjligheter och skillnader 

mellan att främja samt 

hämma elevers lärande.   

 Vetenskaplig 

artikel 

Sökschema 

Jitendra, Asha K.; Star, Jon R. (2011). Meeting the 

Needs of Students with Learning Disabilities in 

Inclusive Mathematics Classrooms: The Role of 

Schema-Based Instruction on Mathematical Problem-

Schematiska 

instruktioner  

 

Kognitiva perspektiv 

Inclusive mathematic 

classrooms 

 

Learning disabilities 

Vikten av att använda sig av 

ett gemensamt matematiskt 

språk. Svårigheter för elever 

i matematiksvårigheter 

Vetenskaplig 

artikel 

Sökschema 

https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Karlsson,+Kristina/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Karlsson,+Kristina/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Inclusive+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Inclusive+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/International+Journal+of+Inclusive+Education/02011Y01Y01$232011$3b++Vol.+15+$285$29/15/5?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Hansen,+Janne+Hedegaard/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/International+Journal+of+Inclusive+Education/02012Y01Y01$232012$3b++Vol.+16+$281$29/16/1?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/International+Journal+of+Inclusive+Education/02012Y01Y01$232012$3b++Vol.+16+$281$29/16/1?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Jitendra,+Asha+K./$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Star,+Jon+R./$N?accountid=14827
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Solving. Theory Into Practice Vol. 50, Iss. 1,  (2011): 

12-19. 

 

 

angående läs uppgifter och 

dess begrepp 

Kotte, Elaine (2017). Inkluderande undervisning: 

lärares uppfattningar om lektionsplanering och 

lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv. 

Diss. Malmö: Malmö högskola, 2017  

 

Pragmatiska 

perspektivet 

 

Fyra övriga 

teoriinriktningar: 

biestas dimensioner i 

undervisning, Uljens 

skoldidaktiska 

teoretiska modell, 

Hedegaard-Sorensens 

processdidaktiska 

perspektiv 

Inclusive education Pedagogens uppfattningar 

om undervisningens olika 

metoder samt upplägg, med 

elevinkluderande som 

perspektiv.   

Vetenskaplig 

artikel 

Nominerat urval 

Lindahl, Andreas (2015). Matematiksvårigheter. 

Falköping: Lärcenter  

 

 

Kognitivt perspektivet 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Matematiksvårigheter Hur uppkommer 

matematiksvårigheter och 

vilka påverkande faktorer 

finns? Hur ska pedagogen 

bemöta dessa elever.  

Empirisk studie Nominerat urval 

Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes (2014). Promoting 

Inclusion? "Inclusive" and Effective Head Teachers' 

Descriptions of Their Work European Journal of 

Special Needs Education Vol. 29, Iss. 1,  (2014): 74-

90.DOI:10.1080/08856257.2013.849845.  

 

 

Sociokulturellt 

perspektiv med 

huvudsak i relationellt 

perspektiv  

Inclusion  Intervju om hur utvalda 

lärare arbetar med ett 

inkluderande klassrum. Hur 

dessa lärare väljer att 

benämna begreppet 

inkludering och arbetet med 

samarbete mellan 

skolresurser.  

Vetenskaplig 

artikel  

Sökschema 

Lindqvist, Gunilla; Nilholm, Claes. Making Schools 

Inclusive? Educational Leaders' Views on How to 

Work with Children in Need of Special Support 

International Journal of Inclusive Education,  Vol. 17, 

Iss. 1, (2013).DOI:10.1080/13603116.2011.580466.  

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inclusive education  

 

Special needs 

Hur arbetar man för att 

skapa en inkluderande skola, 

samt hur hjälper man elever 

som är i behov av speciellt 

stöd ur pedagogernas 

synvinkel? 

Empirisk studie Sökschema 

https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theory+Into+Practice/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theory+Into+Practice/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Lindqvist,+Gunilla/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/European+Journal+of+Special+Needs+Education/02014Y01Y01$232014$3b++Vol.+29+$281$29/29/1?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Lindqvist,+Gunilla/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Inclusive+Education/$N?accountid=14827
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Nilholm, Claes (2006)Inkludering av elever “i behov 

av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi? I 

Forskning i fokus nr 28. Myndigheten för 

skolutveckling.  

 

Kompensatoriska samt 

kritiska perspektivet  

Inkludering Hur begreppet inkludering 

definieras och hur det ses ur 

olika perspektiv. 

Vetenskaplig 

artikel 

Strategiskt urval 

Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin (2013). 

Inkluderande undervisning: vad kan man lära av 

forskningen. Härnösand: Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inkludering 

 

Inkluderande 

undervisning 

Hur inkludering definieras 

och hur man som pedagog 

och skola skapar en 

inkluderande 

undervisningsmiljö 

Sammanställ-

ning av 

forsknings-

resultat  

Strategiskt urval 

Nilholm, Claes; Göransson, Kerstin (2017). What Is 

Meant by Inclusion? An Analysis of European and 

North American Journal Articles with High Impact. 

European Journal of Special Needs Education Vol. 32, 

Iss. 3,  (2017): 437-

451.DOI:10.1080/08856257.2017.1295638.  

Sociokulturellt 

perspektiv  

Inclusion En analys om inkludering I 

Europeiska och 

Nordamerikanska tidningar 

med högt inflytande. 

Försöker finna artiklarnas 

teoretiska utgångspunkter 

Empirisk studie Sökschema 

Radford, Julie; Blatchford, Peter; Webster, Rob (2011). 

Opening Up and Closing Down: How Teachers and 

TAs Manage Turn-Taking, Topic and Repair in 

Mathematics Lessons. Learning and Instruction Vol. 

21, Iss. 5,  (Oct 2011): 625-

635.DOI:10.1016/j.learninstruc.2011.01.004.  

 

 

Sociokulturellt med till 

viss del diskurs 

perspektiv 

Mathematics 

 

Inclusive teaching 

 

SEN-students 

Elever I SEN och dess 

påverkan beroende på 

pedagog. 

Empirisk studie Sökschema 

Roos, Helena (2015). Inclusion in mathematics in 

primary school: what can it be? Lic.-avh. Växjö: 

Linnéuniversitetet   

 

Sociokulturellt 

perspektiv  

 

 

Inclusion 

 

Mathematics 

 

SEM 

Hur eleven kan inkluderas i 

matematik med hjälp av 

olika teoretiska koncept  

Diskursanalys/ 

Intervjutranskri

pt  

Nominerat urval 

Roos, Helena (2017). Diversity in an inclusive 

mathematics classroom: A student perspective. In: T. 

Dooley & G. Gueudet (ed.), Proceeding of the tenth 

congress of the European society for research in 

mathematics education, Dublin, (CERME10, February 

1-5, 2017) (pp. 1533-1560). Dublin, Ireland: European 

Society for Research in Mathematics Education.  

Diskursperspektiv  Inclusion 

 

Acess to mathematics  

 

Hur begreppet inkluderande 

klassrum definieras och om 

man som pedagog kan möta 

alla sorters elever i ett 

inkluderande klassrum.   

Vetenskaplig 

artikel 

Strategiskt urval  

https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nilholm,+Claes/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/G$f6ransson,+Kerstin/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/European+Journal+of+Special+Needs+Education/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/European+Journal+of+Special+Needs+Education/02017Y01Y01$232017$3b++Vol.+32+$283$29/32/3?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Radford,+Julie/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Blatchford,+Peter/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Webster,+Rob/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Learning+and+Instruction/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Learning+and+Instruction/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Learning+and+Instruction/02011Y10Y01$23Oct+2011$3b++Vol.+21+$285$29/21/5?accountid=14827
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Roos, Helena (2018). Connections between situations 

and connections of content – a support for recognition 

of similarities in mathematics [Elektronisk resurs] 

Conexiones entre situaciones y conexiones de 

contenido – Un apoyo para el reconocimiento de 

similaridades en matemáticas. 3:18, 22-30  

 

 

Sociokulturellt 

perspektiv  

Inclusion 

 

Special education 

needs 

 

Mathematics  

Behandlar pedagogens 

medvetenhet I förhållande 

till att inkludera elever i 

matematiska svårigheter. 

Vetenskaplig 

artikel 

Strategiskt urval 

Roos, Helena & Gadler, Ulla (2018). Kompetensens 

betydelse i det didaktiska mötet I pedagogisk forskning 

i Sverige årg 23 NR 3-4 2018. Linnéuniversitetet, 

Växjö. 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inkludering 

 

Matematik 

Vikten av att skapa en 

inkluderande undervisning 

och olika 

inkluderingskategorier. 

Vetenskaplig 

artikel 

Strategiskt urval 

Roos, Helena & Ljungblad, Ann-Louise (2018). 

Inkludering och delaktighet – lärande i matematik (åk 

1-3). Skolverket 

 

 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

 

Till viss del kognitivt  

Inkludering 

 

Matematik 

Visar perspektiv på 

inkludering och 

matematiksvårigheter 

Empirisk studie Nominerat urval 

Roos, Helena (2016) Inkludering i matematik – vad 

kan det vara? I Nämnaren (2016:1) Göteborgs 

Universitet: Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning.  

 

 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Inkludering  

 

Matematik  

Sammanfattning på tidigare 

avhandling. 

Vetenskaplig 

artikel  

Strategiskt urval 

Van Ingen, Sarah; Eskelson, Samuel L.; Allsopp, 

David (2016). Evidence of the Need to Prepare 

Prospective Teachers to Engage in Mathematics 

Consultations.  Mathematics Teacher Education and 

Development Vol. 18, Iss. 2,  (2016): 73-91.  

 

 

Sociokulturellt 

perspektiv  

Mathematical 

practices 

 

Inclusion 

 

Special education 

Förklaring av inkludering 

och SEN-elever. Hur dessa 

inkluderas I skolan och vad 

som krävs av en pedagog i 

undervisningen.  

Empirisk studie Sökschema 
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