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Titel 
Inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter- en intervjustudie av 

matematiklärares resonemang och uttryck 

 

English title 
Inclusive learning environment for students in mathematical difficulties - An interview 

study of maths teachers’ reasoning and expressions 

 

Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring och ger 

uttryck för inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. Fokus i studien 

ligger på att undersöka hur lärare resonerar kring matematiksvårigheter, vad 

inkluderande lärmiljö innebär för matematikläraren samt hur matematikläraren skapar 

inkluderande lärmiljöer. 

 

Relationellt perspektiv och individperspektiv används som teoretisk analysram. 

Relationellt perspektiv innebär att svårigheten uppstår i mötet mellan elev och 

omgivning. Det innebär att arbetet blir att anpassa omgivningen för att förbättra elevens 

förutsättningar. Ett relationellt perspektiv innebär vidare att lösningarna är långsiktiga. 

Eleven beskrivs vara i en svårighet. Ett individperspektiv utgår från att eleven är bärare 

av en svårighet på grund av exempelvis en diagnos eller svåra hemförhållanden. Arbetet 

här innebär att påverka elevens situation genom till exempel medicinering eller särskild 

undervisningsgrupp. Lösningarna i detta perspektiv tar inte hänsyn till lärmiljön. Eleven 

beskrivs vara med en svårighet. I studien används dessa perspektiv för att tolka det 

lärarna uttrycker för att se om deras resonemang kan upplevas vara relationella eller ha 

ett individperspektiv. 

 

Studien har en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom 

intervjuer med matematiklärare på lågstadiet. Intervjutypen som användes var den 

semistrukturerade. Utifrån denna typ skapades en intervjuguide där frågor grupperades 

efter studiens frågeställningar. Intervjuerna föregicks av ett missivbrev som lämnades ut 

till rektorer vid fyra skolor. I dessa missivbrev framkom det hur studien har tagit hänsyn 

till de fyra forskningsetiska principerna.  

 

Studiens resultat visar att lärare kan uppfattas vara kategoriska i sina åtgärder. Lärarna 

kan uppfattas relationella i hur de uttrycker sig kring inkluderande lärmiljö. Lärarna 

tycks ha en vilja att vara relationella men att det inte alltid syns i deras utförande. 

Resultatet visar vidare att lärare har svårt att veta vad matematiksvårigheter är eller hur 

det identifieras. Däremot har de hade generellt god kunskap om lärmiljöer. Den 

gemensamma definitionen på inkluderande lärmiljö var för lärare att alla elever ska 

kunna delta. När lärare resonerar kring arbetet för att alla elever ska kunna delta skiljer 

sig svaren åt. I resultatet presenteras att lärare kan behöva fortbildning i metoder för att 

arbeta inkluderande och hur de kan reflektera över sin undervisning. Gemensamt för 

samtliga lärare visade sig vara att de reflekterade över den pedagogiska lärmiljön medan 

den sociala och den pedagogiska lärmiljön inte nämndes i lika stor utsträckning. Detta 

kan för speciallärare och specialpedagoger tyda på ett viktigt arbetsområde att arbeta 

med på skolor, att stötta lärare i att se till hela lärmiljön för att arbeta främjande och 

förebyggande kring matematiksvårigheter.  
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1 Inledning 
Var tionde elev gick 2018 ut grundskolan med F i betyg i matematik. Betyget F innebär 

ej godkänt betyg (Skolverket 2018b). Endast svenska som andraspråk hade högre andel 

med F som slutbetyg. I övriga ämnen var det mellan 2-8 % som hade F som slutbetyg 

(ibid.). Vad detta beror på kan man spekulera i. Klart står att det är många som får betyg 

F vid grundskolans slut.  

 

Matematiklyftets syfte var att förändra och förbättra matematikundervisningen genom 

att fortbilda matematiklärare och sedermera öka måluppfyllelsen 

(Utbildningsdepartementet 2012). Matematikundervisningens utformning hade under en 

tid gått mot färre lärarledda lektioner till en kortare genomgång och eget arbete utan 

tillräcklig återkoppling mellan lärare och elev. Den ändrade undervisningsformen har 

bidragit till sämre kunskapsresultat (ibid.).  

 

Pedagogisk lärmiljö är en väsentlig del av en inkluderande lärmiljö. Pedagogiska och 

didaktiska frågor kring matematik och dess undervisning är relevant att synliggöra för 

att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever. I examensordning för 

speciallärarexamen och specialpedagogexamen står det snarlika formuleringarna om 

vad som förväntas av professionen kring elevers lärmiljö. I examensordningen för 

specialpedagoger kan man läsa: 

 
För specialpedagogexamen skall studenten – visa förmåga att kritiskt och självständigt 

identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer,...  
 

( SFS 2017:1111 2017, s. 5) 
För speciallärare kan följande läsas i deras examensordning: 

 
För speciallärarexamen ska studenten – visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter 

i olika lärmiljöer,... 
( SFS 2017:1111, 2017, s. 3) 

 

I båda dessa går det att se att vikt läggs vid elevers lärmiljö och specialpedagogen och 

speciallärarens roll i att arbeta med att förbättra elevernas lärmiljö. Ett sådant 

förbättringsarbete bör rimligtvis även inkludera lärare då det innefattar ledning och 

stimulans som skolan ska arbeta med enligt 3 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2010:800). 

Det är därför intressant att undersöka lärares förståelse av lärmiljö och hur de arbetar 

inkluderande. Med tanke på detta samt hur uppmärksammat just matematiken ofta blir i 

svensk skola och medier är det inriktningen denna studie har.  

 

Nyttan med studien är att öka förståelsen för vikten av en god lärmiljö och ett 

inkluderande arbetssätt och att det i förlängningen leder till högre måluppfyllelse. 

Utöver detta är målet även att specialpedagoger och speciallärare ska få insikt i vad 

lärare behöver handledning och stöttning i. 

 

Ett potentiellt problem verkar vara att sambandet mellan inkluderande lärmiljö och 

måluppfyllelse i matematik inte har undersökts utifrån ett lärarperspektiv. Vi har 

identifierat mycket forskning om matematik, lärmiljö och inkludering. I detta kommer 

det fram vad matematiksvårigheter kan vara, vad som ingår i en lärmiljö samt hur man 

kan arbeta med inkludering. Däremot har det inte hittats någon forskning kring 
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matematik och inkluderande lärmiljö ur ett lärarperspektiv. Detta är ingången i denna 

studie. 

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring 

och ger uttryck för inkluderande lärmiljöer för elever i matematiksvårigheter. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur resonerar undervisande matematiklärare kring elever i matematiksvårigheter? 

 

2. Vad innebär inkluderande lärmiljö för matematikläraren? 

 

3. Hur skapar matematiklärare inkluderande lärmiljöer för elever i matematiksvårigheter 

för att göra matematiken tillgänglig?  

 

 

3 Bakgrund  och tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer bakgrund och tidigare forskning presenteras. Avsnitten är 

Matematiksvårigheter, Inkludering, Lärmiljö samt Inkluderande lärmiljöer. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) använder begreppet tillgänglig lärmiljö 

medan vi i detta arbete använder begreppet Inkluderande lärmiljö. I slutet finns en 

avslutande sammanfattning av de viktigaste återkommande begreppen. I avsnittet 

förekommer det äldre litteratur. I denna kan författarna beskriva elever med behov av 

särskilt stöd. Det är medvetet val att inte ändra deras ord till elever i behov. Detta för att 

inte ändra eller misstolka författarnas intentioner.  

 

 

3.1 Matematiksvårigheter 

 

Lunde (2011) skriver att det finns flera uppfattningar kring vad som skulle kunna 

innefattas i begreppet matematiksvårigheter. Samhället och skolans ändrade 

förväntningar på elevers matematikkunskaper har lett till en annan syn på svårigheter. 

Dessa ändrade förväntningar har lett till att oro eller svårigheter bedöms annorlunda 

idag än tidigare men också annorlunda beroende på vilken kontext eleven bedöms i. En 

annan uppfattning är vilka personer det är som anser att eleven är i svårigheter. Det 

skulle kunna vara flera aktörer som till exempel föräldrar eller skola. Uppfattningarna 

mellan dessa aktörer kan se annorlunda ut. Ytterligare en aspekt kan vara de 

förväntningar som finns på matematikämnet, hur traditionell undervisning har sett ut 

gentemot hur eleven ska tillämpa matematik i olika situationer. För Lundberg och 

Sterner (2009) kan matematiksvårigheter ses som ett begrepp som innebär svårigheter i 

att nå kunskapskraven i matematik.  

 

Lunde (2011) använder sig av fyra begrepp för att kategorisera matematiksvårigheters 

uppkomst. 
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1. Medicinsk/neurologisk förklaring vilket innebär att matematiksvårigheter skulle 

ha uppkommit på grund av biologiska orsaker såsom ärftlighet och hjärnans 

utveckling. Mer forskning inom detta område behövs då många andra faktorer 

kan påverka matematiksvårigheter.  

2. Kognitiv (psykologisk) förklaring innebär att yttre faktorer skulle påverka 

elevens inre tänkande genom koncentrationssvårigheter, motivation eller brist på 

den, inställning till matematikämnet eller förståelsen för vilka processer som 

krävs för att lösa uppgifter. Olika kognitiva funktioner krävs beroende på vilket 

område inom matematiken som arbetas med.  

3. Didaktisk förklaring innebär att undervisningen kan ha varit bristfällig, ensidig 

eller felaktig.  

4. Sociologisk förklaring som innebär att miljöfaktorer som till exempel 

socioekonomisk bakgrund skulle påverka sättet barnet behandlas på som i sin tur 

skulle ge matematiksvårigheter. För att behärska matematiken finns tre faktorer 

som påverkar. Faktorerna är språk, social situation samt kulturell bakgrund. 

Elevernas miljö skulle på så sätt påverka om matematiksvårighet uppstod.  

 

Forskare använder ofta dessa kategorier, även om de inte alltid är överens om exakta 

definitioner. Det förekommer också olika kombinationer av faktorerna för att förklara 

att matematiksvårigheter uppstår (Lunde 2011). Jess, Skott och Hansen (2011) skriver 

om faktorer i miljön som påverkar om en elev hamnar i matematiksvårigheter eller ej. 

Dessa faktorer är kulturella och sociala, innehåll och utformning av 

matematikundervisningen samt förväntningar som eleven möts av. Faktorerna har en 

väsentlig betydelse i om en elev hamnar i matematiksvårigheter eller ej.  

 

Gersten, Clarke och Mazzocco (2007) skriver om skillnaderna i termerna matematisk 

funktionsnedsättning, matematiska inlärningssvårigheter och matematiska svårigheter. 

De två första termerna skulle indikera på en biologisk orsak till svårigheterna i 

matematik. Den tredje termen har sina orsaker kring andra faktorer. Författarna 

likställer matematisk funktionsnedsättning och matematiska inlärningssvårigheter med 

varandra utifrån biologisk grund. Kvar blir då att jämföra matematisk 

funktionsnedsättning med matematiksvårigheter. I gruppen matematiksvårigheter finns 

det betydligt fler elever. Det är till exempel elever som presterar lågt på 

matematiktester. Gersten, Clarke och Mazzocco (ibid.) skriver att forskare är överens 

om att elever i gruppen matematiksvårigheter inte nödvändigtvis har en matematisk 

funktionsnedsättning. Det som skiljer grupperna åt är den biologiska faktorn.  

 

Generella och specifika matematiksvårigheter brukar särskiljas (Adler 2007). Elever 

med generella matematiksvårigheter har ofta problem med lärandet i andra ämnen 

också. Prestationerna skiljer sig inte så mycket åt varken i olika dagar eller olika ämnen. 

Allmänt sett så behöver eleverna längre tid på sig att tillgodogöra sig kunskaper. 

Generella matematiksvårigheter kan också uppstå genom bristfällig undervisning. När 

eleven får kunskapsluckor på grund av undervisningens brister kan det påverka 

motivationen och självkänslan som i sin tur påverkar elevens bild av sig som 

misslyckad. Det i sin tur leder till negativa känslor för matematik (ibid.). Enligt Lunde 

(2011) är taluppfattning avgörande för att utveckla god färdighet och förståelse i 

matematik. Elever som inte har en god taluppfattning riskerar att hamna i svårigheter. 

En svag taluppfattning kan vara ett tecken på att en elev är i matematiksvårigheter.   

 

Om en elev inte har andra svårigheter och har fått en god undervisning men trots detta 

har svårigheter med att räkna så skulle den eleven kunna inrymmas inom begreppet 
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specifika svårigheter (Lundberg & Sterner 2009). Specifika matematiksvårigheter, eller 

dyskalkyli, har ingen tydlig definition då forskare fortfarande är oeniga (Butterworth & 

Yeo 2010). Forskning kring dyskalkyli har inte kommit lika långt som forskning kring 

till exempel dyslexi. Forskarna är oense om hur dyskalkyli ska diagnostiseras då många 

faktorer kan påverka matematiksvårigheter (ibid.). Däremot är forskarna eniga “...om att 

barn med dyskalkyli har svårigheter att lära sig, och minnas, talfakta samt att utföra 

matematiska operationer” (Butterworth & Yeo 2010, s. 9).  

 

Planeringsförmåga är ett område där elever med dyskalkyli kan få svårt (Ahlberg 2001). 

Eleverna kan till exempel ha svårt att minnas information som är viktig vid 

problemlösning. En annan svårighet kan vara att läsa av klockan. Den logiska förmågan 

kan vara påverkad vilket ger eleven svårigheter med logik och rimlighet. Elever med 

specifika matematiksvårigheter använder ofta enklare strategier vid räkning till exempel 

genom att räkna på fingrarna långt upp i åldrarna (ibid.). Undersökningar som har gjorts 

visade att dyskalkyli kan vara ärftligt och att det kan bero på en biologisk orsak 

(Butterworth & Yeo 2010).  

 

 

3.2 Inkludering 

 

I 3 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att “alla barn och elever i samtliga 

skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

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

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. I Skolverket (2014a) 

förtydligas detta genom att säga att bestämmelsen innebär att skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag och att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. 

Vidare ska en elev ges stöd för att så långt som möjligt motverka konsekvenserna av 

funktionsnedsättningen.  

 

En förstärkning har gjorts i skollagen om garanti för tidiga insatser (SFS 2010:800). 

Garantin innebär att elever i förskoleklass, lågstadiet samt mellanstadiet ska kartläggas 

av lärarna. Om det finns indikationer på att elever riskerar att inte nå målen måste 

insatser skyndsamt sättas in. Skolverket (2019b) genomför fortbildning och lämnar ut 

information om vad detta innebär. Som ett led i detta presenterar de en triangel över 

förhållandet mellan särskilt stöd, extra anpassningar och ledning och stimulans (se figur 

1).  

 

Figur 1 visar hur ledning och stimulans är basen och att genom genomtänkt och 

välplanerad undervisning med ledning och stimulans minskar extra anpassningar och 

särskilt stöd. Relationen mellan trianglarna visar hur den högra använder sig mer av 

ledning och stimulans medan den vänstra triangeln har ett mindre fokus. Skillnaden som 

trianglarna vill illustrera är hur mer fokus på ledning och stimulans leder till färre antal 

individer som är i behov av särskilt stöd. Den högra triangeln är samtidigt den som är 

den mest önskvärda. 

 

 Extra anpassningar är det som lärare ger till elever som är i behov av annat än det som 

tillgodoses genom ledning och stimulans (Skolverket 2014b). Ledning och stimulans är 

vidare ett begrepp som Nilholm och Göransson (2013) skriver är karakteristiska med ett 

inkluderande förhållningssätt. De beskriver vidare hur mycket av språkbruket och 

innehållet i skolans styrdokument som  kan sägas vara inkluderande. Detta kan jämföras 
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med Specialpedagogiska skolmyndighetens, fortsättningsvis SPSM, liknande triangel 

(figur 2) där begreppet tillgänglig lärmiljö används istället för ledning och stimulans.  

 

 

Figur 1. (Skolverket 2019b)        Figur 2. (SPSM 2018)                

               

Figur 1 och 2 visar att det finns en likhet i hur trianglarna kan tolkas. Skillnaden mellan 

figurerna är vilka begrepp som används för att beskriva basen i trianglarna det vill säga 

ledning och stimulans samt tillgänglig lärmiljö. Dessa begrepp kan likställas med 

varandra.  SPSM (2019) har på sin hemsida beskrivningar av begreppen inkludering och 

tillgänglighet. Tillgänglighet är här ett större begrepp där inkludering ingår. Inkludering 

beskrivs som rätten till delaktighet ur ett demokratiskt perspektiv medan tillgänglighet 

handlar om alla elevers rätt att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön (ibid.).  

 

Det finns många definitioner på begreppet inkludering. Enligt Lundqvist (2018) är den 

gemensamma faktorn i alla definitioner av inkludering att det innefattar mer än 

placering i samma lärmiljö. Det handlar om att värdesätta olikheterna, lärande och 

social gemenskap för eleverna, både för elever med och utan funktionsnedsättning och 

för elever i behov av särskilt stöd. Lundqvist (2018) skriver vidare att begreppet 

inkluderande undervisning används när inkludering diskuteras i kombination med 

utbildning.  

 

Nilholm och Göransson (2013) skriver att begreppet inkludering ibland felaktigt 

används för att prata om elever i situationer som enligt dom är tydligt segregerade. De 

presenterar tre olika definitioner av ordet inkludering; den gemenskapsorienterade, den 

individorienterade och den placeringsorienterade. Den gemenskapsorienterade 

definitionen innebär att alla ska känna sig delaktiga och att det finns ett skolsystem som 

har ansvar för alla elever. Det ska inte finnas några miljöer där elever är segregerade. 

Gemenskapen skapas där olikheter ses som en styrka och en tillgång. Elever ska känna 

sig pedagogiskt delaktiga men också socialt. Denna definition är den som ofta lyfts fram 

som den önskvärda och en form av ideal. De andra definitionerna används också men 

som de presenteras fungerar inte de som ensamma definitioner då de saknar viktiga 

aspekter. Den individorienterade definitionen handlar om hur den enskilda eleven 

upplever sin skoldag. Det vill säga trivs eleven i skolan, har goda sociala relationer och 

når målen. Denna definition säger dock inte något om att eleven samtidigt befinner sig i 

ett klassrum med katederundervisning där kanske gemenskap och samarbete inte finns. 

Den placeringsorienterade definitionen handlar om var eleven fysiskt befinner sig. Här 

kan definitionen betyda att eleven i svårigheter befinner sig i klassrummet och därmed 

är inkluderad på grund av att den fysiskt är med sin klass. Definitionen är svår då 

forskare är överens om att det handlar om mer än var eleven befinner sig. Nilholm och 

Göransson (2013) menar att dessa tre definitioner kan ses som underordnade och 

överordnande av varandra. Den gemenskapsorienterade är överordnad den 

individorienterade som i sin tur är överordnade den placeringsorienterade. 
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Ahlberg (2013) skriver om inkludering och vad det skulle kunna innebära för svensk 

skola. Begreppet inkludering skulle kunna tolkas som att det är skolans uppgift att 

organisera undervisning utifrån att alla barn är olika. Det är skolan som ska göra de 

förändringar som krävs för att alla barn ska passa in. Vidare skriver författaren att det 

tydligt syns i styrdokumenten åt vilket håll skolan ska gå mot när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd, det vill säga mot en inkludering.  

 

Inkludering, enligt Persson och  Persson (2016), uppfattas generellt som ett område som 

hör till specialpedagogik trots att inkludering enligt författarna handlar om något som i 

vanlig pedagogik borde vara självklart. Genom att inkludering är förknippat med 

specialpedagogik finns en risk att det bortses från i den vanliga pedagogiken. 

 

Roos (2015) skriver i sin studie att inkludering är ett komplext begrepp. Inkludering 

skulle kunna definieras som att stimulera alla elever, bemöta skillnader som finns samt 

utforma en undervisning som ger ett meningsfullt deltagande i undervisning. Studien 

kring inkludering i matematik gjordes bland annat i syfte att bidra till ökad kunskap och 

insikt inom inkludering av SEM-elever i matematikundervisningen i grundskolan. 

Förkortningen SEM står för special educational needs in mathematics. Studien gjordes 

utifrån ett lärarperspektiv i Sverige.  

 

Roos (2015) analys av datan gav tre begrepp av inkludering. Det första begreppet är 

dynamisk inkludering som innebär att organisation är i fokus. Exempel på dynamisk 

inkludering var intensivundervisning, eleverna befann sig både inne i och utanför 

klassrummet och att lärarna lyssnade på vad eleverna tyckte. Det andra begreppet är 

innehållsinkludering. Där är matematik och matematikdidaktik i fokus. Det kan vara 

vilka representationer som bäst ska användas, vilken strategi ska läras ut för att kunna 

generalisera matematiken. Det kunde också vara didaktiska diskussioner i matematik 

eller att lära SEM-eleverna att känna igen innehållet i matematiken som var lika i 

klassrummet och hos specialläraren.  Det tredje begreppet är deltagande inkludering. 

Där är eleven i fokus. Det kan handla om till exempel att läraren är lyhörd för vad 

eleven har att säga, elevernas deltagande samt självförtroende och självkänsla hos 

eleven.  

 

Slutsatserna som Roos (2015) drar är att matematikläraren och specialläraren i 

matematik måste vara medvetna om dynamisk, deltagande och innehållsinkludering då 

dessa hänger ihop. Det är även viktigt med ett fungerande samarbete kring SEM-

eleverna och matematikundervisning. Den viktigaste aspekten som lyfts fram är vikten 

av att lyssna på eleven.   

 

 

3.3 Lärmiljö 

 

Lärmiljö är hela miljön och sammanhanget som en elev vistas i under en skoldag 

(SPSM 2017). En god lärmiljö krävs om alla elever ska kunna delta i lärande. 

Värdegrund och attityder är avgörande faktorer i mötet med vår omgivning (ibid.). 

SPSM (2018) har skrivit om lärmiljöer. Lärmiljöer kan vara social, pedagogisk och 

fysisk. Med social lärmiljö menas delaktighet och gemenskap mellan barn, elever och 

vuxna. Här inkluderas samverkan med hemmet samt normkritik och attityder. Den 

pedagogiska miljön handlar om undervisningens utformning för att alla elever ska 

tillgodogöra sig den. Detta exemplifieras genom pedagogiska strategier, lärverktyg, 

arbetslag och digitalt lärande med mera. Den fysiska miljön handlar om den miljö som 
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skapas i något som ger en rumslighet (skolgård, klassrum, matsal). Det gäller både 

inomhus och utomhus för att ge barn det stöd de behöver. Här kan bland annat 

ljudmiljön, utemiljön och den visuella miljön finnas med (ibid.). En viktig distinktion 

som Skolverket (2019a) gör är att påpeka att det är verksamheten som skapar 

lärmiljöerna.  

 

Att bygga goda relationer är viktigt för att öka lärandet som pågår. Lärandet är 

ansträngande. Det krävs självförtroende för att våga be om hjälp, göra misstag, prova 

fler gånger och känsla av att eleven kan och inte känner sig dum. En positiv relation 

mellan elev och lärare bidrar till att skapa det förtroendet. Studier har visat att positiva 

relationer mellan lärare och elever i tidiga skolår har gett varaktiga fördelar tack vare 

förtroende och tillgivenhet (Hattie & Yates 2014).   

 

Enligt Skolverket (2018a) är det många skolor som tillhandahåller digitala verktyg till 

sina elever. Tillgången varierar mellan skolor och åldrar på eleverna. Detta kan bidra till 

att likvärdigheten mellan skolorna minskar. Likvärdighet innebär att alla elever oavsett 

behov och bakgrund har rätt att nå kunskapskraven. En av studierna som Skolverket 

(2018a) skriver om handlade om hur skolan arbetar med digital kompetens. Resultatet 

visade att det saknades en digital likvärdighet och skolan misslyckades med att 

kompensera olika förutsättningar. Ett av studiens syften var att bidra med kunskap kring 

hur lärare digitalt organiserar lärmiljöer och lärsituationer för att göra alla elever 

inkluderade. Skolverket (2018a) skriver vidare att det har visats att elevers tidiga 

matematiklärande kan gynnas av digitala verktyg, framför allt hos elever som riskerar 

att hamna i svårigheter. Samtal mellan elev och pedagog, i digitala sammanhang, har 

visats sig vara gynnsamt då eleven har möjlighet tillsammans med pedagogen att 

benämna och resonera kring matematiska begrepp, delge idéer och resonera kring 

lösningar och förklaringar.    

 

I tidigare forskning av Tegström (2014) genomfördes klassrumsobservationer om 

elevers villkor för lärande. I avhandlingen Klassrummet som lärandemiljö genomförde 

hon observationer i två klassrum samt intervjuer med respektive klasslärare. Författaren 

har valt att observera tre olika saker i klassrummet. Det första är möbleringen och 

läromedel, det andra är lärarens agerande och det tredje är elevens handlingar. I 

intervjuerna visar det sig att läraren bestämmer hur eleverna ska sitta med avsikt att 

främja interaktion och relationsbyggande mellan elever. En annan aspekt som 

möjliggörs med möbleringen är elevernas möjligheter att fritt röra sig i klassrummet 

under aktiviteterna. Eleverna agerar med möjlighet att få röra på sig utan att störa andra. 

Läromedel används på ett sätt för att väcka nyfikenhet och tillvarata intressen samt som 

visar ett sammanhang eleverna känner igen. Analysen av Tegström (2014) är att läraren 

har ett relationellt förhållningssätt som ger eleverna möjlighet att bearbeta och senare 

visa genom olika handlingar. Elevernas handlingar är både språkliga och fysiska. På de 

olika skolorna som jämfördes kunde resultaten visa att läromedel används med olika 

syften. Tydligheten i hur lärarna framförde sina budskap var olika. På den ena skolan 

var det tydligt för eleverna vad lärarna menade medan det inte var det på den andra 

skolan. Elevernas handlingar fick olika betydelser i olika sammanhang. Det kunde vara 

mer situationsbundet än personrelaterat.  
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3.4 Inkluderande lärmiljö 

 

SPSM (2018) använder begreppet tillgänglig lärmiljö. Begreppet kan ses synonymt med 

begreppet ledning och stimulans som kan likställas med inkluderande lärmiljö (se 

tidigare figur 1, 2 samt Nilholm & Göransson 2013). SPSM (2018) beskriver begreppet 

“tillgänglig lärmiljö” som en miljö där alla barn kan utvecklas. I en tillgänglig lärmiljö 

analyserar verksamheten eventuella hinder som kan uppstå. Myndigheten har gett ut 

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för hur skolan kan granska sin egen skola 

utifrån hur tillgänglig den är. Genom att arbeta systematiskt med tillgänglig lärmiljö 

ökar kunskaperna om lärande och de förutsättningar som finns för det och därmed 

utvecklas en lärmiljö där hinder inte bör uppstå. Om hinder uppstår bör något ändras på 

organisation, grupp- eller individnivå för att göra miljön tillgänglig. Vidare kopplas 

tillgänglig lärmiljö till pedagogisk, fysisk och social lärmiljö. När en verksamhet har en 

tillgänglig lärmiljö får eleverna bland annat utrymme att vara delaktiga, tillgång till 

stödstrukturer så som individuella scheman och förberedelser inför aktivitet, 

tillgodosedda behov och anpassade rum för lärande. I materialet finns deras 

tillgänglighetsmodell som beskriver förhållandet och samspelet mellan fyra områden (se 

figur 3).  

 

 
Figur 3: Tillgänglighetsmodellen (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018) 

 

I figur 3 kan utläsas att det centrala området är förutsättningar för lärandet som sker i 

samspel med social, pedagogisk och fysisk miljö. När samspelet sker kan en positiv 

utveckling ta plats. Samspelet mellan de olika områdena menar SPSM (2018) kan 

påverka hur långt eleverna kan nå i sitt lärande och utveckling. Social miljö, pedagogisk 

miljö och fysisk miljö innehåller faktorer som påverkar vilka förutsättningar lärandet 

har. De kan ge sämre eller bättre förutsättningar för lärande.   

 

I internationell forskning beskrivs inkluderande som inclusion och exempel på ett 

arbetssätt som tagits fram av Center for Applied Special Technology (CAST) är 

Universal Design for Learning, fortsättningsvis UDL (CAST 2018).  Det är en icke 

vinstdrivande organisation som genom UDL vill få alla elever inkluderade. De har 

skapat en tydlig översikt över huvudprinciper för UDL samt 9 olika riktlinjer som kan 

användas för att undersöka lärmiljön och bedöma hur inkluderande den är. Den kan 

även användas för läraren för att säkerställa att dennes planerade undervisning är 

inkluderande.  
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Hunt och Andreasen (2011) har publicerat en artikel Making the most of Universal 

Design for Learning.  I denna artikel presenteras det hur lärare kan ha det svårt att veta 

hur de kan göra sin undervisning inkluderande. De sätter detta i relation till UDL som 

ett sätt att göra undervisningen mer inkluderande. De skriver att lärare omedvetet kan 

begränsa sätten en elev kan ta till sig ett område genom att hänvisa till kapitel i bok, 

skriva en text och så vidare. Med en sådan metod kan konsekvensen även bli att eleven 

begränsas i sitt sätt att presentera sina kunskaper och förståelse (ibid.). 

 

En annan artikel skriven av Thomas, Van Garderen, Scheuermann och Lee (2015) 

handlar om hur UDL kan användas för att kompensera för de språkliga krav 

matematiken ställer. De går igenom de mål som finns för matematik för att sedan lista 

eventuella hinder som finns för att uppnå de skrivna målen. De visar sedan hur UDL 

och dess riktlinjer kan användas för att nå målen och komma förbi hindret. 

 

 

3.5 Sammanfattning 

 

Som framgår i kapitlet kan det vara svårt att definiera vad matematiksvårigheter är. 

Många faktorer påverkar om en elev hamnar i matematiksvårigheter. Faktorerna rör sig 

inom didaktik, medicin, kognitiva förklaringar samt sociologiska orsaker.   

 

Inkludering är ett begrepp som diskuteras. Det är ett brett begrepp med flera ingångar. 

Inkludering i detta kapitel innebär att alla individer, trots olika förutsättningar är 

inkluderade i ett sammanhang. Exempel på definitioner av ordet inkludering är 

gemenskapsorienterad, individorienterad och placeringsorienterad (Nilholm & 

Göransson 2013). Andra begrepp kring inkludering som framkom var dynamisk 

inkludering, deltagande inkludering och innehållsinkludering (Roos 2015). Begreppen 

har olika benämningar där inkluderingen kan innefatta hur undervisningen är 

organiserad, hur eleven upplever sin vardag och var eleven är placerad i skolan.  

 

Lärmiljö är de miljöer elever befinner sig i skolan. Här inkluderas, pedagogisk, fysisk 

och social miljö. Alla delar bör finnas med i en inkluderande lärmiljö för att skapa bästa 

förutsättningar för lärande.  

 

Studiens definition av inkluderande lärmiljö är hur den pedagogiska, fysiska och sociala 

lärmiljön anpassas för att inkludera alla elever. Det finns olika arbetssätt för att 

säkerställa att en inkluderande lärmiljö finns i elevens lärmiljö. Som bakgrunden 

presenterade kan tillgänglig lärmiljö och inkluderande lärmiljö ses synonymt. 

 

Utifrån bakgrunden framkommer det att ett möjligt problem verkar vara att sambandet 

mellan inkluderande lärmiljö och måluppfyllelse i matematik inte har undersökts utifrån 

ett lärarperspektiv. Forskning tycks ha fokuserat på orsaker till matematiksvårigheter, 

vad en lärmiljö är och arbetsmetoder för inkludering.  

 

4 Teoretiskt perspektiv 
 

Detta kapitel kommer att förklara olika specialpedagogiska perspektiv. De perspektiv 

som kommer att användas vid analysen av empirin är det Relationella perspektivet och 

Individperspektivet.  
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Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring 

och ger uttryck för inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. De 

teoretiska perspektiven används för att tolka det lärarna uttrycker. Nilholm och 

Göransson (2013) skriver återkommande om sociala relationer. Med det menar de 

sociala relationer i klassrummet, relationer mellan lärare och elev, relationer till 

vårdnadshavare med mera. Vidare skriver Ahlberg (2013) samt Emanuelsson, Persson 

och Rosenqvist (2001) hur det relationella perspektivet och individperspektivet syftar 

till vem som är ägare av problemet. I detta återkommer skillnaden mellan elev i 

svårighet och elev med svårighet. Det relationella perspektivet har sin utgångspunkt i att 

svårigheter kan härledas till omgivningen, hela lärmiljön tas i beaktande. I ett 

individperspektiv är problemet i huvudsak förlagt till eleven.  

Då det är relevant för syftet och frågeställningarna huruvida lärares resonemang visar på 

ett förhållningssätt där elever är i svårigheter eller elever med svårigheter kommer det 

relationella perspektivet och individperspektivet användas för att tolka empirin.  

 

4.1 Relationellt perspektiv 

 

I ett relationellt perspektiv är synen att elevens förutsättningar kan påverkas av 

omställningar  som sker i elevens omgivning (Persson 2013). Genom att förändra 

elevens villkor kan ändringen öka möjligheten att uppnå krav som är förutbestämda. En 

beskrivning av relationellt perspektiv kan vara att undervisning anpassas till de 

förutsättningar som finns. Eleverna beskrivs vara i svårigheter. Svårigheterna har 

uppstått i mötet med olika omständigheter i miljöer såsom utbildning och uppväxt. Ett 

relationellt perspektiv syftar till att förändra över en längre tid, det innebär ett varaktigt 

arbete. De specialpedagogiska åtgärder som sätts in tar hänsyn till eleven, lärare och 

lärandemiljöer (ibid.).  

 

Ahlberg (2013) skriver om relationellt perspektiv som att eleven är i svårigheter vilket 

innebär att stödåtgärder styrs mot skolans olika verksamhetsnivåer. Den vanliga 

undervisningen tar del av specialpedagogiken. Arbetslag och speciallärare/-pedagog har 

ett gemensamt ansvar för elevens svårigheter. Det är i relationen mellan krav och 

problem i omgivningen och eleven som svårigheter uppstår. Inom forskning med 

relationellt perspektiv sätts relationer och interaktion i fokus. Ofta studeras relationer 

och samspel på individ-, grupp-, skola-, och samhällsnivå.  

 

Ytterligare författare inom området som beskriver det relationella perspektivet på 

liknande sätt är Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). De beskriver hur det 

relationella perspektivet syftar till hur förändringar i miljön förutsätts kunna påverka 

möjligheterna till att uppfylla sedan tidigare uppställda mål och krav. Författarna har 

skapat en tabell där de tydliggör skillnaderna mellan ett relationellt och ett kategoriskt 

förhållningssätt. Där har de delat upp det i olika områden. De inleder med hur ett 

relationellt förhållningssätt ser att speciella behov är sociala konstruktioner. Författarna 

får i tabellen även med hur specialpedagogiskt stöd ges för att skapa en inkluderande 

undervisning där alla elever finns med genom att titta på lärmiljön. 

 

Aspelin och Persson (2011) redogör för tre olika typer av relationer. Den första är 

samhälleliga relationer. Denna relation syftar till hur skolan påverkas av det omgivande 

samhället.  Den andra typen av relationer de presenterar är den sociala relationer. Med 

detta menar de sociala relationer som växer fram genom att individer interagerar. De 

beskriver problematiken med att lämna elever till att söka kunskap på egen hand. 

Författarna fortsätter med att förklara hur skolor och lärare verkar underskatta 
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betydelsen av sociala relationer. Den ökade individualiseringen har fått effekten att 

elever arbetar mer självständigt men att forskning inte styrker detta som en faktor för 

ökad måluppfyllelse. Individualiseringen har även lett till att lärare och skola lägger 

stort fokus på självständighet. Skolan och lärarens syn på självständighet har dock blivit 

att elever själva är ansvariga för sitt eget lärande. De skriver hur forskning visar hur 

ämnesdidaktisk kompetens är viktigare än ämneskunskaper. De presenterar hur 

forskning har kommit fram till tre kompetenser som är viktiga att lärare besitter. Den 

första är den relationella kompetensen. Den andra är ledarkompetens och den tredje är 

ämnesdidaktisk kompetens. Deras undersökning av forskning har lett dem till slutsatsen 

att tillitsfulla sociala relationer är viktiga för lärare och elever. En god kommunikation 

är till exempel där lärare och elev i en dialog kommer fram till en gemensam förståelse 

för en uppgift eller fråga. Detta till skillnad från förhållningssättet där eleven hade 

ansvaret själv. Den tredje typen av relationer är den mellanmänskliga relationer som 

handlar om mötet mellan två individer och vem man möter i stunden, personen som den 

är eller personen som den andre väljer att se denne (ibid.). 

 

4.2 Individperspektiv 

 

Ahlberg (2013) använder begreppet individperspektiv för att benämna perspektiv där 

elevens svårigheter ligger hos eleven. För att förklara problemet letas orsaker hos 

eleven. Den forskning som bedrivs utifrån ett individperspektiv har ett fokus på 

individen. Ytterligare benämningar av individperspektiv kan vara kategoriskt perspektiv 

och kompensatoriskt perspektiv. Individperspektivet har under lång tid använts för att 

beskriva avvikelser. Inom medicin, neurologi och psykologi har individperspektivet haft 

en stark ställning. Det är ofta förklaringsmodeller inom dessa områden som används för 

att beskriva svårigheten. En diagnos kan öka förståelsen för svårigheten men kan även 

ge en ökad bild av att vara annorlunda. Enligt författaren är det tydligt att skolans 

verksamhet har tagit till sig av forskning inom individinriktat perspektiv då det ofta 

förekommer att elevens svårigheter urskiljs genom en avvikelse hos eleven. Kritik som 

förekommer mot ett individperspektiv är att eleven är i fokus. Lärmiljön diskuteras lite, 

om inte alls, i förhållande till hur stor plats elevens svårigheter tar (ibid.).  

 

I ett kompensatoriskt perspektiv brukar forskning inrikta sig på tre steg. Ett av stegen 

handlar om att identifiera problemgrupper. Det andra steget är att söka efter förklaringar 

inom psykologi eller neurologi. Det tredje handlar om att skapa metoder för att kunna 

kompensera problemet (Nilholm 2007). Ahlberg (2013) bygger vidare på det Nilholm 

skriver genom att framhålla att det kan vara problematiskt att kalla perspektivet för 

kompensatoriskt när hela skolans utbildning ska ha ett kompensatoriskt perspektiv. Hon 

skriver vidare att det kompensatoriska perspektivet i utbildningen ofta blir snävt. I 

perspektivet saknas en del faktorer som kön, social bakgrund, föräldrars utbildningsnivå 

och etnisk bakgrund . Dessa faktorer visar forskning är viktiga men de blir inte synliga 

eller framträdande i perspektivet som ofta får en medicinsk vinkling (ibid.).  

 

Ett kategoriskt perspektiv beskrivs av Persson (2013) som en motpol till relationellt 

perspektiv. I ett kategoriskt perspektiv är den pedagogiska kompetensen mer inriktad på 

ämnet och undervisningen. Hjälpen som ges är direkt påverkad av en uppvisad 

svårighet. Här talas det om elever med svårigheter vilket innebär att svårigheten är 

medfödd eller knuten till individen på andra sätt. Ofta är det kortsiktiga lösningar som 

används. Eleven står själv som bärare av förändring. Ofta i ett kategoriskt perspektiv är 

det speciallärare eller specialpedagoger som står för specialpedagogiska insatser.  
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Emanuelsson, Persson och Göransson (2001) skriver hur speciella behov syftar till 

individers olikheter och hur specialpedagogiskt stöd riktas till de diagnostiserade 

svårigheterna. Det som även poängteras i boken är att ordet kategoriskt ofta har en 

negativ klang fast ordet även kan innebära att något är oföränderligt eller permanent och 

då nödvändigtvis inte negativt. De beskriver hur det kategoriska kan beskrivas som att 

svårigheter är effekter av diagnoser eller svåra hemförhållanden. 

 

4.3 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har två specialpedagogiska perspektiv presenterats. Det relationella 

perspektivet där förutsättningar för eleven i svårigheter påverkas av de insatser som 

genomförs genom att till exempel undervisningen förändras. Eleven är i svårigheter. 

Goda relationer mellan lärare och elev påverkar lärandet i positiv riktning. Mötet mellan 

omgivning och elev är i fokus. Elevens lärmiljö tas i beaktning för att härleda 

svårigheter. Specialpedagogik finns med för att skapa en inkluderande undervisning. 

 

I ett individperspektiv förklaras svårigheterna med att de finns hos eleven. Det benämns 

ofta som elever med svårigheter. Andra namn som förekommer inom detta perspektiv är 

kompensatoriskt perspektiv eller kategoriskt perspektiv. Dessa förhållningssätt är ofta 

att det finns icke föränderliga problem som ofta kopplas till individen istället för 

lärmiljön. Här är endast eleven i fokus. Svårigheterna härleds till eleven genom 

exempelvis diagnoser eller svåra hemförhållanden. Specialpedagogik finns för att möta 

de diagnostiserade svårigheterna. 

 

Dessa två perspektiv kommer fortsättningsvis användas för att analysera empirin. 

Perspektiven kommer att användas för att belysa de förhållningssätt som lärare uttrycker 

uttryckligen eller genom sina metoder och ordval. 

 

 

5 Metod och etiskt ställningstagande  
 

I detta kapitel kommer Metod, Urval, Genomförande och bearbetning samt Etiskt 

ställningstagande att presenteras. Vald metod kommer att presenteras samt hur denna 

metod anpassades för genomförda intervjuer. Avslutningsvis kommer även studiens 

etiska ställningstagande att presenteras och hur detta togs i beaktande. 

 

5.1 Metod 

 

En kvalitativ metod kan jämfört med en kvantitativ metod ge nyanser och placera 

värderingar och normer i en kontext enligt Ahrne och Svensson (2015). De fortsätter 

med att beskriva hur kvalitativa metoder ger bättre förutsättningar för att förstå andra 

perspektiv och miljöer. Det är svårare att fånga i en kvantitativ metod menar Ahrne och 

Svensson (2015). Då syftet för studien är att undersöka hur matematiklärare på 

lågstadiet resonerar kring och ger uttryck för inkluderande lärmiljö för elever i 

matematiksvårigheter bestämdes det att en kvalitativ metod skulle generera empiri som 

skulle ge svar på de ställda frågorna. Eftersom syftet handlar om deras resonemang och 

tankegångar verkade intervju som metod mest lämplig. En observation skulle enligt 

Bryman (2018) innebära att det är beteendet som observeras vilket i denna studie inte är 

relevant eller det som undersöks. Däremot har iakttagelser av klassrummets fysiska 

utformning gjorts för att få en bild av det lärarna uttrycker.  
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 Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påverkar en social och språklig kontext 

intervjun. De uppfattningar som uttrycks i intervjun gäller just i intervjun och inte 

nödvändigtvis i en annan situation utanför den kontext som rådde vid intervjutillfället. 

Detta innebär för denna studie att det som lärarna uppger inte behöver vara det som sker 

i klassrummet eller det som läraren skulle säga vid något annat tillfälle.  

 

Bryman (2018) presenterar två intervjutyper. Den första är den ostrukturerade 

intervjumetoden där respondenten pratar fritt utifrån ett PM eller liknande och 

intervjuaren har detta som en minneshjälp. Den påminner om ett vanligt samtal. Den här 

typen kan innebära att innehållet från en intervju till en annan blir helt olika. Den andra 

typen är den semistrukturerade som kännetecknas av att det finns en intervjuguide med 

frågor som till största följs men att det finns utrymme för respondenten att prata fritt 

utifrån dessa samt att intervjuaren kan följa upp med frågor om det som respondenten 

säger. I huvudsak är det specifika teman som det utgås från (ibid.). På grund av studiens 

bestämda tema är det viktigt att innehållet mellan intervjuerna blir likvärdigt och 

jämförbart. Därför valdes den semistrukturerade intervjutypen.  

 

Intervjuguidens innehåll kan enligt Bryman (2018) utformas beroende på vilka 

frågeställningar som finns för studien. En utformning är att skapa aktuella teman och att 

frågorna kommer i ordning med frågeställningarna. Språket i intervjuguiden ska vara 

begriplig och inga ledande frågor ska ställas. Utifrån detta utformades intervjuguiden 

med tre till fyra frågor per frågeställning. Frågorna i intervjuguiden följer studiens 

frågeställningar. Frågorna grupperades inom frågeställningarna det vill säga att alla 

frågor om matematiksvårigheter ställdes i anslutning till varandra och så vidare.  

 

5.2 Urval 

 

Urvalet för respondenterna var delvis gjorda genom syftet där lärare avgränsades till 

matematiklärare på lågstadiet. Kontakt med deltagare togs via rektorer som frågade sin 

personal om det fanns intresserade för att ställa upp på en intervju. En intervjuledare 

deltog vid varje tillfälle. Båda intervjuledare har tagit del av intervjumaterialet. Den 

samlade empirin är gemensam. I Handbok för kvalitativa metoder (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015) lyfts frågan om hur många som bör intervjuas. I boken menar författarna 

att det kan räcka med sex till åtta personer om de tillhör en särskild grupp. Resultatet 

kan då bli säkrare eftersom det bygger på flera personers uppfattningar istället för 

enskilda individers upplevelser och åsikter. Då urvalet i studien redan kan sägas vara 

särskild bestämdes antalet till åtta personer totalt med möjlighet att utöka antalet om det 

efter intervjuerna uppfattades som att området inte var mättat. 

 

5.3 Genomförande och bearbetning 

 

För att hitta relevant litteratur har artiklar sökts i databasen ERIC. Vidare har litteratur 

sökts via bibliotekets sökfunktioner. Därifrån har avhandlingar och annan litteratur 

hämtats. Ytterligare sätt som litteratur har hittats är via referenslistor i de avhandlingar 

och litteratur som har varit relevanta. Viss litteratur som har ingått i utbildningen har 

använts. Exempel på sökord som har använts är inkludering, inclusion, 

matematiksvårigheter, lärmiljö, universal design for learning och specialpedagogiska 

perspektiv. 
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Platsen för intervjun var lärarnas klassrum i den mån det gick. En anledning till detta 

var att det var ett tillfälle för läraren att kunna visa exempel på hur inkluderingen syntes 

i klassrummet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver hur det finns två ingångar 

till hur man möter respondenter. Den ena ingången är att skapa en likhetskänsla mellan 

forskare och den som intervjuas och den andra är att skapa en känsla av olikhet. Med 

mål att skapa en känsla av likhet för att få lärare att känna sig avslappnade under 

intervjun var det ytterligare ett skäl till att läraren skulle kunna befinna sig i en van 

miljö istället för att intervjun skulle genomförts i ett konferensrum eller dylikt. 

Ytterligare en anledning till att intervjun genomfördes i klassrummet var för att det 

fanns möjlighet att iaktta lärmiljön samtidigt som lärarna fick visa på hur de har 

utformat sitt klassrum.   

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver hur det under intervjun kan vara bra att 

omformulera vissa frågor om respondenten visat osäkerhet. Vidare ger de information 

om hur det vid långa svar är bra om intervjuaren visar verbalt intresse för att uppmuntra 

och försäkra respondenten att det är tryggt att fortsätta. Författarna problematiserar 

vidare huruvida forskaren ska vara en aktiv part eller bara hålla med (ibid.). Då vissa av 

frågorna handlade om lärarnas upplevelse och resonemang om ämnet bestämdes det att 

rollen som intervjuare endast skulle vara en aktiv lyssnare och inte ifrågasätta utan 

endast be om förtydligande. 

 

Det finns olika sätt att dokumentera intervjun enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015). Två av sätten kan vara en bandspelare som inspelningsteknik eller papper och 

penna. I denna studie användes mobiltelefonens inspelningsfunktion för att spela in 

intervjun. Alla respondenter gav sitt muntliga godkännande till digital inspelning innan 

intervjun påbörjades. Inga anteckningar bredvid inspelningen gjordes. Däremot fick 

respondenterna frågan om eventuell komplettering vid ett senare tillfälle om så 

behövdes. Det samtyckte alla till.  

 

Efter intervjuerna blev inspelningsmaterialet transkriberat. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) skriver att transkribering kan genomföras på olika sätt. 

Uppspelningsmaskiner med användbara funktioner kan användas. Ett annat alternativ är 

att låta någon utomstående transkribera intervjun. Det kan ta lång tid att transkribera 

materialet själv men fördelen är att materialet blir känt för skribenten (ibid.). 

Transkriberingen i dessa intervjuer genomfördes på egen hand. Hela intervjun 

transkriberades.  En mall hämtad från Gibbons (2013) användes för att ge en 

överskådlig syn på vem som sa vad.  

 

Fangen (2013) skriver att kvalitativ data kan samlas i dokument för varje intervju. 

Därifrån kan sammanfattningar ske av intervjuerna för att vidare bygga upp tematiska 

kategorier. Intervjuerna och transkriberingen samlades i ett gemensamt dokument som 

endast intervjuledarna har tillgång till. En sammanfattning av intervjuerna gjordes i ett 

nytt dokument utifrån frågeställningarna. De frågor som hörde till frågeställning ett 

sammanfattades tillsammans och så vidare.   

 

Kodning är den process där empirin bryts ner till delar som får olika etiketter för att 

organisera datan (Bryman 2018). Författaren skriver hur kodningen ofta kan bli 

detsamma som teman. Detta beskrivs som tematisk analys som är ett sätt att använda 

kodningen. Teman blir kopplat till studiens syfte och frågeställningar (ibid.). Vi har 

använt oss av tematisk analys i empirin. Intervjufrågorna skapade teman som var 

kopplade till våra frågeställningar. Utifrån detta kunde fyra teman plockas fram.   
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5.4 Etiskt ställningstagande 

 

För att uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  och 

nyttjandekravet som är det fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) 

formulerades ett missivbrev (Se bilaga 1). I detta klargjordes syftet med studien samt 

hur studien förhåller sig till de forskningsetiska reglerna. För att uppfylla 

informationskravet skrevs det tydligt ut att deltagandet är frivilligt, att de kan avbryta 

sin medverkan när som helst samt hur eventuella personuppgifter kommer att 

behandlas. Samtycke i enlighet med samtyckeskravet inhämtades genom att förfrågan 

om intervju med lärare gick till rektor som i sin tur tillfrågade personal. Rektorn 

lämnade sedan missivbrevet vidare till deltagare. Brevet togs även med till intervjun av 

den händelse att deltagaren inte läst brevet. Studien använde sig inte av barn eller elever 

och inga foton togs där elever finns med. Konfidentialitetskravet togs i beaktande 

genom att minimera känsliga uppgifter genom att inte inkludera frågor om enskilda 

personer och att namn i inledning av intervju endast inkluderades för att skilja på 

intervjuerna senare under kodningen. Namn inkluderas inte heller i studien. 

Nyttjandekravet togs det hänsyn till genom att minimera personuppgifter samt att hålla 

respondenter anonyma för att säkerställa att deras svar inte kunde kopplas till den 

enskilda personen (ibid.). 

 

I missivbrevet skrevs inte någon information om inkluderade lärmiljö då risken för att 

färga svaren ville undvikas. Däremot skrevs syftet ut i sin helhet då det inte var 

motiverat nog att undanhålla syftet med studien.  

 

 

6 Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer följande teman att presenteras: Resonemang kring 

matematiksvårigheter, Resonemang kring inkluderande lärmiljö, Elever i eller med 

svårigheter samt Arbete med att göra matematiken inkluderande. Det finns direkt 

koppling till studiens frågeställningar i tre av fyra teman. I ett av temat, elever i eller 

med svårigheter, är kopplingen hur lärarna uttrycker sig i relation till relationellt 

perspektiv respektive individperspektiv. I temat matematiksvårigheter kommer lärarnas 

resonemang kring just matematiksvårigheter att redovisas. I detta framkommer hur de 

definierar matematiksvårigheter samt hur de arbetar för att förebygga 

matematiksvårigheter. I temat resonemang kring inkluderande lärmiljö presenteras hur 

respondenterna svarade kring var inkluderande lärmiljö kan innebära, hur de arbetar 

med inkludering, vad lärmiljöer kan vara samt extra anpassningar. Det tredje temat 

elever i eller med svårigheter presenterar hur lärarna uttrycker sig och om de använder 

sig av ord och begrepp som syftar till elever i eller med svårigheter. Det fjärde och sista 

temat arbete med att göra matematiken inkluderande innehåller arbetssätt som lärarna 

menar är sätt att göra matematiken är inkluderande.  

Efter varje tema följer en delanalys av ämnet. I slutet av kapitlet redovisas en 

sammanfattande analys.  

 

6.1 Matematiksvårigheter 

 

Det första temat som resultatet består av är matematiksvårigheter och det respondenter 

uttalar sig om just matematiksvårigheter. Flertalet av respondenterna uppgav att det var 
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svårt att definiera vad matematiksvårigheter innebär. Spontana svar när frågan om att 

definiera matematiksvårigheter ställdes var: “Ah, men gud vad svårt!”, “Oj, ja den är ju 

svår…”,  “Ja...oj, svår fråga”. Även om många upplevde det som en svår fråga kunde i 

stort sett alla ge en förklaring till vad matematiksvårigheter kunde innebära. Synen på 

vad matematiksvårigheter är varierade från att det inte kunde ges något svar på grund av 

att respondenten inte hade stött på någon elev i matematiksvårigheter till att orsaken 

berodde på svårigheter med taluppfattning. Ytterligare svar var att eleven trots 

undervisning på olika sätt inte tog till sig av innehållet. Flertalet uppger att det är eleven 

som har en svårighet. Exempel på hur lärarna uttryckte sig var “det har väl inte riktigt 

landat hos eleven än”, “barnet har inte taluppfattningen klar för sig” och “svårigheter att 

tolka informationen som har lämnats”.  

 

Respondenterna uppger även att möjliga orsaker till matematiksvårigheter kan vara 

mognad, ärftlighet, bristande stöd från hemmet, intresse för ämnet saknas och 

föreställningar om matematikämnet som att matematik är svårt. Andra orsaker som 

nämns är att undervisningen har varit på en för hög nivå eller att eleven inte har fått 

tillräckligt mycket undervisning i exempelvis geometri.  

 

En av lärarna uttrycker att hon skulle vilja se in i elevernas hjärnor för att se vad som 

pågår där. Samtidigt resonerar hon med sig själv om att undervisning och arbetsmetoder 

inte har gett eleven rätt förutsättningar.  

 
… man skulle ju gärna vilja kunna se in i elevernas hjärnor ibland men det är ju liksom svårt 

eller det går ju inte… 
 

...svårt med något kan ju bero på att den inte fått tillräckligt med möjlighet att öva på det eller 
fått uppleva det på tillräckligt många olika sätt… 

 
...man kanske inte har fått testa sig fram eller arbeta laborativt eller har tillräckligt med 

färdighetsträning eller fått tillräckligt mycket förklarat för sig...  
 

Citaten är ett exempel på en lärares beskrivning av hur läraren arbetar för att möta alla 

elever genom olika arbetssätt men också hur elevens förutsättningar påverkar. Läraren 

uttrycker önskan att kunna se in i elevernas hjärnor för att förstå deras upplevelse. 

 

Lärarnas svar på frågan om deras förebyggande arbete beskrivs generellt som ett 

smörgåsbord  av olika laborativt material, verktyg, rutin, mindre elevgrupper, tid för 

enskilda elever, prata matematik, repetera, anpassa verktyg efter eleven. Exempel på hur 

en lärare resonerar kring sitt arbetssätt för att göra elever i matematiksvårigheter 

inkluderande är: 

 
Man blir ju så exkluderad och det ju det vi jobbar med att man ska bli inkluderad. Matteboken är 

ju en frizon för där syns det ju faktiskt inte att du ligger så långt bak som du gör eftersom jag 

alltid har ett stopp för min vecka… 
 

Läraren beskriver hur hon brukar ha en sida som eleverna får arbeta till. När de har 

kommit till den sidan får eleverna extra uppgifter att arbeta med. Hon uttrycker att 80-

90 % klarar veckans mål. Vidare fortsätter hon med att de elever som inte klarar målet 

får gå till speciallärare eller att materialet anpassas och att uppgifter plockas bort.  

 
...självklart finns det vissa barn som inte når dit upp men där tar jag ju hjälp av speciallärare 

vissa lektioner. Men det är ju det här att känna att man är som alla andra jag menar så självklart 
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kryssar vi ju, du behöver inte göra den här sidan och du går ju inte vidare och gör alla 

extrauppgifter som finns i matematikböckerna... 
 

Läraren var en av flera respondenter som visar på hur ett vanligt förekommande 

arbetssätt var att anpassa antalet uppgifter, önskan att ha alla elever på ungefär samma 

sida i matematikboken eller inom samma område utan större avvikelser. Detta använder 

de som metod för att säkerställa att eleverna höll sig inom lärarens planering. Om 

eleverna inte höll sig till planeringen sågs detta som ett hinder för att arbeta 

inkluderande. 

 

 
6.1.1 Delanalys matematiksvårigheter 

 

Lärarnas syn på matematiksvårigheter kan tolkas utifrån både relationellt och 

individperspektiv. De ger uttryck för det relationella perspektivet genom att beskriva 

hur svårigheten kan härledas till lärmiljön genom deras beskrivningar av bristande 

undervisning, att eleverna inte fått öva tillräckligt och att eleverna inte har fått pröva 

tillräckligt många olika sätt. Det kan jämföras med Persson (2013) som skriver hur ett 

relationellt synsätt kan tolkas genom att svårigheter uppstår i mötet med olika 

omständigheter i miljöer. Detta kan vara uppväxt och utbildning. Lärare beskriver hur 

det kan finnas bristande stöd hemifrån vilket kan vara en bidragande orsak till att en 

svårighet uppstår.  

 

Persson (2013) skriver att det ofta i ett kategoriskt perspektiv är kortsiktiga lösningar 

som används. Förändringen som ska ske står hos eleven. Hjälpen som ges kopplas till 

den uppvisade svårighet som finns. I ett kategoriskt perspektiv är det ofta speciallärare 

eller specialpedagoger som gör insatserna. Material som anpassas och uppgifter som 

stryks av läraren för att eleven inte hinner med kan rymmas inom ett kategoriskt 

tankesätt. Analysen visar att citerade lärare kan tolkas vara både kategoriska och 

relationella i sina tankesätt. De framställer  sitt förhållningssätt som relationellt men 

beskriver ett agerande som kan tolkas mer kategoriskt.     

 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskrev hur ett kategoriskt 

förhållningssätt var att specialpedagogiskt stöd gavs till enskilda elever istället för att 

specialpedagogiskt stöd fanns för att utveckla undervisningen för att göra den 

inkluderande. Detta borde utifrån författarna vara mer kategoriskt än om specialläraren 

varit med i klassrummet för att främja ett inkluderande klimat (ibid.). I studiens resultat 

kan detta möjligen utläsas när lärare skickar elever till speciallärare när denne inte 

längre är på samma plats i matematikboken.  

 

 

6.2 Inkluderande lärmiljö 

 

Det andra temat innefattar hur lärare resonerar om inkluderande lärmiljö. I detta ingår 

planeringar men också vad lärarna har i sina klassrum som de räknar som en del av en 

inkluderande miljö samt vad lärarna uttrycker kring ämnet.   

 

Alla respondenter kunde ge någon form av förklaring till vad lärmiljö innebar. I svaren 

framkommer det att lärmiljö ofta handlar om mer än bara det fysiska i klassrummet. En 

beskrivning är att lärmiljö är den miljö som eleverna ska lära sig i. Bland 

respondenterna finns en gemensam syn på lärmiljö. I stort sett är den gemensamma 
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synen att lärmiljö är eleven och miljön som den upplever under sin skoltid. En god 

lärmiljö beskriver lärarna som en miljö där det finns ett lugn, tydlighet, anpassad för 

elever, stimulerande och inspirerande. 

 

En inkluderande lärmiljö var svårare att definiera. I flera av intervjuerna framgår det att 

begreppet var svårt inledningsvis. Flera av respondenterna förde en verbal monolog tills 

de kom fram till en förklaring till begreppet som de kände sig nöjda med. De kom fram 

till att en inkluderande lärmiljö var att göra miljön i klassrummet tillgängligt och eleven 

kunde delta i olika moment. Beskrivningar kring inkluderande lärmiljö varierar från att 

alla får vara med i klassrummet till att det finns en variation av hjälpmedel och olika sätt 

att lära sig på. En gemensam syn är att inkluderande lärmiljö handlar om att göra 

lärmiljön tillgänglig för alla. Alla elever är inräknade i en inkluderande lärmiljö. “Man 

är del av gemenskapen och målet även om man har olika vägar dit eller att man kanske 

inte har samma möjlighet att nå exakt samma mål”.  Citatet visar ett exempel på hur 

lärare kom fram till vad inkluderande lärmiljö kan vara. Deras största fokus var ofta att 

eleverna skulle känna sig inkluderande och att läraren skulle ge eleverna alternativa 

metoder för inlärning. 

 

Lärarna uttrycker att de planerar sin matematikundervisning genom att ta ett moment i 

taget. Det används olika sätt att presentera och öva på momenten för att alla elever ska 

hitta något sätt som gör matematiken begriplig för dem. Den pedagogiska lärmiljön är 

den miljö som alla respondenter resonerar kring. Ett generellt uttryck är att att laborativt 

material ska finnas framme så att alla kan ta del av det. Den fysiska lärmiljön nämns i 

form av att möblering kan se olika ut beroende på elevens behov. Få lärare nämner 

social lärmiljö som en faktor till en inkluderande lärmiljö. Överlag resonerar lärarna 

runt en eller flera av lärmiljöerna utan att kategorisera in faktorerna i de olika miljöerna. 

Lärarna uttrycker att material finns tillgängligt för eleverna. Eleverna vet var materialet 

finns och kan hämta det där. Någon lärare uttrycker att materialet plockas fram vid 

behov då eleverna går och plockar med det när de inte ska och materialet blir en 

distraktion.  

 

Lärarna kan också påminna eleven om när det skulle vara bra att använda ett visst 

material. Det är olika mycket i klassrummen vad som finns på väggarna, allt från 

planscher med matematiska teman på till att det inte finns något på väggarna mer än en 

tallinje eller siffror.  

De flesta lärare reflekterar inte över den digitala miljön i klassrummet. Vid iakttagelser 

ser man att klassrummen är utrustade med interaktiv tavla, projektor, tillgång till iPads 

och Chromebooks men lärarna diskuterade inte hur dessa används eller i vilket syfte de 

gör det. Exakt hur mycket som fanns av de olika verktygen varierade i någon mån 

mellan kommunerna. Den lärare som nämnde digitalisering av skolan pratar om hur det 

har hjälpt genom att digitala redskap fångar eleven eftersom “skärmen drar mycket, det 

vet vi ju”. Fördelen hon menar med detta är att eleverna lyckas i de program som de kan 

använda och att det ger snabb återkoppling. 

 

Två begrepp som respondenterna hade olika uppfattningar om var extra anpassningar 

och inkluderande lärmiljö. Lärarna hade generellt svårt att se någon skillnad mellan 

begreppen. Det fanns uppfattningar om att det var samma sak, att extra anpassningar 

gjordes utifrån åtgärdsprogram, att extra anpassningar var något som läraren hade sett 

att eleven behövde och inkluderande lärmiljö var när eleven kände sig inkluderad. 

 
 “Svårt att veta vad som är vad, jag sätter mig hos eleven för att han behöver det men det hjälper 

ju hela gruppen att jag sitter där och det vet jag men jag vet inte om eleven eller klassen vet 
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varför jag sätter mig där, är det en extra anpassning för honom eller är det en sak jag gör för hela 

klassen för att det blir lugnare”.  
 

Det fanns uppfattningar om att ju mer inkluderande lärmiljö som rådde desto färre extra 

anpassningar behövdes men det kunde också vara svårt att veta om det var en extra 

anpassning eller en del av en inkluderande lärmiljö. 

 
6.2.1 Delanalys inkluderande lärmiljö 

 

I empirin framkommer det tydligt att lärarna har en gemensam bild av vad lärmiljö 

innebär. Däremot finns det skillnader i vad lärarna uttrycker kring inkluderande 

lärmiljö. En överensstämmelse som lärarna hade inom inkluderande lärmiljö var att göra 

lärmiljön tillgänglig för alla. Alla elever är inräknade i en inkluderande lärmiljö. Andra 

aspekter av vad inkluderande lärmiljö kunde vara skiftade mellan lärarna. Flera av 

lärarna känner till olika delar som kan ingå i en inkluderande lärmiljö. Däremot kopplas 

inte delarna ihop med specifika ord, till exempel nämns inte pedagogisk lärmiljö i 

sammanhang med aktiviteter och material som förekommer. Ingen av lärarna knyter 

ihop lärmiljöerna till en inkluderande lärmiljö. De nämner inte delarna som pusselbitar 

som ska leda till ett färdigt pussel. Aspelin och Persson (2011) påvisade vikten av 

sociala relationer i skolan. Detta är något som lärarna sällan lyfte som en viktig aspekt. 

De tog hänsyn till miljön utifrån ett kategoriskt perspektiv där vikten lades på elevernas 

känsla i stunden för att på kort sikt förbättra elevens förutsättningar. Vidare syns detta i 

ovanstående citat då det kan tolkas att läraren kan ses som kategorisk i sitt agerande då 

åtgärden är att sitta med eleven istället för att se till varför eleven är i behov av att 

läraren sitter där. Persson (2013) uttryckte att ett relationellt perspektiv innebär en 

varaktig förändring över tid.  

 

Analysen visar att lärare även inom detta tema uttrycker dubbla perspektiv, genom att 

tolkas vara både kategoriska och relationella i sina uttalanden.  

 

 

6.3 Elever i eller med svårigheter 

 

Lärares förhållningsätt kring elever i eller med svårigheter finns i olika delar under 

intervjuerna. Lärare uttryckte att matematiksvårigheter främst var det som eleverna hade 

svårt med eller inte kunde. När de fick svara på orsak var svar att det handlade om arv, 

mognad, att det är något mentalt hos eleven, att inte förstå sammanhanget. En av lärarna 

uttrycker sig på följande sätt runt frågan om vad matematiksvårigheter beror på:  

 
...det vet jag däremot inte... om det är mognad, intresse eller om, 
ja,  att man lär sig olika snabbt i olika delar… 

 

Vissa inkluderade möjliga orsaker som för hög nivå i undervisningen, att elever inte har 

fått träna. Samma lärare som i citatet ovan säger även följande: 

 
 kanske…att man helt enkelt inte har liksom…tränat tillräckligt på de här grundläggande sakerna 

kring talrad och fått sig inre bild av matematiken så men sen är det alltid svårt vad är det som gör 

att en del i samma grupp lär sig och inte andra… 
 

Citaten ovan är en lärare som har uttryckt men flertalet av lärarna resonerade på ungefär 

samma sätt, som att svårigheten kan ses både som orsak påverkad av lärmiljön men 

samtidigt något som förekommer hos eleven.    
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När lärarna beskriver hur de förebygger matematiksvårigheter ges exempel på hur de 

arbetar inkluderande genom att låta barnen lyckas, konkret material, lägga till och ta 

bort uppgifter, kartläggningar, mindre grupper, enskild undervisning, träna på talraden. 

Deras inkluderande arbete innehåller även fasta kända rutiner för elever, laborativt 

material, arbeta med kroppen, plockmaterial, samplanering med andra lärare för att 

skapa en varierad undervisning. 

 

Ett sätt att få reda på vilka kunskaper eleverna har är att göra kartläggningar och 

diagnostiskt material av olika slag. Lärarna resonerar kring kartläggning och 

diagnostiskt material på olika sätt. Kartläggningen görs av lärarna för att hitta elevernas 

styrkor och svagheter. Ingen av lärarna nämner att lärmiljön ska kartläggas. Utifrån 

kartläggningarna och diagnosmaterial kan lärarna göra anpassningar av undervisningen 

eller ge anpassningar till enskilda elever. Lärarna uttrycker att detta är ett sätt att göra 

undervisningen inkluderande. Flertalet nämner att undervisningen ska ligga på elevens 

nivå. Undervisningen ska presenteras på många olika sätt, jämförelser görs med ett 

smörgåsbord med olika rätter.  

 

Hinder för en inkluderande lärmiljö menar lärare kan vara stora elevgrupper, tid och 

glömska hos läraren själv, svårighet att vilja ha eleverna på samma ställe i läromedlen 

men att samtidigt utmana eleverna och ge en annan mer tid till att förstå, att man inte 

kan lägga tillräckligt mycket tid på matematiken. Lärare beskriver även hur det kan 

saknas stöd hemifrån. 

 
6.3.1 Delanalys elever i eller med svårigheter 

 

I vissa situationer använder lärarna sig av ett relationellt perspektiv till exempel när de 

beskriver hur matematiksvårigheter kan bero på att det saknas stöd hemifrån men också 

att de inte har fått träna tillräckligt mycket eller att undervisningen har varit på fel nivå. 

Det är däremot ingen som har pratat om bristande undervisning som en orsak. En möjlig 

orsak till detta kan vara ett kategoriskt förhållningssätt där problematiken läggs hos 

eleven istället för att se till andra orsaker i omgivningen som då är ett mer relationellt 

förhållningssätt. Exempel på deras relationella förhållningssätt är hur lärarna planerar 

sin undervisning utifrån elevens behov istället för att diskutera hur eleven inte anpassar 

sig till den undervisning som ges av läraren som då hade varit ett mer individinriktat 

perspektiv.  

 

De hinder lärarna ser för att arbeta inkluderande innefattade både relationella och 

kategoriska inslag. De beskriver hur hinder kan vara stora elevgrupper men samtidigt att 

eleverna har olika kunskapsnivåer vilket försvårar arbetet med inkludering. Som 

Aspelin och Persson (2011) skriver kan en samhällelig relation påverka skolan. I och 

med att skolan är politiskt styrt kan ekonomi påverka hur skolan organiseras. Stora 

elevgrupper är en del av denna organisation. Lärarnas åsikt om att stora elevgrupper kan 

påverka en inkludering kan vara ett uttryck för en relationell syn på att det inte är 

eleverna i sig som ska förändras utan en faktor som finns utanför deras kontroll. 

Samtidigt finns yttranden om att en inkluderande lärmiljö kan vara svår att genomföra 

på grund av att eleverna är på så olika nivåer. Då hamnar problemet hos eleverna. Enligt 

Ahlberg (2013) diskuteras lärmiljön lite eller inte alls i ett individperspektiv som istället 

tar fokus på individer. Detta syns hos lärarna som resonerar att en inkluderande lärmiljö 

är svårare att genomföra på grund av många olika nivåer hos eleverna. Lärarnas 

tolkning blir att de inte kan göra så mycket i lärmiljön på grund av elevernas olikheter.   
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6.4 Arbete med att göra matematiken inkluderande 

 

Detta tema innehåller vad lärare beskriver om hur de arbetar i matematiken för att göra 

den inkluderande. Lärare berättar att det förekommer kollegialt samarbete i form av 

samplanering men också med att de delar med sig av uppgifter och erfarenheter. Här 

observeras en skillnad mellan skolorna och vad de inkluderar i kollegialt samarbete. En 

del lyfter mattelyftet och problematiserar vidare att nya kollegor inte får del av detta.  

 

Lärare ger exempel på hur de arbetar med rutiner för att elever ska veta vad som 

förväntas och hur arbetsgången ser ut. Andra pratar om hur de väljer att dela upp så att 

det endast är ett arbetsområde i taget. En av lärarna säger följande om arbetssätt för att 

göra matematiken inkluderande:   

 
...men så att man ändå försöker hålla sig på samma område hela tiden så vissa kanske sitter och 

jobbar med mer grundläggande uppgifter med vissa har mer kommit vidare till 

utmaningsuppgifter men de håller sig till samma så att man hela tiden kan ha en gemensam 

uppstart… 
 

Citatet visar ett exempel på hur lärarna har uttryckt sig. Flertalet pratar om hur de vill 

hålla ihop gruppen men ändå ge eleverna det som behövs. 

 

Någon lägger även till hur digitala hjälpmedel används. Flera lärare har även material på 

väggarna som till exempel begrepp och tallinje. Andra gör däremot ett aktivt val att inte 

ha något på väggarna. 

 

De lyfter hur det handlar mycket om att planera tillsammans men också att ha forum för 

kollegiala samtal. I dessa forum lyfts diskussioner kring hur spannet är stort mellan 

kunskaperna hos eleverna och hur man får med sig alla elever och hur man utmanar de 

som behöver det. Andra svar visar hur det kommer fram ideér i dessa forum men att de 

sedan inte blir förverkligade. Andra exempel på kollegialt samarbete var att de besökte 

varandras klassrum och att utvärderingar genomfördes gemensamt. Här tillägger lärare 

att de tar emot information från tidigare lärare för att kunna möta eleverna och kunna 

anpassa tidigt när de tar emot ny klass. 

 

Egen reflektion är en del av arbetet med att göra lärmiljön mer inkluderande enligt en av 

lärarna: “Mycket har man ju med sig i bagaget som man tänker att man inte ska göra om 

eller att man ska göra mer av”. Andra lärare pratar mer om en gemensam reflektion 

tillsammans med kollegor.  

 
6.4.1 Delanalys arbete  med att göra matematiken inkluderande 

 

Lärare resonerar kring arbetssätt för att arbeta inkluderande. De uttrycker kollegialt 

samarbete som ett sådant forum men de diskuterar inte andra pedagogiska metoder som 

finns i klassrummen. Lärare ger exempel om att minimera synintryck i klassrummet 

som skulle kunna härledas till att NPF-anpassa klassrum men inte ämnesspecifikt. Fler 

exempel på detta är att klassrummen inte endast är utrustade för matematik vilket kan ge 

en bredare bild av lärmiljö än just för matematiken. I iakttagelser av klassrum var det en 

skillnad på hur mycket som finns på väggarna. I de klassrum där exempelvis alfabetet 

var uppsatt fanns tallinjen under. Ett annat exempel är att det på olika väggar hade ett 
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tema som exempelvis svenska och matematik. I och med att lärarna här visar på olika 

metoder för att tillgodogöra sig kunskap kan de ses ur ett relationellt perspektiv då detta 

är ett led i deras arbete med ledning och stimulans. Det de gör är för alla elever och inte 

en anpassning till enskilda elever. 

 

Till skillnad från andra svar från pedagogerna kan de tolkas vara relationella då det 

utgår från hela gruppen. Detta var konsekvent från alla respondenter. Ahlberg (2013) 

beskrev hur individperspektiv till liten del eller inte alls lade fokus på elevers lärmiljöer. 

Hos lärarna var deras arbetssätt att till största delen fokusera på just lärmiljön för att 

skapa en inkluderande lärmiljö i matematik. Detta kan kopplas till Persson (2013) som 

uttrycker hur ett relationellt perspektiv är synen att elevens förutsättningar kan påverkas 

av omställningar som sker i elevens omgivning.  

 

 

6.5 Sammanfattande analys 

 

Lärarnas arbete kring matematiksvårigheter utgår ofta från ett relationellt perspektiv där 

lärarna kan se olika faktorer som kan ha påverkat att eventuella svårigheter har uppstått. 

I åtgärderna kring svårigheterna kan tolkas in ett individperspektiv där lösningen oftare 

är att eleven på något sätt ska delta mer än att lösningarna kan finnas i lärmiljön eller 

undervisningen. Det blir fler kortsiktiga lösningar än långsiktiga.  

 

Lärarna tycks ha kännedom om vad lärmiljö är. Det tycks också som att lärarna har en 

uppfattning om att inkluderande lärmiljö innebär att alla elever är inräknade. Däremot 

verkar det som att begreppet inkluderande lärmiljö innefattar olika saker för olika 

lärare.   

 

När lärarna arbetar med eleverna sker det med en mängd olika laborativt material. Det 

tyder på ett relationellt perspektiv. Vissa av lärarna uttrycker att de tar bort uppgifter 

eller låter eleverna jobba med färre antal uppgifter än övriga klasskamrater. Detta skulle 

tyda på ett individperspektiv då eleven får vara bärare av en åtgärd.  

 

För att göra matematikundervisningen inkluderande arbetade lärarna mer med lärmiljön 

än med individuella lösningar. Detta tyder på ett relationellt perspektiv hos lärarna.  

 

 

7 Diskussion 
 

I följande kapitel kommer Metod- och teoridiskussion, Resultatdiskussion och 

Specialpedagogiska implikationer samt Framtida forskning att presenteras. Metod- och 

teoridiskussion  kommer att innehålla en diskussion av vald metod och teori. 

Resultatdiskussionen delas upp i avsnitt som speglar studiens frågeställningar. Detta 

följs sedan av specialpedagogiska implikationer till följd av studien. Kapitlet avslutas 

med förslag till tidigare forskning. 

 

 

7.1 Metod- och teoridiskussion 

 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer med förberedda frågor. Målet var att 

genomföra intervjuerna innan sommarlovet för att lättare få tider med lärarna samt att 
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ge skribenterna tid att transkribera intervjuerna under de månader respondenterna inte 

fanns tillgängliga.  

 

Metodvalet gav empiri som möjliggjorde en analys samt svar på de ställda 

frågeställningarna. Utifrån detta var det ett passande metodval för studien. Något som 

kunde ha fungerat bättre var kontakten med rektor då det i vissa intervjuer visade sig att 

respondenterna inte hade blivit informerade om missivbrevet och att platsen för 

intervjun var i klassrummet. Detta avhjälptes genom att intervjuaren hade med sig 

missivbrevet om så skulle varit fallet. Information av skolor och respondenter har 

medvetet inte skrivits ut i studien för att stärka anonymiteten.  

 

Då skribenterna befinner sig i två olika kommuner i Sverige med långa avstånd emellan 

krävdes stor samplanering för att säkerställa att intervjuerna genomfördes under 

jämförbara förhållanden för att de inte skulle bli en faktor i empirin. Innan någon 

intervju genomfördes fanns det en regelbunden kontakt med handledare för att få 

återkoppling på intervjufrågor. Skribenterna planerade samtalen gemensamt och hur 

mycket eller lite vi skulle styra samtalen. Reflektioner efter varje intervju gjordes också 

då oväntade händelser som att lärare inte fått information om intervjun till sig. Själva 

intervjuerna fungerade mestadels väl förutom vid de tillfällen då andra kom in i de rum 

intervjun ägde rum. Längden på intervjuerna kunde även skilja sig åt då vissa uttryckte 

sig väldigt kortfattat medan andra uttryckte sig i fler ord. Däremot visar empirin att 

antalet respondenter var tillräckligt då empirin blev mättad och inga nya svar tillkom 

utan endast upprepningar av vad andra redan uttryckt. Det visade sig inte heller vara 

nödvändigt att ta kontakt med respondenterna igen efter genomförda intervjuer. 

 

Kodorden i studiens empiri blir begränsade då den semistrukturerade intervjutypen gör 

att orden som används i frågan blir ofta förekommande i svaren. Bryman (2018) skriver 

att kodningen ofta blir densamma som teman. De är kopplade till frågeställningarna och 

syftet. I vår studie användes en semistrukturerad intervjutyp vilket innebar att samma 

typ av ord förekom ofta. Detta i sin tur gav teman som var nära kopplade till våra 

frågeställningar.   

 

De valda teoretiska perspektiven var det relationella perspektivet och 

individperspektivet. Syftet med valet var för att kunna skapa verktyg för att tolka det 

lärarna uttryckte. Efter genomförd analys upplevs det ha varit ett bra val som var 

lämplig för studien. För att göra det tydligare gjordes ett medvetet val att inte blanda in 

för många olika perspektiv. Aspelin och Persson (2011) beskriver mer ingående 

samhälleliga relationer och mellanmänskliga relationer men utifrån studiens fokus på 

sociala relationer gick teoriavsnittet inte djupt in på dessa två andra typer av relationer. 

Nilholm (2007) använder det kritiska perspektivet för att diskutera det kompensatoriska 

perspektivet. Då studien inte hade som syfte att diskutera skolans kompensatoriska 

uppdrag valdes detta teoretiska perspektiv bort. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring 

och ger uttryck för  inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. Utifrån 

detta utformades tre frågeställningar. I resultatdiskussionen finns följande rubriker: 

Matematiklärares resonemang kring matematiksvårigheter, Matematiklärares 

resonemang kring inkluderande lärmiljö i matematik samt Matematiklärares 
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resonemang kring hur de skapar inkluderande lärmiljö. Rubrikerna utgår från 

frågeställningarna.. 

 
7.2.1 Matematiklärares resonemang kring matematiksvårigheter 

 

Lärarna hade överlag svårt att definiera vad matematiksvårigheter är. De flesta kunde ge 

exempel på vad matematiksvårigheter skulle kunna innebära. Lunde (2011) lyfter att 

flera olika uppfattningar finns kring vad matematiksvårigheter skulle kunna innebära. 

Det beror på vem som bedömer, vilka kriterier som finns för bedömningen och hur 

ämnet uppfattas. Lundberg och Sterner (2009) ger en enklare bild av vad 

matematiksvårigheter skulle kunna definieras som, nämligen att det finns svårigheter att 

nå de kunskapskrav som finns. Ingen av lärarna i vår studie nämner detta som ett förslag 

på definition av matematiksvårigheter. Då det inte tydligt framkommer i forskning vad 

matematiksvårigheter innebär skulle det också kunna betyda att lärarna inte har 

begreppet klart för sig.  

 

Något som ingen av lärarna nämner är begreppen generella och specifika 

matematiksvårigheter. Lärarna pratar överlag om matematiksvårigheter utan att gå in på 

funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Både Gersten, Clarke och Mazzocco 

(2007) samt Adler (2007) skriver att biologi är den faktor som skiljer generella och 

specifika matematiksvårigheter åt. Lärarna lyfter ärftlighet som en faktor som skulle 

kunna bidra till matematiksvårigheter men ingen nämner dyskalkyli som begrepp i 

samband med elever i matematiksvårigheter. Forskare är, enligt Butterworth & Yeo 

(2010), oeniga om definitionen på dyskalkyli på grund av att många faktorer kan 

påverka matematiksvårigheter. I och med att forskarna är oeniga kring forskningen  så 

kanske det inte är så konstigt att lärarna i vår studie har svårt att definiera 

matematiksvårigheter oavsett om de är generella eller specifika.   

 

I intervjuerna framgick det att lärarna angav exempel på vad matematiksvårigheter 

kunde innefatta. Exempel på detta angavs till svårigheter med taluppfattning, varierad 

undervisning som eleven  ändå inte kunde ta till sig, elevens svårigheter, mognad, 

undervisningen överlag samt ett socialt eller biologiskt arv. Från Lunde (2011) framgår 

det att matematiksvårigheter kan uppstå genom medicinska/neurologiska faktorer, 

kognitiva faktorer, didaktiska faktorer och sociologiska faktorer. Lärarna i denna studie 

angav orsaker som ryms inom dessa kategorier. Däremot var övervägande orsaker 

förklarade inom kognitiv, medicinsk samt sociologiska faktorer. Detta skulle tyda på ett 

mer individfokuserat perspektiv där eleven står i fokus för svårigheten. Undervisning 

nämndes också men inte i lika stor utsträckning som övriga förklaringar.  

 

Några av lärarna nämner att kartläggning och diagnoser från läromedlen fungerar som 

ett verktyg för att kunna arbeta inkluderande för elever i matematiksvårigheter. 

Uppfattningen var att kartläggningar och diagnostiskt material användes för att hitta 

elevens styrkor och svagheter för att sedan kunna planera undervisningen. Fokus låg på 

att hitta styrkor och svagheter vilket kan tolkas som ett individinriktat perspektiv. 

Persson (2013) skriver att i ett kategoriskt perspektiv är det ofta kortsiktiga lösningar 

som används. Genom att använda diagnostiskt material för att hitta elevens styrkor och 

svagheter istället för att se på sin undervisning i ett längre perspektiv skulle det kunna 

tyda på att läraren ser problemet hos eleven. Det skulle också kunna hävdas att läraren 

har ett relationellt perspektiv då undervisningen planeras utifrån vad eleven kan eller 

inte kan. Däremot är det inte säkert att undervisningen ändras långsiktigt utan endast för 

att komma tillrätta med elevens brister. 
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Utifrån hur lärarna har uttryckt sig kring matematiksvårigheter och orsaker till detta 

tolkar vi det som att lärarnas intentioner är att inta ett relationellt perspektiv men ordval 

och formuleringar tolkas lättare in i ett individperspektiv. Konsekvenser för elever i 

matematiksvårigheter utifrån ett individperspektiv skulle kunna vara att läraren inte 

ändrar i lärmiljön och sin undervisning utan riktar in sig på kortsiktiga lösningar som 

hjälper för stunden men inte på längre sikt.  

 

Sammanfattningsvis framkom två centrala aspekter i lärarnas svar. 

1. Lärarna har svårt att definiera matematiksvårigheter. 

2. Möjliga orsaker till matematiksvårigheter var ofta knutet till eleven. 

 
7.2.2 Matematiklärares resonemang kring inkluderande lärmiljö i matematik 

Intervjuerna visade att lärarna hade en gemensam syn på lärmiljö. Deras beskrivningar 

av lärmiljö fokuserade på den pedagogiska lärmiljön. De beskrev arbetssätt de har, hur 

de planerar sin undervisning samt arbetsmaterial de har för eleverna. I den triangel (se 

figur 3 sid. 11) som SPSM (2018) har där tre olika typer av lärmiljöer bildar en 

sammanhängande lärmiljö återfinns vissa av dessa i lärarnas resonemang. Den 

pedagogiska lärmiljön är en av dessa som finns med däremot lyfter endast vissa lärare 

den sociala lärmiljön eller den fysiska. Lärarna beskrev den pedagogiska miljön som de 

skapat men lade inte till andra aspekter av den lärmiljö elever befinner sig i under 

skoldagen. Det gör bilden mindre nyanserad. Samtliga lärare kom dock fram till att 

lärmiljö är den miljö som elever befinner sig i under skoldagen. Detta är likt hur SPSM 

(2018) definierar lärmiljö. En möjlig konsekvens av att lärare inte ser till alla delar av 

elevens lärmiljö kan vara att lärarna ser att elever är med en svårighet till skillnad från i 

svårighet. Detta beskriver Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) som ett 

kategoriskt förhållningssätt.  

 

I resultatet lyftes ett exempel på hur en lärare reflekterade över om det var en extra 

anpassning att sitta med en elev för att skapa arbetsro för övriga elever. Analysen 

beskriver hur ett sådant tänk kan vara kategoriskt då det är en tillfällig lösning och inte 

en långsiktig lösning. Vidare ser man till den enskilda eleven istället för att se till hela 

lärmiljön och reflektera över hur den kan förändras för att inkludera alla elever. Denna 

lärare var inte unik i att beskriva hur den arbetade inkluderade men genom sitt agerande 

visade på ett arbetssätt som var mer kategoriskt. I samband med detta kom det även 

fram att lärarna var osäkra på skillnaden mellan extra anpassningar och ledning och 

stimulans. En möjlig konsekvens till osäkerheten kring skillnaden mellan extra 

anpassning och ledning och stimulans är att läraren jobbar med enskilda insatser istället 

för att se till hela lärmiljön. Både SPSM (2018) och Skolverket (2019b) visar hur 

grunden till en god inkluderande lärmiljö är ett inkluderande arbetssätt. 

 

Nilholm och Göransson (2013) beskrev hur inkludering kan ses på tre olika nivåer och 

hur dessa kunde rangordnas. Dessa var gemenskapsorienterad, individorienterad och 

placeringsorienterad inkludering. Lärarna ger exempel på inkluderande arbetssätt så 

som att få gå till speciallärare, alternativa verktyg, ta bort uppgifter, lägga till uppgifter 

samt att inte låta elever arbeta förbi veckans mål. En lärare var särskilt tydlig med att 

inte vilja skicka eleven från klassrummet då det var exkluderade. Nilholm och 

Göransson (2013) beskriver detta synsätt i den placeringsorienterade inkluderingen och 

menar att det inte behöver betyda att eleven blir inkluderad endast för att den är i 

klassrummet. De förklarar att placeringen är det sista man bör se till för att arbeta 

inkluderande. Det som bör komma först är den gemenskapsorienterad som följs av den 
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individorienterade. Den gemenskapsorienterade syftade till att alla skulle känna sig 

pedagogiskt och socialt delaktiga. Lärarna uttryckte hur detta kunde vara svårt när 

elever exempelvis befann sig på olika platser i matematikboken. Den andra definition av 

inkludering, den individorienterade, beskrevs av lärare som pratade om elevernas känsla 

eller upplevelse av sin lärmiljö. Utifrån Roos (2015) kan vi se att lärarna ger uttryck för 

en deltagande inkludering samt innehållsinkludering genom att lärare uttrycker elevens 

självkänsla som en viktig del samt att det förekommer diskussioner kring matematik 

med andra kollegor.  

 

Hattie och Yates (2014) redogör för vikten av positiva sociala relationer mellan lärare 

och elev och hur detta var en stor framgångsfaktor. I tidiga år är denna relation grunden 

för en varaktig effekt. Det är få lärare som nämner att sociala relationer är viktiga för 

lärandet utifrån en inkluderande lärmiljö.  

 

Det som resultatet visar utifrån frågeställningen är att lärare strävar efter att arbeta 

inkluderande men att det i utförandet kan bli kategoriskt och inte långsiktigt. Vidare 

visar resultat och analysen att definitionerna av inkludering kan skilja sig åt vilket kan 

leda till att de viktigare formerna av inkludering inte reflekteras över. 

 

Sammanfattningsvis framkom två centrala aspekter i lärarnas svar. 

1. Samtliga kunde beskriva vad en lärmiljö kan innebära men att stort fokus gavs 

till den pedagogiska miljön. 

2. Osäkerhet kring vad som kan ingå i ledning och stimulans kontra extra 

anpassningar. 

 
7.2.3 Matematiklärares resonemang kring hur de skapar inkluderande lärmiljöer 

Studiens tredje frågeställning syftar till hur lärarna skapar inkluderande lärmiljöer. Det 

resultatet visar är att lärarnas arbetssätt är varierande. Någon tog hänsyn till det fysiska 

och någon nämnde kort den sociala lärmiljön. Samtliga pratade om den pedagogiska 

lärmiljön och hur de arbetade kring det i klassrummet. Den pedagogiska lärmiljön 

dominerade samtalen. Utifrån våra erfarenheter kan en möjlig orsak till detta vara att det 

just nu arbetas mycket med kooperativt och formativt lärande på skolor. Det behöver 

inte innebära att skolorna vi besökte har gjort det men kan vara en anledning till att 

pedagogisk lärmiljö hamnar i fokus. Det som syntes i klassrummen var att hänsyn togs 

till det fysiska genom medveten placering i klassrummet, vad som fanns på väggarna 

eller inte fanns på väggarna. 

 

SPSM (2018) beskriver i sin skrift om tillgänglig lärmiljö hur det är viktigt att kollegiet 

arbetar tillsammans. Detta kan man se i hur lärarna beskriver det kollegiala samarbetet. 

Samarbetet består av gemensamma samtal där de reflekterar över undervisningen, delar 

med sig av erfarenheter, hade gemensam fortbildning. En del lade även till samarbete 

med speciallärare men det var förvånansvärt få som beskrev det. SPSM (2018) trycker 

även i detta material på hur den sociala, pedagogiska och den fysiska lärmiljön är 

förutsättningar för lärande. Det är därför viktigt att lärarna får förutsättningar för att 

reflektera över samtliga delar och inte enbart fokusera på en av delarna (ibid.). 

Förutsättningarna skulle kunna bestå av intern fortbildning eller att skolan använder sig 

av det material SPSM (2018) har plockat fram.   

 

CAST (2018) med sin metod för att säkra inkluderande lärmiljöer tycks inte vara något 

som lärarna känner till. Däremot ser man i lärarnas arbetssätt att de använder delar som 

liknar CAST. I en jämförelse med vad lärarna beskrev i sitt arbetssätt och riktlinjerna 
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finns det varierande perceptionsmöjligheter, minska distraktioner, främja samarbete, 

formativ bedömning, stötta i planering och strategi. Detta är vad lärarna sammantaget 

beskriver utan att känna till riktlinjerna för UDL. Detta arbetssätt blir vanligare då det 

nämns av Skolverket (2019a) vilket rimligtvis bör leda till att det så småningom blir 

känt för läraren i sitt klassrum. Fördelen med UDL är att det är så pass tydligt med vad 

läraren kan tänka på. I inledningen spekulerades det om det kan vara så att lärarna 

saknar verktyg för sitt arbete med ledning och stimulans. Det studien visar är att lärarna 

har en förståelse för lärmiljöer men att de har svårare för att redogöra för den 

inkluderande lärmiljön. Deras metoder bygger ofta på den pedagogiska lärmiljön men 

saknar andra delar. Det kan tyda på att de inte är medvetna om att andra aspekter bör 

reflekteras över. Tydligt är dock intentionen av att vilja arbeta relationellt. De verkar 

inte vara medvetna om att de kan uppfattas vara kategoriska. Att tillägga är att lärarna 

inte använder sig av dessa begrepp utan det är en tolkning vi gör från deras agerande. 

Att göra lärarna medvetna om detta vore därför viktigt. 

 

Skolverket (2018a) lyfter hur digitalisering idag är en stor del av skolan. Intressant är att 

det var en minoritet av respondenterna som beskrev digitalisering som en del av miljön 

eller som ett arbetssätt som finns i klassrummet. De som faktiskt nämnde digitalisering 

var mycket kortfattade i sina resonemang.  

 

Sammanfattningsvis framkom två centrala aspekter i lärarnas svar. 

1. Inkluderande lärmiljöer skapas genom samspelet mellan social, pedagogisk och 

fysisk lärmiljö men lärarnas uttryck visar att den pedagogiska lärmiljön 

dominerar. 

2. Det finns vissa arbetssätt för att arbeta inkluderande men det saknas samtidigt 

metoder för att skapa en inkluderande lärmiljö. 

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer 

I denna studies inledning hänvisades det till hur lärmiljön finns med i speciallärares och 

specialpedagogers examensordning samt hur betyg i matematiken var låga i jämförelse 

med andra ämnen. Utifrån detta identifierades det en kunskapslucka där lärarens syn på 

sitt inkluderande arbetssätt inte studerats. Detta ledde sedan fram till studiens syfte som 

var att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring inkluderande 

lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. Studiens resultat visar att lärare kan uppfattas 

vara kategoriska men uttrycker själva att de har vilja att vara relationella. Resultatet 

visar att lärare har svårt att veta vad matematiksvårigheter är eller hur de identifieras. 

Lärarna visade hur de hade god kunskap om lärmiljöer även om störst fokus var på den 

pedagogiska lärmiljön. Den inkluderande lärmiljön visade sig vara lätt att definiera men 

svårare att utföra. Diskussionen visar att det finns ett behov av att ge lärare verktyg för 

att medvetet arbeta med inkluderande undervisning. Utöver detta visar det sig också att 

matematiklärare behöver verktyg och kunskap för att identifiera och skapa undervisning 

med ledning och stimulans för elever i matematiksvårigheter. 

 

Studiens specialpedagogiska implikationer blir att specialpedagog och speciallärare på 

skolor tillsammans med matematiklärare måste arbeta med inkluderande lärmiljö och 

matematiksvårigheter som ett led för ökad måluppfyllelse. Vidare implikationer är att 

lärare kan behöva stöttning i att reflektera över huruvida de är kategoriska eller 

relationella i sin undervisning.  Denna stöttning är ett led för att lärare ska uppleva att 

det som de strävar efter att vara också är det som observeras i undervisningen. Ledning 

och stimulans är grunden för god undervisning vilket rimligtvis bör innebära att vi som 

speciallärare och specialpedagoger måste inleda vårt förebyggande och främjande 
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arbete där. Studien visade hur olika lärmiljöer inte alltid reflekteras över vilket skulle 

kunna innebära att rätt stöd inte alltid sätts in.  

 

Studien visar även att lärare i mötet med olika begrepp hade svårt att definiera dessa. 

Detta kan leda till att elever inte får det stöd som de har rätt till utifrån skolans 

kompensatoriska uppdrag. Det är därför viktigt att vi i vår profession kan stötta lärare i 

detta arbete genom att arbeta på alla nivåer; ledning och stimulans, extra anpassning och 

särskilt stöd. Att arbeta med ledning och stimulans kräver att vi arbetar utifrån individ-, 

grupp- och organisationsnivå. En samsyn kring begrepp av olika slag behöver finnas för 

att forma en skola med kvalitet där inkluderande lärmiljö är en självklarhet.   

 

7.4 Förslag till framtida forskning 

 

Forskning framöver skulle kunna finnas inom olika inriktningar. En av inriktningarna 

kan vara en longitudinell studie kring hur skolor arbetar med inkluderande lärmiljöer 

inom matematik. Är det något som skiljer matematiken åt från övriga ämnen? Kan en 

inkluderande lärmiljö generaliseras så den gäller alla ämnen? Hur påverkas eleverna av 

arbetet med en inkluderande lärmiljö? En annan inriktning kan tänkas finnas i hur lärare 

arbetar med matematiksvårigheter, vilken kunskap och vilket synsätt de har kring vad 

som ska åtgärdas gällande det. Vilken roll får då specialpedagog och speciallärare i 

detta? Ytterligare inriktningar kan vara elevernas upplevelser kring lärmiljön. Vad 

behövs för att eleverna ska känna sig inkluderande?  
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9 Bilagor 

Bilaga A Brev till respondenter 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid specialpedagog- och speciallärarutbildningen vid 

Linnéuniversitet som nu skriver vårt examensarbete i specialpedagogik. Vårt ämne är 

inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. Det innebär att lärmiljön är 

anpassad på ett sätt som gynnar alla elever men främst elever i matematiksvårigheter.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring 

inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter.  

 

Med anledning av detta önskar vi träffa två lärare på er skola som undervisar i ämnet 

matematik på lågstadiet för en intervju kring vårt valda ämne. Totalt kommer åtta lärare 

på fyra skolor i två olika kommuner att intervjuas. Vi har som önskemål att intervjun 

äger rum i ett klassrum där matematikläraren undervisar i matematik för att ge 

matematikläraren möjlighet att visa material, verktyg och dylikt. Det kan bli aktuellt 

med fotografering av material, uppsatta föremål och liknande för att förstärka det 

lärarna pratar om. Inga namn, bilder och övriga personuppgifter på elever och personal 

kommer att fotograferas. Vi uppskattar att intervjun tar cirka 30 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in  och skrivas ner i text för vidare analys efter intervjun.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska (2007) 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du har rätt att när som helst 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt genom att personuppgifter och annat som kan koppla resultat till din 

person och skola kommer att avidentifieras. Önskar deltagande matematiklärare ta del 

av det färdiga resultatet  i studien kommer det delges via rektor. Resultat kommer 

endast användas i forskningsändamål för denna studie. 

 

Hoppas vi ses!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Studenter 

Irene Bengtsson ib222iv@student.lnu.se 

 

Caroline Lindqvist cl22ig@student.lnu.se 

 

Handledare  

Anna Lövström anna.lovstrom@lnu.se 

 

Växjö 20190509 
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Bilaga B Intervjufrågor 

 

1. Hur många år har du arbetat som matematiklärare på lågstadiet?  

 

2. Hur skulle du definiera matematiksvårigheter? 

 

3. Vad kan matematiksvårigheter bero på? 

 

4. Vad gör du för att förebygga matematiksvårigheter? 

 

5. Vad innebär lärmiljö för dig? 

 

6. Vad innebär inkluderande lärmiljö för dig? 

 

7. Hur ser du på skillnaden mellan inkluderande lärmiljö och extra anpassningar? 

 

8. Vilka hinder ser du för en inkluderade lärmiljö i matematik? 

 

9. Hur planerar du matematikundervisningen för att göra den inkluderande? (Kan 

du ge exempel från ditt klassrum?) 

 

10. Hur arbetar du inkluderande i matematik när du tar emot en ny klass?  

 

11. Hur arbetar ni kollegialt med inkluderande lärmiljö i matematik? 

 

12. Finns det något annat inom ämnet som du skulle vilja lyfta? 

 


