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Abstrakt 

Syftet med denna läromedelsgranskning var att undersöka hur ett inkluderande 

aktivitetsförslag i matematik kunde se ut, samt hur frekvent inkludering förekom i 

aktivitetsförslagen hos två lärarhandledningar för matematik åk 4.   

För att kartlägga inkluderingsfrämjande aktivitetsförslag togs ett ramverk fram 

utifrån tidigare forskning och den sociokulturella teorin. Kategorierna ‘samarbete’, 

‘variation i representationsformer’ samt ‘metakognition’ blev således ledorden för 

ett inkluderingsfrämjande aktivitetsförslag. 

Resultatet visade att aktivitetsförslagen som innehöll någon form av de 

inkluderingsfrämjande kategorierna kunde se mycket olika ut. De aktivitetsförslag 

som gav mest stöd i alla tre kategorier utmärkte sig genom att vara mer omfattande 

och gav gedigna instruktioner till läraren. Resultatet visade även att 

aktivitetsförslagen i de två undersökta lärarhandledningarna ofta innehöll någon 

form av inkluderande inslag. Det var enbart 5-7 % av aktivitetsförslagen som helt 

saknade inkluderingsstöd.  

Genom analysen blev det tydligt vad som fattades i aktivitetsförslagen och hur de 

kunde formas för att förstärka inkluderingen. Med detta kan studien ge läraren 

uppslag för hur aktiviteter kan anpassas för att göra matematikundervisningen mer 

inkluderande.  
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1 Inledning  

Under vår praktik som lärarstudenter i olika mellanstadieklasser har vi varit med om 

hur olika lärare förbereder och planerar sin matematikundervisning. Vad vi lagt 

märke till är den breda variation av undervisningsbehov som finns hos eleverna i 

klassrummet. Det är vanligt att lärare är upprörda och förvånade över det mångfald 

av särskilda behov som finns hos eleverna i klassrummet (Black-Hawkins, 2012). 

Efter att ha sett hur elever i behov av särskild undervisning med mer eller mindre 

framgångsrika metoder inkluderats inom ramen för ordinarie undervisning, började 

vi fundera på hur vi skulle kunna utveckla en inkluderande praxis i vår framtida 

matematikundervisning. Samtliga lärare vi mött använde sig då och då av flera olika 

lärarhandledningar i planeringen av matematikundervisningen, vilket även Ahl. 

Hoelgaard och Koljonen (2013) menar är vanligt förekommande i skolor. Detta 

väckte en undran, ger lärarhandledningar tillräckligt med stöd för inkludering? Det 

framkommer i Black-Hawkins (2012) avhandling att lärare har ett behov av 

praktiskt lärarstöd för en inkluderande undervisning, men att den hjälp som erbjuds 

ofta är bristfällig.  

Begreppet inkludering har vuxit fram sedan 1960-talet, men vad det konkret betyder 

kommer sällan fram enligt Persson (2013). Detta gjorde oss nyfikna på både hur en 

inkluderande aktivitet kan se ut och hur frekvent inkluderingsstöd återkommer i 

lärarhandledningars aktivitetsförslag. 

Enligt Roos (2015) behöver läraren kunna presentera matematik på olika sätt och 

tydligt hjälpa eleven skapa strategier och kopplingar till tidigare kunskaper. 

Förhoppningen med detta arbete är att lärare och skolor ska få vägledning i valet av 

läromedel ur ett inkluderande perspektiv. Därför hoppas vi att studien definierar vad 

beståndsdelarna för en inkluderande aktivitet kan vara. Lärare kan då själva 

identifiera och undersöka inkluderingsstärkande matematiska aktiviteter.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med läromedelsgranskningen är att förklara och utvärdera förekomsten 

av inkluderande matematikaktiviteter i två lärarhandledningar i matematik för 

årskurs 4.   

 

1. Hur kan en inkluderande matematikaktivitet se ut? 

2. Hur frekvent är inkludering synligt i lärarhandledningarnas 

aktivitetsförslag?   
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3 Centrala begrepp 

I följande stycke förklaras begreppen lärarhandledning och matematisk aktivitet. 

Även om dessa begrepp är bekanta för många definieras de i denna studie så att inga 

tveksamheter uppstår. Dessutom ges en förklaring på vilka elever som avses att 

inkluderas. 

3.1 Läromedel och lärarhandledning 
Ett vanligt tillvägagångssätt för lärare att strukturera sin undervisning i matematik är 

att bygga upp den runt ett läromedel. Intresseorganisationen ‘Sveriges 

Läromedelsförfattares Förbund’ (SLFF) menar att ett läromedel är “ett pedagogiskt 

genomtänkt, utprövat och utvärderat ‘medel’ som gör det goda lärandet möjligt.” 

(2019, s. 1).  Detta läromedel är ofta i bokform, men de senare åren har digitala 

varianter blivit allt vanligare. I denna studie förekommer läromedel och 

lärarhandledningar både i fysisk och digital form. I elevernas matematikböcker 

är huvudinnehållet en mångfald av beräkningsuppgifter som ska ge eleverna 

möjlighet att träna och pröva sina kunskaper i matematik. Till detta läromedel hör 

en lärarhandledning som ska stödja läraren i sin undervisning, samt i den 

professionella utvecklingen (Ahl, Hoelgaard och Koljonen, 2013).  

3.2 Aktivitetsförslag 
I lärarhandledningar finns ofta aktivitetsförslag i syfte att underlätta 

lektionsplaneringen för läraren. Enligt Ahl, Hoelgaard och Koljonen (2013) behöver 

en lärarhandledning i matematik innehålla “design av klassrumspraktik: hur läraren 

kan hantera individualisering, klassrumssamtal, formativ bedömning, 

problemlösning, läxor osv.” (2013, s. 81). Det som denna studie avser med 

aktivitetsförslag är sådan design som hanterar individualisering, klassrumssamtal 

och problemlösning, vilket lärare kan använda som färdigt manus för sin 

klassrumspraktik. För att sådan design ska räknas som aktivitetsförslag ska den vara 

inledd av läraren, ge en struktur för klassrumspraktik och i detta ge läraren svar på 

frågorna ‘vad?’ och ‘hur?’. När lärarhandledningen benämner en klassrumsdesign 

som aktivitet är det också ett aktivitetsförslag i denna studies avseende. Ett 

aktivitetsförslag måste aktivera elevers deltagande i en gemensam 

undervisningsform. Därför innefattas inte förslag på genomgångar eller enskilt 

arbete i matematikboken i definitionen. Följande är ett exempel på en aktivitet i en 

lärarhandledning: 

 
Bild 1. Öva med talkort (Favorit Matematik 4A Lärarhandledning 2019, s.72) 

 

Aktivitetsförslagen antas i denna studie ingå i en undervisning baserad i någon form 

av klassrum. För att variera ordvalet används ibland undervisning, klassrumspraxis, 
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praxis, undervisningspraxis eller klassrumspraktik. Dessa begrepp syftar till den 

struktur och det arbetssätt en lärare upprätthåller i klassrummet under en lektion. 

3.3 Inkludering och SEM  
Det finns en kritik mot de kommersiellt framtagna lärarstöden för inkludering som 

Black-Hawkins (2012) studerat då flera av de texter hon presenterar hade en 

åtstramad bild av vilka elever som avses att inkluderas. Det tydliggörs exempelvis i 

någon av de analyserade texterna, direkt i inledningen, att avsikten inte är att kunna 

inkludera alla elever i undervisningen då detta är en omöjlighet. Även om flera 

texter ger råd och förslag på arbetssätt för att nå elever i svårigheter är det få som 

ger stöd för att arbeta med olikheter hos samtliga elever i klassrummet. Enligt Roos 

(2015) är deltagandet i arbetsprocessen viktigare än att låta alla elever arbeta med 

samma material. Eleverna bör få de förutsättningar som bidrar till att eleverna 

kan nå så långt som möjligt utifrån sina individuella styrkor, till skillnad från att nå 

olika långt på grund av sina olikheter.   

Roos (2015) presenterar i sin avhandling begreppet ‘Special Education needs in 

Mathematics’, eller SEM. Begreppet kommer ursprungligen från SEN som är den 

allmänna betydelsen för elever i speciella behov för alla ämnen och SEM riktas då 

in på ämnet matematik. Direkt översatt betyder begreppet elever i behov av speciell 

utbildning i matematik. Att en elev befinner sig i SEM innebär inte automatiskt att 

eleven har svårt för matematik. Elever i SEM kan vara både hög- och lågpresterande 

elever och det är inte ett konstant tillstånd, vilket gör att perioden inte 

definierar elevens utvecklingsförmåga. Denna studie syftar till att innefatta alla 

elever i SEM i matematikklassrummet.  
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4 Litteraturbakgrund 

 Inledningsvis presenteras en kort överblick över inkluderingsbegreppets intåg i 

skolvärlden. Begreppets betydelse problematiseras därefter med tidigare forskning 

för att visa på den komplexa kontext som begreppet inkludering behöver uppfattas i. 

Avslutningsvis används tidigare forskning för att belysa på vilka sätt en 

matematikaktivitet skulle kunna vara inkluderande.   

4.1 Inkluderingens intåg i skolvärlden 
Inkludering började användas allt mer i myndighetstexter och forskning inom det 

pedagogiska fältet under 1980- och 1990-talen. Begreppet började i engelskspråkiga 

länder som ‘inclusion’ och ‘inclusive education’ för att sedan spridas världen över 

(Asp-Onsjö, 2006, Ferguson, 2008, Göransson, Karlsson & Nilholm, 2011, Rice, 

2005, Roos 2015). Idag används inkludering i många olika sammanhang, från 

debatter om organisatoriska åtaganden till klassrumspraxis (Rice 2005, Roos, 

2015).  

4.2 Inkludering - ett dilemma? 
Begreppet inkludering härstammar från det tidigare begreppet integrering och det är 

inte helt ovanligt att dessa blandas ihop. Att skilja på integration och inkludering är 

dock en viktig faktor för att förstå inkludering (Asp-Onsjö 2006, Göransson, 

Karlsson och Nilholm 2011, Roos 2015). Skillnaden på integration och inkludering 

är att integrationen vill anpassa individen till sammanhanget medan inkluderingen 

syftar till att individen på ett självklart sätt antas vara med i sammanhanget från 

början (Asp-Onsjö, 2006)   

Inkludering är därmed ett komplext begrepp som föranlett många olika tolkningar 

under sin framväxt. I och med att många intressenter vill använda sig av begreppet, 

såväl i utvecklingssyfte som i ekonomiska syften så skapas inte sällan en förvirring 

över vad begreppet inkludering egentligen handlar om. Persson (2013) 

uppmärksammar att både begreppet inkludering och inkluderande utbildning 

frekvent används i flera avhandlingar, men det råder ingen konsensus över vad 

begreppet faktiskt betyder och innebär. Det råder också en ovisshet om vad som kan 

betecknas som en inkluderande arbetsmetod och vad som kanske inte bör ingå i den 

kategorin (Ferguson, 2008).  

Att arbeta med inkludering är att verka för en ständig förändring och arbetet är en 

krävande process (Asp-Onsjö, 2006, Ferguson, 2008). Att normalisera inkludering i 

klassrummet förbereder eleverna på ett samhälle som respekterar människors 

olikheter. Dessutom skapar inkludering en högre kvalité på undervisningen där 

även diskriminerande attityder kan påverkas mot det bättre, miljön blir mer 

tillåtande och välkomnande och slutligen skapas ett inkluderande samhälle. 

Olikheter är inte något som ska separera människor. Istället bör ett arbetssätt skapas 

där människors olikheter framhävs som styrkor (Persson 2013, Roos 2015, 

UNESCO 2006).   
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4.2.1 Inkludering i tre aspekter 

Enligt Asp-Onsjö (2006) kan inkludering appliceras i tre kategorier; rumslig, social 

och didaktisk. Rumslig inkludering innebär att alla elever befinner sig inom 

klassrummet och här är det centrala hur mycket eleven befinner sig i samma rum 

som resterande klasskamrater. Den andra kategorin är social inkludering vilket 

lägger tyngd på elevens möjlighet att vara delaktig i lek och sociala aktiviteter. 

Slutligen är det i den didaktiska kategorin inlärningsmetoderna som är centrala. Här 

ligger fokus om eleven får tillgång till lärarens undervisningsmetod. Det är inte helt 

ovanligt att skolor väljer att placera elever med behov av särskilt stöd i större 

klassrum i syfte att spara pengar, utan att tillsätta de resurser som krävs för att kunna 

anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar. När elever placeras i klasser 

på detta sätt följs den rumsliga inkluderingen, men inkludering kan aldrig fungera 

helt om inte de resterande två kategorierna också samverkar (Asp-Onsjö, 2006).  

4.2.2 Att stärka lärares arbete med inkludering, enligt Black-Hawkins 

Black-Hawkins (2012) har sammanfattat en studie som undersökt ett urval av 

kommersiellt producerade texter vars syfte är att ge lärare råd och stöd i att utveckla 

en praxis som verkar för ett inkluderande klassrum. Studien undersöker och 

kritiserar vad texterna bidrar med och hur deras råd är utformade. Lärare är enligt 

Black-Hawkins osäkra på ”how to ’do’ inclusion” (2012, s. 499). En del av 

osäkerheten i professionen bottnar i de olika formuleringar och intentioner som rör 

inkludering i olika organisationer (Black Hawkins, 2012). För att få guidning och 

stöd i att utveckla en inkluderande undervisning vänder sig individuella lärare till 

litteratur som ska kunna ge råd och tips för hur inkluderingen kan stärkas. Denna 

litteratur kan vara av väldigt olika karaktär och lärare får inte sällan svårt att sålla 

bland texterna. Black-Hawkins (2012) konstaterar att ingen text ensam kan ge all 

den support som en lärare kan behöva.   

Black-Hawkins (2012) menar att merparten av dessa texter brister i att beakta det 

komplexa samspelet som behöver ske mellan undervisning och lärande. Kritiken 

som Black-Hawkins lyfter mot kommersiella texters möjligheter att guida lärare är 

trefaldig. För det första kategoriseras elever för ofta. Flera texter har tydliga 

gränsdragningar mellan ’vanliga’ och ’avvikande’ elever. För det andra, menar 

Black-Hawkins (2012), att det ofta råder en felaktig föreställning om att det som 

gynnar få inte kan gynna alla. Föreställningen försvårar för de lärare som vill skapa 

en inkluderande undervisningspraxis i klassrummet. För det tredje ges flera råd i 

form av ’quick-fix’, kortsiktiga lösningar som inte beaktar komplexiteten i 

undervisningen. Det får lösningen på inkluderingsproblematiken att framstå som 

enkla trick som läraren bara behöver genomföra en gång. Detta synsätt, framhåller 

Black-Hawkins (2012), gör att råden blir banala, utan flexibilitet och djup. 

4.3 Inkluderande matematikaktivitet 
I detta avsnitt redogörs för vad tidigare forskning antyder kan vara delar av en 

inkluderande klassrumsaktivitet.   

4.3.1 Samarbete elev till elev 

Ett sätt att stärka inkludering i klassrummet är enligt Ferguson (2008) att låta 

eleverna ta hjälp av varandra. Elever som stödjer och hjälper varandra skapar både 
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ett effektivt inlärningsmoment och ger dessutom eleverna möjlighet att skapa 

sociala grupper som stärker inkluderingen i klassrummet. En av de texter Black-

Hawkins (2012) undersökt visar på fördelen med att elever tar hjälp av varandra då 

ett sådant arbetssätt stärker flera. Elevers egna förklaringsmetoder kan ibland vara 

det som främjar andra elever i behov av hjälp när lärarens förklaring inte är 

framgångsrik. En elev som får öva på att förklara och återberätta ett matematiskt 

tillvägagångssätt för en jämnårig fördjupar sin uppfattning om ämnet och växer på 

så vis även i sin egen kunskap. 

4.3.2 Variation i representationsformer 

I Roos (2015) undersökning framgår det att olika representationsformer behöver tas 

i beaktande i matematikklassrummet. Det framgår att lärare ser en svårighet i att 

förväntas ha kompetensen att ta fram olika representationsformer för ett matematiskt 

innehåll. Det är för dem oklart om de representationerna som finns att hämta faktiskt 

kan utmärka sig som en bra representationsform. Även Rice (2005) menar att 

symboliska representationsformer finns men ofta presenteras ingen variation av 

dessa, vilket gör att bara en del av eleverna stöds i sin utveckling, medan andra 

elever missgynnas. För att samtliga elever ska kunna inkluderas behövs således en 

variation i representationsformer. Denna variation kan vara i auditiva eller visuella 

former. En auditiv representationsform är ljudbaserad medan den visuella bygger på 

semiotik. Varierade semiotiska representationsformer kan exempelvis vara tecken, 

bilder eller ikoner (Goldin, 2000, Duval, 2006 refererad i Roos, 2015). Vidare 

menar Scherer (2016) att när eleverna själva får variera sina presentationer av ett 

matematiskt innehåll uppnås en högre inkluderingsgrad eftersom elever då kan delta 

i det matematiska kunskapsarbetet utifrån sina egna förmågor. 

4.3.3 Förstå det egna lärandet 

Elever som blir involverade i sitt eget lärande kan skapa en annan förståelse för vart 

de är och vart de ska. Att som lärare samarbeta med eleven ger eleven en chans att 

ta eget ansvar för sin arbetsprocess och progression. En elev som innehar sådan 

förståelse för det egna lärandet gör att läraren kan flytta fokus från att leverera 

kunskap till eleven och istället ge eleven möjlighet att utveckla effektiva verktyg för 

att själv orientera sig och ta sig fram inom kunskapsområdet (Ferguson, 2008). 

Genom att låta eleven synliggöra sitt eget matematiska tankemönster kan också en 

djupare förståelse för vilka metoder som bäst fungerar för eleven tydliggöras.   
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5 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie baseras på det sociokulturella perspektivet som grundats av teoretikern 

Vygotskij. Teorin har i stora drag tolkats av Säljö (2017) och Hwang och Nilsson 

(2011) dessa används här för att förklara begreppen och idéerna som ligger till 

grund för det sociokulturella perspektivet. Nedan presenteras en kort översikt för 

perspektivet och dess grundläggande idéer. Teoriavsnittet används tillsammans med 

de inkluderande kategorierna ur litteraturbakgrunden till att skapa det ramverk som 

analysverktyget bygger på.   

5.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
Vygotskijs syn på lärande grundar sig i att barn stärks i sin utveckling och i sitt 

lärande i det sociala samspelet med en mer kompetent kamrat eller vuxen. 

Utvecklingen är enligt Vygotskij inte beroende av ålder utan lärande sker i kulturellt 

och socialt samspel (Hwang & Nilsson, 2011).     

5.1.1 Proximal utvecklingszon och scaffolding 

Ett av Vygotskijs mest kända begrepp är den proximala utvecklingszonen som 

grundar sig i tanken att människan aldrig slutar utvecklas. Ett barns proximala 

utvecklingszon kan beskrivas som det lärande eller den kunskap som är inom 

räckvidd för barnet om det får rätt stöd (Hwang & Nilsson, 2011). Sådant stöd kan 

ske i form av sociala stödstrukturer som hjälper barnets utveckling och lärande. 

Denna stödstruktur kallas även för scaffolding efter det engelska ordet 

för byggnadställning. När barnet befinner sig i utvecklingszonen kan lärandet 

stöttas utifrån den kunskap barnet redan besitter och samtidigt kan barnet utmanas 

att ta sig till nästa nåbara kunskap (Säljö, 2017). Vygotskij menar även på att den 

kunnige inte får ta för mycket plats när en uppgift ska lösas då den lärande själv 

måste ta sig ann uppgiften, förstå den och anta utmaningen. Det blir lätt att den lärde 

tar sig an uppgiften och utför den på ett sätt som sätter den lärande i en passiv 

åskådarroll (Säljö, 2017). Hwang och Nilsson (2011) menar att Vygotskij lade vikt 

vid att basen för utvecklingen var att klara något tillsammans.   

5.1.2 Medierade redskap och appropriering 

I det sociokulturella perspektivet är mediering ett av grundbegreppen. Att 

människan använder redskap när vi tolkar och förstår vår omvärld kallas mediering. 

Dessa redskap grundar sig i den sociala kultur som människan vuxit upp i. 

Redskapen får sin innebörd av den sociala kontext de upplevs genom att 

de medieras. Dessa medierade redskap kan vara både språkliga och materiella 

(Säljö, 2017). Språkliga redskap är enligt Säljö bland annat “…bokstäver, siffror, 

räknesystem och begrepp...” (2017, s.253-254). Materiella redskap kan exempelvis 

vara en penna eller en lärobok. Enligt den sociokulturella traditionen samverkar de 

språkliga och de materiella redskapen eftersom en lärobok är en fysisk bok 

som också innehåller siffror och symboler, vilka grundar sig på ett språkligt 

redskap. När människan ska förstå ett problem kopplas tidigare kunskaper och 

erfarenheter ihop med de nya antagandena, vilket kallas för appropiering. 

Appropiering innebär således att människan förstår och kan använda sina kulturella 

redskap för att skapa mening av sin omvärld (Säljö, 2017).  
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5.1.3 Metakognition 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) blev Vygotskij intresserad av hur barn kunde 

förbättra sin problemlösningsförmåga genom att bli medvetna om sitt eget lärande. 

Inom det sociokulturella fältet utvecklades denna fråga under begreppet 

metakognition. Genom att synliggöra de psykologiska verktyg som används vid 

inlärning kan den lärande utveckla sitt eget tänkande. Dessa verktyg approprieras 

enligt det sociokulturella perspektivet i samspel med någon som redan behärskar 

dem. En vuxen har till exempel fler minnesstrategier än ett barn och kan lära ut 

dessa (Hwang & Nilsson, 2011, Säljö 2017). Det måste dock inte vara en vuxen som 

lär ut. Det räcker att ha mer erfarenhet för att kunna stödja någon 

i approprieringen av medierade verktyg för metakognition.   
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6 Metod 

Kapitlet förklarar de forskningsmetoder som använts och de etiska aspekter 

studien grundats i. Här presenteras också läromedlen studien analyserat samt vilka 

urval och matematiska avgränsningar som gjorts.   

6.1 Forskningsmetod och metodisk ansats 
Studien har sin utgångspunkt i tolkningar av ord och symboler, något som är en del 

av den kvalitativa metoden (Denscombe, 2018). Samtidigt försökte studien ge en 

överblick över inkludering i aktivitetsförslag vilket gjordes med en metod som 

skulle kunna tolkas som kvantitativ då den kopplade numeriska värden till 

analysfrågor och presenterade dessa med statistiska verktyg. Det är populärt att 

särskilja på kvantitativ och kvalitativ metod enligt Allwood och Erikson men detta 

är enligt dem en “överförenklad och problematisk” syn (2017, s. 183).  

Studien använde begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Trovärdigheten i arbetet 

grundade sig på hur noggrant texten analyserades. Det gick inte att helt garantera 

studiens trovärdighet (Denscombe, 2018) men i och med att analysen ska gå att 

återupprepa kan resultatet valideras. Under studiens analys infördes resultatet och 

beslut kontinuerligt in i en logg. Detta dokumenterade arbetssätt, tillsammans med 

en noggrann och tydlig återgivelse av metoden och resultatet, skulle medföra en 

tillförlitlighet till studiens resultat (Denscombe, 2018).  

6.2 Etiska aspekter 
Det finns enligt Denscombe (2018) såväl som enligt Vetenskapsrådet (2011), 

forskningsetiska principer som samhällsforskare förväntas hålla sig till. 

Sammanfattningsvis behandlar dessa principer skydd av forskningsdeltagare, 

frivillighet och informerat samtycke från deltagare, tydlighet och genomskinlighet 

från forskarnas sida samt att nationell lag följs. De läromedel studien använde 

innefattade relevanta delar som även presenterades i bilder och bilagor. För detta 

kontaktades respektive läromedelsförlag om tillstånd att använda innehållet till 

arbetet. Förlagen fick även information om studiens syfte. I och med att studien inte 

innehar en undersökande del med människor som forskningsobjekt kommer ingen 

kontakt med skolor finnas med i arbetet och inte heller egna erfarenheter de 

studerande upplevt i skolorna tas med i studien. Därmed är det förutom 

läromedelsförlagen inga deltagare vars intressen som behövde skyddas.  

6.3 Urval och matematisk avgränsning 
De läromedel vars lärarhandledningar studien valde att undersöka var Favorit 

Matematik 4A (Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 2019) och Matematik 4 

(Sjöström & Sjöström, u.å.). Dessa läromedel valdes av studiens författare av främst 

två skäl. Studiens syfte hade en pragmatisk förankring, vilket innebär att 

skribenterna har som mål att kunna använda det som arbetet tar fram (Denscombe, 

2018). Därför fokuserade studien på att undersöka lärarhandledningar till moderna 

läromedel som används av lärare i matematikundervisningen. Det andra skälet till 

urvalet var att de båda läromedel skiljde sig åt på några punkter, vilket av studiens 

författare ansågs kunna skapa kontraster i resultatet. Detta sätt är att betrakta som 
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subjektivt men fullt giltigt när undersökningsobjekt väljs ut för att skapa ett 

intressant undersökningsbart urval (Denscombe, 2018).  

6.3.1 Favorit matematik 

Favorit Matematik är ett finskt läromedel som gavs ut 2008 och som sedan 2012 är 

översatt till svenska. Den svenska versionen ges ut av Studentlitteratur AB och 

läromedlet har blivit populärt i den svenska skolan (Studentlitteratur, 2018). 

Lärarhandledningen för årskurserna 4-6 är tvådelad, precis som läromedlet har den 

en A-del och en B-del som hanteras i varsin bok. Tillsammans täcker dessa böcker 

ett läsårs matematikundervisning. Läromedelsutvecklarna menar att Favorit 

Matematik “uppmuntrar till en aktiv matematikundervisning där man diskuterar och 

lär sig i grupp, istället för att eleverna jobbar enskilt i olika takt” (Studentlitteratur, 

2018, s. 1). Lärarhandledningen finns även digitalt och har flera komplement i 

tryckform eller i form av digitala resurser. I detta urval var det endast de två 

lärarhandledningar för årskurs 4 i tryckt bokform som valdes ut.  

I Favorit Matematik 4As lärarhandledning (Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 

2019) inleds innehållet med en förklaring av de delar som läraren kan möta på varje 

uppslag. Rubriker förklaras och några av dessa rubriker likställs med aktiviteter. När 

lärarhandledningen analyserades efter aktivitetsförslag har de som stått under dessa 

rubriker tagits med i analysen. En rubrik på ett uppslag (t.ex. rubriken Resonera & 

Kommunicera) ansågs bara kunna innehålla ett aktivitetsförslag då det som stod 

under rubriken vanligtvis var ett sammanhängande manus för en klassrumspraktik. I 

det fall det inte var ett manus ansågs delaktiviteterna höra samman eftersom Favorit 

Matematiks lärarhandledningar ger lärare lektionsförslag. Vid flera aktivitetsförslag 

var steg numrerade och dessa räknades då som ett och samma aktivitetsförslag 

under analysen.  

6.3.2 Matematik 4 

Matematik 4 är ett svenskt läromedel utvecklat av förlaget Gleerups Utbildning AB 

i Malmö. Enligt förlaget (Gleerups, u.å.) och författarna (Sjöström & Sjöström, u.å.) 

är läromedlet utformat efter läroplanen Lgr11 och lärarlyftet. Av samma förlag ges 

det populära Prima Formula ut och Matematik 4 är inspirerat av detta läromedel.  

Läromedlet Matematik 4 är helt digitaliserat och både elevernas läroböcker samt 

lärarhandledning finns tillgängliga digitalt. Matematik 4 används via en webbläsare 

och tillhandahålls genom en lärarlicens, en lärplattform där både elevernas del och 

lärarens del går att se under varsin flik. För denna studie har enbart de texter som 

finns under lärar-fliken ingått i analysen. Då den är tillräckligt lik en 

lärarhandledning i tryckt bokform anses jämförelsen med andra lärarhandledningar 

möjlig.  

I lärarhandledningen för Matematik 4 utvecklas de aktiviteter som eleverna finner i 

sina matematikläromedel och läraren ges förslag hur dessa kan användas. Dessa 

förslag har inkluderats i analysen tillsammans med förslag på spel och lekar som 

finns i slutet av lärarhandledningen.   

6.3.3 Matematisk avgränsning 

För att göra en matematisk avgränsning analyserades vilket matematiskt innehåll 

båda läromedlen hade gemensamt. Två områden valdes ut, division och 
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multiplikation. Dessa kapitel var tillräckligt lika till sitt matematiska innehåll för att 

väljas ut till analysen. För läromedlet Favorit Matematik 4A användes kapitel 

2 Multiplikation och kapitel 3 Division. I läromedlet Matematik 4 användes kapitel 4 

Multiplikation och division.   

6.4 Ramverk för inkluderande kategorier 
För att identifiera inkluderande aktivitetsförslag behövdes ett teoretiskt ramverk. 

Ramverket skulle användas för att operationalisera de tre kategorier av inkludering 

som tagits fram med tidigare forskning; ‘samarbete’, ‘variation i 

representationsformer’ och ‘att förstå det egna lärandet’. Operationaliseringen 

innebar att kategorierna gjordes användbara i undersökningen, de förtydligades och 

konkretiserades för att kunna undersökas i praktiken (Allwood & Erikson, 2017). 

Inkludering av elever i matematikklassrummet behöver innebära att eleverna 

inkluderas rumsligt, didaktiskt och socialt eftersom inkluderingen inte är komplett 

om inte dessa tre aspekter samverkar (Asp-Onsjö, 2006). I det sociokulturella 

perspektivet är lärande socialt och kulturellt bundet (Säljö, 2017). Den didaktiska 

och den sociala inkluderingen följer därför varandra hand i hand. Vi utgår i vår 

studie från att den didaktiska och den sociala inkluderingen sker i klassrummet 

under lärarens översyn där alla elever i SEM (Roos, 2015) ska inkluderas. Det ledde 

till att Asp-Onsjös (2006) tre aspekter av inkludering sammanföll i denna studie via 

det teoretiska perspektiv som studien grundar sig i och den pragmatiska ansatsen vi 

har. Med den pragmatiska ansatsen menas det syfte vi har med 

läromedelsgranskningen, alltså strävan efter att kunna använda det framtagna 

resultatet i verksamheten (Denscombe, 2018). 

6.4.1 Kategori 1 - Samarbete 

En kategori för inkludering i aktivitetsförslag var att låta elever arbeta i socialt 

samspel, att samarbeta i undervisningen. För att aktivitetsförslagen skulle hamna i 

denna kategori behövde de uppmana till aktiviteter elever emellan. Då lärandet alltid 

sker i en social och kulturell kontext enligt Vygotskij (Säljö, 2017) behöver 

samarbetet, socialiseringen, fungera för alla elever i gruppen. Eftersom det även är 

viktigt att den lärande får hjälp och stöd, utan att för den sakens skull bli fråntagen 

möjligheten att själv utföra uppgiften (Hwang & Nilsson, 2011), var det viktigt att 

aktivitetsförslag som skulle klassas som inkluderande via samarbete behövde ge 

stöd för eleverna att skapa och upprätthålla ett gott klimat i gruppen. Dessutom 

medför varje individs proximala utvecklingszon att elevgrupper behöver skapas med 

eftertanke av läraren och för detta kunde aktivitetsförslagen gärna ge stöd och råd 

för gruppindelning.  

6.4.2 Kategori 2 - Variation av representationsformer 

Inom matematiken finns en mängd redskap som eleverna behöver mediera. För att 

aktivitetsförslag i lärarhandledningarna skulle klassas som inkluderande via 

variation av representationsformer skulle de presentera olika språkliga, symboliska 

och materiella redskap. Variation i medierade redskap likställdes här med variation i 

representationsformer. En aktivitet i division skulle till exempel kunna ge eleverna 

möjligheten att använda ett laborativt material för att representera 

uppdelningsdivision och ett symbolistiskt redskap för hur sådan division kan skrivas 
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i teckenform. Det är även viktigt att eleven själv får appropiera de redskap som 

erfordras (Hwang & Nilsson, 2011). Därför undersöktes även om aktivitetsförslagen 

gav eleverna möjlighet att arbeta med en variation av medierade redskap. Det är 

även inkluderande om elever får variera sin presentationsform (Sherer, 2016), det 

vill säga välja vilket medierat redskap de vill använda för att presentera ett 

matematiskt innehåll. Därför studerades aktivitetsförslagen även med det i åtanke. 

6.4.3 Kategori 3 - Eget lärande/Metakognition 

Att låta eleven få syn på sitt eget lärande skapar en större förståelse för den egna 

inlärningen som tidigare nämnts i 4.3.3. Att bli medveten och förstå det egna 

lärandet, att kunna resonera och tänka om sitt eget tänkande, det är att betrakta som 

metakognition (Hwang & Nilsson 2011, Säljö, 2017). Därmed kallas denna kategori 

numera metakognition. I analysen undersöktes om aktivitetsförslaget erbjöd 

strategier för metakognition eller uppmuntrade läraren till att använda medierade 

tankeredskap som reflektion, utvärdering och synliggörande av elevers tankar i form 

av exempelvis färdigformulerade frågor. Studien undersökte även om eleverna 

själva fick chans att synliggöra sitt eget tänkande för sig och om eleverna fick 

möjlighet att lyssna på andras tankar kring det egna lärandet så som minnes-, 

problemlösnings- och tankestrategier. Om aktivitetsförslaget innehöll sådant stöd 

räknades det som främjande för inkluderat lärande och i enlighet med ett 

inkluderande perspektiv.  

6.5 Genomförande och Analysmetod 
Analysen gjordes under två dagar med samma analysverktyg som kunde appliceras 

på alla aktiviteter. För att utföra undersökningen behövdes en avgränsning göras för 

vad som var ett aktivitetsförslag. För att ingå i kategorin aktivitetsförslag kom 

studien fram till att aktiviteten kunde benämnas olika men ändå uppfylla de kriterier 

som tidigare definierat en aktivitet i 3.2. Kriterierna för en aktivitet var alltså att 

den skulle vara lärarinitierad, förespråka en klassrumspraktik och definierar 

vad eleverna ska göra och hur eleverna ska göra det.  

6.5.1 Olikheter i aktivitetsförslag 

Favorit Matematik 4A Lärarhandledning (Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 

2019) vara uppbyggd på ett sätt där aktivitetsförslagen var integrerade med 

lektionsupplägg och varje nytt område i kapitlet gav förslag på en kort aktivitet som 

kunde användas till lektionen.  Här användes de aktiviteter som betecknades 

som Förslag på arbetsgång samt Tips.  Dessa underrubriker återkom alltså i varje 

lektionsförslag. 

 

I Matematik 4 (Sjöström & Sjöström, u.å.) låg aktiviteterna som en egen del i början 

av varje delavsnitt i kapitlet. Utifrån studiens kriterier för en aktivitet kunde 

analysen använda rubrikerna Aktivitet, Före aktivitet, Forskningsstudie samt 

Gruppledtrådar. En aktivitet i Matematik 4 innefattade ofta flera uppgifter som 

redan presenterats i elevernas böcker och lärarhandledningen gav dessutom stöd för 

läraren via facit och exempel. Elevens uppslag och allt lärarstöd i 

lärarhandledningen som tillhörde den betecknades i studien som en och samma 

aktivitet.    
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Den digitala lärarhandledningen för Matematik 4 skiljde sig tydligt från den Favorit 

Matematik då aktiviteterna låg som en egen del i början av varje delavsnitt i 

kapitlet. Aktiviteterna i Matematik 4 var längre och mer omfattande till skillnad från 

Favorit matematik och hade med det plats för fler och större övningar och 

extramaterial. Matematik 4 var uppbyggd på så sätt att aktivitetsförslagen inte helt 

självklart fanns integrerade i lektionsupplägget eller benämndes som aktivitet. 

Istället krävdes det av analytikerna att orientera sig fram för att hitta texter i urvalet 

som utifrån definitionen kunde klassas som ett aktivitetsförslag.  

6.5.2 Analysverkyget 

I steg två applicerades analysverktyget för sortering av aktivitetsförslagen för att 

identifiera om de innehöll inkludering. Analysverktyget för inkluderingssorteringen 

grundade sig i frågorna som tagits fram ur operationaliseringen 

av samarbete, variation i representationsformer och metakognition. Frågarna i 

analysverktyget bygger alltså på ramverket från avsnitt 6.4. Inkluderingsverktygets 

frågor förklaras mer utförligt i bilaga 1. Samtidigt som aktivitetsförslagen 

analyserades genom verktyget sammanställdes en dokumentation i ett 

kalkylprogram. Analysverktyget fungerade på det sätt att verktygets frågor 

applicerades på ett aktivitetsförslag. Beroende på hur många ja en aktivitet fick 

placerades aktivitetsförslaget i olika grader. Kategorierna ’samarbete’ och ’variation 

i representationsformer’ hade tre centrala frågor knutna till sig. Därför kunde ett 

aktivitetsförslag maximalt uppnå grad tre i dessa kategorier. Kategorin 

’metakognition’ söktes efter med hjälp av två frågor och kunde därför som mest 

sätta ett aktivitetsförslag i grad två. Ett aktivitetsförslag kunde därmed nå olika 

grader i de tre olika kategorierna. Dessa grader skulle ge en fingervisning hur väl 

fungerande eller hur säkert kategorin skulle ge stöd för inkludering i 

matematikklassrummet. Graderna av inkludering sammanfördes därefter i ett 

cirkeldiagram för att se hur frekvent de olika kategorierna för inkluderande 

aktivitetsförslag var synliga i lärarhandledningarna.  

 

Bilden nedan visar, något förenklat, vilka frågor som ingick i analysverktyget. 

Dessutom syns vilken kategori av inkluderande undervisningspraxis en fråga 

besvarad med ja gav utslag i. 
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Figur 1. Analysverktyg 
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7  Resultat och analys 

Resultatet visar hur lärarhandledningar förhåller sig till inkludering utifrån arbetets 

frågeställning.  I detta avsnitt redogörs resultat från analysen av Favorit Matematik 

och Matematik 4. Kategorierna för inkluderingsstöd presenteras tillsammans i 

cirkeldiagram för varje lärarhandledning följt av en förklaring över vad 

cirkeldiagrammen visar. Därefter visas resultatet i stapeldiagram i syfte att visa en 

sammanställning av inkluderande aktivitetsförslag för de båda läromedlen. 

7.1 Hur frekvent är inkludering synligt i lärarhandledningarnas 

aktivitetsförslag? 

7.1.1 Favorit matematik  

   Figur 2. Cirkeldiagram för Favorit matematik 4A - Grader av inkludering 

I Favorit Matematik 4A (Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 2019) saknades 

det i 25,6% av de analyserade 43 aktivitetsförslagen stöd för läraren att initiera 

samarbete. 60,5 % av aktivitetsförslagen hade grad 1 av samarbete. I dessa fall var 

det uteslutande förslag om att dela in eleverna i grupper om två eller fler. Grad 2 

uppnådde 14% av aktivitetsförslagen i det valda matematiska området. Dessa 

förslag innehöll alla övningar där elever delades in i grupper och de flesta hade 

dessutom ett samtalsstöd för elevernas samarbete men i något enstaka fall 

uppnåddes grad 2 av att förslaget innehöll råd för gruppsammansättning. Inget 

aktivitetsförslag uppnådde grad 3. 

För kategorin variation i representationsform hade 62,8 % av 43 aktivitetsförslag 

variation i representationsformer. Grad 1 uppfyllde 48,8% av aktivitetsförslagen där 

variationen var mest återkommande i presentationen av övningen och därefter i 

elevens möjligheter att variera representationsformer i sin presentation. 9,3% av 

aktivitetsförslagen hamnade i grad 2. Av alla aktivitetsförslag uppfyllde två förslag 

alla tre frågor, alltså nådde 4,7% grad 3. 

I kategorin metakognition innehöll endast 32,6% av uppgifterna en eller två grader 

av metakognition. Av dessa var merparten av grad 2, vilket innebar att aktiviteten 

gav stöd för eleven att både undersöka sitt eget och andras tänkande. Resterande 

67,4 % erbjöd inte eleven att reflektera över det egna lärandet och inte heller att 

lyssna på andra elevers tankar om deras lärande. 
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7.1.2 Matematik 4 

   Figur 3. Cirkeldiagram för Matematik 4 - Grader av inkludering. 

I Matematik 4 (Sjöström & Sjöström, u.å.) visades 45,5% innehålla någon form av 

samarbete för grad 1. En uppgift nådde grad 2 medan 6 uppgifter, 27,3% nådde 

grad 3 för samarbete. Av de uppgifter som hamnade i grad 3 för samarbete var 

samtliga av dessa av den typ som Matematik 4 betecknar som ‘gruppledtrådar’ 

(Sjöström & Sjöström, u.å.). Totalt undersöktes 22 uppgifter. Fem av dessa, 22,7 %, 

uppvisade inga uppmaningar att låta eleverna arbeta i grupper eller gav samtalsstöd 

eller förslag på gruppsammansättning. 

Strax under en femtedel, 18,2%, av aktivitetsförslagen i Matematik 4 (Sjöström & 

Sjöström, u.å.) saknade variation i representationsformer. Av de 22 analyserade 

aktivitetsförslag var det 36,4 % som uppnådde grad 1. Vanligtvis innehöll dessa 

variation av representationsformer där eleven fick innehållet i aktiviteten presenterat 

för sig både bildligt och textuellt. 31,8%. nådde grad 2 och dessa innehöll alltid en 

variation av representationsformer i presentationen av uppgiften eleverna skulle 

arbeta med. Grad 2 uppnåddes sedan lika ofta genom att aktiviteten gav stöd för 

eleverna att arbete med varierade representationsformer som att den tillät elever att 

variera representationsformer i sin presentation av ett matematiskt innehåll. Grad 3 

uppnåddes i tre uppgifter alltså 13,6%.  

Av de 22 analyserade uppgifterna nådde 45,5% grad 1 för metakognition i 

Matematik 4 (Sjöström & Sjöström, u.å.). Den fråga som mest frekvent besvarades 

med ja var den som utforskade om eleven fick möjlighet att synliggöra sitt eget 

lärande. 36,4% av uppgifterna placerades i grad 2 vilket innebär att 8 uppgifter både 

gav anvisningar för elevens möjlighet att se sitt eget lärande och gav eleven 

möjlighet att ta del av klasskompisens lärande. Fyra uppgifter innehöll inget stöd för 

metakognition utifrån analysens frågor. 

7.2  Sammanfattat resultat 
Cirkeldiagrammen som visats i avsnitten ovan baseras på en inkluderingsstödjande 

kategori i taget. Det cirkeldiagrammen inte visar är om flera inkluderingsstödjande 

kategorier funnits i samma aktivitetsförslag. Det framgick dock i analysen att 

aktivitetsförslag i båda lärarhandledningar kunde ha flera kategorier av 

inkluderingsstöd. Det fanns även aktiviteter som kunde ha grad 3 i en av 

kategorierna men grad 1 i en annan. Det ena gav alltså inte automatisk det andra. I 

cirkeldiagrammen går det inte heller att avgöra hur många av de analyserade 

aktivitetsförslagen som helt saknade inkludering i någon form. Därför presenteras 

även resultatet i stapeldiagram nedan som visar att få aktiviteter helt saknade 

möjligheten att stärka inkluderingen i undervisningen.  
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Figur 4. Stapeldiagram Favorit Matematik. 

 
Figur 5. Stapeldiagram Matematik 4. 

 

Figur 4 och 5 visar i procent hur frekvent ett inkluderingsstöd fanns i de två 

läromedlen. De båda lärarhandledningarna hade likartat utfall för kategorin 

samarbete med 74% i Favorit matematik och 77% i Matematik 4. De övriga två 

kategorierna skiljde de två läromedlen åt då kategorin variation uppfyllde 63% i 

Favorit Matematik till skillnad från Matematik 4 som uppfyllde 82%. Det mest 

påtagligt var dock kategorin metakognition som nådde 33% i Favorit matematik och 

82% i Matematik 4. Denna skillnad grundar sig främst i de reflektionsmoment 

Matematik 4 hade i samband med många av sina aktivitetsförslag och främst 

området “gruppledtrådar”. Stapeldiagrammen tillsammans med cirkeldiagrammen 

visar att aktivitetsförslagen i Matematik 4 oftare uppnådde grad 2 eller grad 3 för de 

olika kategorierna inom samma aktivitetsförslag. Aktivitetsförslagen i Favorit 

Matematik uppnådde till skillnad från föregående oftare grad 1 och då främst för 

kategorin samarbete.  

7.3 Hur kan en inkluderande matematikaktivitet se ut?  
Följande exempel analyserar och visar på två aktivitetsförslag ur varje 

lärarhandledning med varierande inkluderingsstöd, däribland ett aktivitetsförslag 

som saknar inkluderingsstöd.   
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Bild 2. Förslag på arbetsgång (Favorit Matematik 4A Lärarhandledning 2019, s. 

118)  

Analysverktyget placerade denna uppgift i grad 1 för ‘samarbete’, grad 3 för 

‘variation i representationsform’ samt grad 2 för ‘metakognition’. Nivån av 

samarbete kom sig av att eleverna förväntades arbeta gruppvis. I kategorin variation 

i representationsform ger aktivitetsförslaget läraren stöd på så sätt att två olika 

arbetssätt, kort division samt division med trappan presenteras för eleverna på 

tavlan. Eleverna ska därefter visa på olika sätt att räkna division vilket gjorde att 

aktivitetsförslaget även ansågs låta eleverna arbeta med olika arbetssätt för division. 

Detta främjar elevernas inlärning när de får tillfälle att appropriera de medierade 

redskapen som används i de olika divisionsprocedurerna (Säljö, 2017). Exempel på 

dessa redskap är minnessiffra, uppställning, trappan och att låna tiotal. I aktiviteten 

ska sen eleverna lösa uppgifter och stegvis förklara sitt tillvägagångssätt. Här har 

eleverna möjlighet att variera sin presentation med olika representationsformer så 

som muntlig, skriftlig eller bildlig när eleven förklarar uppgiften för klasskompisen. 

Att själv använda ett medierat redskap är en viktig del av approprieringen (Hwang 

& Nilsson, 2011). Detta gjorde att uppgiften placerades i grad 3 i variation. 

Förslaget placerades även i grad 2 för metakognition då eleverna ska följa och 

förstå andra elevers förklaringar och även bidra med egna idéer och tankar för hur 

de löser uppgiften.   
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Bild 3. Arbete på tavlan (Favorit Matematik 4A Lärarhandledning 2019, s. 138). 

Uppgiften ’Arbeta på tavlan’ i Favorit matematik (Asikainen, Nyrhinen, Rokka 

& Vehmas, 2019) placerades med analysverktyget endast i kategorin metakognition 

grad 1. Förslaget ger möjlighet för eleverna att ta del av andra elevers 

förklaringsmodeller. Eleverna får här, enligt sociokulturell teori (Hwang & Nilsson, 

2011, Säljö, 2017), erfara hur en eller flera elever utvecklar sitt tänkande muntligt 

vilket ger åhörarna tillfälle att appropiera psykologiska verktyg som befinner sig 

inom den proximala utvecklingszonen. Hade det funnits en struktur som stödde 

läraren i att låta alla elever få reflektera över sitt eget lärande, och med det använda 

sin metakognitiva förmåga (Hwang & Nilsson, 2011), hade aktiviteten uppnått grad 

2. Som den ser ut nu så uppmuntras inte alla elever att reflektera över sitt eget 

lärande utan det enda analysen kunde vara säker på var att aktiviteten uppmuntrar 

till att alla elever får tillfälle att lyssna på eleven som talar inför klassen. 

 

Bild 4. Gruppledtrådar 4-4E (Matematik 4, u.å., ID: a482) 

Gruppledtrådar (Sjöström & Sjöström, u.å.) var det aktivitetsförslag som av båda 

läromedlens aktivitetsförslag nådde högst grad av inkluderingsstöd. Bilden ovan 

visar gruppledtrådar så som de visas för eleverna. I aktivitetsförslaget ska eleverna 

arbeta i grupper vilket då besvarade den första frågan för ‘samarbete’ med ja. 

Eleverna ska också samtala och aktivitetsförslaget ger läraren fyra avslutande 

exempelfrågor för eleverna att reflektera över i grupperna. Dessa räknades i 
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analysen som samtalsstöd för elevernas samarbete därför besvarades den andra 

frågan med ja. Anvisningarna för att arbeta med gruppledtrådarna ger också stöd till 

hur läraren kan vägleda en grupp som inte är van vid samarbete att lära sig lyssna, 

diskutera och låta alla komma till tals. Sådant stöd är att betrakta som scaffolding 

(Säljö, 2017) där en struktur för samarbete och därmed inlärning byggs upp. Dessa 

delar ger läraren stöd i hur aktiviteten kan arbetas med utifrån en varierad 

gruppsammansättning samt visar på hur läraren kan ge eleverna kunskap över hur de 

ska arbeta med varandras olikheter i en grupp. Elever med olika kunskaps- och 

prestationsnivåer i samma grupp ger möjligheter för gruppens medlemmar att lära 

när dessa utmanas att nå nästa nivå i sin proximala utvecklingszon (Hwang & 

Nilsson, 2011). Detta medförde att även den tredje frågan för samarbete besvarades 

med ja.  

Aktivitetsförslaget presenterar på ett varierat sätt olika representationsformer av det 

matematiska innehållet för eleverna. Presentationen kan inleda en inlärning av de 

medierade redskap (Säljö, 2017) som behövs för att förstå det matematiska 

innehållet. Eleverna får dessutom presentera sitt resultat där möjligheten finns för 

eleven att själv välja representationsform. Det gruppuppgifter inte når i denna 

kategori är om aktiviteten ger stöd för att låta eleverna under arbetet använda lika 

representationsformer så som uppmaning att skriva lösningen på papper eller 

använda olika medierade redskap för att komma fram till svaret. I kategorin 

varierande representationsformer når i och med detta uppgiften grad 2.  

Gruppledtrådar fick även i analysverktyget 2 grader i metakognition av den 

anledningen att läraren dels får tillgång till frågor eleverna efter utförd uppgift ska 

diskutera med varandra vilket skapar en reflektion över sitt eget lärande. 

Uppgifterna uppmanar också eleverna att tillsammans lösa uppgiften och då både 

lyssna på varandra och själva komma med förslag på lösningar.  

 

Bild 5. Uppgift 47 (Matematik 4, u.å., ID: a819) 
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Ett exempel på ett aktivitetsförslag som under analysen inte ansågs innehålla 

inkluderingsstödjande klassrumspraktik är hämtad ur Matematik 4 

Lärarhandledning (Sjöström & Sjöström, u.å.). I aktivitetsförslaget gavs inga råd om 

att låta eleverna arbeta i grupper eller samtala med varandra vilket gav noll i utslag 

på frågorna i kategorin samarbete. Aktivitetsförslaget uppmuntrar inte heller till 

olika representationsformer. I och med denna brist placerades inte detta 

aktivitetsförslag heller i någon av graderna för variation i representationsform. 

Aktivitetsförslaget uppmuntrade nästan till reflektion om det egna tänkandet kring 

det matematiska innehållet men innehöll inte mer än en anvisning om att diskutera. 

Detta var för lite för att se om det gavs stöd för att metakognition skulle uppnås. 

Utan att ge reflektionsfrågor eller exempel på hur diskussionen skulle inkludera alla 

elever var det inte tydligt om eleverna skulle få tillfälle för att lära sig eftersom 

eleverna kan hamna i en passiv åskådarroll (Säljö, 2017) om läraren tar över 

diskussionen.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur en inkluderande matematikaktivitet ser ut samt hur 

frekvent inkludering är synligt i lärarhandledningarnas aktivitetsförslag. Slutligen 

lyfter vi tankar kring fortsatt forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 
I arbetets startgrop var det tydligt att få lärare förstod inkludering och ännu färre 

förstod hur inkludering skulle integreras i undervisningen (Persson, 2013, Black-

Hawkins, 2012). Studien har genom litteratur och den sociokulturella teorin skapat 

ett ramverk som ska visa på hur inkludering konkret kan se ut. Inkludering är en 

viktig del i att förbereda elever inför samhället, de lär sig respektera varandra och 

förstå att alla människor är olika. (Asp-Onsjö 2006, Fergusson 2008 Persson 2013, 

Roos 2015, UNESCO 2006). Men hur ska inkludering främjas om ingen vet vad 

man behöver för en inkluderande klassrumspraktik? Vi kom fram till att tre 

beståndsdelar som kan främja en inkluderande klassrumspraxis är samarbete, 

variation i representationsform och metakognition. Det var olika utfall på dessa 

kategorier under analysen men det vi främst kan se i resultat var att i princip alla 

aktiviteter innehöll någon form av inkludering. Analysverktyget kunde identifiera 

vad som saknades vilket även det bjuder in till en reflektion över hur inkluderingen 

kan stärkas. Vi kunde identifiera vilka kategorier aktiviteterna innehöll och vilka de 

saknade och med det fick vi en större förståelse för vilka moment som kunde läggas 

till för att ytterligare förstärka den didaktiska inkluderingen. Med detta resultat kan 

vi få en inblick i hur inkludering kan bli mer konkret så att lärare inte behöver vara 

skeptiska till hur de ska utföra inkludering, vilket Black-Hawkins (2012) menar är 

ett behov idag. 

Inkludering ligger till grunden för en högre kvalité på utbildningen och en mer 

tillåtande miljö kan skapas när eleverna förbereds på det samhälle som väntar där 

allas olikheter är lika mycket värda (Persson 2013, Roos 2015, UNESCO 2006). På 

grund av detta påstående skrevs både kategorin samarbete och metakognition fram. 

Samarbete var den kategori som oftast förekom i båda läromedlen. I dessa två 

kategorier skulle eleverna få chans att samarbeta och lyssna på varandra vilket ger 

läraren möjlighet att konstruera den tillåtande miljön som främjar inkludering. 

Black-Hawkins varnade i sin avhandling för kommersiella texters kortsiktiga 

lösningar (2012). När elever placeras i klassrum med behov av särskilt stöd utan 

denna tillsatta resurs blir det som vi tidigare nämnt en kortsiktig lösning på det 

inkluderande arbetet. Enligt denna studie ska alla elever kunna vara med i den 

rumsliga inkluderingen, men detta förutsätter att de är i den rumsliga inkluderingen 

på deras nivå, alltså med de resurser de behöver tillsammans med de 

inkluderingsfrämjande aktiviteterna som vi enligt Asp-Onsjös (2006) avhandling 

kan namnge som didaktisk och social inkludering. 

Matematik 4 innehåller aktivitetsförslagen gruppledtrådar (Sjöström & Sjöström, 

u.å.). Dessa är enligt vår analys de aktivitetsförslag som erbjuder det mest 

allomfattande stödet för en inkluderande undervisning. De nådde som regel högsta 

grad i kategorin ‘samarbete’ och ‘metakognition’. Läraren får i dessa uppgifter råd 

och tips på hur eleverna ska arbeta ihop och hur läraren kan applicera detta 
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arbetssätt även i en klass som inte tidigare arbetat med gruppsammansättning. 

Ferguson (2008) menar att det är utvecklande för eleverna att få hjälpa varandra, 

något som enbart möjliggörs om eleverna sinsemellan har olika nivåer av kunskap. 

Därför är det viktigt att stödstrukturer skapas så att elever med olika kunskaper och 

förståelsenivåer kan samarbeta. Även det ger detta aktivitetsförslag, något som bara 

ett fåtal andra aktiviteter gjorde. Aktivitetsförslagets omfång, med många extra 

flikar, visar dessutom att en väl fungerande inkluderande aktivitet behöver vara 

omfattande, både tids- och strukturmässigt. Det krävs således mer resurser att 

utforma och utföra inkluderande undervisning som ska vara bättre än de kortsiktiga 

lösningar som Black-Hawkins (2012) kritiserar. 

Enligt Ferguson (2008) är kan elever som involveras i den egna lärprocessen skapa 

en bättre förståelse för sin utbildning. Den förmåga som är central i detta är elevens 

metakognition. Den inkluderande kategorin 'metakognition' skiljer dock de två 

lärarhandledningarna åt. Båda lärarhandledningar tillhandahåller olika möjligheter 

för läraren att ge eleverna stöd i metakognitiv utveckling. Resultatet visar att Favorit 

matematik hade minst antal aktivitetsförslag med metakognitiva inslag men av dessa 

hamnade majoriteten i grad 2, vilket innebär eleven får möjlighet att både reflektera 

över det egna lärandet och lyssna på andras. Matematik 4 hade betydligt fler förslag 

med metakognitiva inslag, men hälften av dessa nådde endast grad 1. Vi anser att 

kvalitén på de metakognitiva inslagen i Favorit Matematik 4A därmed var högre än 

i Matematik 4, men att den senare innehöll ett större utbud av aktivitetsförslag med 

metakognition. 

Det var vanligt att aktivitetsförslagen uppvisade en variation av 

representationsformer i presentationen av aktiviteten. Läraren uppmanades till 

exempel att visa en uträkning med klossar och samtidigt ge en muntlig förklaring 

för att sedan skriva uträkningen med siffror och symboler på tavlan. Dessutom lät 

aktivitetsförslagen ofta eleverna variera representationsformer i sina egna 

presentationer av ett matematiskt innehåll. Elever i SEM kan vara både hög- och 

lågpresterande (Roos, 2015). Då är det viktigt för inkluderingen att elever får 

möjlighet att uttrycka matematiska tankegångar på det sätt som passar deras 

förmågor (Sherer, 2016). Det som dock många aktivitetsförslag hade brist på var 

möjligheter för eleverna att själva arbeta med olika representationsformer. I studiens 

resultat såg vi här en fara med att eleverna inte nödvändigtvis får tillfälle att 

ordentligt appropriera en variation av representationsformer när de inte ges tillfälle 

att själva arbeta med dem. Utan att ha fått tillfälle att själv tillägna sig olika 

representationsformer och göra dem till sina egna uttryckssätt är det inte säkert att 

eleverna är tillräckligt trygga i dessa för att själva våga variera 

representationsformer när de ska presentera ett matematiskt innehåll. Detta skulle 

innebära att eleverna inte får den möjligheten att välja olika representationsformer i 

sin presentation som vår analys visat på. 

8.2 Metoddiskussion 
Under analysen granskades till en början det matematiska området multiplikation. 

Tid fanns till att analysera ännu ett område och vi valde då att fortsätta med nästa 

följande område, division. Analysverktyget kunde appliceras på de båda 

matematiska områdena vilket då visade att analysverktyget inte var bundet till ett 
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matematiskt område. Förklaringarna av frågorna till kategorierna som finns i bilaga 

1 gjorde att vi hade en trygghet i tolkningen av kategorierna för 

inkluderingsfrämjande moment i aktivitetsförslagen. Därmed var kvalitén på 

analysen densamma genom hela analysen, vilket ökar resultatets trovärdighet och 

analysens tillförlitlighet. 

Eftersom Matematik 4s (Sjöström & Sjöström, u.å.) läromedel var digitalt var inte 

aktivitetsförslagen samlade på likartat sätt som i lärarhandledningen för Favorit 

Matematik 4A (Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 2019) utan vi fick orientera 

oss fram och läsa oss till om de olika förslagen och flikarna som inte benämndes 

som aktivitetsförslag också kunde stämma in på vad som studien definierat som 

aktivitetsförslag. Definitionen av aktivitetsförslag innefattade således bland annat 

undertexter och beprövade lektionsexempel som sådana flikar. Det var viktigt för 

studiens trovärdighet att vi helt säkert analyserade allt som kunde vara 

aktivitetsförslag då resultatet annars hade presenterat falska siffror. Huruvida lärare 

läser dessa tillägg eller inte kan studien inte visa men att de finns och har ett syfte 

gör att vi för studiens överförbarhet och objektivitet även undersökt det som inte 

direkt såg ut som ett aktivitetsförslag vid första anblicken. För att kunna överföra 

studien till en annan inramning av likartad typ behöver en liknande undersökning 

och utvärdering av lärarhandledningen göras (Denscombe, 2018).  

8.3 Vidare forskning 
I fortsatt forskning hade det varit intressant att göra en studie om vad lärare anser är 

inkluderande aktivitet och hur de går tillväga för att hitta aktiviteter för en 

inkluderande klassrumspraxis. Det hade också varit intressant att undersöka i vilken 

utsträckning och i vilket syfte lärare använder sig av aktivitetsförslag då vår studie 

grundar sig i att lärare använder dem oavsett om de är integrerade i 

lärarhandledningen som i Favorit matematik eller i ett eget kapitel med tillhörande 

flikar och längre instruktioner som i Matematik 4. Trots att Matematik 4 hade högre 

grad av inkludering kanske ändå Favorit matematik blir den som når mest 

inkludering i genomförandet då eventuellt fler aktiviteter används i undervisningen 

då de är mer lättillgängliga. 

En annan aspekt som hade varit intressant att forska om är appliceringen av 

analysverktyget i verksamheten. Detta i syfte att analysera de lektioner som sker och 

därmed undersöka om och hur inkluderande undervisningen utformats. Det hade 

som alternativ också varit intressant att undersöka en lektion utformad med hjälp av 

analysverktyget. Efter utförandet kan dessa lektioners kvalité utvärderas för att 

jämföra lektionsplaneringar skapade med och utan analysverktyget.  

8.4 Slutsats 
Avslutningsvis kan vi se att aktivitetsförslag i de två lärarhandledningarna är 

utformade på olika sätt vilket ibland hämmar och ibland förstärker möjligheten för 

inkludering i undervisningen. Det var vanligt att aktivitetsförslagen innehöll någon 

form av inkluderingsstöd och endast ett fåtal förslag gav inget stöd för inkludering. 

Många aktivitetsförslag hade tydliga utvecklingspotentialer där flera kategorier 

skulle kunna nå högre grad av inkludering med inkluderingsfrämjande tillägg från 

till exempel en verksam lärare. Förhoppningen med läromedelsgranskningen var att 
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vi skulle kunna ta fram ett resultat som gav oss verktygen för att kunna identifiera 

och arbeta med inkludering i vår framtida undervisning. Det analysverktyg som togs 

fram för studien anser vi ger tillräckligt med stöd för att göra just det.  
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Bilagor   

Bilaga 1: Utformning av kategorifrågor  

Samarbete i aktivitetsförslag 

För att nå kategorin samarbete behövde aktivitetsförslaget visa ja på någon av 

följande frågor vilka är utformade ramverket om samarbete.     

- Uppmanar aktivitetsförslaget läraren att sätta eleverna att arbeta i grupper om 2 

eller fler?    

Det som undersökningen här ville se var om aktivitetsförslagen uppmanade till ett 

grupparbete mellan eleverna.   

- Finns det samtalsstöd för elevsamarbetet?   

För att ett elevsamarbete ska skapa goda samtal och bra diskussioner som hjälper 

eleverna att forma svar och upptäcka frågor underlättas arbetet om 

aktivitetsförslagen har samtalsstöd.   

- Finns det råd och stöd för hur elever bör sättas ihop och fungera i grupp?    

Grupparbeten kan ha olika syften och en gruppsammansättning har stor betydelse 

för hur arbetet kan utformas. Elever som med olika utgångspunkter i sin 

matematiska förmåga kan stärka varandra där den med mer erfarenhet kan lyfta den 

andra eleven. Ett råd kan också vara om aktivitetsförslaget ger möjlighet för läraren 

att anpassa lektionen utifrån de olikheter som finns i gruppen.  

Variation i representationsform i aktivitetsförslag 

Ett aktivitetsförslag kan även innehålla variation i representationsform och dessa 

frågor är formade efter ramverkets del om variation i representationsformer.    

- Presenteras det matematiska innehållet på ett varierat sätt (laborativt, bildligt, 

symboliskt, m.m.)?   

Denna fråga analyserar aktivitetsförslaget efter olika representationsformer i 

presentationen av aktivitetens matematiska innehåll. Får eleven kontakt med flera 

medierade redskap i presentationen?    

- Får eleverna möjlighet att arbeta med det matematiska innehållet med varierade 

representationsformer?   

Denna fråga syftar på om aktiviteten lyfter olika representationsformer som 

eleven själv kan experimentera med och använda i sitt lärande. Analysens syfte med 

denna fråga är att se om aktivitetsförslagen låter eleverna arbeta med, och 

därmed appropiera, de medierade redskap som de behöver för att förstå det 

matematiska innehållet.    

-Får eleverna möjlighet att variera sina egna presentationer av olika 

representationsformer av ett matematiskt innehåll?    

Denna frågas syfte är att analysera om aktivitetsförslaget ger eleverna möjlighet att 

själva presentera ett matematiskt innehåll med varierade representationsformer.    

Metakognition i aktivitetsförslag 

För att ett aktivitetsförslag ska nå kategorin metakognition behöver någon av 

följande frågor besvaras som är utformade utifrån ramverket om metakognition.    

- Uppmanas eleven att reflektera om sitt eget lärande?   

I denna fråga undersöks om aktivitetsförslagen ger eleven hjälp till att få syn på sitt 

eget lärande genom reflektionsfrågor.    
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- Uppmanas eleven att presentera sitt eget lärande för andra eller lyssna på hur 

andra lär sig?   

Här analyseras istället elevens metakognition tillsammans med andra. Erbjuder 

aktivitetsförslaget olika sätt för eleven att tillsammans med andra presentera sitt eget 

lärande alternativt lyssna till andras?   
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