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ABSTRAKT 
SPECIALLÄRARPROGRAMMET specialisering Matematikutveckling 

 

Denna studie har behandlat lärares syn på inkluderande undervisning i 

matematik. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

med sex matematiklärare i år 1-6 för att ta reda på hur lärarna anpassar 

undervisningen efter elevers olika förutsättningar samt vad de ser för hinder 

och möjligheter med inkluderande undervisning. Resultatet visar att lärarna i 

studien ser olika på hur man bäst individualiserar undervisningen utifrån 

elevernas olika förutsättningar.  Fyra av lärarna anser att en organisatorisk 

differentiering i form av nivågrupperingar eller särskilda 

undervisningsgrupper skapar större möjligheter att möta elevers olika behov, 

medan två av lärarna pratar mer om hur elevernas behov kan bli tillfredställda 

genom pedagogisk differentiering inom klassens ram vilket innebär att 

klassrumsundervisningen anpassas för att passa samtliga elever. Lärarna 

lyfter fram faktorer som de anser påverkar deras möjlighet till en 

inkluderande matematikundervisning. Dessa faktorer är elevernas olika 

förutsättningar, arbetssätt/arbetsformer, elevgrupperingar, 

specialundervisning, klassrumsklimat, samverkan, resurser och 

styrdokument. En del av dessa faktorer anser lärarna att de kan påverka i hög 

grad medan andra faktorer är svårare att påverka. 
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Abstract   

This study has examined how teachers look at inclusive education in 

mathematics. The study was executed by semi-structured interviews with six 

mathematics teachers in years 1-6 to find out how teachers adjust education 

for students’ different circumstances and what obstacles and opportunities 

they see in inclusive education. The result shows that the teachers in this 

study differ on how it is best to individualize education based on the students’ 

preconditions. Four of the teachers believe that an organizational 

differentiation in terms of level groupings or special education groups create 

more opportunities to support students’ different needs, while two of the 

teachers are talking more about how students’ needs can be satisfied through 

educational differentiation within the class frame, which means that 

classroom education adapts to fit all students. Teachers promote different 

factors that they believe affect their ability to practice an inclusive education 

of mathematics. These factors are the students’ different circumstances, 

working/ form of working, student groups, special education, classroom 

climate, integration, resources and regulated documents. The teachers believe 

they can affect some of these factors a lot, while other factors are harder to 

influence.  
 
Keywords              Inclusion, individualization, mathematics teacher,  

                                   mathematics teaching and differentiation. 
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1. Inledning 
I klassrummet möts varje dag många olika individer. Det är individer med 

olika kön, olika kulturella, etniska och sociala bakgrunder. Det är individer 

som dessutom har olika temperament, olika kognitiva förmågor, olika behov, 

erfarenheter och intressen. I klassrummet ska de samarbeta kring 

gemensamma uppgifter, komma överens, jobba individuellt sida vid sida mot 

samma mål och bedömas efter samma mall. De ska få hjälp och stöd av 

samma lärare och lära sig av varandras olikheter för att på så sätt uppfostras 

till demokratiska medborgare.  

        I Lgr 11 framgår det tydligt att läraren ska ta hänsyn till varje individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Vi har hunnit få flera års 

erfarenhet av att arbeta som matematiklärare i år 1-6 och vi har upplevt att en 

av de största utmaningarna i vårt arbete just har varit att lyckas 

individanpassa undervisningen. Under vår utbildning till speciallärare har vi 

förstått att specialpedagogiskt arbete handlar om just detta. 

Specialpedagogiken beskrivs som det kunskapsområde som ska ge skolan 

stöd att hantera elevers olikheter (Ahlberg, 2009). Att sträva efter att anpassa 

undervisningen till alla olika elever anser vi är att arbeta för en inkluderande 

undervisning. Ju mer anpassad undervisningen är till elevers olikheter desto 

färre elever behöver särskilda stödinsatser i form av specialundervisning. 

Alla lärare behöver en specialpedagogisk grundkompetens som skulle kunna 

beskrivas som en ”fördjupad pedagogisk kompetens att möta alla elever” 

(Persson, 2007 s. 108). Persson menar att skolan definierar en alltför stor 

andel elever i behov av specialpedagogiskt stöd pga. skolans oförmåga att 

möta och ta tillvara på elevers olikheter. Skolinspektionen (2010) ser i sin 

kvalitetsgranskning att skolorna behöver bli bättre på att möta elevers 

olikheter i undervisningen. De menar att betygstatistiken och det höga antalet 

anmälningar som skolinspektionen tar emot om att elever inte får det stöd de 

behöver tydligt visar att alla elever inte får undervisning som är anpassade 

efter deras förutsättningar och behov. Kanske finns det också ett samband 

mellan den svenska skolans oförmåga att möta elevers olikheter och de allt 

sämre resultat som de svenska eleverna presterar i internationella 

kunskapsmätningar, som TIMMS och PISA. Enligt undersökningar blir 

svenska elever allt sämre på matematik i jämförelse med andra länder och i 

jämförelse med tidigare årskullar (Samuelsson & Lawrot, 2009). Dagens 

matematikundervisning kännetecknas av att eleverna arbetar mycket enskilt i 

läroboken (Skolverket, 2003; Skolinspektionen, 2009). Är detta verkligen ett 

arbetssätt som möter elevers olikheter och skapar förutsättningar för 

inkludering? I vårt arbete kommer vi att belysa att det finns olika sätt att se på 

inkludering. Vi har valt att definiera inkludering utifrån tre olika aspekter; 

rumsligt, socialt och didaktiskt. Om vi ska kunna avgöra i vilken utsträckning 

inkludering praktiseras bör man beakta alla tre aspekter (Asp- Onsjö, 2006, se 

vidare s. 15).  
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        Under senare tid har en sociokulturell kunskapssyn, som poängterar det 

sociala samspelet i all inlärning blivit starkare.  Eleverna lär av varandra. 

Utifrån en sådan kunskapssyn borde ett klassrum fullt med olika individer 

vara den bästa förutsättningen för inlärning. I läroplanen finns en tydlighet 

kring att skolans uppdrag är tvådelat, kunskapsuppdraget och 

fostransuppdraget. Eleverna ska fostras till rättkänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande (Lgr 11). Att varje dag få möta och arbeta tillsammans 

med olika individer borde vara den bästa förutsättningen för denna fostran.  

        I examensordningen för speciallärare i matematik (SFS 2008:132) står 

det att speciallärare ska kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet 

med målet att kunna möta behoven hos alla elever. Speciallärare ska visa på 

en fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd. Speciallärare har också till uppgift att medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer. För att förbereda oss inför de uppgifterna vill vi öka våra 

kunskaper kring hur vi i matematikundervisningen kan bli bättre på att möta 

och ta tillvara på elevers olikheter. Vi vill också öka vår förståelse kring hur 

matematiklärare ser på inkluderande undervisning, hur de arbetar med att 

möta elevers olikheter och vilka möjligheter och svårigheter de ser i detta 

arbete. Att få den inblicken kan förhoppningsvis öka vår kompetens att 

handleda matematiklärare för ett mer inkluderande arbetssätt där alla elevers 

olikheter kan mötas och till och med ses som resurs i större utsträckning än 

tidigare.  

        Studien vänder sig främst till grundskollärare och speciallärare som 

undervisar i matematik och är intresserade av ett inkluderande arbetssätt. Det 

finns många studier inom inkludering (Farrell, 2004; Nilholm, 2006), men 

däremot finns det väldigt lite forskning som berör inkludering inom 

matematikämnet. Av denna anledning ser vi att denna studie kan bidra till 

ökade kunskaper inom området.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare i grundskolan ser på 

inkluderande undervisning i matematik. 

Frågeställningar: 

 Vilka möjligheter och hinder ser matematiklärare med en 

inkluderande undervisning? 

 På vilka sätt anser matematiklärare att de anpassar undervisningen 

efter elevers olikheter?  
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivs hur styrdokumenten behandlar elevers rätt till en 

likvärdig utbildning. I kapitlet behandlas även hur dagens 

matematikundervisning och specialundervisning ser ut, vad som 

kännetecknar en gynnsam matematikundervisning samt forskning om lärares 

uppfattningar angående inkludering. Då det inte finns mycket forskning kring 

just inkludering kopplat till matematikundervisning har vi valt att även lyfta 

fram vad forskningen visar om lärares uppfattningar kring inkludering 

generellt.  

 

3.1  Styrdokument 

Enligt styrdokumenten är tanken att särskilt stöd ska ges i den elevgrupp som 

eleven tillhör (Skollagen, 7 §). För att kunna tillgodose detta krävs det att 

läraren anpassar undervisningen efter varje elevs behov, erfarenheter och 

förutsättningar (Lgr 11). Även i Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006) 

beskrivs att eleverna i första hand ska undervisas i den grupp de tillhör när 

det är möjligt samt att detta kräver att skolorna kan tillgodose elevernas 

behov av olika inlärningsmetoder och inlärningstempo. Alla elever, oavsett 

om de har fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra 

svårigheter, ska skolorna ge plats till dem. Skolorna behöver för att kunna 

göra det, utveckla integrerande arbetssätt där eleven sätts i centrum som kan 

ge goda resultat för alla barns kunskapsutveckling (a.a.).  Genom att ha 

elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter som utgångspunkt till 

undervisningen ska elevernas fortsatta lärande och kunskapsutvecklig gynnas 

(Lgr 11). Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. ”Med en likvärdig 

utbildning menas inte att undervisningen måste utformas på samma sätt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika, då det finns olika vägar att nå målet. 

Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov och skolan har ett 

ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen.” (Lgr 

11, s. 8). Eleverna har rätt att få den stimulans de behöver för att utvecklas så 

mycket som möjligt efter sina förutsättningar (Skollagen). Det innebär att 

även elever som lätt når kunskapskraven ska få den stimulans de behöver för 

att utveckla sina kunskaper efter sin förmåga.  

 

3.2 Dagens matematikundervisning 

I skolinspektionens granskning (2009) av 23 grundskolor i 10 kommuner 

framkom att matematikundervisningen på flera skolor inte var tillräckligt 

varierad och anpassad för att kunna möta olika elevers behov och 

förutsättningar. Granskningen visade också att enskilt arbete dominerade på 

lektionerna och att gemensamma samtal förekom i för liten utsträckning. 

Skolinspektionen menar att en konsekvens av den läromedelstyrda 
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undervisningen är att eleverna inte får utveckla alla sina kompetenser i 

tillräckligt hög utsträckning. Det är främst kompetensen att hantera 

procedurer som eleverna får mycket träning i. Matematiklektionerna beskrivs 

ofta vara för fokuserade på att eleven ska komma ihåg regler och procedurer 

och inte på att förstå matematiken eller på att bygga begreppsgrunden 

(Sherman m.fl. 2005). Om förståelsen saknas blir matematiken bara 

meningslösa procedurer som eleven inte förstår nyttan med.  

        Den bild som skolinspektionen ger är väldigt lik den bild som skolverket 

(2003) ger i sin kvalitetsgranskning. Skolverket (2003) ser att de åtgärder för 

att förbättra matematikundervisningen oftast handlar om organisatoriska 

åtgärder som t ex nivågrupperingar. Skillnaderna mellan grupperna handlar 

mest om att man arbetar i olika tempo och mindre om att man anpassar 

undervisningen till de enskilda eleverna på andra sätt.  

        När eleverna arbetar enskilt i boken får läraren väldigt liten tid till att 

handleda eleverna enskilt. Detta leder till att de enskilda genomgångarna blir 

väldigt korta och otillräckliga. Lärarna tar sig inte tid att lyssna på eleverna 

och lotsar många gånger eleverna förbi problemen (Löwing, 2004; 

Skolverket, 2003). Svaga elever glöms ofta bort eller får inte den stimulans 

de behöver. Eleverna har fått ta mycket eget ansvar utan att skolan tagit 

hänsyn till att elever har olika mognad, förutsättningar och beredskap för att 

kunna ta ansvar (a.a.). Skolverkets granskning (2003) ger indikationer på att 

detta kan var en av anledningarna att så många elever är i behov av stöd i 

matematik. Trots att många matematiklärare har goda ämneskunskaper kan 

de ha svårt att förklara för eleverna eftersom de ofta tar matematikinnehållet 

för givet (Löwing, 2004). Många lärare saknar dessutom kunskap om hur 

elever lär sig matematik, vilket gör det svårt att välja lämplig undervisning 

(Robbins, 2000).  

 

3.3   Dagens specialundervisning 

En strävan mot jämlikhet och en önskan att hålla en hög kunskapsnivå i den 

vanliga klassen har hela tiden styrt specialundervisningen (Haug, 1998). 

Dessa faktorer befinner sig ofta i konflikt med varandra och rektorerna 

förordar ofta att det särskilda stödet ska ges inom klassens ram men i 

verkligheten är det oftast differentierande lösningar som används (Skolverket, 

2008). Den största anledningen till att särskilda undervisningsgrupper 

uppkommer beskrivs främst bero på att eleverna inte ska störa övriga 

klasskamrater. Tendensen inom skolan är snarare en ökad segregering av 

elever i behov av särskilt stöd än mot en mer inkluderande undervisning 

(Giota & Emanuelsson, 2011). Elevers behov uppfattas av de flesta rektorer 

som främst individbundet och det är ovanligt att rektorer anser att elevers 

behov av särskilt stöd kan bero på exempelvis bristande undervisning (a.a.). 

Ett vanligt mönster är att speciallärarna arbetar med små grupper av elever i 

behov av stöd och att det är det som i hög grad efterfrågas av lärarna 
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(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Stödåtgärder ges individuellt eller i 

mindre grupp utanför den ordinarie klassen trots att styrdokumenten ger 

andra riktlinjer (Isaksson, 2009). Myndigheten för skolutveckling (2005) 

tycker sig kunna se att det förefaller som att skolor där specialpedagogerna 

arbetar förebyggande och konsultativt får mindre behov av traditionell 

specialundervisning och små undervisningsgrupper.  

 

3.4   Gynnsam matematikundervisning  

Det finns lite kunskaper om hur elever i matematiksvårigheter kan undervisas 

effektivt (Beswick, 2007). Forskning visar dock att vi inte lär oss i små steg 

med ett talområde åt gången men trots det är det oftast så undervisningen går 

till istället för att låta eleverna själva får ta reda på saker och upptäcka 

samband (a.a.). För att förstå någonting måste eleven koppla kunskapen till 

något den redan kan (Lindekvist, 2004). Läraren behöver synliggöra 

kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta för att eleverna ska förstå 

att matematik inte bara är något de gör i skolan utan även förstå att de har 

nytta av ämnet i vardagliga situationer (a.a.). Genom att eleverna själva får 

testa och upptäcka så minskar risken att de misslyckas (Lindekvist, 2004). 

Undervisningsmetoder som fokuserar på problemlösning, diskussion och på 

att få eleverna aktiva har visat sig förbättra elevernas resultat mycket både på 

traditionella tester och i problemlösning (Watson & de Geest, 2005). För att 

förändra lärarnas attityder till svagpresterade elever bör fokus ligga på 

elevernas förståelse och lärarna behöver möjlighet att lära av varandra och av 

forskare. Genom att ge alla elever valmöjligheter, frihet, utmaningar, ansvar 

och tid kan elevernas resultat förbättras (a.a.). 

        Det har visat sig viktigt att elever ställer frågor i 

matematikundervisningen för att öka deras prestationer och förbättra deras 

attityder till matematik, men trots det förekommer detta inte i någon högre 

utsträckning. Eleverna lär sig snarare att inte ställa frågor, då äldre elever 

ställer färre frågor än de yngre (Boaler, 2011). Andra viktiga strategier är när 

eleverna får utveckla och använda matematiken på ett flexibelt sätt, resonera 

kring olika matematiska begrepp och att lära sig beskriva idéer. Om elever får 

insikt i att man kan tänka på olika sätt och att det finns olika strategier har det 

visat sig påverka motivationen positivt (a.a.). Språket beskrivs som mycket 

viktigt för att eleverna ska utveckla matematiska begrepp och lyckas i 

matematik, därför behöver eleverna få möjlighet att tala mycket matematik 

(Boaler, 2011; Lindekvist, 2004; Löwing, 2004). 

        I en metaanalys av vilka undervisningsstrategier och metoder som är 

effektiva för elever i matematiksvårigheter (Gersten m.fl. 2006), 

framkommer det att explicit undervisning är en gynnsam metod för elever i 

matematiksvårigheter. Metoden går ut på läraren ”tänker högt” och visar steg 

för steg hur en lösning kan genomföras. Efter ett tag får eleven vara den som 

löser en uppgift och beskriver. En annan undervisningsstrategi som visade på 
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goda resultat var att hjälpa eleverna att verbalisera sina tankar genom att 

”tänka högt”, skriva och illustrera sina strategier som de använder. Att låta 

eleverna få resonera kring flera olika lösningsstrategier gav också positiva 

effekter (Gersten m.fl. 2006).  

        Då elever är olika och reagerar olika i samma undervisningssituation är 

det viktigt att inse att det inte finns en metod som garanterat är bra för alla 

elever och elevgrupper. Samspelet mellan lärare och elever är viktigare än 

den yttre formen på undervisningen (Skolverket, 2003).   

 

3.5   Lärares uppfattningar angående inkludering 

Huvuddelen av forskningen (Tideman & Rosenqvist, 2004; Hwang, 2010; 

Avramidis & Norwich, 2002) som gjorts angående hur lärare ser på 

inkludering handlar om lärares uppfattningar om inkludering i allmänhet, 

väldigt lite forskning finns kring lärares uppfattningar om inkluderande 

undervisning i matematikämnet. Att lyckas med inkludering kräver att skolan 

blir bättre på att anpassa undervisningen efter elevers olikheter. Av den 

anledningen beskrivs även lärares uppfattningar om hur de anser att de lyckas 

med att möta elevernas behov och förutsättningar. Lärares syn på hur de bäst 

grupperar elever för att möta elevers olika behov är också relevant utifrån ett 

inkluderingsperspektiv och därför behandlas lärares syn på nivågrupperingar 

och särskilda undervisningsgrupper.  

        Tideman & Rosenqvist (2004) urskiljer olika uppfattningar om för- 

respektive nackdelar med gemensam undervisning för alla elever. De utgår 

från en kategorisering från en amerikansk analys gjord av Dorries & Haller 

(2001) och lyfter upp åtta kategorier av uppfattningar. Den första kategorin 

handlar om att lärare tycker att ”alla vinner på inkludering” eftersom elever i 

behov av särskilt stöd lär sig bättre i inkluderad undervisning och alla elever 

får en större acceptans för olikhet, vilket leder till ett mindre segregerande 

samhälle. Andra kategorier av uppfattningar är att ”inkluderande 

undervisning är billigare än specialklasser” och att ”det är en mänsklig 

rättighet att få delta på sina egna villkor”. En annan kategori som urskiljs är 

uppfattningen om att ”inkluderande undervisning har själv bevisat sina 

fördelar”. Om inkludering lyckas beror inte på de enskilda barnen utan på 

hur skolan lyckas möta enskilda elevers behov. Det finns många lyckade 

”fall” som visar på inkluderingens potential. Författarna kan också urskilja 

flera uppfattningar som speglar en mer negativ inställning till inkludering, 

”Elever med väldigt stora behov kan ha en negativ inverkan på övriga 

elever”. De kan störa undervisningen och de kan sänka nivån på 

undervisningen för hela gruppen. Inkludering kan vara bra men ibland finns 

så stora problem i de enskilda fallen så att inkludering inte blir möjlig. ”De 

känsliga normala eleverna ska skyddas” och ”att förmedla kunskaper är 

skolans viktigaste uppgift, inte social fostran” hör också till de mer negativa 

uppfattningarna. En elevs behov får inte inkräkta på övriga elevers 
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akademiska behov. En sista kategori av uppfattningar som lyfts är att 

”Inkludering riskerar att bara handla om fysisk närvaro”. Risken finns att 

elever i behov av särskilt stöd kan bli mer isolerade i ett vanligt klassrum än i 

en specialgrupp. Elever i behov av stöd kanske inte kan få den kvalificerade 

hjälp de behöver i klassrummet (Dorries & Haller, 2001).  

        Skolverket (2010b) visar att de flesta lärarna (drygt åtta av tio) anser att 

de kan identifiera elever i behov av särskilda stödinsatser men färre (sex av 

tio) anser att de har kompetens och kunskap att stödja dessa elever. Endast en 

tredjedel av grundskolans och gymnasieskolans lärare anser att de lyckas 

anpassa undervisningen till elevernas behov och förutsättningar. Det som 

skolan minst lyckas med enligt lärarna är att ge stimulans till elever som är 

särskilt duktiga. Lärare med lång yrkeserfarenhet anser i större utsträckning 

än lärare som arbetat kortare tid att de lyckas med att både identifiera och 

stödja elever i behov av särskilt stöd (a.a.). Trots det beskrivs det i en annan 

undersökning att klasslärarna, som träffar eleverna oftast, är de som är mest 

negativa till inkludering (Hwang, 2010). Skolledning och andra personer som 

inte befinner sig så nära eleverna beskrivs vara mer positiva till inkludering 

än de som träffar eleverna ofta. Yngre personer med mindre erfarenhet är mer 

positiva än äldre personer med mer erfarenhet. De yngre lärarnas mer 

positiva syn på inkludering kan bero på förändringar i lärarutbildningen 

(a.a.).  

        I Hwangs (2010) studie visade det sig att drygt hälften av lärarna i en 

studie trodde att inkludering skulle ge eleverna positiva förebilder. Trots det 

ansåg nästan 80 % av lärarna att elever i behov av särskilt stöd får en bättre 

utbildning i en särskild undervisningsgrupp än i ett inkluderande klassrum. 

Över en tredjedel av lärarna var oroliga för att eleverna i behov av särskilt 

stöd skulle känna frustration och misslyckanden i ett inkluderat klassrum, 

samt var oroliga att inkluderade elever inte skulle få samma 

specialpedagogiska stöd som de skulle kunna ha fått i en särskild 

undervisningsgrupp (Beswicks, 2007, Hwang, 2010).  Lärare som undervisar 

i nivåindelade grupper är mer positiva än de som inte gör det. Det är 

matematiklärarna som är mest positiva till nivågrupperingar. Drygt tre av fyra 

menar att nivåindelning är mycket betydelsefullt (Skolverket, 2010b).  

         Attityderna till inkludering påverkas mer av vilka skolrelaterade 

problem den integrerade har än av den professionelles bakgrund (Avramidis 

& Norwich, 2002). Den viktigaste faktorn för en effektiv undervisning av 

heterogena grupper är rektorns attityder och föreställningar av heterogena 

klassrum. Även lärarnas attityder och föreställningar är viktiga samt att de tar 

ansvar och känner sig trygga med att undervisa heterogena grupper 

(Avramidis & Norwich, 2002). Genomgående i studier visar att lärarnas 

attityder till inkludering utvecklas positivt om de har tillgång till stödtjänster i 

klassrummet som t.ex. specialpedagog och assistenter (Avramidis & 

Norwich, 2002; DeSimone & Parmar, 2006; Hwang, 2010). 
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        I DeSimone & Parmars (2006) studie om hur matematiklärare ser på 

inkludering av elever med inlärningssvårigheter visar det sig att lärare som 

hade tillgång till mer stöd i form av assistenter och handledning var mer 

positiva och att lärare med längre erfarenhet i yrket var mer positiva och 

kände sig säkrare i hur de skulle möta dessa elevers behov. Många av lärarna 

uttryckte en frustration över att de hade svårt att motivera dessa elever.  

Studien visade också att många av matematiklärarna saknade djupare 

kunskaper kring speciella pedagogiska strategier för att öka dessa elevers 

möjligheter att utvecklas matematiskt. De var inte medvetna om och använde 

sig inte av de metoder som forskningen har kommit fram till är effektiva 

pedagogiska strategier för den här elevgruppen. De festa av lärarna som 

ingick i studien tyckte att de inte fått verktyg att kunna anpassa 

undervisningen till elever med inlärningssvårigheter under sin utbildning. De 

hade inte heller fått någon förberedelse i form av t ex fortbildning. Den mesta 

och bästa utbildningen fick de i arbetet med dessa elever, menade många. 

Studien visade på att samarbetet med andra professioner som t ex assistenter, 

speciallärare, psykologer, studie- och yrkesvägledare var det mest 

betydelsefulla för att bättre skulle kunna anpassa undervisningen för dessa 

elever menade många av lärarna (a.a.).  

 

3.6   Sammanfattning - Teoretisk bakgrund  

I styrdokumenten beskrivs att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning 

och rätt till särskilt stöd om de riskerar att inte nå utbildningsmålen (Lgr 11). 

Tanken är att det särskilda stödet ska ges i den elevgrupp som eleven tillhör 

(Skollagen, 7§). Dagens matematikundervisning beskrivs inte vara tillräckligt 

varierad för att kunna möta alla elevers olika behov (Skolinspektionen, 

2009). De åtgärder som görs för att anpassa undervisningen handlar oftast om 

organisatoriska åtgärder som nivågrupperingar eller att eleverna får arbeta i 

sitt eget tempo (Skolverket, 2003). Specialundervisningen sker oftast i 

särskilda undervisningsgrupper (Myndigheten för skolutveckling, 2005). För 

att eleverna ska förstå matematikundervisningen behöver kunskaperna 

kopplas till elevernas tidigare erfarenheter och det behöver göras tydliga 

kopplingar mellan det konkreta och abstrakta (Lindekvist, 2004). Genom att 

eleverna själva får upptäcka minskar risken att de misslyckas (a.a.). Lärares 

uppfattningar angående inkludering har bland annat att göra med deras ålder, 

kön, hur ofta de träffar eleverna och hur mycket stöd de får för att kunna 

anpassa undervisningen (Hwang, 2010). Många lärare upplever inte att de har 

fått tillräckliga kunskaper och verktyg för att lyckas anpassa undervisningen 

efter elevernas olika behov (DeSimone &  Parmars, 2006; Hwang, 2010). 

Studier inom matematik och studier inom andra ämnen ger en samstämmig 

bild av att lärarna attityder till inkludering utvecklas positivt om de har 

tillgång till stödtjänster i klassrummet (Avramidis & Norwich, 2002; 

DeSimone & Parmar, 2006; Hwang, 2010). 
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4 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket ligger till grund för tolkning och analys av 

materialet i studien. I ramverket lyfts begreppet inkludering fram samt olika 

faktorer som påverkar hur lärare ser på inkludering och praktiserar 

inkludering i sina verksamheter. Påverkansfaktorer som belyses är olika 

perspektiv på specialpedagogik, lärares kunskapssyn, hur lärare ser på 

inkluderingsbegreppet och olika samhälleliga faktorer.   

 

4.1   Integrering och inkludering                                                           

Inkludering är ett förhållandevis nytt begrepp (Emanuelsson, 2007). Innan 

begreppet inkludering började användas, användes begreppet integrering 

istället. Den ursprungliga betydelsen för begreppet integrering innebär ”en 

sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan att våld görs på 

deras individuella karakteristika och förutsättningar” (Emanuelsson, 2007, 

s.13). Integration som mål grundar sig på en demokratisk människosyn där 

alla har rätt att delta helt och fullt. Den ursprungliga betydelsen har dock 

förvanskats då integrering ofta har använts som en metod för att behandla 

avvikande elever och som en åtgärd i form av en omplacering (Emanuelsson, 

2007).  Det ”gamla” integreringsbegreppet hade blivit oklart och det 

behövdes ett nytt begrepp behövdes, inkludering, för att förstå att det handlar 

om en systemförändring och inte en anpassning av individer till ett befintligt 

system. Det är helheten som ska anpassas till delarna. Det är alltså skolan 

som ska anpassas utifrån att elever är olika. Man vill med 

inkluderingsbegreppet betona att ingen ska föras in någonstans, utan att de 

är. Inkludering innefattar alla redan från början (Rosenqvist, 2003). Det 

räcker förstås inte att införa ett nytt begrepp om inte förståelsen samtidigt 

förändras (Emanuelsson, 2007). Det råder dock inte någon enighet inom 

forskningen om skillnaden mellan integrering och inkludering utan 

begreppen används olika av olika forskare. En del använder integrering med 

dess ursprungliga betydelse medan andra väljer att använda 

inkluderingsbegreppet istället i samma betydelse.  

        1994 skapades en överenskommelse som fick namnet 

Salamancadeklarationen mellan 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer som beskriver hur elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt 

ska undervisas. Deklarationen betonar att alla elever i behov av särskilt stöd 

ska undervisas tillsammans med övriga elever om det är möjligt. Det kräver 

då att skolorna ger utrymme för olika inlärningsmetoder och inlärningstempo 

för att kunna möta alla elever (Svenska Unescorådet, 2006). 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006) gjorde att inkluderingsbegreppet 

fick ett internationellt genombrott. Trots att ”inclusion” används i den 

engelska versionen av Salamancadeklarationen så översätts detta i den 
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svenska versionen av integrering och inte av inkludering som kanske borde 

ha varit det naturliga valet. Det tydliggör dock hur svårdefinierade begreppen 

är. Begreppet ”inclusion” användes sällan före 1990-talet utan istället 

”Integration” som innebär att elever i behov av särskilt stöd befinner sig i 

samma klassrum som sina klasskamrater (Farrell, 2004). Problemet med att 

definiera ”integration” är att det inte säger någonting om undervisningens 

kvalité. ”Inclusion” har blivit ett sätt att beskriva att även elever i behov av 

särskilt stöd bör vara fullvärdiga medlemmar av klassen och aktivt delta i 

gruppen (a.a.).  

        Haug (1998) menar att en inkluderande undervisning bygger på ett 

demokratiskt deltagande, lika värde och social rättvisa. Ett demokratiskt 

deltagande handlar om att få göra sin röst hörd, få vara med och påverka 

utbildningen och att få ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av den. Med 

lika värde och social rättvisa menas att man har rätt att delta på sina egna 

villkor. Haug ser två inriktningar av hur integrering kan komma till uttryck i 

praktiken, den segregerande integreringen och den inkluderande 

integreringen.  Riktningarna bygger på olika ideologi, värdegrund, 

kunskapssyn och målsättning. I den förstnämnda handlar det om att skapa 

den optimala miljön för eleven. Eleven kan finnas i klassen men behöver 

individuella kompenserande insatser för att passa in i helheten, skolan och 

samhället. De individuella insatserna sker då utanför klassens ram. I den 

sistnämnda inriktningen betyder det att all undervisning sker inom klassens 

ram. Undervisningen individualiseras och differentieras inom klassens ram. 

Att få delta i gemenskapen ses som mest rättvist och bäst för eleven 

oberoende av elevens förutsättningar och behov. Utmaningen handlar om att 

skolan ska lyckas att möta alla olika elever. Denna riktning bygger på en 

tolerans av olikhet och en förmåga att se den normala variationen av olikhet. 

Han använder alltså här begreppet integrering i en vidare bemärkelse där den 

ena inriktningen stämmer med ordets ursprungliga betydelse och den andra 

inriktningen stämmer mer med hur begreppet kommit att omtolkas. 

Inkluderingsbegreppet använder Haug (1998) när eleverna undervisas 

tillsammans. 

        Asp-Onsjö (2006) använder begreppet inkludering i ett mer pragmatiskt 

och praktiskt perspektiv än vad Haug (1998) gör. Hon väljer att se begreppet 

utifrån tre olika aspekter, en rumslig, en social och en didaktisk.  Det 

tredelade begreppet kan användas som ett verktyg i praktiken för att 

analysera en elevs skolsituation. Rumsligt inkluderad innebär att eleven 

undervisas i klassrummet tillsammans med de andra, socialt inkluderad att 

eleven är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med klasskamrater 

och personal och didaktiskt inkluderad innebär att den didaktiska biten är 

anpassad så att eleven kan utveckla sitt lärande fullt ut. De tre aspekterna kan 

ibland överlappa varandra. Författaren menar vidare att inkludering inte ska 

ses som ett tillstånd utan mer som en pågående process, en process som 

många gånger kan vara krävande och som berör hela elevens omgivning. Hon 
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tar också upp det faktum att det finns risker att inkludering drivs igenom av 

ekonomiska skäl istället för att se inkludering som kostsam för stunden men i 

ett längre perspektiv kan vinsterna bli stora. Hon menar att man många 

gånger ser man endast inkludering ur den rumsliga aspekten, men att man då 

missar de andra aspekterna. Elever som ständigt undervisas tillsammans 

behöver inte vara mer inkluderade än elever som ibland undervisas i mindre 

grupper. Det räcker inte med en tro att man kan åstadkomma inkludering 

genom organisatoriskt sammanhållna grupper med elever, utan det är först 

när man får sammanhållna grupper med elever som har helt olika 

förutsättningar som själva arbetet mot inkludering börjar. Det är då man 

upptäcker och utmanas av de dilemman som uppstår (Emanuelsson, 2007).  

        Asp-Onjö (2006) pratar om inkludering av vissa elever. Emanuelsson 

(2007) menar däremot att inkludering aldrig handlar om enskilda elever utan 

alltid om hela grupper. Så fort man identifierar en särskild elev eller en 

särskild elevgrupp från en grupp eller klass handlar det inte längre om 

inkludering.    

        Nilholm (2006) skriver att vi inte kan hantera likhet och olikhet utan att 

differentiera och därmed inkludera och segregera. Inkludering och 

segregering är sociala processer som definierar varandra snarare än utesluter 

varandra precis likadant som likhet och olikhet definierar varandra. Säfström 

(2002) menar däremot att skolan inte bör vara uppbyggd kring 

föreställningen att samhället ska inkludera utanförstående grupper utan 

istället utgå ifrån att olikhet existerar. Skillnad och olikhet bör placeras i 

centrum och på det sättet blir segregering inte nödvändig. Genom att redan 

från början anta att alla elever är olika behöver skolan anpassas efter deras 

behov istället för att försöka tvinga in eleverna i förutbestämda formar.  

 

4.1.1   Inkludering och samhället  

Alla olika individer i klassrummet ska jobba mot att nå samma mål. De har 

lika lång tid på sig att nå målen och de ska bedömas efter samma mall. 

Samtidigt ska skolan vara öppen för och stödja variation och mångfald. Detta 

kan många gånger upplevas som oerhört motsägelsefullt (Persson, 2007). 

Skolan har jämlikhet som mål, vilket innebär att skolan ska sträva efter att ge 

alla elever samma livschanser, alltså lika möjligheter att hävda sig i 

samhället. Då måste alla elever ha samma utbildningsmål. Eftersom inte alla 

kommer till skolan med samma förutsättningar måste skolan bidra med 

kompenserande insatser för elever med särskilda behov (Stensmo, 2007). Ett 

dilemma är att skolan har ändligt med resurser och därför aldrig kan 

tillgodose allas behov fullt ut utan måste hantera svåra avvägningar mellan 

olika intressen. Hanterandet av dessa ”sociala dilemman” kräver att världen 

representeras av språkliga kategorier. Problemet måste konstitueras i språklig 

dräkt. Kategorier som ”särskilda behov”, ”funktionshinder”, 
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”inlärningssvårigheter”, ”dyslexi” osv. blir viktiga redskap i hanterandet av 

sociala dilemman (Hjörne & Säljö, 2008). 

        Välfärdsteorin som bygger på att individer ska kompenseras, leder till 

differentiering i skolan och motverkar inkludering (Helldin, 2007). Ett 

alternativt sätt att se på olikhet och jämlikhet är att det finns grundläggande 

strukturella orättvisor i samhället och skolan, och dessa på sikt måste ändras 

(Helldin, 2007). Barns olikhet är ett grundläggande faktum som det 

pedagogiska arbetet måste anpassas till. Kategorisering och diagnostisering 

av individer uppfattas som stigmatiserande för dessa. Särlösningar ska 

undvikas (Nilholm, 2006). 

  

4.2   Individualiseringsbegreppet 

Individualiseringsbegreppet är nära kopplat till inkluderingsbegreppet. 

Beroende på hur man som lärare tolkar individualisering leder det till olika 

sätt att organisera sin undervisning på (Vinterek, 2006), vilket i sin tur leder 

till olika möjligheter och hinder för att skapa en inkluderande undervisning.  

        Begreppet individualisering finns inte med i Lpo 94 eller i Lgr 11, men 

på flera ställen betonas att undervisningen ska anpassas efter den enskilda 

elevens behov och förutsättningar. Dessa formuleringar problematiseras inte i 

läroplanerna. Det kan vara svårt att veta vad som menas med att 

undervisningen ska anpassas efter den enskilda elevens behov. Det finns en 

mängd olika behov av olika dignitet och dessa kan skifta mellan olika elever 

och samma elev kan ha olika behov vid olika tillfällen. Behoven kan många 

gånger stå i motsättning till varandra för den enskilda eleven men också 

mellan individer, individ och grupp eller mellan elev och samhälle (Vinterek, 

2006).  

        I kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

(Skolverket, 2009) redovisas forskning som visar på att under senare tid har 

mångfalden av arbetssätt och arbetsformer i skolan minskat till förmån för 

ökad individualisering i form av eget arbete. Forskningen visar också på att 

det skett en ansvarsförskjutning från läraren till eleven. Konsekvensen av 

detta har bl.a. inneburit att stödet hemifrån har fått en ökad betydelse för 

elevernas prestationer. På detta sätt har faktorer som föräldrars 

utbildningsnivå och kulturella kapital fått en större betydelse (a.a.).   

        Genom individualisering anpassas undervisningen så den passar den 

enskilde elevens behov (Imsen, 1997). Individualisering kan påverka 

elevernas resultat både positivt och negativt beroende på hur det definieras 

och praktiseras i undervisningen (Vinterek, 2006). Det har visat sig att en hög 

grad av enskilt arbete i undervisningen gör att eleverna blir mindre 

engagerade i skolarbetet. Det finns också ett samband mellan ökat enskilt 

arbete och sämre måluppfyllelse (a.a.).  

        De åtgärder som sätts in för att anpassa undervisningen efter 

elevgrupper som kan arbeta ungefär på samma nivå kallas 
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differentieringsåtgärder (Imsen, 1999). För att möta olika elever i 

undervisningen krävs någon form av differentiering. Begreppet 

differentiering används för att beskriva att undervisningen utformas olika för 

olika individer och kan ses som en positiv särbehandling (a.a.). 

Differentiering kan ske på olika sätt, att undervisningen anpassas till enskilda 

elever inom klassens ram, så kallad pedagogisk differentiering eller genom 

att skapa homogena grupper så kallad organisatorisk differentiering (Wallby, 

Carlsson & Nyström, 2001). Det finns en rad olika sätt på vilket 

undervisningen kan individualiseras; innehållsindividualisering, 

omfångsindividualisering, nivåindividualisering, metodindividualisering, 

hastighetsindividualisering, miljöindividualisering, materialindividualisering 

och ansvarsindividualisering (Vinterek, 2006). Beroende på hur man som 

lärare ser på individualisering och vilken typ eller vilka typer av 

individualisering man som lärare väljer leder det till antingen organisatorisk 

differentiering eller pedagogiskt differentiering (Wallby, Carlsson & 

Nyström, 2001). Organisatorisk differentiering innebär att man strävar efter 

att göra elevgrupperna mer homogena genom nivågrupperingar eller genom 

att organisera olika specialundervisningsgrupper vilket innebär att 

undervisningen blir mindre inkluderande. Pedagogisk differentiering innebär 

däremot att man försöker anpassa den gemensamma undervisningen så att 

man har möjlighet att möta alla olika elever vilket leder till en mer 

inkluderande undervisning (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Med andra 

ord så motverkar organisatorisk differentiering inkludering medan 

pedagogisk differentiering gynnar inkludering. Individualiseringsbegreppet 

står därför i nära relation till inkluderingsbegreppet.  

 

4.2.1 Organisatorisk differentiering  

Resultaten av en studie kring specialpedagogiskt stöd i grundskolan visar på 

ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelsen i år 

9 (Giota & Lundborg, 2007). De elever som fått specialpedagogiskt stöd når 

målen i mindre utsträckning än de elever som inte fått sådant stöd. Av detta 

kan man inte dra slutsatsen att det specialpedagogiska stödet inte haft någon 

effekt, men att det specialpedagogiska stödet inte har varit tillräckligt 

effektivt för att kompensera elevernas olika förutsättningar. Författarna 

menar dock att möjligheten inte kan uteslutas att det specialpedagogiska 

stödet inverkar negativt på eleverna, så som att elevernas självuppfattning 

påverkas negativt. Tidigare forskning har visat att nivågrupperingar har 

negativa effekter på elever (a.a.). Det finns emellertid även studier som visar 

på att intensiv ”en till en undervisning” under en begränsad tid kan vara 

mycket effektivt (Torgesen m.fl, 2001). Det finns inget stöd för att 

permanenta nivågrupperingar skulle ge bättre resultat, däremot finns det 

resultat som visar att flexibla grupperingar där undervisningen och 

undervisningsmaterialet anpassas till elevernas nivå leder till bättre resultat 
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inom vissa områden som i matematik och svenska (Gustafsson & Myrberg, 

2002). 40 procent av Sveriges grundskolelever går i nivåindelade grupper i 

minst ett ämne. Nivåindelade grupper förekommer främst inom matematik, 

svenska och engelska (Skolverket, 2009). Genom att undervisa elever i 

matematiksvårigheter i en mindre grupp kan det vara lättare att anpassa 

undervisningen efter deras behov. Elever i matematiksvårigheter kan 

påverkas positivt av homogena grupper men negativt om de upplever att de 

har placerats i en svag grupp, vilket gör att flexibla grupper är bättre för 

eleven (Samuelsson & Lawrot, 2009). Huruvida elever i behov av särskilt 

stöd bör undervisas i klassen eller i mindre grupp har under många år 

diskuterats. Robbins (2000) anser att en del elever behöver ytterligare stöd på 

lektionerna för att hänga med men att läraren bör sträva mot att behålla alla i 

klassen istället för att segregera.   

        Boaler (2011) visar på att de skolor som lyckas bäst är de skolor som 

undervisar i nivåblandade grupper i matematik. Hon har gjort två 

longitudinella studier och de visar att de elever som drog mest fördel av 

nivåblandad undervisning var de högpresterande. De fick bättre resultat än de 

högpresterande på andra skolor som undervisades i nivågrupperingar. I de 

nivåblandade grupperna organiseras eleverna för att arbeta med varandra och 

hjälpa varandra. I studierna intervjuades högpresterande elever och de 

uttryckte att de lärde sig mer och på ett djupare sätt när de fick hjälpa och 

förklara för andra elever. Boaler skriver att arbetssätt som bygger på att 

elever samarbetar och är resurser för varandra är effektivt rent 

inlärningsmässigt samtidigt som eleverna får lära sig viktiga principer om att 

kommunicera och stödja varandra. För att nivåblandad undervisning ska 

fungera måste eleverna få öppna arbetsuppgifter som de kan arbeta med på 

olika nivåer och eleverna måste även lära sig att arbeta tillsammans på ett 

respektfullt sätt. Löwing (2004) såg i sin studie att när elever var placerade i 

grupp med syfte att samarbeta och hjälpa varandra fungerade det inte alltid. 

Eleverna var mer fokuserade på att så snabbt som möjligt få rätt svar och 

mindre på att hjälpa varandra till ny kunskap. Löwing (2004) är skeptisk till 

om eleverna har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara för varandra. 

Hon är dock överens med Boaler (2011) om att samarbete kräver inskolning 

och att det är viktigt med lämpliga uppgifter att samarbeta kring.  

 

4.2.2   Pedagogisk differentiering 

Pedagogisk differentiering är de åtgärder som görs för att undervisningen ska 

anpassas efter elevens förutsättningar som sker inom klassens ram (Imsen, 

1999). Pedagogisk differentiering är inte alltid tydlig för utomstående men 

ställer höga krav på läraren. Många gånger sker detta genom att läraren har 

uppgifter på olika svårighetsnivåer och på så sätt anpassar undervisningen 

(a.a.). Det är viktigt att eleverna får arbeta med uppgifter på rätt nivå då 

elevernas motivation har ett samband med uppgifternas svårighetsgrad 
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(Skolverket, 2003).  Löwing (2004) menar att individualisering inte handlar 

om organisering utan om att anpassa det matematiska innehållet till varje 

elevs behov, förkunskaper och förmåga. Hon hävdar att individualisering inte 

nödvändigtvis praktiseras även om läraren endast har en elev att undervisa. 

Läraren måste ta reda på elevens förkunskaper, intressen och behov för att 

lyckas individualisera undervisningen. För att kunna ta reda på elevens 

förkunskaper och anpassa undervisningen utefter elevernas förutsättningar 

krävs det att läraren har en gedigen didaktisk kunskap och kan omsätta den 

kunskapen i praktiken. För att kunna möta alla elevers olika behov krävs det 

att läraren kan förklara matematikinnehållet på många olika sätt (a.a.). En 

effektiv lärare anpassar undervisningen till olika elevers behov och har 

tillgång till många olika undervisningsmetoder och strategier som passar 

olika elever (Skolverket, 2003).  

        Det är viktigt att börja där eleven befinner sig och koppla nya kunskaper 

till elevens tidigare kunskaper. För att lyckas med detta måste läraren 

verkligen lyssna på elevernas svar vare sig de är rätt eller fel och hjälpa 

eleven att utveckla sin förståelse (Hodgen & Wiliam, 2011). I sin studie såg 

Löwing (2004) att lärarna oftast inte tog sig tid att ta reda på elevens 

förkunskaper innan de skulle hjälpa en elev med en uppgift Eftersom läraren 

och eleverna kan ha olika stor språklig kompetens så kan det leda till att de 

får svårigheter att förstå varandra och därför får inte eleven hjälp med att lösa 

problemet utan lotsas många gånger fram till svaret (a.a.).  

        För att en elev ska utveckla sin begreppsförståelse måste undervisningen 

knytas an till elevens erfarenhetsvärld och begrepp som redan eleven är 

bekant med. Nya matematiska begrepp är av andra ordningens språk för 

eleven, vilket innebär att eleven behöver översätta från första ordningens 

språk för att utveckla en förståelse av de nya matematiska begreppen. Första 

ordningens språk består av begrepp som eleven redan är bekant med. 

Eleverna måste få möjligheter att göra många översättningar mellan första 

ordningens språk och andra ordningens språk innan de nya begreppen 

införlivas i första ordningens språk. Som lärare gäller det att hjälpa eleven att 

göra dessa översättningar genom att knyta an till elevernas erfarenheter 

(Höines Johnsen, 2000). För att eleverna ska lära sig förstå matematiken och 

inte bara kunna tillämpa matematiska procedurer krävs det att undervisningen 

organiseras utifrån väl valda uppgifter som genomförs på ett medvetet sätt 

(Taflin, 2007). Undervisning där matematiska problem används bygger på att 

elever kan lösa uppgifterna på flera olika sätt och sedan presenteras, granskas 

och jämförs elevers lösningar. Det leder till att eleverna lär sig av varandras 

lösningar. Genom att se alternativa lösningar lär sig eleverna att problemen 

inte bara har ett rätt svar och en väg dit utan ofta kan flera vägar och svar 

vara rätt. Läraren behöver kunna se alla lösningar som en tillgång även om de 

sedan tidigare är okända för läraren och se elevernas individuella 

kompetenser som möjligheter. Taflin (2007) beskriver att det är viktigt att 

hitta matematiska problem som är formulerade så att alla i en elevgrupp ska 
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kunna arbeta med uppgiften i minst en lektion och därför kräver det mycket 

av läraren att hitta lämpliga uppgifter. För att kunna välja lämpliga uppgifter 

som innebär en matematisk utmaning behöver läraren veta de enskilda 

elevernas styrkor och svagheter (Taflin, 2007). 

 

4.3 Klassrumsklimatet 

För att arbetet i nivåblandade grupper ska fungera krävs det att eleverna lär 

sig att samarbeta på ett respektfullt sätt (Boaler, 2011). Om elever ska våga 

vara delaktiga på matematiklektionerna i diskussioner och våga argumentera 

för sitt sätt att tänka är klassrumsklimatet en viktig förutsättning (Hagland, 

Hedrén & Taflin, 2010). Det är viktigt att läraren arbetar medvetet för att 

skapa ett sådant klimat att alla elever vågar komma med förslag till lösningar 

vare sig de är korrekta eller felaktiga, att eleverna vågar ställa sina frågor och 

vågar ifrågasätta (a.a.).  Ett fördelaktigt klassrumsklimat kännetecknas av att 

läraren verkligen lyssnar på vad eleverna har att bidra med, att deras tankar 

och frågor respekteras och ses som intressanta vare sig de är felaktiga eller 

korrekta. Då uppmuntras eleverna att prata mer. Ett annat kännetecken är att 

eleverna får många möjligheter att lyssna på varandras tankar för att lära sig 

av varandra (Hodgen & Wiliam, 2011). En strategi för att få fler elever 

delaktiga på lektionerna är att förlänga väntetiden när läraren har ställt en 

fråga (a.a.). En annan strategi för att få alla delaktiga är att inte låta eleverna 

räcka upp handen, då skapas ett klassrumsklimat där alla förväntas bidra med 

sina tankar. Annars är risken stor att det bara är några få som alltid deltar 

medan resten är passiva. Det är också viktigt att uppmuntra eleverna att säga 

till när de inte förstår något (a.a.).    

 

4.4 Perspektiv på specialpedagogik och kunskap 

Olika perspektiv på specialpedagogik och kunskap är relevant i denna studie 

då synen på specialpedagogik och kunskap har ett nära samband med hur 

man på skolor organiserar sin verksamhet vilket i sin tur skapar möjligheter 

eller hinder för inkludering (Emanuelsson, 2007). 

 

4.4.1 Perspektiv på specialpedagogik 

Nilholm (2006) beskriver tre olika perspektiv på specialpedagogik, det 

kompensatoriska, det kritiska och dilemma-perspektivet.  

        Det kompensatoriska perspektivet (ibland även kallat det kategoriska 

perspektivet) är det dominerande perspektivet på specialpedagogik. 

Specialpedagogik handlar här om att kompensera för brister och problem som 

finns hos individen. Det handlar om att identifiera olika typer av 

problemgrupper för att kunna sätta in kompensatoriska insatser. 

Diagnostisering och kategorisering är viktigt i detta perspektiv (Nilholm, 

2006). Perspektivet är behovs-, nytto- och effektorienterat. Man försöker 
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sätta in åtgärder som ger störst effekt på kunskapsutvecklingen (Haug, 1998). 

I detta perspektiv ser man att elever med särskilda svårigheter behöver 

särskild behandling med särskilda metoder vilket motverkar inkludering 

(Emanuelsson, 2007). I detta perspektiv använder man ofta begreppet 

integrering/inkludering på ett missvisande sätt när man pratar om 

”inkluderande elever”. Då har man kategoriserat eleverna som avvikare och 

man ser dem inte som en naturlig och självklar del av gruppen (a.a.) 

        Det kritiska perspektivet (även kallat det relationella perspektivet) riktar 

kritik mot det kompensatoriska perspektivet och menar att orsakerna till att 

elever hamnar i svårigheter måste sökas i miljön snarare än hos individen. 

Skolans uppgift är att skapa en god inlärningsmiljö för alla olika elever som 

skolan tar emot. Det kritiska perspektivet är kritiskt gentemot hur diagnoser 

sätts och till vilken nytta dessa kategoriseringar verkligen har i arbetet med 

dessa elever. Diagnosen kan vara till nackdel för eleven men till fördel för 

skolsystemet som inte behöver förändra sitt sätt att arbeta (Nilholm, 2006). 

Det kritiska perspektivet menar också att kompensation kan leda till 

stigmatisering av elever då de blir särbehandlade på olika sätt. Det ser också 

kompensation som orealistiskt då det i många fall är omöjligt att kompensera 

för elevers svårigheter (Haug, 1998). I det här perspektivet ser man att 

speciallärare och specialpedagoger främst ska arbeta förebyggande genom att 

stötta lärare i att anpassa sin undervisning till elevers olikheter så att 

svårigheter och problem för eleverna minimeras, vilket skapar inkluderande 

förutsättningar (Emanuelsson, 2007).  

        Nilholm (2006) förespråkar ett tredje perspektiv som han kallar 

Dilemma-perspektivet. Dilemma-perspektivet anser att det kritiska 

perspektivet ofta blir normativ då det menar att det finns en lösning på de 

problem som specialpedagogiken ska hantera. Både det kompensatoriska och 

det kritiska perspektivet handlar om att diagnostisera och föreslå åtgärder, i 

det förra fallet handlar det om att diagnostisera och åtgärda elever och i det 

andra fallet handlar det om att åtgärda samhället. Dilemma-perspektivet 

menar att utbildningssystemet står inför vissa grundläggande dilemman när 

det gäller att hantera elevers olikheter. Med dilemman menas motsättningar 

som i egentlig mening inte är möjliga att lösa, men som ändå måste hanteras. 

För att behandla dessa dilemman krävs ställningstaganden i olika avseenden. 

I skolan finns en mängd dilemman som inte har några rätta svar utan beror på 

situationen. Det handlar alltså inte om att finna en enkel lösning utan om att i 

varje enskild situation avgöra vad som är bäst och hitta en temporär jämvikt.  

Ett dilemma som lyfts är hur skolor kan erbjuda alla samma utbildning 

samtidigt som undervisningen anpassas till elevernas mångfald. Ett annat 

dilemma är att man i skolan behöver språkliga redskap för att identifiera 

elever som behöver extra resurser (Nilholm, 2006). Om man försöker 

undvika att på ett traditionellt sätt kategorisera elever, kan det leda till att 

elever som verkligen behöver extra stöd inte får det. Det blir omöjligt att ge 

åt varje enskild individ efter behov och kunna dra nytta av var och ens 
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förmåga om man inte på något sätt identifierar enskilda elever (Tideman & 

Rosenqvist, 2004).  

        Ahlberg (2001) förespråkar ytterligare ett perspektiv för att studera hur 

skolan möter elevers olikheter, ett kommunikativt relationsteoretiskt 

perspektiv. Inom detta perspektiv studerar man kommunikationer och 

relationer på olika nivåer och sammanhang inom skolan. Skolans verksamhet 

formas av kommunikativa kontexter. Perspektivet strävar inte efter att hitta 

svar på hur man kan anpassa skola eller individ utan snarare att skapa 

kunskap om skilda kommunikationsprocesser som pågår i skolan och 

synliggöra variationen i skolors sätt att möta elevers olikheter. ”En skolas 

verksamhet påverkas av de gemensamma föreställningar, handlingsmönster 

och rutiner som utvecklas på en skola men också av de enskilda individernas 

förhållningssätt och syn på skolans uppdrag” (Ahlberg, 2001, s.23).  Alla de 

samtal och handlingar som äger rum på en skola sätter gränser och ger 

möjligheter för att möta elevers olikheter.  

 

4.4.1  Perspektiv på kunskap 

Det finns några olika kunskapssyner som haft en avgörande roll i den svenska 

pedagogiska och didaktiska forskningen under senare tid. Dessa olika sätt att 

se på lärande leder till olika pedagogiska och didaktiska konsekvenser 

(Claesson, 2007). Olika kunskapssyner påverkar hur man som lärare lägger 

upp sin undervisning (a.a.), vilket i sin tur får konsekvenser i ett 

inkluderingsperspektiv.  

        Konstruktivismen har inspirerats mycket av Piaget (1896-1980). 

Konstruktivismen menar att varje människa konstruerar sin egen bild av 

omvärlden. Lärandet är en aktiv process där den lärande själv konstruerar 

sina uppfattningar. De uppfattningar som eleverna redan har bildar en 

utgångspunkt för nya tankestrukturer. För en lärare är det viktigt att ta reda på 

hur varje enskild elev konstruerar sina bilder av verkligheten för att kunna 

bygga vidare på dem. Lärarens roll blir att tillhandahålla nya erfarenheter 

som gör att eleverna utvecklar sina uppfattningar genom att skapa ny mening. 

Kunskap konstrueras alltså av varje individ och det är inget som läraren kan 

förmedla (Claesson, 2007). När den lärande ställs inför nya erfarenheter 

tolkas dessa erfarenheter med hjälp av de föreställningar och kunskaper den 

lärande redan har. Om de nya erfarenheterna stämmer med de gamla sker en 

assimilation. Om de nya erfarenheterna inte stämmer riktigt med de gamla 

kunskaperna sker en ackommodation, vilket innebär att omforma 

kunskaperna så att de stämmer med de nya erfarenheterna (Imsen, 2006).  En 

konsekvens av tron att varje elev konstruerar sin egen kunskap blir att 

undervisningen ska vara individualiserad och att det blir svårt att möta den 

enskilda eleven i grupp. Det är viktigt för läraren att skapa situationer så att 

eleven självständigt får experimentera och upptäcka (Claesson, 2007).  
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        En annan inriktning är den sociokulturella som i stor utsträckning har 

inspirerats av Vygotskij (1896-1934). Medan konstruktivismen fokuserar den 

enskilda lärande människan fokuserar den sociokulturella inriktningen på den 

sociala miljön. En människas utveckling hänger ihop med vilken miljö hon 

växer upp i. Sammanhangen och kontexten är viktiga för en människas 

utveckling. Språket har en stor betydelse för lärandet. Det är genom att delta i 

en kontext som lärande sker. I den här inriktningen fokuseras inte så mycket 

på en den enskilda eleven uppfattar någonting utan mer på den omgivande 

kulturen, kommunikationen och sammanhanget. Kommunikationen är central 

i all undervisning. Eleven behöver själv tala och agera för att lära sig. Det 

gäller alltså för läraren att arrangera tillfällen för kommunikation. Att skapa 

en bra lärandemiljö är viktigt för läraren (Claesson, 2007). En elev klarar 

vissa saker på egen hand men klarar av andra saker med hjälp och stöd av en 

som kan mer. Skillnaden mellan vad eleven kan själv och vad eleven kan 

klara med hjälp kallas den proximala utvecklingszonen. För läraren handlar 

det om att hitta elevens proximala utvecklingszon och låta eleven arbeta 

tillsammans med andra (Imsen, 2006).  

        En tredje inriktning som förekommer är socialkonstruktivism. Denna 

inriktning strävar efter att förena konstruktivismen och det sociokulturella 

perspektivet. Eleverna konstruerar sina egna uppfattningar om verkligheten 

utifrån tidigare erfarenheter samtidigt som kontexten är viktig (a.a.). 

        Hur man väljer att organisera undervisningen handlar i sin tur om hur 

man ser på lärande i matematik. Föreställningen att matematikens 

kunskapsområde är starkt hierarkiskt uppbyggt, att man lär sig matematik i en 

bestämd ordning, lika för alla leder till att man ser svårigheter att undervisa i 

heterogena grupper. Föreställningen att elever har vissa förutbestämda 

möjligheter att lära matematik beroende på begåvning kan också påverka hur 

man ser på hur man bör gruppera elever (Wallby, Carlsson & Nyström, 

2001).  

 

4.4.2 Perspektiv ute i verksamheten 

De olika perspektiven på specialpedagogik kan skönjas mellan olika 

yrkesgrupper inom samma skola. I en undersökning som Myndigheten för 

skolutveckling (2005) gjorde framkom det att det fanns radikalt olika 

uppfattningar om hur man bäst skulle hantera elevers svårigheter och hur man 

skulle använda skolans resurser. Ofta stod rektorerna för en uppfattning som 

stämde mer överens med styrdokumenten medan många lärare som arbetade 

med eleverna praktiskt hade en helt annan uppfattning hur man skulle hantera 

situationer kring elever i svårigheter. Dessa meningsskiljaktigheter innebar 

ofta stora utmaningar och kunde leda till mer eller mindre öppna konflikter.     

        De olika perspektiven på specialpedagogik och kunskap kan variera 

mellan olika skolor. Ranagården, Lansheim & Tideman (2005) såg i sin 

studie att skolor har olika karaktär när det gäller att möta alla elever. Det 



26 
 

finns förstås enskilda pedagoger på de olika skolorna som strävar åt motsatt 

håll, men författarna kan identifiera tre olika typer av skolor. Den skoltyp 

som är vanligast kallar de för traditionell typ med bokligt orienterad 

kunskapssyn. På dessa skolor betonas kunskapsmålen och boklig kunskap. 

Det är specialpedagogiken som ansvarar för avvikande barn på de här 

skolorna, nivågrupperingar är vanliga och ses som eftersträvansvärda och 

olikheter ses som något problematiskt. Sedan finns det andra skoltyper där 

det råder en mer socialt orienterad kunskapssyn. På dessa skolor är det de 

sociala målen och den sociala fostran som betonas. Här ser man att det är alla 

som har ett ansvar för ”avvikande”. Olikheter ses som självklart och en 

gemensam undervisning är vanligare. Författarna ser också en tredje typ av 

skola, de ambivalenta skolorna som representerar båda perspektiven.  

 

4.5 Ramfaktorteorin 

Utgångspunkten i ramfaktorteorin är att undervisningens villkor består av 

fasta ramar som exempelvis styrdokument och rådande kunskapssyn samt av 

rörliga ramar som läromedel, grupperingar och arbetssätt (Löwing, 2004). 

Läraren kan inte fritt utforma undervisningen utan det finns en mängd villkor 

som läraren måste anpassa sig till (Imsen, 1997). Dessa villkor eller 

begränsningar som undervisningen kan mötas av kan kallas ramfaktorer. 

Ramfaktorerna kan antingen främja eller hämma undervisningen (Imsen, 

1997). Ramarna måste inte begränsa undervisningen utan ger också 

möjligheter till förändringar om lärarna är medvetna om dem. Alla dessa 

ramfaktorer som exempelvis politiska och administrativa beslut, traditioner 

och roller påverkar processen och även vad resultatet blir. Ramarna kan 

betraktas som grundläggande strukturella villkor som påverkar 

undervisningen på olika sätt. Ramfaktorerna kan grupperas i fem grupper 

men gränserna mellan grupperna är flytande (a.a.). En första grupp är det 

pedagogiska ramsystemet som avser den lagstiftning och de styrdokument 

som styr skolan. En andra grupp består av de administrativa ramarna som 

består av hur skolan ska ledas och organiseras samt exempelvis klasstorlek 

och regler för arbetstid. Den tredje gruppen av ramfaktorer är 

resursrelaterade ramar som innefattar allt inom ekonomi och materiella 

resurser. Den fjärde gruppen är organisationsrelaterade ramar som innebär 

den kultur eller de sociala förhållanden som finns på skolan. En sista grupp är 

ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund som 

innefattar allt med elevernas motivation och förutsättningar. Läroplaner som 

bestämmande och begränsande ramar var viktiga i utvecklandet av 

ramfaktorteorin. Med hjälp av ramfaktorteorin uppmärksammas även faktorer 

utanför skolan som kan påverka undervisningen. ”De ramfaktorteoretiska 

studiernas styrka har varit att visa på hur samhälleliga och organisatoriska 

förhållanden inverkar på utbildning och undervisning och dess svaghet har 

varit att inte förstå det praktiska förnuftets betydelse.” (Lindblad m.fl., 1999 
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s. 104). Ramfaktorerna kan hjälpa till att förklara varför det är som det är 

men har sina begränsningar eftersom de inte mer precist förklarar varför det 

blev som det blev. Personliga skillnader mellan personers avsikter, 

uppfattningar och skicklighet uppmärksammas inte särskilt mycket inom 

ramfaktorteorin. (Lindblad m.fl. 1999).  

 

4.6 Samverkan 

Ur ett samverkansperspektiv är kommunikationen mellan personerna mycket 

viktig. Kommunikationen behöver anpassas efter vilken relation de som ska 

samverka har och i vilket sammanhang kommunikationen sker (Røkenes & 

Hanssen, 2008). Bärande relationer är en stabil kontakt mellan människorna 

som upprätthåller kommunikationen så förståelsen mellan dem kan förbättras. 

Alla personer tar olika roller i ett socialt system som de sedan kan känna sig 

låsta vid, men den som ingår i ett system har även möjlighet att förändra 

systemet. En god kommunikation är när budskapet som sänds är samma som 

det uppfattade budskapet. Genom att kommunicera så skapar vi någonting 

tillsammans som får en innebörd. Om det uppstår problem i 

kommunikationen beror det ofta på att det har uppkommit negativa 

samspelsmönster. Det är i så fall viktigt att undersöka negativa mönster för 

att försöka förstå och förändra dem. Det är lättare att kommunicera om vi har 

samma förförståelse och koder. Koder innebär tonfall, ordval och 

kroppsspråk vi använder oss av under kommunikationen. På en skola arbetar 

flera olika professioner med olika kompetenser tillsammans. I arbetet har alla 

en yrkesroll som består av en formell och en informell roll. En formell 

yrkesroll kan finnas i en arbetsbeskrivning och den informella yrkesrollen är 

de förväntningar som finns på yrket. Om den professionella vet vilka 

förväntningar som finns på den är det lättare att anpassa sig efter dem. I 

yrkesrollen beter personerna inte sig som de gör privat eftersom det då kan 

uppstå felaktiga förväntningar. För att hjälpa någon på bästa sätt räcker det 

inte alltid med insatser från en person eller yrkesgrupp utan fler behöver 

samverka för att hjälpa personen. Risken är att fokus främst ligger på att 

mötas än på att stödja personen som behöver hjälp. Det behöver avsättas tid 

för att diskutera lösningar, ansvar och uppföljning. De som samverkar måste 

hela tiden tänka på elevens bästa och bidra till att målet uppnås (a.a.). 

 

4.7  Sammanfattning – Teoretiskt ramverk 

Inkluderingsperspektivet uppmärksammades i och med 

Salamancadeklarationens undertecknande. Inkludering innebär inte bara att 

eleven är rumsligt inkluderad utan även deltar på sina egna villkor (Haug, 

1998). Asp-Onsjö (2006) väljer att se inkludering ur rumsliga, sociala och 

didaktiska aspekter av vissa elever medan Emanuelsson (2007) menar att 

inkludering inte handlar om vissa elever utan alla. Eftersom alla elever 
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strävar mot samma mål så måste de som inte har samma förutsättningar 

kompenseras (Stensmo, 2007). Det leder till differentiering som motverkar 

inkludering (Helldin, 2007). Differentiering kan ske genom organisatorisk 

differentiering där man strävar efter att göra elevgrupperna mer homogena 

eller genom pedagogisk differentiering där den gemensamma undervisningen 

anpassas för att kunna möta alla elever (Vinterek, 2006). För att arbetet i 

nivåblandade grupper ska fungera krävs det att eleverna lär sig att samarbeta 

på ett respektfullt sätt (Boaler, 2011). Synen på specialpedagogik är relevant 

då det har ett nära samband med hur skolor organiserar sin verksamhet, vilket 

skapar möjligheter eller hinder för inkludering (Emanuelsson, 2007). Skolor 

har olika karaktärer när det gäller att möta alla elever (Ranagården m.fl. 

2005). Dessutom påverkas undervisningen ur ett inkluderingsperspektiv av 

vilken kunskapssyn läraren har (Claesson, 2007). Det finns även ramfaktorer 

som påverkar undervisningen som lärarna inte kan påverka (Imsen, 1997). 

För att hjälpa en elev räcker det inte alltid med insatser från en person utan 

fler behöver samverka för att hjälpa personen (Røkenes & Hanssen, 2008). 

 

5 Metod 
I detta kapitel redovisas vilka val och överväganden som gjorts i den här 

studien när det gäller forskningsansats, metodval, urval och etiska 

överväganden.   

 

5.1 Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 

Studien är kvalitativ med en fenomenografisk ansats då syftet är att beskriva 

skilda sätt att se på och uppfatta inkluderande undervisning. Fenomenografin 

är en beskrivande ansats som inte gör anspråk på att beskriva hur något 

”egentligen” är utan förstå hur något kan vara i ett mänskligt perspektiv 

(Kroksmark, 2007). Inom fenomenografin talas det om första ordningens och 

andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv fokuserar på ”vad 

något är” medan andra ordningens perspektiv fokuserar på ”vad något 

uppfattas vara”. I fenomenografiska studier är man intresserad av andra 

ordningens perspektiv. Ett fenomen kan uppfattas på olika sätt av olika 

individer. Våra uppfattningar styrs av vår bakgrund och våra handlingar styrs 

i sin tur av våra uppfattningar (Marton & Booth, 2000). Det handlar om att 

försöka kartlägga individers kvalitativt skilda sätt att uppfatta, förstå och 

beskriva världen runt omkring sig. Fokus ligger på att beskriva de variationer 

som framträder i uppfattningar av ett fenomen (a.a.). Med uppfattningar 

menas inte vilken åsikt någon har om något speciellt utan vad som är 

självklart för någon. Det är våra uppfattningar som styr vårt handlande och 

våra resonemang (Uljens, 1989).  
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        Då strävan i studien är att få en djupare förståelse av informanternas 

uppfattningar väljer vi intervjuer. Fördelen med intervjuer är att vi kan ställa 

följdfrågor och på så sätt få en djupare förståelse (Bryman, 2011). Då den 

fenomenografiska ansatsens syfte är att beskriva informanternas olika 

uppfattningar är det viktigt att ha öppna frågor så informanterna får avgränsa 

och behandla innehållet. Det är informanternas definitioner av inkluderande 

undervisning som är viktig (Kroksmark, 2007). Fördelen med ostrukturerade 

intervjuer är att de är mer öppna och risken att frågorna styr för mycket är 

mindre (Bryman, 2011).  I studien väljs dock semistrukturerade intervjuer då 

det krävs ett visst mått av struktur för att kunna jämföra de olika 

informanternas svar vilket är ett av studiens huvudsyften (a.a.). I 

semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en uppsättning frågor, men har 

också utrymme att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer jämfört med ostrukturerade intervjuer kan också 

vara en fördel med tanke på att vi är två olika personer som leder intervjuerna 

(a.a.). Av tidsmässiga skäl är det tyvärr inte möjligt för båda att närvara på 

samtliga intervjuer eftersom avståndet mellan oss är ganska långt. Av den 

anledningen kommer sex intervjuer att genomföras i två olika städer, tre i 

varje stad.  

 

5.2 Urval 

Studien har begränsats till matematiklärare på grundskolan i år 1-6. 

Informanterna väljs utifrån ett strategiskt urval i strävan efter att få ett 

representativt urval av grundskollärare, då det är ”vanliga” matematiklärares 

uppfattningar vi vill åt. För att kunna urskilja olika uppfattningar får inte 

urvalet vara för litet men då det tar tid att både intervjua och bearbeta 

materialet kan heller inte urvalet vara för stort. Sex stycken matematiklärare 

har valts ut, tre som undervisar i år 1-3 och tre som undervisar i år 4-6. 

Hälften valdes ut genom att vi kände någon som förmedlade kontakten och 

hälften fick vi kontakt med via att vi mailade rektorer på skolor i vårt 

närområde som i sin tur förmedlade lämpliga informanter till studien. 

Informanterna arbetar på fyra olika F-6 skolor och två F-9 i mellanstora 

städer i södra Sverige. I studien har samtliga informanter fått fingerade namn. 

Här nedan följer en kort presentation av informanterna.  

        Anna är utbildad till ma/no lärare och har arbetat som det i 12 år. Hon 

arbetar på en F-6 skola där hon är klassföreståndare för en mellanstadieklass 

med 18 elever.  

        Jenny är utbildad lärare i ämnena natur, teknik och matematik och har 

arbetat som lärare i 7 år.  Hon är klassföreståndare för en mellanstadieklass 

på en F-6 skola men ansvarar även för matematiken i parallellklassen.  

        Ida är en matematik och svenskalärare som har arbetat i 6 år. Hon är 

klassföreståndare för en lågstadieklass med 26 elever på en F-6 skola.  
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        Siv arbetar sitt första år som klasslärare. Hon har varit utbildad 

tidigarelärare i 7 år men arbetat som förskollärare. I sin utbildning har hon 

matematik och svenska som sin specialisering. Hon arbetar på en F-9 skolan i 

år 2. Klassen hon undervisar i består av 17 elever.  

        Eva arbetar som klasslärare i år 5 på en F-9 skola men undervisar även 

parallellklassen i matematik och No. Hon är utbildad 1-7 lärare med matte/no 

inriktning. Hon har arbetat ca 7 år som lärare. Klasserna hon undervisar 

matematik i består av 27 respektive 28 elever.  

        Mia arbetar på en F-6 skola där hon är klasslärare i år 2.  Hon har arbetat 

som lärare i ca 8 år. Innan dess har hon arbetat flera år inom förskolan. Mia 

gick sin utbildning i ett annat land och har fått komplettera sin utbildning i 

Sverige så nu är hon behörig att undervisa upp till år 7 i matematik och no. 

Hennes klass består av 18 elever.  

 

5.3 Etiska överväganden 

Det finns forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har 

utarbetat. För att skydda individen finns det fyra huvudkrav på forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har Vetenskapsrådets krav 

beaktas i så stor utsträckning som möjligt. Informanterna informerades 

skriftligt om studien och dess syfte innan de tackade ja till studien. På detta 

sätt fick varje informant tid att överväga sitt eventuella medgivande till att 

delta i studien i lugn och ro. När syftet med studien förklarades användes 

dock inte ordet inkludering då detta skulle ha kunnat styra informanternas 

svar för mycket. I informationsmailet skrevs istället att syftet med studien var 

att undersöka hur matematiklärare hanterar elevers olikheter i 

undervisningen. Denna omformulering stämmer väl överens med studiens 

formulerade syfte. I samband med intervjuerna fick informanterna även 

information om hur lång tid intervjun beräknades ta, att de hade rätt att 

avsluta sin medverkan i studien när de ville, att uppgifterna skulle behandlas 

konfidentiellt och endast användas till studien.   

        När det gäller kvalitativa undersökningar kan konfidentialitet vara mer 

problematiskt än vid kvantitativa studier. Vid kvalitativa undersökningar 

måste man därför vara extra vaksam på att personer och platser inte kan 

identifieras (Bryman, 2011). Om alla intervjuer skulle ha gjorts på en och 

samma skola hade risken varit större att informanterna hade kunnat 

identifiera varandra i studien, därför valdes informanter från olika skolor.   

5.4 Genomförande och procedur 

Här redovisas tillvägagångssättet i forskningsprocessen för att läsaren själv 

ska kunna bedöma pålitligheten i studien (Bryman, 2011). 

        En intervjuguide för semistrukturerade intervjuer utarbetades (se bilaga). 

Fyra stycken ingångsfrågor som lyfter upp olika aspekter av fenomenet 
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formulerades. De fyra ingångsfrågorna valdes för att vi ansåg att de svar 

lärarna skulle ge på dessa frågor skulle spegla deras syn på inkluderande 

matematikundervisning utan att styra för mycket. Studiens forskningsfrågor 

stod i fokus när intervjuguiden formulerades. Dessa frågor ställdes på samma 

sätt i alla intervjuer. Utifrån dessa frågor ställdes följdfrågor för att fördjupa 

förståelsen för informanternas uppfattningar. På detta sätt ökade validiteten 

genom att följdfrågorna ökade möjligheten att verkligen få svar på 

forskningsfrågorna, samtidigt som intervjuerna ändå var likvärdiga. För att 

inte riskera att försumma något viktigt utarbetades även en checklista över 

väsentliga aspekter av varje ingångsfråga (se bilaga).  

        Informanterna informerades via mail innan intervjuerna (se vidare etiska 

överväganden). En tid och en plats för intervjuerna bestämdes. 

Informanternas önskemål tillgodosågs i så hög utsträckning som möjligt. De 

fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg då det var deras spontana svar 

som var intressanta i studien. Innan intervjuerna startade gavs tillfälle för 

informanterna att ställa frågor om studien. De fick också ge sitt samtycke till 

att intervjuerna spelades in. Samtliga gav sitt samtycke till det vilket ökade 

möjligheterna för oss att lyssna och ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer 

ägde rum på de olika informanternas arbetsplatser i ett ostört rum. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant då det är viktigt för att verkligen förstå informanternas 

uppfattningar och för att kunna ta del av varandras intervjuer. Exakt vilka 

ord, begrepp och formuleringar de använder blir viktigt senare vid 

bearbetningen och analysen (Kroksmark, 2007). Några delar som inte ansågs 

var relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar valdes 

emellertid att inte skrivas ut.  

 

5.5 Bearbetning/Analysmetod 

Det teoretiska ramverket fungerar som en lins som studiens empiriska 

material studeras genom vid tolknings- och analysarbetet. Samtidigt har det 

strävats efter en öppenhet för nya infallsvinklar när empirin studerats. Det 

betyder att vissa delar av det teoretiska ramverket byggdes upp redan innan 

den empiriska studien genomfördes medan andra delar har tillkommit och 

bearbetats under arbetets gång.  

        Reliabiliteten ökar i studien då vi är två forskare som analyserar och 

tolkar materialet (a.a.). För att öka den ytterligare väljer vi att i ett första 

skede analysera materialet var och en för sig. Det finns olika åsikter om det 

endast finns en tolkning av exempelvis en intervju eller om det finns en 

legitim mångfald av tolkningar. Om man hävdar att det finns flera olika 

tolkningar är det meningslöst att diskutera objektivitet och det blir istället 

viktigt att formulera de argument som ligger bakom en viss tolkning så att 

läsaren har möjlighet att själv ta ställning (Kvale, 1997). I studien finns 
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därför en strävan att motivera de tolkningar som görs. Tolkningar som görs i 

studien försöker att styrkas med hjälp av exakta citat från materialet. 

        Syftet med bearbetningen av materialet är inte att bedöma 

informanternas svar utan att finna och systematisera tankar hos dem, där de 

tolkar aspekter av verkligheten, i vårt fall deras tankar om aspekter av 

inkludering (Marton, 1996).    

        Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger. Forskningsfrågorna stod i 

fokus vid genomläsandet. Intervjuerna jämfördes med varandra och likheter 

och skillnader kunde skönjas. Det handlade om att växla mellan ett 

inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv, där inifrånperspektivet innebär att 

försöka ta varje informants perspektiv, medan utifrånperspektivet präglas av 

våra egna reflektioner över materialet i dess helhet (Alexandersson, 1994). 

        I informanternas svar om hur de anpassade undervisningen utifrån 

elevers olikheter kunde vi se svaren utifrån tre olika perspektiv; ett 

individperspektiv; ett grupperspektiv och ett organisationsperspektiv. Ur ett 

individperspektiv handlar det om faktorer som rör individen/eleven. Ur ett 

grupperspektiv handlar det om klassen/gruppen, vilka anpassningar som 

informanterna anser att de gör på gruppnivå för att inkludera så många som 

möjligt. I det här perspektivet står inte den enskilda eleven i fokus utan 

klassen. Ur ett organisationsperspektiv lyfte informanterna faktorer som rör 

hela skolan som organisation. I informanternas svar om vilka hinder och 

möjligheter de ser med en inkluderande undervisning kunde vi se svaren 

utifrån samma perspektiv men här kom ett ytterligare perspektiv fram, ett 

samhällsperspektiv. I det perspektivet lyfte informanterna samhälleliga 

faktorer som påverkar undervisningen på olika sätt. Då dessa perspektiv även 

i hög utsträckning kunde täcka in studiens teoretiska ramverk valdes därför 

att presentera studiens resultat och analys utifrån dessa fyra olika perspektiv. 

Inom varje perspektiv kunde olika ”teman” urskiljas utifrån likheter och 

skillnader i informanternas svar. Dessa ”teman” blev därför underrubriker till 

varje perspektiv. Dessa ”teman” kan man se är olika faktorer som 

informanterna menar påverkar möjligheten att praktisera en inkluderande 

matematikundervisning.    

 

6 Resultat och analys 

Resultatet presenteras och analyseras utifrån fyra olika perspektiv; individ-, 

grupp-, organisations- och samhällsperspektiv.  I resultatet framträder både 

likheter och skillnader i lärarnas syn på inkluderande matematikundervisning. 

I informanternas svar kan vi hitta exempel utifrån samtliga perspektiv. I varje 

perspektiv ser informanterna olika faktorer som de menar påverkar 

inkluderingen. Sist kommer även de olika perspektivens relation till varandra 

att belysas.  
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Bild 1. Analytiskt ramverk för inkludering i matematikundervisningen. Då de 

olika perspektiven hänger ihop och påverkar varandra illustreras detta genom 

att ovalerna ligger omlott. Inkludering kan ses ur ett individ-, grupp-, 

organisation och ett samhällsperspektiv. I varje perspektiv kan olika faktorer 

urskiljas i informanternas svar som i sin tur påverkar inkluderingen. Detta 

illustreras med hjälp av pilarna.    

 

6.1 Individperspektiv  

Samtliga lärare ger exempel på hur de försöker anpassa undervisningen för 

att möta alla elever. Dessa individuella anpassningar handlar om att utgå 

från elevens förkunskaper, intressen och erfarenheter samt behov. Några av 

lärarna fokuserar mer på en av aspekterna medan andra fokuserar på flera. 

Detta sker inom klassens ram eller genom någon form av 

specialundervisning. I sin strävan efter att individanpassa undervisningen ser 

informanterna hinder och möjligheter. På individnivå finns det ramfaktorer 

som läraren måste förhålla sig till som handlar om den enskilda elevens 

kulturella bakgrund. Hit hör elevens förutsättningar och motivation (Imsen, 

1997). Dessa ramfaktorer blir tydliga när lärarna tar upp att eleverna har 

olika förutsättningar att få stöd hemifrån, olika förutsättningar att göra 

kopplingar och att se samband, olika behov av konkretion i matematiken, 

olika förkunskaper eller att vissa elever har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.    
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6.1.1 Elevernas förkunskaper och erfarenheter 

Fyra av de sex intervjuade lärarna lägger mycket fokus på att individanpassa 

undervisningen efter elevernas förkunskaper. Två lärare beskriver hur 

eleverna kontinuerligt arbetar med sina individuella mål som de har i sina 

IUP:er. Samtliga lärare beskriver hur de ger de duktiga eleverna utmaningar 

på olika sätt och ingen av informanterna låter eleverna arbeta vidare i boken i 

egen takt. Lärarna väljer i stället att låta de duktiga eleverna fördjupa sina 

kunskaper inom arbetsområdet eller med problemlösningsuppgifter. De tre 

lärarna som arbetar på mellanstadiet låter eleverna arbeta på olika spår inom 

samma arbetsområde i matteboken för att anpassa undervisningen. Ett par 

lärare pratar om hur viktigt det är med kartläggningar/test för att utgå ifrån det 

när man planerar upp undervisningen. ”Just nu gör vi utredning och ska 

kartlägga dem med hjälp av gamla nationella prov och utefter de kommer vi 

att göra små häften till var och en. Utifrån vad de har kvar.” (Eva). Siv 

beskriver hur viktigt men också svårt det är att hitta ”rätt väg” till varje elev 

när man försöker förklara något. ”Jag skulle vilja bli bättre på att få med dem 

som har svårt. Att jag på något sätt skulle kunna trolla. Men att man precis 

skulle kunna hitta deras sätt att lära.”  Eva och Ida betonar att det är viktigt att 

även läxorna blir individanpassade efter elevernas förkunskaper. De anser att 

man måste anpassa läxorna efter vilken kunskapsnivå de ligger på eftersom 

samma läxa inte passar alla elever. 

        I studien kan två olika sätt att tänka kring hur man kan välja uppgifter 

för att anpassa dem till elevernas olika förutsättningar urskiljas.  Den 

vanligaste uppfattningen är att man som lärare bör välja uppgifter på rätt nivå 

som passar för varje enskild elev, vilket innebär att elever behöver arbeta 

med olika uppgifter beroende på förkunskaper. Mia pratar emellertid mycket 

om att hitta uppgifter som är mer ”öppna” och som samtliga elever kan arbeta 

med men på olika nivåer. ”Och då tänkte jag att jag gör det på olika nivåer så 

att samma uppgift kan göras på olika nivåer. Det handlar om att hitta 

uppgifter där det finns utrymme för flera steg.”  

        Mia menar att hon som lärare kan introducera ganska avancerade saker 

för eleverna bara hon är noga med att koppla till deras egna erfarenheter. På 

detta sätt kan hon utmana duktiga elever. ”Jag tycker inte man ska vänta och 

vänta och vänta för de har ju redan mött så mycket matte i vardagen som man 

kan relatera till som tex 0,5 är ju ett halvt äpple”.  Läraren hjälper eleven att 

utveckla elevens förståelse genom att använda begrepp eleven är bekant med, 

dess första ordningens språk (Höines Johnsen, 2000). För att lyckas med detta 

är det viktigt att läraren tar sig tid att verkligen lyssna på elevens frågor och 

svar vare sig de är fel eller rätt och sedan utifrån det hjälpa eleven att 

utveckla sin förståelse (Hodgen & Wiliam, 2011).  

        Majoriteten av informanterna menar att det är viktigt att individanpassa 

undervisningen efter elevernas förkunskaper och gör det på olika sätt. Man 

kan se det som att de strävar efter en didaktisk inkludering (Asp-Onsjö, 

2006). Att individanpassa undervisningen efter elevers olika förkunskaper är 
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ett sätt att differentiera undervisningen pedagogiskt vilket gynnar inkludering 

(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Flera av informanterna strävar efter att 

ge eleverna uppgifter på deras nivå vilket är betydelsefullt för deras 

motivation (skolverket, 2003). Ingen av informanterna nämner att de låter 

eleverna arbeta i egen takt, så kallad hastighetsindividualisering (Vinterek, 

2006). Detta stämmer inte med den bild av matematikundervisningen som 

framkommit under senare tid som visar att hastighetsindividualisering är 

mycket vanligt förekommande (Skolverket, 2003; Vinterek, 2006). 

Informanterna beskriver istället hur de låter eleverna arbeta på olika nivåer i 

boken eller utmanar de duktiga eleverna med svårare uppgifter inom samma 

område vilket snarare handlar om nivåindividualisering och 

innehållsindividualisering (a.a.). Siv anser att det är viktigt att kunna förklara 

på olika sätt för olika elever beroende på vilka förkunskaper eleven har 

(Löwing, 2004). Hennes uttalande om att hon skulle vilja kunna trolla tyder 

på att hon anser att hon inte riktigt besitter den didaktiska kunskapen som 

krävs för det (a.a.).  

        Mia trycker mycket på att det handlar om att välja ”rätt” uppgifter som 

alla elever kan arbeta med. Detta är en viktig förutsättning för att arbetet i 

nivåblandade grupper ska fungera (Boaler, 2011). Att kunna hitta lämpliga 

uppgifter kräver mycket av läraren eftersom den behöver veta de enskilda 

elevernas styrkor och svagheter (Taflin, 2007). Mia menar att alla eleverna 

ska kunna arbeta med samma uppgift och detta stämmer väl med Taflins 

(2007) tankar om att alla elever i en klass ska kunna arbeta med samma 

problem i minst en lektion. 

 

6.1.2 Elevernas intressen 

Siv och Eva beskriver hur de aktivt försöker utgå från elevernas intressen och 

nyfikenhet för att motivera dem. Eva beskriver hur hon spinner vidare på 

elevernas spontana frågor. Hon tar tillfället i akt och utvecklar elevernas 

matematiska tänkande när de visar nyfikenhet kring något. Hon märker 

verkligen hur eleverna suger i sig vid de tillfällen när frågorna kommer från 

dem. Siv och resurspedagogen försöker tillsammans att nå en elev via elevens 

intressen för att skapa motivation. Eleven får möjlighet att arbeta på ett 

alternativt sätt tillsammans med en resurspedagog i ett grupprum utanför 

klassrummet. ”Den andra eleven är lite mer att man får anpassa… att lägga in 

matten i hans intressen. Han tycker väldigt mycket om amerikanska bilar, han 

gillar djur, han gillar Thailand och USA, så får man in matten där. Han älskar 

att leka affär och växla pengar, så det blir mycket på den nivån.” (Siv).  

        Eleven som Siv beskriver är inte med i klassen då en organisatorisk 

differentiering har gjorts (Vinterek, 2006). Siv uttrycker att det är svårt att 

möta elevens intressen när denna är rumsligt inkluderad (Asp-Onsjö, 2006) i 

klassrummet. Eleven blir didaktiskt inkluderad på ett annat sätt än vad eleven 

kanske skulle kunna ha varit i klassrummet (Asp-Onsjö, 2006). Evas sätt att 
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utgå från elevernas frågor är bra då det har visat sig att om eleverna ställer 

många frågor ökar deras prestationer och förbättrar deras attityder till 

matematik (Boaler, 2011). En annan fördel med att verkligen ta elevernas 

frågor på allvar är att de vågar ställa fler frågor vilket också ökar deras 

delaktighet i matematikundervisningen (Hodgen & Wiliam, 2011). Ökad 

delaktighet ökar i sin tur förutsättningarna för inkludering (Haug, 1998).  

        Eva lyfter föräldrarna som en viktig faktor när det gäller elevernas 

intresse och motivation för matematikämnet, ”…. om de inte kan få någon 

hjälp där och föräldrarna inte tycker att det är viktigt, då blir det inte viktigt 

heller. Det finns annat, TV-spel är mycket viktigare eller att vara ute och leka 

med kompisarna är mycket viktigare än att satsa på matten…”.  Eva ser 

tydligt ett samband mellan föräldrarnas stöd hemifrån och elevernas 

prestationer i skolan, vilket kan bero på den ansvarsförskjutning från lärare 

till elev som skett (Skolverket, 2009).   

 

6.1.3 Elevernas behov  

Alla informanter menar att de försöker att anpassa undervisningen på olika 

sätt genom att utgå från elevers olika behov. Det gäller då att ha kännedom 

om vilka behov eleverna har. ”Mycket handlar ju om att man har 

elevkännedom om hur dom bäst lär sig och vad de behöver för små grejer för 

att komma igång med arbetet, vilka elever som kanske behöver att man läser 

en uppgift för dem och vilka elever som kanske muntligt kan förklara en 

uppgift.” (Eva). Medvetenhet om hur eleverna lär är något som Mia lyfter 

fram. ”En del upptäcker men inte alla och dom måste man hjälpa och visa och 

de måste se och höra det. Du måste som lärare visa på många bra exempel för 

då kanske de kan upptäcka… och det kanske inte räcker med en gång utan de 

kanske behövs fem gånger.” (Mia). Även Anna lyfter fram medvetenhet kring 

elevers lärande och behov av anpassning när hon beskriver en elevs behov av 

tydligare struktur. Eleven får då en annan bok med tydligare struktur där 

eleven kan skriva direkt i boken.  

        Siv och Mia lyfter fram att en del elever har större behov av att få 

konkretisera matematiken med hjälp av laborativt material. ”De tre som har 

det lite svårare och även en del andra brukar få ha plockmaterial/../ då blir det 

väldigt tydligt för dem.” (Siv). Ida använder sig mycket av praktiskt material 

som eleverna kan arbeta med på olika nivåer beroende på var de befinner sig. 

Jenny som däremot arbetar på mellanstadiet beskriver att konkret material 

främst används hos speciallärare och specialpedagog. 

        Informanterna beskriver olika strategier och undervisningsmetoder som 

passar olika elever vilket kännetecknar en effektiv matematikundervisning 

(Skolverket, 2003). Genom att låta de elever som behöver få arbeta med 

laborativt material metodindividualiseras undervisningen (Vinterek, 2006) och 

eleverna får större möjlighet att själva testa och upptäcka, vilket ger dem 

större förutsättningar att lyckas med att utveckla sin matematiska förmåga 
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(Lindekvist, 2004). Genom att vara lyhörd för att elever behöver olika saker 

skapar man förutsättningar för att fler elever blir didaktiskt inkluderade (Asp-

Onsjö, 2006).  

        För att hitta rätt väg till varje elev lyfter Anna möjligheten att fråga 

eleven själv hur den lär sig bäst: 

 
Och när barnen kommer upp på den här nivån…eller i den här åldern då 

upptäcker de ganska mycket själva hur de lär sig på och det är ganska skönt för 

då kan de själva säga kan jag inte få göra på det här sättet istället. Ibland kan 

man ju tillmötesgå det och ibland går det inte att alltid tillmötesgå men det är 

ju det sköna när de blir äldre att de lyckas reflektera själva över sitt lärande. 
(Anna).    

  

Att låta eleverna vara med och påverka hur undervisningen utformas som 

Anna beskriver handlar om ett demokratiskt deltagande, vilket inkluderande 

undervisning bygger på (Haug, 1998).  

        Eva uttrycker svårigheten med att inkludera elever som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och därmed svårt att tillägna sig 

undervisningen. 

 
En del elever bara, det rinner rakt igenom. Man kan stå och gå igenom 

någonting och så har de varit fokuserade på något helt annat. Något ljud ute 

eller så. Och så Vad var det vi skulle göra?  Och då tycker man att man varit 

super tydlig och de andra sätter igång och så sitter det någon stackare då.. Vi 

har ju sex barn med diagnoser bland de här barnen. Både autistiska drag och 

adhd och ad och så och det är fyra eller fem som medicinerar för sina problem 

då, så de har ju ganska stora diagnoser. (Eva). 

 

Evas resonemang kan tyda på att hon intar ett mer kategoriskt perspektiv där 

hon ser elevernas svårigheter som en orsak till att det blir problem (Nilholm, 

2006). Hennes resonemang skulle även kunna tyda på en frustration över att 

hon upplever otillräckliga resurser eftersom Eva är den enda läraren i denna 

studie som anser att arbetslaget inte får tillräckliga resurser för att lyckas 

möta elevernas behov. Arbetslagets otillräckliga resurser kan göra att 

eleverna endast inkluderas rumligt då det är kostsamt att anpassa 

undervisningen ytterligare (Asp-Onsjö, 2006).  

 

6.2 Grupperspektiv 

På gruppnivå skiljer sig informanternas syn på hur man som lärare bör 

anpassa undervisningen efter elevernas olikheter. Detta sker genom val av 

elevgrupperingar och genom val av arbetssätt och arbetsformer. Det 

framkommer också att klassrumsklimatet har stor betydelse för hur väl 

inkluderingen lyckas. Detta är rörliga ramar som läraren i hög grad kan 

påverka (Löwing, 2006). I studien ser vi att informanterna gör olika val, en del 

låter sig styras mer av läromedlet än andra, informanterna väljer att gruppera 
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eleverna på olika sätt och de väljer att variera sin undervisning i olika hög 

utsträckning och på olika sätt. I sin strävan att möta elevers olikheter på 

gruppnivå ser informanterna även hinder och möjligheter som kommer att 

beskrivas under varje rubrik.   

 

6.2.1 Elevgrupperingar 

Lärarna väljer att gruppera eleverna på olika sätt. Två lärare uttrycker tydligt 

att de föredrar att låta eleverna arbeta i nivåblandade grupper medan fyra 

lärare föredrar nivågrupperingar eller särskilda undervisningsgrupper. De 

menar att det är lättare att möta elevernas olika behov då, men de kan också 

se fördelar med undervisning i nivåblandade grupper. Eva som förespråkar att 

låta olika elever arbeta tillsammans menar att ett sådant arbetssätt gagnar alla 

elever.   
….jag är heller inte rädd för att variera grupperna, för jag tror att de ändå lär 

sig nåt, jag säger det till dom, man lär sig av varandra. Och att våga sätta ihop 

elever som är på olika nivåer. En som kanske kan multiplikation med någon 

som aldrig har tänkt på det. Men just det här med att som elev kunna förklarar 

för någon annan, för det är på det sättet dom lär sig på. Jag litar på att de lär sig 

av varandra fast de är på olika nivåer. (Mia). 

 

De två lärarna som är för heterogena grupperingar ser eleverna som resurser 

för varandra. Eleverna lär sig av varandra genom att se varandras lösningar 

och inser då att en uppgift kan lösas på många olika sätt, menar Mia och 

Jenny. En annan fördel med att låta olika elever arbeta tillsammans är att 

eleverna då kan hjälpa varandra att läsa och förstå textuppgifter, menar Mia. 

Jenny beskriver att eleverna i heterogena grupperingar får känna sig duktiga 

på olika saker och lär sig att se varandra som resurser. Anna ser både fördelar 

och nackdelar med att elever på olika kunskapsnivå samarbetar. Hon anser att 

det ibland kan vara en fördel med stor spridning i gruppen medan andra 

gånger kan det vara bättre om eleverna är på ungefär samma nivå. Anna 

beskriver att risken med att placera en väldigt duktig elev tillsammans med 

en i svårigheter är att oftast den duktiga eleven gör hela uppgiften. Mia menar 

att det är viktigt att eleverna får inskolning i hur man samarbetar och att de 

förstår att man lär sig för sin egen skull. 

        Mia uttrycker att hon litar på att alla elever lär sig av att arbeta ihop och 

detta stämmer med studier om nivåblandade grupper (Boaler, 2011).  Mia 

menar att även de duktiga eleverna får en djupare förståelse när de får förklara 

matematik för sina klasskamrater, vilken även Boaler (2011) beskriver. Ida 

däremot är mer inne på att det gynnar eleverna som har det svårare. Hennes 

resonemang om att eleverna klarar mer genom att få hjälp av en lite duktigare 

klasskamrat stämmer väl överens med teorierna om den proximala 

utvecklingszonen (Imsen, 2006).  Tre  informanter menar att det är positivt att 

eleverna får se att det finns olika sätt att lösa en uppgift på och att de får lära 

sig att uttrycka sina tankar vilket har visat påverka elevernas motivation 
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positivt (Boaler, 2011). Genom att lärarna ser eleverna som resurser för 

varandra gör att alla elever blir fullvärdiga medlemmar av klassen och får 

möjlighet till aktivt deltagande vilket gynnar inkludering (Farrell, 2004).   

        Fyra av lärarna anser att det mest gynnsamma sättet att organisera 

undervisningen på för att lyckas möta olika elever är att nivågruppera utefter 

förkunskaper och behov. Lärarna ser att då ökar deras möjligheter att lyckas 

med att individanpassa undervisningen på olika sätt. ”Jag hade ju önskat att 

man fick nivågruppera så att man kunde jobba med elever som är lite svagare 

på en nivå och liksom en mellannivå och en duktigare grupp. Jag tror att det 

hade varit lättare att styra undervisningen för alla då.” (Eva). Eva menar 

vidare att det är svårare att undervisa i nivåblandade grupper i matten än i 

andra ämnen för de matematiska kunskaperna bygger på varandra och man 

måste förstå varje steg innan man hoppar upp till nästa steg. Även Anna anser 

att det hade varit en fördel att ibland kunna nivågruppera eleverna när det är 

stor spridning i klassen. Hon menar att det ibland är bättre när eleverna är på 

ungefär samma nivå för att lättare kunna anpassa undervisningen. 

        Fyra av informanterna är positiva till nivågrupperingar vilket stämmer 

väl med andra studier (Skolverket, 2010b, Hwang 2010). Eva beskriver hur 

matematiken är uppbyggd hierarkiskt och att man lär sig matematik i en 

bestämd ordning. Denna syn på matematikämnet leder till att man ser 

svårigheter att undervisa i nivåblandade grupper (Wallby, Carlsson & 

Nyström, 2001), vilket också Eva uttryckte.  Det finns inget stöd i 

forskningen att permanenta nivågrupperingar skulle inverka positivt på 

elevernas resultat men däremot finns det resultat som visar på att flexibla 

nivågrupperingar där undervisningen anpassas till elevernas nivå leder till 

bättre resultatuppfyllelse i matematik (Gustafsson & Myrberg, 2002). Lärarna 

upplever att de genom att undervisa elever i matematiksvårigheter i en 

mindre grupp lättare kan anpassa undervisningen efter deras behov och att så 

skulle vara fallet bekräftas av tidigare studier (Samuelsson & Lawrot, 2009).   

        När det gäller genomgångar i heterogena grupper ser Eva svårigheter i 

att möta alla elever med gemensamma genomgångar eftersom eleverna som 

tycker genomgången är för lätt tröttnar och de som tycker den är för svår 

hänger inte med. För att få alla mer delaktiga på genomgångar säger Eva att 

hon har slutat med att låta eleverna räcka upp handen utan hon delar bara ut 

frågorna. Mia å andra sidan anser att det är just när de talar matematik 

tillsammans som hon känner att hon får med sig alla oavsett vilken nivå de 

befinner sig på. Mia beskriver hur hon låter eleverna samtala i par innan de 

får dela med sig av sina tankar till klassen. Siv beskriver en elev som inte får 

ut någonting av genomgångar i klassrummet och därför undervisas på sin 

nivå utanför klassrummet. Eva och Siv upplever det svårt att få med sig alla 

vid gemensamma genomgångar. Risken är stor att det bara blir några få som 

blir delaktiga i de gemensamma samtalen (Hodgen & Wiliam, 2011). Den 

strategi som Eva har börjat använda, att inte låta eleverna räcka upp handen 

kan bidra med att fler elever blir delaktiga (Hodgen & Wiliam, 2011.). Då 
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förväntas alla att bidra med sina tankar. Mias strategi att låta eleverna 

diskutera i par innan de delger varandra i klassen är också en effektiv strategi 

för att få med sig fler (a.a.). Eleverna får mer betänketid och hinner landa i 

sina tankar innan de redovisar sina tankar för övriga elever vilket är viktigt 

för att fler ska bli delaktiga (Hodgen & Wiliam, 2011). En annan förklaring 

till att Mia menar att hon tycker att hon får med sig alla elever är kanske att 

hon tar sig tid att verkligen lyssna på elevernas tankar vare sig de är rätt eller 

fel och utvecklar deras tankar (se individperspektiv), vilket också är viktigt 

för att få alla att bli mer delaktiga. När elevernas tankar respekteras och tas på 

allvar vågar fler dela med sig av sina tankar och frågor (a.a.). Informanterna 

beskriver olika strategier som de använder sig av för att få fler elever 

delaktiga på matematiklektionerna. Ökad delaktighet leder till att fler elever 

blir både didaktiskt och socialt inkluderade (Asp-Onsjö, 2006).   

 

6.2.2 Klassrumsklimat 

Fyra informanter berör på olika sätt klassrumsklimatet som betydelsefullt när 

det handlar om att möta och hantera elevers olikheter i klassrummet. Mia 

poängterar vikten av att arbeta med klassrumsklimatet för att arbetet i 

grupperna ska fungera. Det är viktigt att eleverna blir inskolade i hur man 

samarbetar och att det råder ett öppet och tryggt klimat i klassen, menar hon. 

Både Mia och Ida anser att det är viktigt att eleverna förstår fördelarna med att 

arbeta ihop. De ser det som en fördel att det inte är tyst på mattelektionerna 

eftersom eleverna lär sig av varandra när de talar matematik. Eva ser däremot 

en risk i att eleverna störs av varandra när de samarbetar. ”Det blev så mycket 

ljud och när man räknar matte behöver det vara tyst för att man ska kunna 

tänka.” (Eva).   

        Mia beskriver vikten av att eleverna blir inskolade i hur man samarbetar. 

Det är en viktig förutsättning för att arbetet i heterogena grupper ska fungera 

(Boaler, 2011; Löwing, 2004). Mia poängterar också att en annan viktig 

förutsättning är att det råder ett öppet och tryggt klimat i klassen vilket är 

viktig förutsättning om eleverna ska våga berätta hur det har tänkt eller våga 

ställa frågor (Hagland, Hedrén & Taflin, 2010).  

        Lärarnas olika resonemang om huruvida det bör vara tyst eller pratigt på 

en mattelektion för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna för inlärning 

kan tyda på att lärarnas kunskapssyn skiljer sig åt (Claesson, 2007). Eva kan 

ha en mer utvecklad konstruktivistisk kunskapssyn då hon menar att det är en 

fördel att det är tyst. Eleven konstruerar sin egen kunskap inom sig själv och 

behöver inte kommunicera med andra medan. Mia och Ida kan ha en mer 

sociokulturell kunskapssyn och betonar därför kommunikationens betydelse 

för elevernas inlärning (Claesson, 2007). Lärarnas kunskapssyn har betydelse 

för hur de organiserar sin undervisning (Claesson, 2007). Mia och Ida 

organiserar därför sin undervisning så att eleverna får samarbeta i hög 

utsträckning.  



41 
 

        Siv beskriver att vissa elever inte fungerar socialt tillsammans med 

andra. En elev som ”straffat ut sig i gruppen” undervisas därför mycket 

enskilt tillsammans med en resurspedagog. Siv anser att han har hämmat de 

andra i gruppen genom att skratta när de svarat fel.  Det är en kille som 

annars inte har några problem med att lära sig matte. Målet är att han ska 

kunna komma med i klassrummet mer och mer.  

        Sivs beskrivning av pojken som ”straffat ut sig” visar på hur viktigt det 

är med att skapa ett gott klassrumsklimat (Boaler, 2011, Hagland, Hedrén & 

Taflin, 2010). För pojken som Siv tar upp fungerar inte den sociala 

inkluderingen (Asp-Onsjö, 2006). Genom att han inte fungerar socialt väljer 

pedagogerna att undervisa honom utanför klassrummet en stor del av 

skoldagen vilket gör att han inte heller blir rumsligt inkluderad. Målet är 

emellertid att få honom mer rumsligt inkluderad och enligt Eva arbetar man 

medvetet med detta. Det är alltså en pågående process igång (Asp-Onsjö, 

2006, Emanuelsson, 2007) för att få pojken att bli mer socialt och rumsligt 

inkluderad. Här handlar det också om ett dilemma som pedagogerna måste 

hantera att på bästa sätt möta både den enskilda elevens behov samtidigt som 

gruppens behov ska bli tillfredställt (Nilholm, 2006, Emanuelsson, 2007). 

Enligt Siv påverkas klassrumsklimatet negativt när pojken är med inne i 

klassrummet vilket påverkar gruppen. Gruppens behov av ett gott 

klassrumsklimat blir då inte tillfredställt. Detta är ett exempel på 

segregerande integrering snarare än inkluderande integrering (Haug, 1998) 

då killen får individuella kompenserande insatser för att passa in i helheten, i 

det här fallet klassen och dessa insatser sker utanför klassens ram. Det är 

möjligt att pojken inte hamnat i den situationen att han ”straffade ut sig” om 

man i skolan på ett medvetet sätt redan från början arbetat med 

klassrumsklimatet för att skapa förutsättningar för att olika elever kan arbeta 

ihop i heterogena klasser (Boaler, 2011).  

 

6.2.3 Arbetssätt och arbetsformer 

Fyra av de sex intervjuade lärarna framhåller vikten av att variera 

undervisningen för att möta elevers olikheter. Eva menar att det fungerar 

bättre för vissa elever när de är utomhus. Hon menar att eleverna blir 

delaktiga när de gör en grej i grupp och får röra på sig samtidigt. Det gör att 

matten blir roligare för vissa elever, menar hon. ”I början är det mycket lek 

med mycket praktiskt material och då finns det utrymme att leka på mer eller 

mindre avancerad nivå(…)De ser inte själva den matematiska skillnaden 

mellan dem för det är lek för dom fortfarande.” (Mia). 

        Ida försöker variera undervisningen genom att låta eleverna arbeta 

mycket laborativt och började använda matematikbok först i år 3. Hon anser 

att det är viktigt att eleverna ska få känna med händerna och uppleva 

matematiken och därför varieras arbete i grupper, stationer och utematte. Ida 

framhåller att hon upplever att hon får en större helhetsbild av vad eleven kan 
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och inte när de får arbeta på olika sätt till skillnad från när de bara arbetar i 

boken. Jenny försöker också variera undervisningen genom att komplettera 

matematikboken med gemensamma genomgångar, diskussioner, utematte 

och genom att skapa egna uppgifter. Hon beskriver att nackdelen är att vissa 

elever ”ramlar mellan stolarna” när eleverna får arbeta tillsammans och på 

andra sätt än i matteboken. Hon menar att det finns en risk att de duktiga gör 

för mycket och att de som har svårare inte är delaktiga utan bara flyter med. 

Jennys oro för att vissa elever ”ramlar mellan stolarna” kan tyda på att det 

inte råder ett bra samarbetsklimat i klassen och att eleverna inte lärt sig hur 

man samarbetar. En viktig förutsättning för att undervisning i nivåblandade 

grupper ska fungera är att eleverna lär sig att samarbeta på ett respektfullt sätt 

(Boaler, 2011). Det är också viktigt att som lärare försäkra sig om att alla i en 

grupp har förstått (Löwing, 2004).  

        I denna undersökning framkommer det att de flesta informanter försöker 

att variera matematikundervisningen på olika sätt, vilket motsäger 

skolinspektionens (2009) resultat, som visar på att dagens 

matematikundervisning är mycket läromedelstyrd med mycket enskilt arbete.  

Majoriteten av informanterna menar att genom att variera undervisningen blir 

fler elever mer delaktiga och aktiva. Då elever är olika och reagerar olika på 

olika undervisningssituationer är det viktigt med variation (Skolverket, 

2003). Fyra informanter beskriver hur de låter eleverna få testa och upptäcka 

vilket minskar risken för att de misslyckas (Lindekvist, 2004). 

Undervisningsmetoder som fokuserar på att få eleverna aktiva förbättrar 

elevernas resultat (Watson & de Geest, 2005). Genom att variera 

undervisningen ges utrymme för olika inlärningsmetoder vilket är en 

förutsättning för inkludering (Svenska Unescorådet, 2006).   

 

6.3 Organisationsperspektiv 

På organisationsnivå framhåller de flesta lärarna specialundervisning/ 

enskild undervisning, samverkan och resurser som viktiga faktorer för att 

kunna möta elevernas olikheter. 

 

6.3.1 Specialundervisning/enskild undervisning 

Fem av lärarna anser att specialundervisningen är viktig eftersom det då finns 

större möjligheter att möta elevers olika behov då de undervisas i liten grupp 

eller får möjlighet till mer stöd på mattelektionerna av speciallärare inne i 

klassrummet. Elever med koncentrationsproblem får lugn och ro samt hjälp 

med att fokusera, läraren har större möjlighet att hitta rätt vägar att nå eleven, 

större möjligheter att hitta alternativa sätt att lära matematik etc. ”Nä, de har 

helt klart lättare i liten grupp, där det är lugn och ro… det är det här med 
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koncentrationen, speciellt för den ena eleven, händer det något runt omkring 

så är det jättesvårt.” (Siv).  

        Tre lärare anser att specialundervisningen bör vara flexibel, att inte 

samma elever ska gå dit hela tiden och alltid, utan ske i perioder utefter 

behov. Ida och Mia ser en heterogen grupp som en naturlig spridning som 

finns i varje klass och att specialundervisningen även kan ske inom klassens 

ramar. Ida beskriver att de har en duktig speciallärare som känner av om 

eleven i behov av särskilt stöd behöver få extra stöd i klassrummet eller gå 

till hennes rum där det är lugnare. Detta kan variera från gång till gång 

beroende på vad som ska göras i klassrummet och vad eleven vill. Eva ger 

uttryck för att de i hennes arbetslag har sett att specialundervisningen inte 

gett den effekt som de hade hoppats på och att de därför arbetar med 

specialpedagogiskt stöd på ett mer flexibelt sätt. Specialläraren arbetar i 

intensiva perioder med olika elever beroende på vilka behoven är. Anna 

beskriver att hennes skola har en flexibel organisering av 

specialundervisningen även att det vanligtvis är samma elever som får 

specialundervisning så kan detta förändras utefter behovet. 

        På Evas skola har man sett att specialundervisningen inte gett den effekt 

man hoppats på. Även Giota & Lundborg (2007) har kommit fram till att det 

specialpedagogiska stödet inte är tillräckligt effektivt. Det stämmer även med 

det ”kritiska perspektivet” som menar att det är omöjligt att genom 

specialundervisning kompensera för elevers olika förutsättningar (Haug, 

1998). Arbete med specialpedagogiskt stöd i flexibla grupper nämns av tre 

informanter som positivt. Denna typ av specialpedagogiskt stöd har visat sig 

leda till bättre resultat i matematik (Gustafsson & Myrberg, 2002, 

Samuelsson & Lawrot, 2009). Denna specialpedagogiska undervisning bör 

anpassas efter elevernas kunskapsnivå och behov, vilket informanterna menar 

att det finns större förutsättningar att göra vid mindre grupper (Samuelsson & 

Lawrot, 2009). Arbete med specialundervisning i kortare perioder och mer 

intensivt nämns av Eva, vilket också har visat sig mer effektivt än traditionell 

specialundervisning (Torgensen m.fl., 2001). Till skillnad från vad forskning 

visar (Giota & Lundberg, 2007) så menar Siv och Eva att många elever vill 

gå till specialundervisningen och att det är status att få arbeta med 

specialläraren. Det kan bero på att eleverna upplever att deras behov blir 

tillgodosedda och att grupperna är flexibla (Gustafsson & Myrberg, 2002).  

Ida betonar att det är en fördel om eleven själv får avgöra vad som är bäst för 

honom/henne. Att som elev få vara med och påverka utbildningen på det 

sättet handlar om ett demokratiskt deltagande vilket inkludering handlar om i 

stor utsträckning (Haug, 1998).   

        Jenny berättar att flera elever kontinuerligt nästan varje 

matematiklektion undervisas hos specialläraren och att det är specialläraren 

som har ansvaret för matematikundervisningen för de eleverna. Att 

ansvarfördelningen ser ut på detta sätt kan ha att göra med skolans kultur, då 

det kan vara en rutin och ett handlingsmönster på Jennys skola att man 
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skickar elever med behov till specialläraren (Ahlberg, 2001). Eva uttrycker 

en frustration över att hon inte får nivåindela eleverna. På hennes skola är det 

uttalat att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska undervisas 

tillsammans. Detta indikerar på att det på lärarnas skolor råder olika kulturer 

vilket påverkar hur enskilda lärares och skolors sätt att möta alla olika elever 

kommer till uttryck (Ranagården m.fl. 2005).  

   

6.3.2 Samverkan 

Tre informanter beskriver att de ser en möjlighet i att samarbeta mycket med 

kollegor för att nå fler elever. ”Jag bollar mycket med Andreas. Han har 

jobbat i tio år och han är väldigt duktig på matte (…) Han har varit min lilla 

extramentor, så vi sitter ner och planerar ihop.” (Siv). 

Specialläraren/specialpedagogen är även någon som en del av lärarna kan 

diskutera mycket med för att få stöd. ”Vi försöker ha planeringstillfällen med 

specialpedagogen varje vecka…” (Anna). Jenny har inte samma möjlighet att 

samarbeta med speciallärare och specialpedagog ”Fördelen hade varit om vi 

hade haft samma speciallärare, i och med att det är jag som har all matte så är 

det lättare att ha en diskussion med en lärare i stället för två… ” (Jenny). Tre 

lärare uttrycker att de får många nya idéer och tankar vid dessa möten om hur 

de kan anpassa undervisningen bättre till olika elever. Mia däremot tycker 

inte att specialpedagogen på hennes skola har den matematiska kompetensen 

som hon menar krävs för att möta elevers olika behov i matematiken.  

        Siv beskriver en bärande relation med en stabil kontakt mellan lärarna 

som kommunicerar så det blir en god förståelse mellan dem (Røkenes & 

Hanssen, 2008). Fyra av informanterna belyser att det inte alltid räcker med 

insatser från en person eller yrkesgrupp för att hjälpa en person utan att det 

krävs samverkan (a.a.). Det är olika hur mycket tid lärarna har till samverkan, 

vilket är en viktig förutsättning för att samverkan ska fungera (a.a.). Anna, 

Siv och Eva har möjlighet att diskutera mycket med 

speciallärare/specialpedagog medan Jenny har svårare att hinna göra det. Det 

resulterar i att kontakt med speciallärare främst sker om det är någonting 

särskilt som ska diskuteras. Anledningen till att det ser olika ut på skolorna 

kan vara vilka organisationsrelaterade ramar som finns på skolorna, vilket 

innebär vilken kultur eller vilka sociala förhållanden som råder på skolan 

(Imsen, 1997). Om det råder en samarbetande kultur på skolan kan det vara 

lättare att samarbeta eftersom det prioriteras i högre grad när schemat läggs. 

        Att Siv och Eva uttrycker att de får nya idéer efter att ha fått 

handledning av specialpedagogen/specialläraren visar på att ett förebyggande 

konsultativt arbete (Nilholm, 2006, Myndigheten för skolutveckling, 2005) 

fungerar. Ett sådant förebyggande arbete kan därmed göra att färre elever 

behöver specialundervisning (Myndigheten för skolutveckling, 2005).   
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6.3.3 Resurser 

Majoriteten av informanterna berör hur viktigt det är med resurser i form av 

exempelvis speciallärare, specialpedagoger, resurslärare eller elevassistenter.  

Fem informanter anser att de har tillräckligt stöd i form av resurser för att 

kunna möta elevernas olikheter men beskriver ändå flera olika situationer där 

de inte riktigt räcker till och där olika elevgrupper kommer i kläm. Fyra av 

informanterna beskriver hur de inte alltid hinner hjälpa eleverna i tillräckligt 

hög utsträckning när eleverna arbetar i sina böcker. Fyra lärare anser att det är 

de duktiga eleverna som många gånger får för lite lärartid och utmaningar. 

Eva menar att det även är de tysta eleverna som inte får lärarens 

uppmärksamhet i tillräckligt hög utsträckning. Eva uttrycker en frustration 

över att klassen inte har tillräckligt med resurser för att kunna möta alla 

elevers behov. Hon menar att de otillräckliga resurserna gör att övriga elever 

kommer i kläm eftersom väldigt mycket resurser går till några få elever med 

stora behov: 

 
…hon äter ju upp en person hela dagarna… Och jag menar det suger ju 

resurser från de andra som sitter och behöver hjälp och det här är en tjej som 

inte kommer att nå målen i nästan någonting liksom. Inte i ett enda ämne 

kanske. Men ändå ska vi lägga så mycket resurser på henne för att hon ska 

kunna fungera och kunna vara i en grupp och det är inte alltid man kan det utan 

ibland får man gå iväg med henne och göra någonting annat och då sitter de 

andra där med en lärare. (Eva). 

 

Även Siv beskriver det här dilemmat, att lärarens tid går åt till några få elever 

och att hon sett konsekvenserna av detta genom att övriga elever inte fått med 

sig de kunskaper de har rätt till.  

        Här tar lärarna upp dilemmat att elevernas olikheter och skolans ändliga 

resurser gör att vissa elever kommer i kläm (Nilholm, 2006). Lärarna i studien 

beskriver att det i en klass finns många olika elever med behov av olika 

dignitet och att dessa behov många gånger kan stå i motsättning till varandra 

(Vinterek, 2006). Fyra lärare uttrycker att de är tvungna att ibland prioritera 

behov. Eftersom skolan har ändligt med resurser och därför inte har 

möjligheten att tillgodose alla elevers behov fullt ut krävs det att läraren 

många gånger måste hantera svåra avvägningar mellan olika intressen (Hjörne 

& Säljö, 2008) och lärarna i studien upplever ibland detta som frustrerande.  

        Anna och Jenny beskriver hur de försöker att hitta strategier för att 

undvika att eleverna blir inaktiva när de inte har möjlighet att få hjälp på en 

gång genom att lära eleverna att gå vidare till nästa uppgift eller lära dem 

själva söka kunskaper som de ej förstått på genomgången genom att gå in på 

t.ex. webmath för att titta och lyssna en gång till. Mia använder en annan 

strategi. Hon beskriver hur hon låter eleverna arbeta ihop i par och menar att 

de då kan hjälpa varandra att lättare komma vidare när de kör fast.   

        Fyra informanter upplever att de inte riktigt hinner hjälpa eleverna när 

de arbetar enskilt i sina böcker, vilket inte är så konstigt med tanke på att 
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läraren får väldigt liten tid till varje elev (Löwing, 2004). Anna och Jenny 

beskriver hur eleverna kör fast och inte kommer vidare på egen hand och att 

lektionerna kan bli ineffektiva för vissa elever då mycket tid går åt till att 

vänta på hjälp (a.a.), men de beskriver samtidigt hur de försöker att få 

eleverna mer aktiva genom att försöka få eleverna att ta eget ansvar på olika 

sätt. Samtidigt finns det en risk med att låta eleverna ta för mycket eget 

ansvar då vissa elever inte klarar det (Skolverket, 2003) och då en 

ansvarförskjutning från läraren till eleverna kan leda till att stödet hemifrån 

får en ökad betydelse, vilket inte leder till en mer jämlik skola (Skolverket, 

2009)  

        Samtliga lärare pratar om hur de genom organisering försöker utnyttja 

resurser på bästa sätt. De kan t.ex. välja att lägga matten i halvgrupp när 

andra halvan har slöjd eller idrott. På så sätt kan de få en halvklasstimme i 

matte. ”Vi har ändrat schemat tre gånger för att försöka utnyttja våra resurser 

på bästa sätt. Så har vi märkt att nä det här funkar inte och då får vi göra om 

och lägga resurserna så istället. Vi har ju inte mer än det vi har.” (Eva). Tre 

av lärarna uttrycker att deras möjligheter att anpassa undervisningen efter 

elevers olikheter ökar när de får arbeta i halvklass eller om det är två lärare i 

klassrummet samtidigt. ”Och så har jag halvklass två gånger i veckan när de 

andra har idrott med halva parallellklassen. Och då ser jag verkligen fördelen 

när jag har 10 barn, då hinner jag verkligen se och höra varje barn och när de 

pratar med varandra.” (Mia). 

        Anna menar att eftersom de ofta är tre pedagoger i klassen så hade 

eleverna kunnat grupperas efter sina kunskaper men på grund av begränsande 

antal lokaler är det inte praktiskt möjligt att lägga upp arbetet som hon hade 

önskat. Tid, lokaler och resurser beskriver lärarna i studien som begränsande 

och dessa tillhör de resursrelaterade ramarna som innefattar allt inom 

ekonomi och materiella resurser (Imsen, 1997). Flera informanter visar att de 

upplever ramarna som begränsande eftersom de inte har möjlighet att styra 

dem utan endast måste anpassa sig efter de förutsättningar som finns på 

skolan (a.a.).  

 

6.4 Samhällsperspektiv 

Ur ett samhällsperspektiv beskriver lärarna att styrdokument kan påverka hur 

väl en elev inkluderas. Kursplanens mål, en ökad arbetsbelastning i form av 

ökade krav på elevdokumentation och ökade krav på behörighet ser några av 

lärarna som hinder i sin strävan att möta elevers olikheter.  

        Undervisningen påverkas av att arbetsbelastningen är väldigt hög under 

de perioder då arbetet kräver mycket dokumentation och administration och 

det påverkar anpassningen av undervisningen. ” …det  varierar ju också 

beroende på arbetsbelastning lite, för att ibland har man tid att göra det där lite 

extra och det där som är lite utöver och roligt liksom och sen när man kommer 

till samtalsperioder så måste man också tillåta sig att det bara är arbete i 
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boken.” (Anna). Jenny påtalar att då alla lärare nu måste vara behöriga i de 

ämnen de undervisar i leder det till att flexibiliteten i schemat minskar. Detta 

gör att lärarna vissa lektioner byter klasser och det kan då kännas stressigt att 

hinna med gruppdiskussioner eftersom det tar mycket tid. När det inte finns 

tillräckligt med tid för gruppdiskussioner så finns det några elever som inte 

hinner befästa kunskaperna, menar Jenny. 

        Att alla elever ska nå upp till samma mål samtidigt kan uppfattas som ett 

hinder i att möta elevers olikheter. Eva utrycker en stark frustration över att 

inte lyckas få alla elever att nå målen i matematik. ”… Det är helt 

ouppnåeligt! Det finns inte en chans i världen att man ska få alla elever att nå 

alla målen.” (Eva). Hon menar att det blir fel om man studerar resultaten på 

nationella prov. En elev kan ha gjort stora framsteg men ändå underkännas 

för att han eller hon missat ett delprov av flera. Uttrycket ”komma med på 

tåget” används av både Eva och Jenny, … kommer de inte med på tåget nu, 

vad händer i trean sen, och i fyran och femman?” (Siv). Detta uttryck kan 

indikera på upplevelsen av svårighet att få alla elever att nå målen. För att få 

med sig alla på tåget menar Siv och Jenny att specialundervisning många 

gånger är nödvändigt.  

        I utbildningssystemet finns det dilemman som inte har några enkla 

lösningar när det gäller att hantera elevers olikheter. Ett dilemma som Eva 

lyfter är att skolan ska erbjuda alla samma utbildning samtidigt som 

undervisningen ska anpassas efter elevers olikheter (Nilholm, 2006). Eva 

beskriver det faktum att alla elever har rätt till att nå samma mål samtidigt 

och ska bedömas efter samma mall, vår kursplan, som ett omöjligt uppdrag. 

Detta upplever Eva som frustrerande och motsägelsefullt, precis som Persson 

(2007). Även Siv och Jenny antyder en viss frustration kring detta och menar 

att dessa elever många gånger behöver specialundervisning för att lyckas 

”komma med på tåget”. Specialundervisning kan då ses som en 

kompenserande insats och enligt Stensmo (2007) är någon kompenserande 

åtgärd nödvändig eftersom inte alla kommer till skolan med samma 

förutsättningar. Resonemangen om att vissa elever måste kompenseras med 

specialundervisning leder till differentiering vilket i sin tur motverkar 

inkludering (Helldin, 2007). För att möta alla elevers olika behov krävs 

någon form av differentiering (Imsen, 1999) och informanterna Siv och Jenny 

beskriver här en organisatorisk differentiering (Wallby, Carlsson & Nyström, 

2001).  

        Behörighet, utvecklingssamtal och att alla elever ska nå samma mål 

tillhör det pedagogiska ramsystemet av lagstiftning och styrdokument som 

styr skolan (Imsen, 1997). Informanterna upplever ramarna som begränsande 

eftersom de inte kan styra över dem (a.a.).  
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6.5  Inkluderande matematikundervisning utifrån samtliga perspektiv 

I studien blir det tydligt att de olika perspektiven är sammanflätade och 

påverkar varandra sinsemellan. Det kan hittas många exempel i studien på 

hur faktorer som informanterna lyfter ur ett perspektiv kan påverka faktorer 

som lyfts ur andra perspektiv. I det här kapitlet belyses endast några exempel. 

Ur ett samhällsperspektiv lyfter några av informanterna det faktum att alla 

elever ska bedömas efter samma mall (Persson, 2007). Informanternas 

resonemang om att vissa elever behöver kompenseras med hjälp av 

specialundervisning för att lyckas nå målen (Stensmo, 2007) visar tydligt att 

faktorer som kan ses ur ett samhällsperspektiv påverkar faktorer som kan ses 

ur ett organisationsperspektiv. Ytterligare ett exempel på hur perspektiven 

relaterar till varandra kan vara att flera informanter lyfter samverkan som 

betydelsefullt i deras strävan att möta elevers olikheter i klassrummet. De 

uttrycker att de får nya tankar och infallsvinklar på hur de kan organisera sin 

undervisning och hitta nya arbetssätt och arbetsformer genom samverkan. 

Samverkan är en faktor som lyfts ur ett organisationsperspektiv men som då 

påverkar faktorer på ett grupperspektiv och ett individperspektiv.    

 

7 Diskussion 

Resultatdiskussionen inleds med en jämförelse av denna studie med tidigare 

studier. Resultatdiskussionen belyser de skillnader i lärares syn som studien 

visade på och diskuterar vad dessa skillnader beror på samt vilka 

konsekvenser de får för hur inkluderande matematikundervisning praktiseras. 

Vi diskuterar även hur de olika faktorerna som framkommit ur resultatet 

påverkar varandra och samverkar på olika sätt. Resultatdiskussionen lyfter 

även fram pedagogiska implikationer av studiens resultat och avslutas med en 

reflektion kring på vilket sätt studien kan bidra i vår framtida speciallärarroll. 

I metoddiskussionen diskuteras studiens metod som är semistrukturerade 

intervjuer och studiens tillförlitlighet. Diskussionsavsnittet avslutas med ett 

förslag på fortsatt forskning.      

  

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur matematiklärare på grundskolan ser 

på inkluderande undervisning i matematik. Studiens frågeställningar var att ta 

reda på hur matematiklärare anpassar undervisningen efter elevers olikheter 

samt vilka hinder och möjligheter de ser med en inkluderande undervisning. 

Dagens matematikundervisning kännetecknas av mycket enskilt arbete i 

läroboken (skolverket, 2003; skolinspektionen, 2009) med den bilden 

överensstämmer inte helt med vår studie. Samtliga informanter beskriver att 

de på olika sätt försöker anpassa undervisningen efter elevernas intressen, 
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behov, förkunskaper och erfarenheter. Många väljer dock att utgå från 

läromedlet och sedan komplettera detta i olika stor utsträckning med 

gruppdiskussioner, stationsövningar, laborativt arbete och utematematik för 

att variera undervisningen och på så sätt lyckas möta elevernas olikheter. 

Flera informanter berättar om hur de låter eleverna få samarbeta på olika sätt, 

både med uppgifter i boken men också med andra övningar. Det har tidigare i 

studier visat sig att de flesta lärare endast individanpassar undervisningen 

genom så kallad hastighetsindividualisering (Vinterek, 2006), vilket i sin tur 

leder till enskilt arbete i läroboken (Skolinspektionen, 2009). Den bilden 

stämmer inte med vår studie där ingen av lärarna valde att 

hastighetsindividualisera utan istället lät snabba elever fördjupa sina 

kunskaper inom ämnesområdet. Att inte studiens resultat riktigt speglar 

tidigare studiers resultat kan vara en indikation på att den sociokulturella 

kunskapssynen som varit rådande i styrdokumenten sen Lpo 94, men lyst 

med sin frånvaro på många håll i praktiken har börjat få genomslag i 

informanternas kunskapssyn. Vi kunde skönja en sociokulturell kunskapssyn 

hos flera av studiens informanter. Majoriteten av informanterna uttryckte 

vikten av kommunikationens betydelse och samarbetets betydelse för att 

eleverna skulle lyckas utveckla sin matematiska förmåga (Boaler, 2011; 

Lindekvist, 2004; Löwing, 2004). Detta ser vi som positivt ur ett 

inkluderingsperspektiv då vi menar att fler elever ges större möjlighet att bli 

både didaktiskt och socialt inkluderade (Asp-Onsjö, 2006) när de får 

kommunicera och samarbeta i matematikämnet. En annan förklaring till 

varför studiens resultat inte stämmer med tidigare studiers resultat är att 

denna studies syfte var att spegla lärares syn på inkluderande 

matematikundervisning och inte att se hur undervisningen verkligen 

praktiseras i den dagliga verksamheten. Det är möjligt att variationen i 

arbetssätt som många informanter beskriver inte skulle kunna skönjas i 

samma utsträckning om studien även innehöll observationer.  

        I studien framkom det att många lärare känner att de ofta är de duktiga 

eleverna som får för lite stimulans och lärartid. Vi anser att inkludering 

handlar i lika stor utsträckning om de duktiga eleverna. Det handlar om att 

undervisningen ska anpassas efter alla elever i en undervisningsgrupp 

(Emanuelsson, 2007). Vidare ansåg fyra av lärarna i studien att elever i behov 

av särskilt stöd får sina behov bättre tillfredställda i en särskild 

undervisningsgrupp eller i nivåindelade grupper än i ett inkluderande 

klassrum, vilket stämmer med tidigare studier (Hwang, 2010; Beswicks, 

2007). Trots att majoriteten av informanterna tror på organisatorisk 

differentiering så tycker vi oss se en öppenhet hos de flesta informanter för 

att ständigt hitta nya vägar att anpassa klassrumsundervisningen till olika 

elevers förutsättningar, vilket är positivt ur ett inkluderingsperspektiv.     

        För att lärarna i studien skulle kunna individualisera undervisningen har 

två olika strategier kunnat urskiljas. En del menar att det krävs en 

organisatorisk differentiering där eleverna nivågrupperas eller undervisas hos 
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speciallärare i mindre grupp eller enskilt. Andra lärare menar att det räcker 

med en pedagogisk differentiering där undervisningen anpassas för att passa 

samtliga elever. De lärarna som främst diskuterar pedagogisk differentiering 

ser eleverna som resurser för varandra där eleverna lär sig av varandra även 

om de är på olika kunskapsnivåer. Lärarnas olika sätt att se på 

individualisering leder alltså till olika konsekvenser för inkludering, antingen 

till pedagogisk differentiering inom klassens ram eller till organisatorisk 

differentiering i form av nivågrupperingar och specialundervisningsgrupper 

(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Differentierade lösningar i form av 

nivågrupperingar och specialundervisning motverkar inkludering (Helldin, 

2007) medan en undervisningspraktik där olika elever undervisas 

tillsammans och ses som resurser för varandra borde gynna inkludering. 

Undervisningen måste dock anpassas till elevers olikheter på gruppnivå för 

att eleverna inte bara ska bli rumsligt inkluderade utan även didaktiskt (Asp-

Onsjö, 2006).  

        För att lyckas inkludera alla elever beskriver lärarna samverkan med 

andra lärare, resurspedagoger och speciallärare/specialpedagoger som viktigt, 

vilket också har framkommit i andra studier (DeSimone & Parmar, 2006).  

Genom att arbeta tillsammans kan de lättare möta elevernas behov. Vi anser 

därför att det är viktigt att på skolorna skapa goda förutsättningar för 

samverkan för att öka möjligheterna för en inkluderande 

matematikundervisning.    

        Studien visar också på betydelsen av att skapa ett gott klassrumsklimat 

för att eleverna ska bli både didaktiskt men också socialt inkluderade. Här ser 

vi det som oerhört betydelsefullt att varje lärare förstår vikten av 

klassrumsklimatet och har verktyg att skapa ett sådant. Vi anser att ett gott 

klassrumsklimat är en grundförutsättning för att inkluderande 

matematikundervisning ska vara möjlig (Boaler, 2011).  

        Det är speciellt två informanter som i högre utsträckning menar att de 

låter eleverna samarbeta och som uttrycker att de verkligen tror på att olika 

elever lär sig av varandra. Vi kan också se att det är dessa två informanter 

som anser sig variera sin undervisning i större utsträckning än de övriga. En 

annan sak som förenar de båda informanterna är att de anser att de inte har så 

många elever som behöver specialpedagogiskt stöd. Siv anser att ingen elev i 

hennes klass har det behovet och Ida har en elev som behöver 

specialpedagogiskt stöd ibland. Frågan är om det är deras undervisning som 

gör att fler elever inkluderas och därför lyckas bättre med matematiken och 

inte behöver specialpedagogiskt stöd eller om deras ganska homogena klassar 

möjliggör ett inkluderande arbetssätt. Besitter de två lärarna en ”fördjupad 

specialpedagogisk kompetens att möta alla elever” (Persson, 2007), som inte 

de övriga informanterna i samma utsträckning besitter? Eller är det så att de 

redan från början hade någorlunda homogena grupper och därför hade större 

möjligheter att undervisa eleverna tillsammans? Studiens resultat kan vara en 

indikation på att inkluderande matematikundervisning gynnar alla elever 
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(Boaler, 2011), och minskar behovet av specialundervisning (Persson, 2007).  

Lyckas man anpassa undervisningen på olika sätt på individ och gruppnivå 

påverkar det organisationsnivån genom att färre elever behöver 

specialundervisning. För att fler lärare ska ha möjlighet att lyckas med detta 

krävs det emellertid att man på skolorna gör anpassningar på 

organisationsnivå genom att man börjar arbeta förebyggande istället för att 

bara fortsätta med sin specialpedagogiska verksamhet där man många gånger 

oreflekterat plockar ut elever från klassrumsundervisningen till 

specialundervisningen. Speciallärarna och specialpedagogerna behöver stort 

utrymme i sina tjänster där de kan arbeta konsultativt i större utsträckning. 

Flera informanter i studien uttrycker att handledning med 

speciallärare/specialpedagog ger dem en ökad förmåga att hitta nya vägar att 

möta olika elever i klassrumsundervisningen, vilket visar på att handledning 

faktiskt kan vara en god strategi för en mer inkluderande 

matematikundervisning.   

        Att räcka till som ensam lärare i en stor klass med många olika individer 

är inte alltid lätt. Det handlar i stor utsträckning om lärares förmåga att 

anpassa undervisning till elevers olika förkunskaper, erfarenheter, intressen 

och behov. Det som tidigare studier har visat att det finns en skillnad i lärares 

förmåga att anpassa undervisningen efter elevers olikheter (Löwing, 2004, 

skolinspektionen 2010, skolverket 2003), tycker vi oss också kunna skönja i 

denna studie. Att läraren kan påverka mycket för att skapa förutsättningar för 

en inkluderande matematikundervisning är helt uppenbart, men det finns 

också gränser för vad en ensam lärare kan åstadkomma när det gäller 

inkluderande undervisning. Faktorerna som är svårare att påverka för den 

enskilda läraren kan många gånger upplevas som hinder. För en del lärare 

upplevs ramfaktorerna som mer styrande än för andra som inte nämner dem. 

Detta kan bero på hur stora resurser den enskilde skolan har och hur dessa 

fördelas. Några lärare i studien nämner inte ramfaktorerna eftersom de 

kanske inte anser sig kunna styra dem utan måste anpassa sig efter dem. Vi 

tror emellertid att det är viktigt att man både som matematiklärare och 

speciallärare är medveten om dessa olika ramfaktorer och hur de samspelar 

med varandra för att kunna förstå de möjligheter och hinder som man 

ständigt stöter på i sin praktik och inse vad man faktiskt som lärare kan 

påverka och vad man kanske inte i lika hög grad kan påverka och på så sätt 

hitta ett friutrymme.   

        Studien har gett oss en ökad inblick i hur olika lärare ser på 

inkluderande matematikundervisning. Vi har också fått en större förståelse 

för vilken betydelse kontexten runt läraren har för hans/hennes möjligheter 

att möta elevers olikheter. Det är viktigt för oss att både se var den enskilda 

läraren befinner sig i sin syn på inkludering för att möta och utmana henne 

just därifrån men också att se hur miljön faktiskt påverkar lärarens 

möjligheter till att praktisera en inkluderande matematikundervisning. Denna 

ökade förståelse är viktig när vi som speciallärare ska vara med och leda det 
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pedagogiska arbetet med målet att möta alla olika elevers behov ute på våra 

skolor, det vill säga ” få med sig alla på tåget”.  
 

7.2 Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställningar valdes att göra en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer som metod. Semistrukturerade intervjuer visade 

sig vara en bra metod som kunde användas för att besvara frågeställningarna. 

Då frågorna var relativt öppna undveks att frågorna blev för styrande och det 

var informanterna som själva fick avgränsa och behandla ämnet då det var 

deras uppfattningar vi ville åt. Samtidigt kunde vi ställa följdfrågor 

kontinuerligt för att öka förståelsen. Detta ökade studiens tillförlitlighet. Tack 

vare intervjuguiden som användes under de semistrukturerade intervjuerna 

kunde vi försäkra oss om att intervjuerna utfördes på i stort sätt samma sätt 

trots att vi var två olika intervjuare, vilket också bidrog till att öka studiens 

tillförlitlighet. Genom att samtliga intervjuer spelades in och transkriberades 

har vi dessutom kunnat ta del av varandras intervjuer för att tillsammans leta 

likheter och skillnader. Det har varit en stor fördel att vara två personer vid 

tolkningen och analysen av intervjuerna för att försöka undvika 

missuppfattningar. På detta sätt stärktes studiens reliabilitet (Bryman, 2011).    

        Tanken var att studien skulle få en stor variation av uppfattningar 

angående elevers olikheter genom ett strategiskt urval där tre lärare på 

lågstadiet och tre från mellanstadiet medvetet söktes. Genom att 

respondenterna dessutom arbetar på sex olika skolor gav studien exempel på 

olika skolkulturer. Detta har gett studien en bra spridning av kunskapssyner, 

skolkulturer, arbetssätt och syn på elevers olikheter. När informanterna 

valdes ut visste vi varken informanternas ålder eller arbetslivserfarenhet. Det 

gjorde att samtliga lärare hade mellan 1-12 års arbetslivserfarenhet som 

lärare, vilket kan ses som ganska lite i jämförelse med hur stor spridning det 

hade kunnat vara. Det hade kunnat vara positivt för studien om urvalet av 

informanter hade skett ännu mer strategiskt för att få en större spridning av 

antalet års arbetslivserfarenhet. Med en större spridning av informanternas 

ålder och arbetslivserfarenhet hade eventuellt fler uppfattningar angående 

elevers olikheter kunnat uppmärksammas.  

        Vår förmåga att förstå innebörden i svaren är beroende av kunskap om 

ämnesområdet (Kvale, 1997). Vår förförståelse styr självklart hur vi tolkar 

resultatet. I studien kan vi se vår förförståelse som den bakgrund från vilket 

vi analyserar materialet (Uljens, 1989). Förförståelsen kan både vara fördel 

och nackdel i tolkningen och i analysarbetet. Fördelen med förförståelsen är 

att vi har en god insikt i lärarnas förutsättningar och hinder vilket gör att det 

är lättare att sätta sig in i deras perspektiv och förstå deras svar. Risken med 

att personligen dela informanternas erfarenhetsvärld är att vi kanske upplever 

mycket som självklart och förgivet taget. Det kan hindra oss från att upptäcka 

något nytt som kanske hade kunnat upptäckas annars (Uljens, 1989). Under 
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intervjuerna förstod vi ibland vad informanterna menade på grund av 

liknande egna erfarenheter. Risken kan då vara att vi tolkar in mer i svaren än 

informanten verkligen säger. Tack vare att vi är två personer som tolkar 

resultaten och är medvetna om vår förförståelse så har detta troligtvis inte 

påverkat resultaten i någon större utsträckning. Även det faktum att vi inte 

känner informanterna sedan tidigare stärker reliabiliteten eftersom det inte 

fanns några förutfattade meningar om informanterna. 

        När intervjuguiden utformades gjordes ett medvetet val att inte ta med 

begreppet inkludering eftersom det hade kunnat styra informanternas svar. 

För att kunna använda ett begrepp krävs dessutom att ordet definieras 

eftersom olika personer kan ha olika syn på begreppets innebörd. I stället 

användes att anpassa undervisningen till elevers olikheter i intervjuguiden, 

då denna omformulering speglar studiens syfte väl. Fördelen med det kan ha 

varit att informanterna inte exakt visste vilket syfte studien hade och därför 

inte påverkades att svara på ett visst sätt. Det fanns också en risk att ordet 

inkludering inte var ett ord som användes av informanterna i studien. Vår 

strävan har varit att inte påverka informanternas svar men eftersom de vet att 

de deltog i en studie där deras svar kommer analyseras finns en risk att deras 

svar till viss del kan ha påverkats (Bryman, 2011).  

        Studiens tillvägagångssätt har beskrivits så noggrant som möjligt i 

metodavsnittet för att läsaren själv ska ha möjlighet att bedöma studiens 

reliabilitet (Bryman, 2011). Med tanke på att studien är kvalitativ till sin 

karaktär och omfattar endast sex informanter går det inte att generalisera 

studiens resultat (a.a.), men den kan ge en inblick i hur 

matematikundervisningen anpassas efter elevernas olikheter samt vilka 

hinder och möjligheter lärare kan se med inkluderande undervisning. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Det skulle även vara intressant att belysa inkludering ur ett elevperspektiv där 

elevernas syn på inkluderande matematikundervisning uppmärksammas. Vill 

eleverna själva undervisas i klassrummet, mindre undervisningsgrupper eller 

enskilt under matematiken? Var tycker eleverna att de lär sig bäst? Upplever 

de sig inkluderade? Även om matematiklärarna gör sitt bästa för att inkludera 

eleverna så är det inte alls säkert att eleverna upplever sig inkluderade. Det 

hade därför varit intressant att ta ett elevperspektiv för att undersöka detta 

närmare. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

 Inledningsfrågor 
– Vilka årskurser undervisar du i just nu? 

– Hur många år har du arbetet som lärare? 

– Vilken utbildning har du? 

 

 Beskriv gruppen/grupperna du undervisar i. 
 

 Beskriv vilket arbetssätt och arbetsformer du använder under 

matematikundervisningen. 
- Vilka faktorer styr när du lägger upp undervisningen? 

- Vilka fördelar och nackdelar upplever du med det sätt du valt att 

arbeta? 

- Skulle du vilja förändra din undervisning på något sätt? Hur? 

 

 På vilket sätt försöker du att anpassa undervisningen efter elevers 

olikheter? 
- Vad ser du för hinder och möjligheter? 

- I vilken utsträckning anser du att du lyckas med det? 

- Upplever du att du lyckas ge eleverna det stöd de behöver? Om 

inte, varför inte? Hur skulle stödet kunna bli bättre? 

- Vilka elever är den största utmaningen? Varför? 

- Vilket stöd anser du att du behöver för att lyckas anpassa 

undervisningen till elevers olikheter? 

 Hur organiseras specialundervisningen på skolan? 
- Är du nöjd med hur specialundervisningen organiseras? Vad är 

det som är bra? Vad skulle kunna bli bättre? Varför? 
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