
 

 

 

 

 

Examensarbete 

Inkluderad eller exkluderad? 
Synen på matematikundervisning 

ur SUM- elevers perspektiv.  
 

Författare: Agneta Brolin 

                   Susanne Petersson  

Handledare: Helena Roos 

Examinator: Jeppe Skott 

Datum: 2013-10-10 

Kurskod: 4PP705 

Ämne: Matematik 

Nivå: Avancerad 

 

Institutionen för matematikdidaktik 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Institutionen för matematikdidaktik 

 

 
 

ABSTRAKT 
 

 

Svensk titel Inkluderad eller exkluderad?  

  Synen på matematikundervisning 

  ur SUM-elevers perspektiv.  

 

English title                                 Included or excluded?   

                                                 -Views on education in mathematics 

                                                   from SEM-students ' perspective. 
 

Författare                                Agneta Brolin, Susanne Petersson 

 

Handledare…………………..Helena Roos 

 

Antal sidor…………………..53 
  

I denna studie undersöks vilka uppfattningar SUM-elever, elever med särskilda 

utbildningsbehov i matematik, har av matematikundervisning när de i klassrummet får 

specialpedagogiskt stöd i ämnet och hur de känner sig när de följer med specialläraren ut från 

klassrummet. Det övergripande syftet med studien är att belysa inkludering och exkludering 

ur ett elevperspektiv. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts i form av 

semistrukturerade intervjuer med åtta SUM-elever från åk 4 och 5. Till grund för analysen 

används Asp-Onsjös (2006) tre olika aspekter på inkludering; rumslig, social och didaktisk.  

 

Resultatet visar att den inkludering som eleverna anser vara viktigast när de lär sig matematik 

är den didaktiska inkluderingen, inte den rumsliga eller sociala. Alla elever i studien kände sig 

socialt inkluderade och vad gäller den rumsliga inkluderingen spelade den inte någon större 

roll för dessa SUM-elever. Däremot visade elevuppfattningarna att de kände sig didaktiskt 

exkluderade i matematikklassrummet. Faktorer som påverkar detta är bland annat brist på 

konkret material, långa arbetspass samt möjlighet att kommunicera matematik för att förstå 

den. 

 

Nyckelord                                Inkludering, exkludering, SUM-elever, elevperspektiv,  

                                                matematikundervisning, matematiksvårigheter. 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

This study investigates the perceptions that SEM-students, special education need in 

mathematics, have when they receive special education in mathematics and how they feel 

when they leave the classroom to do mathematics with the special education teacher. The 

overall aim of this study is to highlight the inclusion and exclusion from a student perspective. 

The study has a qualitative approach and has been implemented in the form of semi-structured 

interviews with eight students in special education need in mathematics, SEM-students, from 

grades 4 and 5 in Sweden. The basis for our analysis is three different aspects of inclusion; 

spatial, social and didactic (Asp-Onsjö, 2006). The results show that the aspect of inclusion 

that students consider to be most important is didactic inclusion. All the students in the study 

felt socially included and the spatial inclusion did not play a major role for these SEM-

students. The students did articulate that they felt didactical excluded in the classroom. 

Factors that affected this feeling of exclusion was lack of concrete materials, long working 

hours and the ability to communicate math to understand it.    

Keywords                              inclusion, exclusion, SEM-students,                                                                                                                                                           

                                             students’ perspective, mathematical education, mathematical                    

                                             difficulties. 

 
 

  



 

 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Ämnesval .......................................................................................................................... 1 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 3 

1.3 Begrepp och avgränsningar .............................................................................................. 4 

2. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 5 

3. Teoretisk bakgrund ................................................................................................................. 6 

3.1 Inkludering och exkludering ............................................................................................. 6 

3.1.1 Framväxten av begreppet inkludering........................................................................ 6 

3.1.2 Inkludering i styrdokumenten .................................................................................... 8 

3.1.3 Sammanfattning ......................................................................................................... 9 

3.2 Teoretiska perspektiv på lärande ...................................................................................... 9 

3.2.1 Lärande som tillägnande .......................................................................................... 10 

3.2.2 Lärande som deltagande .......................................................................................... 11 

3.2.3 Matematikkunnande ................................................................................................. 12 

3.2.4 Aspekter och villkor för matematiklärande ............................................................. 14 

3.2.5 Perspektiv på specialpedagogik och lärande i matematik ........................................ 15 

3.2.6 Sammanfattning ....................................................................................................... 16 

3.3 Undervisning i matematik .............................................................................................. 17 

3.3.1 Klassrumsklimat och matematikundervisning ......................................................... 19 

3.3.2 Nivågruppering ........................................................................................................ 21 

3.3.3 Sammanfattning ....................................................................................................... 21 

4. Metod ................................................................................................................................... 23 

4.1 Forskningsansats ............................................................................................................. 23 

4.2 Metodologiska överväganden ......................................................................................... 23 

4.2.1 Forskaren som verktyg ............................................................................................. 24 

4.2.2 Kvalitativ forskningsintervju ................................................................................... 25 

4.3 Genomförande från urval till resultat ............................................................................. 26 

4.3.1 Urval och etiska perspektiv ...................................................................................... 26 

4.3.2 Intervjuer .................................................................................................................. 27 

4.3.3 Missivbrev ................................................................................................................ 28 

4.3.4 Intervjuguide ............................................................................................................ 28 

4.3.5 Pilotstudie och analys .............................................................................................. 28 



 

 
 

4.3.6 Insamling av empiri ................................................................................................. 29 

4.3.7 Transkribering; bearbetning och analys ................................................................... 30 

4.3.8 Giltighet och tillförlitlighet ...................................................................................... 31 

4.4 Forskningsetiska åtaganden ............................................................................................ 32 

5. Resultat och Analys .............................................................................................................. 34 

5.1 Elevers upplevelser runt matematikundervisningen i klassrummet ............................... 34 

5.1.1. Resultat - självbild .................................................................................................. 35 

5.1.2 Resultat – Klassrumsklimat ..................................................................................... 36 

5.1.3. Resultat - Arbetssätt ................................................................................................ 37 

5.1.4 Sammanfattning av resultatet ................................................................................... 38 

5.1.5 Analys - Elevers upplevelser runt matematikundervisningen i klassrummet .......... 39 

5.2 Att lämna klassrummet och följa med specialläraren ..................................................... 41 

5.2.1 Resultat – Miljö ........................................................................................................ 41 

5.2.2 Resultat – Representationer ..................................................................................... 42 

5.2.3 Resultat – Kommunikation ...................................................................................... 42 

5.2.4 Resultat – Feed forward ........................................................................................... 43 

5.2.5 Sammanfattning av resultatet ................................................................................... 43 

5.2.6 Analys av vad elever upplever när de följer med specialläraren ut ......................... 43 

5.3 När eleverna upplever att de lär sig matematik. ............................................................. 45 

5.3.1 Resultat - Rumslig inkludering ................................................................................ 45 

5.3.2 Resultat - Social inkludering .................................................................................... 46 

5.3.3 Resultat - Didaktisk inkludering   ............................................................................ 46 

5.3.4 Analys av det tredelade begreppet inkludering; rumslig inkludering, social 

inkludering och didaktisk inkludering .............................................................................. 47 

6. Diskussion och slutsatser ..................................................................................................... 49 

6.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 49 

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 51 

6.3 Metodkritik ..................................................................................................................... 52 

6.4 Framtidsperspektiv ......................................................................................................... 53 

Referenser .....................................................................................................................................  

Bilaga 1 ........................................................................................................................................  

Bilaga 2 ……………………………………………………………………………………….... 

  



 

1 
 

1. Inledning  
 

1.1 Ämnesval  

I den här studien undersöks vilka upplevelser eleverna har av matematikundervisningen när 

de får specialpedagogiskt stöd i ämnet och hur de känner sig när de följer med specialläraren 

ut från klassrummet samt vilken inkludering som är i fokus när de märker att de lär sig 

matematik. Det övergripande syftet med studien är att belysa inkludering och exkludering ur 

ett elevperspektiv, närmare bestämt de elever som är i matematiksvårigheter i åk 4 och 5. Vi 

använder begreppet i matematiksvårigheter istället för med matematiksvårigheter för att visa 

att vi fokuserar på elevernas lärmiljö och därmed intar ett relationellt perspektiv. Målet med 

den här studien är att få ökad förståelse för elevers egna uppfattningar om det 

specialpedagogiska stödet i matematik för att kunna stärka rollen som speciallärare. 

 

I det dagliga arbetet som speciallärare i matematik märker vi att det är svårt för läraren att 

planera och genomföra en undervisning i matematik som når alla elever och speciellt de 

elever som är i behov av stöd eller extra stimulans. Oftast vill klassläraren att specialläraren 

plockar ut eleverna ur klassrummet trots att det i styrdokument (Skollagen 3 kapitel 7§) kan 

utläsas att hjälp till eleven i första hand ska läggas inom klassens ram, i sista hand utanför, 

men det är fortfarande vanligast med särskiljande lösningar (Skolverket, 2008). Vi upplever 

att det är ett dilemma med avskiljning, genom att plocka ut eleverna, kontra gemenskap. Men 

i en skola för alla, går det verkligen att lära alla på samma sätt och på samma ställe? Här är 

styrdokumenten och flertalet forskare överens om att så inte är fallet. I Lgr 11, läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, står det att skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som är i svårigheter och undervisningen kan därför inte utformas lika för alla. 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”(Skolverket, 

2011a, s. 18). 

 

Forskare såsom Sjöberg (2006) påstår att elever som är i behov av stöd behöver ha mer lugn 

och ro samt att det är bättre att vara i mindre grupper då de lär sig mer där. Även Frederickson 

och Cline (2009) menar att lågpresterande elever inte får ut lika mycket av 

helklassundervisning och undervisningen verkar inte ge dessa elever det de behöver. 
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Under studietiden har vi läst forskning inom matematik och specialpedagogik men saknat 

elevernas röster och tankar om det specialpedagogiska stödet i matematik. Detta leder fram 

till våra funderingar, tillika studiens forskningsområde; Hur upplever elever i behov av 

särskilt stöd ämnet matematik i klassrummet och vad upplever dessa elever när de lämnar 

klassrummet för att följa med specialläraren? När eleverna upplever att de lär sig matematik, 

vilken inkludering är i fokus då? Detta är något vi varje dag reflekterar över när vi arbetar 

med elever i matematiksvårigheter, hur det specialpedagogiska stödet ska utformas för att nå 

eleverna på bästa sätt. Vi upplever att många elever i matematiksvårigheter gärna lämnar 

klassrummet för att arbeta enskilt eller i liten grupp. Å andra sidan vet vi att forskare såsom 

Persson (2008) och Haug (1998) menar att det elever lär sig när de följer med specialläraren 

är att de är udda och att de känner sig exkluderade. Våra upplevda erfarenheter står i det här 

fallet i kontrast till det forskning visar och för oss är det motsägelsefullt och därför vill vi 

utöka våra kunskaper kring detta i denna studie. 
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1.2 Bakgrund 

Skolan har svårt att möta variationen av alla elever. En skola för alla ställer stora krav på 

lärarna att anpassa innehåll och undervisningsmetoder eftersom de ska klara av den naturliga 

variationen att alla är olika. I Lgr 11 skrivs: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 

2011a, s. 8). 

 

Både nationella och internationella rapporter och undersökningar visar att resultaten i svensk 

grundskola försämrats. I matematik visar undersökningar som TIMSS, Trends in International 

Mathematics and Science Study, (Skolverket, 2011c) och PISA, Programme for International 

Student Assessment, (Skolverket, 2013) att skillnaderna mellan hög och lågpresterande elever 

samt även mellan hög och lågpresterande skolor ökat. Vårterminen 2011 fick 19 procent av 

eleverna i år nio inte godkänt på nationella provet i matematik (Skolverket, 2011b). Det är den 

högsta siffran sedan mätperiodens start vårterminen 2003. En fundering är hur skolan ska 

kunna möta detta ökande antalet elever som inte klarar kunskapskraven i matematik. Om 

undervisningen i klassrummet var anpassad till elevers olikheter borde behovet av 

specialpedagogiska insatser minska men närmare var femte elev får särskilt stöd under ett 

läsår (Persson & Persson, 2012). Persson (2008) menar att det är lärarens svårigheter att 

tillgodose alla elever i undervisningssituationen som nödvändiggör specialpedagogiska 

insatser. 

 

Eftersom undervisningen i klassrummet inte verkar passa alla elever så kan man fundera på 

om det går att komma tillrätta med det här genom att sätta in specialpedagogiskt stöd i 

matematik och hur det stödet ska sättas in för att fler elever ska nå kunskapskraven i ämnet. 

Är det som forskning (Haug, 1998) säger att specialpedagogiskt stöd, i form av att 

specialläraren plockar ut dem kan ge elever en känsla av misslyckande och exkludering eller 

hur uppfattar eleverna stödet? 
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1.3 Begrepp och avgränsningar 

I den här studien finns begrepp som behöver förklaras och avgränsningar som behöver 

förtydligas. Vi gör dock inga anspråk på att beskriva begreppen heltäckande utan vi definierar 

och förklarar begreppen såsom de ska förstås i den här studien. 

 

Begreppsparet inkludering och exkludering kommer att diskuteras inom ramen för 

skolsammanhang och lärande och förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker 

inom elever i ett samspel via kommunikation och samarbete med andra. 

Inkluderingsbegreppet är centralt i den här studien och forskningsfrågorna begränsas av Asp-

Onsjös (2008) praktiknära syn på begreppet inkludering. Hon menar att begreppet inkludering 

är skolans anpassning till eleverna istället för tvärtom och detta är ett ständigt pågående 

arbete. För att kunna analysera begreppet inkludering menar Asp-Onsjö (2008) att man kan se 

det ur tre olika infallsvinklar; didaktisk inkludering, rumslig inkludering och social 

inkludering vilket vi gör i vår ena forskningsfråga som lyder; När upplever eleverna att de lär 

sig matematik? Eleven är didaktiskt inkluderad när den kunskapsmässigt utvecklas på ett 

gynnsamt sätt. Författaren menar att rumslig inkludering är en viktig men inte nödvändig 

aspekt för att eleven ska känna sig inkluderad. Att tillbringa skoldagen tillsammans med 

klasskamraterna och vuxna är rumslig inkludering. Den sistnämnda aspekten på inkludering 

är den sociala. Det är när eleven ses som en del av klassens helhet och eleven är med i sociala 

sammanhang (a.a.). I den här studien kommer elevernas upplevelser att analyseras bland annat 

utifrån dessa tre infallsvinklar. 

 

Avgränsningen gäller elever i matematiksvårigheter i åk 4 och 5 och hur de upplever det 

specialpedagogiska stödet i matematik. Matematiksvårigheter är ett begrepp som är svårt att 

precisera och det görs ofta en åtskillnad mellan allmänna och specifika svårigheter (Engström, 

2003). Professor Olof Magne har en lista på ett femtiotal begrepp som relaterar till 

matematiksvårigheter men han föreslår det sammanfattande begreppet SUM, elever med 

Särskilda Utbildningsbehov i Matematik (Magne, 1998). Hans definition av SUM är att 

eleven inte uppnår de mål i matematik som anges i läroplanen, det vill säga att vid 

betygssättning når eleven inte betyget E. Därför har vi i denna studie valt att fokusera på 

elever i åk 4 och 5 som riskerar att inte nå kunskapskraven i matematik i åk 6 och därför har 

åtgärdsprogram i matematik. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att nå en fördjupad kunskap om inkludering och exkludering i 

matematikundervisning i åk 4 och 5 ur SUM-elevernas perspektiv. 

 

Frågeställningar: 

 Hur upplever eleverna matematikundervisningen i klassrummet?  

 Vad upplever eleverna när de lämnar klassrummet och klasskamraterna för att följa 

med specialläraren? 

 När upplever eleverna att de lär sig matematik?  
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3. Teoretisk bakgrund 
 

I det här avsnittet diskuteras begreppsparen inkludering och exkludering och teoretiska 

perspektiv på lärande. Slutligen behandlas matematikundervisning där klassrumsklimat och 

nivågruppering synliggörs. 

 

3.1 Inkludering och exkludering 

En av forskningsfrågorna i den här studien handlar om vilken inkludering som är i fokus när 

SUM-eleverna uppfattar att de lär sig matematik. Synen på inkludering samt analysen av 

elevsvaren i den här studien begränsas av Asp-Onsjös praktiknära syn på inkludering men då 

begreppsparen inkludering och exkludering är så centrala för studien belyses de nedan ur 

andra perspektiv.  

 

Inkludering och exkludering är komplexa och svårförklarade begrepp (Haug, 1998; Nilholm, 

2012; Persson och Persson, 2012 & Sandberg, 2012). Det finns olika arenor för användning 

och tolkning av begreppet inkludering. Oftast är inkludering ett positivt klingande begrepp 

och ofta tar man för givet att det handlar om klassrumssituationen (Nilholm, 2006). 

Inkludering har dock olika innebörder och det är viktigt att tydliggöra sådana skillnader. 

Begreppet inkludering började användas när man talade om hur skolan skulle bemöta elever i 

behov av särskilt stöd (a.a.).  

 

3.1.1 Framväxten av begreppet inkludering 

En skola för alla är ett uttryck som myntades när 1980 års läroplan, Lgr 80, 

(Skolöverstyrelsen, 1980) infördes. Det är ett begrepp som innebär att det ska vara en 

obligatorisk skola dit alla barn är välkomna och där undervisningen är anpassad efter barnets 

individuella förutsättningar. Det skulle vara en inkluderande skola som kunde erbjuda 

eleverna en likvärdig utbildning på individens nivå. Motsatsen till detta är olika särlösningar 

som idag finns i särskolan och särskilda undervisningsgrupper (Nilholm, 2011). 

 

För att förstå vad som menas med begreppet en skola för alla behövs en historisk tillbakablick 

(Nilholm, 2011). I slutet av 1800-talet fanns olika utbildningsvägar med privatskolor, läroverk 

och folkskola. Alla barn skulle gå i folkskola men barn med läshuvud och rika föräldrar hade 
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möjlighet att fortsätta i läroverk. Nu ville man samla alla elever i en skola och det fanns tre 

anledningar bakom; skolan skulle bli mer rättvis och ta tillvara på människors olikheter bland 

annat begåvningar samt öka förståelsen mellan olika samhällsklasser. Den nya skolformen 

lyckades inte tillfullo med sina intentioner. Eleverna fick till sig samma innehåll och alla 

olikheter möttes i klassrummet men någon vidare interaktion skedde inte. Dessutom tänkte de 

inte på hur alla skulle kunna ta till sig innehållet. Elever med funktionsnedsättningar eller 

andra svårigheter fick inte någon naturlig plats i skolan för alla. Det var först under 1960-talet 

som särlösningar infördes men då fick de kritik för att ”skolan återskapade just det den 

inrättats för att ta bort” (a.a. s 29). Specialpedagogiken skulle samordnas med den vanliga 

pedagogiken och eleverna skulle få stödet i klassrummet eller åtminstone i närheten. De 

skulle vara integrerade d.v.s. fysiskt närvarande (a.a.). 

 

Ordet inkludering började användas under 1980-talet eftersom det innehöll mer än fysisk 

placering (a.a.). Det nya begreppet innebar en skola som skulle se elevers olikheter som en 

tillgång. Specialpedagogisk metodik skulle genomtränga hela skolan. På 90-talet kom förslag 

från SOU (SOU 1998:66) att terminologin skulle ändras från elever med särskilda behov till 

elever i behov av särskilt stöd, att fokus skulle flyttas från att problematisera eleven till att 

problematisera miljön (Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Sverige 

undertecknade 1994 Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) tillsammans med 

92 regeringar. Denna deklaration beskriver hur elever i behov av särskilt stöd på bästa sätt ska 

undervisas och målsättning är en inkluderande skola, med inclusive education. Inclusive 

education översattes i början med ordet integrering men har efterhand ersatts med inkludering. 

”Inkludering är att helheten ska anpassa sig till delarna medan integrering är att delarna ska 

anpassa sig till helheten” (Skolverket, 2012, s 1). 

 

Sandberg (2012) lyfter fram tre sätt att förhålla sig till inkludering. Det ena sättet kan ses som 

att en segregerad undervisning är acceptabel om den på sikt leder till inkludering. Det sättet är 

vanligt i det svenska skolsystemet av idag, det vill säga att det individuella stödet ges utanför 

klassens ram (Haug, 1998). Det andra sättet att förhålla sig till inkludering är på 

samhällsideologisk nivå och begreppet kan ses som en mänsklig rättighet, att inkludering 

handlar om hur vi vill att samhället ska se ut. Detta synsätt innehåller ideologiska, etiska och 

politiska dimensioner och enligt detta synsätt är det meningslöst att diskutera om det är dåligt 

eller bra för individen. Ett tredje alternativt sätt att relatera till begreppet inkludering skulle 
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vara en demokratisk skola som erbjuder olika former av undervisning, stöd och hjälpmedel 

som gör undervisningen öppen för alla (a.a.). 

 

Asp-Onsjös (2006) definition av begreppet inkludering beskrivs som praktiknära och det tar 

inga politiska eller ideologiska dimensioner i betraktande (Persson & Persson, 2012). De tre 

aspekterna, rumslig, social och didaktisk inkludering, är inte helt skilda åt utan kan överlappa 

varandra och användas i praktiken som ett analysverktyg av elevens situation (a.a.). Asp-

Onsjö (2006) kom i sin forskning fram till flertalet faktorer runt elevers inkludering; elever 

vill vara i samma material som klassen vilket skildrar dilemmat mellan avskiljning och 

gemenskap på ett tydligt sätt. Vidare framkom att elever uttryckte att det inte spelade någon 

roll vart de var placerade när de var i en lärsituation samt att eleverna inte såg värdet av att 

tränas. Genom att sitta av tid i klassrummet eller att inte förstå innehållet kan eleverna riskera 

att inte nå kunskapskraven. Detta kan ge exkluderande effekter inom det didaktiska området 

(a.a.). 

 

3.1.2 Inkludering i styrdokumenten 

Styrdokumenten, med avseende på elever i behov av särskilt stöd, är betydelsefulla i lärarens 

arbete eftersom tolkningar av dessa styrdokument formar den praktiska vardagen för både 

lärare och elever i skolan. Begreppet inkludering nämns inte vare sig i skollag eller i läroplan 

men i skollagens 3 kapitel 7§ står att det särskilda stödet ska ges i den elevgrupp som eleven 

tillhör. Det innebär att undervisningen måste anpassas till varje enskild elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande. ”Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt 

stöd till elever som har svårigheter”(Skolverket, 2011a, s. 14). Alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning men undervisningen kan inte utformas lika för alla. 

 

Att själva ordet inkludering inte finns med i styrdokumenten menar Persson och Persson 

(2012) beror på att det är ett mycket laddat ord. Detta menar de kan härledas till den felaktiga 

bilden av att inkludering alltid handlar om att alla elever ska finnas i samma rumsliga miljö. 

”Inkludering är inte i första hand en fråga om fysisk placering utan ytterst om våra intentioner 

om ett bättre samhälle” (a.a., s 19). Det är en förenklad diskussion att alla elever alltid ska 

undervisas i samma klassrum. Målsättningen är att bevara heterogeniteten bland eleverna och 

att arbeta med barn enskilt eller i små grupper står inte i konflikt med inkludering (a.a.). 
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3.1.3 Sammanfattning 

Begreppet en skola för alla myntades i 1980 års läroplan, Lgr 80, (Skolöverstyrelsen, 1980).  

I begreppet låg innebörden av att alla barn var välkomna till skolan och undervisningen skulle 

vara individuellt anpassad. Då begreppet en skola för alla innebär olika för olika personer gör 

Nilholm (2011) ett försök att historiskt förklara begreppet. Även begreppet inkludering har 

olika innebörder. Inkludering kom till när man talade om skolans bemötande av elever i behov 

av särskilt stöd (Nilholm, 2006). Sandberg (2012) lyfter fram tre sätt att förhålla sig till 

inkludering, antingen som en mänsklig rättighet, en segregerad undervisning eller en 

demokratisk skola som erbjuder olika undervisningsformer och stöd för alla elever. Asp-

Onsjö (2006) har ett praktiskt perspektiv på inkludering och menar att inkludering är rumslig, 

social och didaktisk. Varken skollagen eller läroplanen nämner begreppet inkludering. 

Däremot står att det särskilda stödet ska ges i den elevgrupp eleven tillhör och att läraren ska 

ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter (Skolverket, 2011a). 

 

3.2 Teoretiska perspektiv på lärande 

För att kunna besvara en av studiens forskningsfrågor; När upplever eleverna att de lär sig 

matematik? belyses nedan lärande i matematik samt vad som påverkar lärandet i matematik. 

Undervisningen läggs upp olika beroende på vilken syn som finns på lärande, vilket i sin tur 

får konsekvenser för SUM-elever och inkluderingsperspektivet. Hur människan lär är en 

svårfångad forskningsfråga och kommer förmodligen aldrig att kunna lösas på ett slutgiltigt 

sätt (Säljö, 2000). 

 

De tidiga forskarna såsom Platon och Locke med sina lärteorier, Skinner med behaviorismen 

och Piaget med konstruktivismen har det gemensamma draget att de såg den lärande personen 

som en ensam sökare och lärandet sågs som individuellt (Philips & Soltis, 2010). Idag riktas 

kritik mot dessa teorier för att de bortser från lärandet ur ett socialt perspektiv. 

Pedagogikforskare såsom Dewey, Vygotskij och Bandura menade istället att man inte får 

bortse från att den lärande alltid ingår och utvecklas i en social grupp (a.a.). 

 

Följande avsnitt redogör kortfattat för olika perspektiv på lärande; lärande som tillägnande 

och lärande som deltagande. 
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3.2.1 Lärande som tillägnande 

Att lära sig matematik med individuell förståelse vilar på en kunskapsteoretisk grund som 

kallas konstruktivism (Skott, Jess & Hansen, 2010). Konstruktivismen beskriver lärandet som 

en process där individen själv konstruerar sin uppfattning (Claesson, 2007). Pedagogen kan 

inte överföra kunskap utan bara erbjuda erfarenheter som gör det möjligt för individen att 

skapa mening. Utgångspunkten för en ny tankestruktur hos individen är individens redan 

existerande uppfattningar. Det gäller för pedagogen att hitta dessa uppfattningar och sedan 

bygga vidare på dem, att lära är att byta ut eller justera befintliga idéer (a.a.).  

 

Inom konstruktivismen finns en radikal form som bygger på psykologen Jean Piagets tankar 

om barns utveckling och kunskap och som skiljer sig från konstruktivismen på två sätt (Jess, 

Skott & Hansen, 2010). Den radikala konstruktivismen, med Ernst von Glasersfeld i spetsen, 

menar att kunskaperna inte tas emot passivt av eleven utan byggs upp aktivt. Den enes 

kunskap kan inte tas emot i samma form av den andre för vi kan inte överta andras förståelse 

utan vi måste bygga upp vår nya kunskap utifrån den vi redan har, utifrån vars och ens 

erfarenhetsvärld. Det andra som skiljer den radikala formen från konstruktivismen är att den 

bygger på en annan grundläggande princip vilken är att kunskap inte är att upptäcka en 

objektiv värld, utan om att ordna sina erfarenheter. Med det menas att två personer kan se och 

höra samma sak men förstå och tolka det olika beroende på att vi konstruerar vår egen 

verklighet subjektivt orienterad och på eget ansvar. Det här betyder att det troligen finns lika 

många verklighetsuppfattningar som det finns människor (Skott, Jess & Hansen, 2010). När 

eleven får till sig ny kunskap tas den emot på olika sätt och Piaget använder nyckelbegreppen 

assimilation och ackommodation för att förklara detta. Om den nya kunskapen liknar elevens 

tidigare kunskap och uppfattning, även kallat mentalt schema, sker en assimilation det vill 

säga eleven tolkar kunskapen som något känt. Om den nya kunskapen däremot skiljer sig från 

elevens mentala schema sker en ackommodation, vilket innebär att eleven omprövar sin 

förförståelse så att det stämmer med de nya erfarenheterna (a.a.). 

 

Den radikala konstruktivismen har haft stor betydelse för matematikdidaktiken under de 

senaste 20 åren då inriktningen är att eleverna ska lära sig matematik med förståelse (Skott, 

Jess & Hansen, 2010). Det finns däremot kritiker som menar att konstruktivistisk syn på 

lärande bortser från en viktig aspekt; social interaktion. De som kritiserar konstruktivismen 

ser lärandet som deltagande. 
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3.2.2 Lärande som deltagande 

Deltagandeperspektivet har inom matematikdidaktiken fått en viktig position för att den 

radikala konstruktivismen har svårt att förklara de sociala aspekterna av lärandet i matematik 

(Skott, Jess & Hansen, 2010). Den här vändningen inom matematikdidaktiken kallas den 

sociala vändningen, the social turn, och har inspirerats av bland annat Vygotskij. Här anses 

lärandet ske i omvänd riktning, det vill säga från det sociala till det individuella, till skillnad 

från den konstruktivistiska synen på lärande där individuell kunskap byggs upp för att sedan 

kunna interagera och samarbeta med andra (a.a.). 

 

Det är genom kommunikation, med språket som verktyg, som lärandet sker (Philips & Soltis, 

2010).  Många forskare (Ex. Sjöberg, 2006) är influerade av bland annat Dewey och 

Vygotskij och verkar överens om att lärandet sker i sociala kontexter genom kommunikation 

och samarbete med andra. Mänskligt lärande är en process där människan är aktiv och där det 

kulturella sammanhanget är viktigt (Sjöberg, 2006). Att lärandet sker inom människan men är 

beroende av sociala kontexter kallas för sociokulturellt eller ”situerat” lärande (Säljö, 2000 & 

Sjöberg, 2006). För att eleverna ska lära sig är det viktigt med interaktionen mellan det egna 

lärandet inom eleven och det sociala samspelet runtom eleven. Förutsättning för 

kommunikation behöver skapas i matematikklassrummet och när eleverna är i 

utvecklingszonen är det inom det området de är mottagliga för stöd och förklaringar. Den 

hjälp eleverna får i form av språkligt stöd kallas kommunikativa stöttor och via dialog får 

eleven stöd att komma vidare i sitt lärande. Blir kommunikationen och dialogen för begränsad 

kan matematikelever få problem med det egna lärandet och detta får konsekvenser för deras 

matematikinlärning (Sjöberg, 2006). 

 

Mellan de båda perspektiven på lärande som presenterats tidigare, det konstruktivistiska och 

det sociokulturella (Skott, Jess & Hansen, 2010), finns både likheter och skillnader som dock 

inte fördjupas i det här arbetet. Socialkonstruktivismen har som utgångspunkt att de båda 

perspektiven kan bidra med något viktigt beträffande synen på matematiklärandet i 

klassrummet. Lärandet kan uppfattas som både individuellt tillägnande och socialt 

deltagande. En av dess företrädare inom matematikdidaktiken är Paul Cobb. Han anser att 

enbart det konstruktivistiska synsättet inte kan förklara matematiklärandet i klassrummet utan 

tillför sociala och psykologiska aspekter såsom sociala normer och föreställningar i 

klassrummet samt föreställningar och normer knutna specifikt till matematikämnet, 

sociomatematiska normer (a.a.). 
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Hur människor lär sig olika färdigheter och under vilka omständigheter det sker är ett stort 

vetenskapligt område. Däremot vet man idag att det mänskliga lärandet sker överallt och 

pågår ständigt (Säljö, 2000). Skola och utbildning är viktiga miljöer men lärandet sker inte 

bara där. Människans förmåga att lära är större än så. Det är oftast i de informella miljöerna 

såsom med familjen, på arbetsplatsen, i affären och på fritidsgården som lärandet sker genom 

samspel med andra människor. John Dewey uttryckte det så här; “The very process of living 

together educates.” (Dewey citerad i Säljö, 2000, s 13). 

 

3.2.3 Matematikkunnande 

Synen på matematik och lärande har genom tiderna förändrats. Det eleverna behöver lära sig 

idag är inte samma matematik som deras förfäder behövde då för att kunna leva och verka i 

samhället (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Vad matematisk kompetens består av 

beskrivs på skilda sätt av olika forskare och på ett annat sätt i styrdokumenten. Kilpatrick et 

al. (2001) anser att den matematiska kompetensen består av fem delar; begreppslig förståelse, 

procedurellt flyt där eleven kan göra räkneoperationer med visst flyt, strategisk kompetens 

vilket menas med att eleven har förmåga att formulera, göra och lösa matematiska problem. 

Vidare behöver eleven kunna adaptivt resonemang och resonerande. Här avses logiskt 

tänkande och reflektion; att kunna prata matematik. Produktivt syn- och förhållningssätt är 

den sista av de fem delarna. Eleven har här en tro på att deras kunskap är viktig och att 

matematik är viktigt för samhället (a.a.). Niss (2004) menar att den matematiska förmågan 

består av åtta delar. Dessa kallar han för thinking matematically - att tänka matematiskt, 

posing and solving mathematical problems - lösa matematiska problem och modelling 

mathematically - analysera och bygga modeller. De andra förmågorna är; reasoning 

mathematically - kommunicera matematik, representing mathematical entities - 

representationer, handling mathematical symbols och formalisms - att förstå matematiska 

symboler och skillnaden mellan vardagsspråk kontra matematiskt språk, communicating in, 

with, and about mathematics - att muntligt och skriftligt kunna kommunicera matematik 

genom att använda rätt begrepp samt slutligen making use of aids and tools - kunna använda 

olika verktyg. Läroplanen för Sveriges skolor använder inte begreppet kompetens utan har 

valt att kalla det för förmågor. Matematikundervisningen ska ge elever förutsättningar att 

utveckla dessa fem förmågor enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a); formulera och lösa problem, 

använda och analysera matematiska begrepp och sambandet mellan begrepp, välja och 
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använda lämpliga matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang samt 

slutligen kunna använda matematiska uttrycksformer för att samtala, argumentera och 

redogöra. När styrdokumenten jämförs med vad Niss och Kilpatrick et al. lyfter fram som 

kompetenser finns det en kompetens som sticker ut. Det är Kilpatrick, Swafford och Finells 

(2001) produktiva syn- och förhållningssätt som uttrycker tron på den egna kunskapen och att 

den är viktig samt att matematiken är viktig i samhället. Denna kompetens nämns ingenstans i 

styrdokumentens förmågor men återfinns i syftet i Lgr 11; 

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 

till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011a, s 62). 

 

Idag är matematiken mer effektiviserad och fler hjälpmedel finns såsom miniräknaren (Säljö, 

2000). Fördelen är att vi frigör mentala processer till annat, misstagen för felräkning 

minimeras och uppgifterna löses snabbare. Däremot är det än viktigare att vi förstår de 

principer som ligger till grund för de olika matematiska momenten. Lärandet i matematik 

måste innefatta tankeverksamhet, så eleverna kan överföra det de lärt sig till nya situationer, 

inte passivt lärande utantill såsom procedurellt lärande (Boaler, 2011). Det logiska tänkandet 

utvecklas om eleven får bevisa sina lösningar och förklara för andra hur de tänkt. När 

eleverna får förklara för varandra behöver de verbalisera de matematiska tankarna och 

återskapa dem i sitt inre. Detta att återskapa fördjupar elevernas förståelse för matematik. 

Matematikläraren bör organisera arbetet så att det finns utrymme för givande matematiska 

diskussioner där läraren har en viktig roll som samtalsledare och guide samt att uppgifterna är 

realistiska och tillför eleverna något, som att illustrera ett matematiskt begrepp (a.a.). 

 

Den undervisningsmodell som dominerar den svenska matematikundervisningen är enskilt 

arbete och gynnar inte några elever, speciellt inte elever med särskilda matematiska förmågor 

eller elever i behov av särskilt stöd i matematik (Pettersson, 2011). Dessa elever behöver ha 

en undervisningssituation som uppmuntrar dem att diskutera och där lärprocessen är i fokus 

istället för dagens produktstyrning (a.a.). Barn i matematiska svårigheter behöver under 

lärarens ledning laborera med konkret material, sortera, gruppera, skapa och upptäcka 

mönster (Sterner & Lundberg, 2002). Det fysiska handlandet i samband med att de sätter ord 
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på vad de gör är det viktiga. Elevers lärande utvecklas från konkreta erfarenheter till inre 

föreställningar och tänkande om tal (a.a.). 

 

3.2.4 Aspekter och villkor för matematiklärande  

Flertalet faktorer på olika nivåer kan hindra elever från att lära matematik (Sjöberg, 2006). På 

individnivå kan det handla om olika tidstjuvar såsom elevens egen arbetsinsats. På 

organisationsnivå kan det handla om arbetsro, stora undervisningsgrupper, långa arbetspass 

samt kommunikationsmönstret i klassrummet (a.a.). Matematikens alla räkneoperationer är en 

väldigt svår process som kräver många färdigheter. Därför blir inlärningsproblematiken i 

matematik ett stort och svårt område där det sällan går att visa på en särskild orsak till 

uppkomsten av svårigheterna (Sjöberg, 2004). Matematik belastar många minnesfunktioner 

och för elever i svårigheter blir det kännbart. Karaktäristiskt för dessa elever är att de belastar 

sitt redan försvagade arbetsminne mer än andra elever, något som gör att det tar längre tid för 

dem att lösa matematiska uppgifter vilket i sin tur kan leda till matematikångest vid ett 

misslyckande (a.a.). 

 

Lärandet i institutionella miljöer, såsom skolan, har fler aspekter och villkor. Säljö (2000) 

påpekar vikten av att ha en distanserad förståelse när vi tänker på inlärningssvårigheter i 

matematik i skolan. Utöver kognitiva och biologiska förutsättningar behöver eleverna kunna 

sätta lärandet i förhållande till de regler som finns i skolan och matematiken. Elever kan ha 

svårt att förstå de sociomatematiska normer (se vidare under kap 3.3) som finns och hur de 

ska anpassa sig till det (a.a.). Det finns regler och dubbla budskap som en försvårande del i 

skolan (Liljeqvist, 1999). Eleverna behöver lära sig dolda system för att klara av skolan och 

lära sig konsten att gå i skolan. Det finns dubbla budskap i skolan och de kallas för den öppna 

och den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen handlar om vad eleven lär sig vid sidan av 

ämnena på schemat. Den handlar om det spel som utformar och bekräftar de sociala 

positionerna. De elever som kommer från ekonomiskt, socialt och kulturellt bättre hem lär sig 

den dolda läroplanen bättre och klarar skolan bättre. De anpassar sig lättare och blir ofta sams 

med lärarna (a.a.). De elever som däremot har svårare att anpassa sig till systemet och den 

dolda läroplanen är de särbegåvade eleverna (Pettersson, 2011). Deras personlighet gör att de 

följer sin egen väg och det leder ofta till skolmisslyckande. Trots att de har en god kognitiv 

kapacitet får de oftast inte de höga betygen och detta beror på att de inte anpassat sig till 

skolans och matematikens dolda strukturer (a.a.). 
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3.2.5 Perspektiv på specialpedagogik och lärande i matematik 

Relevant i denna studie är att belysa olika perspektiv på specialpedagogik och lärande då 

dessa har betydelse för hur skolor utformar sin verksamhet och undervisning vilket i sin tur 

får konsekvenser för SUM-elever och hur de inkluderas. Det har betydelse för hur 

specialläraren lägger upp sitt arbete. 

 

Det finns olika sätt att se på specialpedagogik och hur elever ska få stöd (Nilholm, 2007). 

Nilholm (2007) lyfter fram tre olika perspektiv; det kompensatoriska perspektivet som är det 

dominerade ute i verksamheterna, det kritiska perspektivet som dagens forskning domineras 

av och slutligen dilemmaperspektivet som kritiskt undersöker de första perspektiven. I det 

kompensatoriska perspektivet, även kallad kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, 2001 & 

Sjöberg, 2006) är normalitetsbegreppet centralt och eleven tillskrivs problemet och 

kompenseras utifrån de brister den har (Nilholm, 2007). Sett ur det kritiska perspektivet, även 

kallat relationellt perspektiv (Emanuelsson, 2001 & Sjöberg, 2006), är elevers olikhet något 

som det pedagogiska arbetet i skolan ska ta hänsyn till. Det kritiska perspektivet vill undvika 

särlösningar och diagnostiseringar då det stämplar eleverna. Här ses orsakerna till 

skolmisslyckanden i miljön runt eleven. Dilemmaperspektivet är ingen egen modell utan 

växte fram som en kritik mot de båda perspektiven. Det moderna utbildningssystemet står 

inför vissa dilemman, inte lätta att lösa, såsom; likvärdig utbildning kontra individanpassning. 

Det finns bland annat ett dilemma i att kompensera individen eller förändra miljön. 

Dilemmaperspektivet har sin grund i ett sociokulturellt synsätt genom att utgå från att det 

finns dilemman som är oundvikliga och sedan studera vilka uttryckssätt dessa dilemman får i 

konkreta sociokulturella sammanhang. På dessa dilemman finns ingen lösning utan 

konsekvenser av olika beslut och sociala skeenden studeras (a.a.). 

 

Elever i matematiksvårigheter får olika specialpedagogiska insatser beroende på vilket 

perspektiv skolan intar (Sjöberg, 2006). Mot det relationella perspektivet ställs det kategoriska 

och författaren menar att varken det ena eller det andra perspektivet ensamt kan förklara 

elevernas problem inom detta område utan båda perspektiven behöver granskas och 

ifrågasättas. Trots att styrdokumenten vill ha en relationell syn på eleven och dess svårigheter 

så domineras specialpedagogisk tradition av det kategoriska perspektivet (a.a.). Ett relationellt 

perspektiv ställer höga krav på läraren och skolans undervisning (Emanuelsson, 2001). 
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Specialpedagogisk kompetens handlar om att ha en fördjupad förståelse och 

reflektionsförmåga av elevens svårigheter och veta vart stöd finns att få (Persson, 2008). Det 

ses som en fördjupad pedagogisk kompetens för att kunna möta alla elever. Det finns inte 

någon entydig definition på vad en elev i särskilt behov är (DS, 2001). Emanuelsson (2001) 

skriver att vad som anger om ett barn har behov av specialpedagogiskt stöd är en social 

konstruktion. Inom specialpedagogiken har de speciella barnen tagits om hand i förhoppning 

att göra dem mer klassrumshomogena innan de går tillbaka till klassrumsundervisningen. 

Detta har medverkat till att peka ut de svaga och de blir avvikare det vill säga stigmatiserade. 

Den här utsorteringen har inte gjorts med avsikt utan med välmening (a.a.). Det verkar 

dessutom variera mellan kommunerna hur de ser på elever i behov av särskilt stöd (DS, 2001). 

Det är elever som har sociala, mentala och biologiska svårigheter, inlärningsproblem, elever 

som inte når kunskapskraven, bråkiga elever eller elever som inte kan tillgodogöra sig 

undervisningen (a.a.). 

 

3.2.6 Sammanfattning   

Det mänskliga lärandet sker överallt, inte bara i skolan (Säljö, 2000). Två olika perspektiv på 

lärande presenteras; lärande som tillägnande och lärande som deltagande. Lärande som 

tillägnande, konstruktivismen, bygger på synen att individuell kunskap utvecklas för att sedan 

kunna interagera och samarbeta. Lärande som deltagande, sociokulturellt lärande, menar att 

lärandet sker i omvänd riktning, från det sociala till det individuella. Socialkonstruktivismen 

vill förena dessa två perspektiv, att lärandet kan uppfattas både som individuellt tillägnande 

och socialt deltagande. (Skott, Jess & Hansen, 2010). 

 

Inom den specialpedagogiska verksamheten finns olika sätt att se på specialpedagogiken; 

kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). 

Stödet och synen på eleven blir olika beroende på vilket perspektiv som intas. För att klara 

skolan och lyckas i matematik behöver eleven, utöver att uppfylla kunskapskraven, även lära 

sig att tolka sociomatematiska normer (Säljö, 2000) men även annat som finns i det fördolda 

exempelvis den dolda läroplanen (Liljeqvist, 1999). Dagens matematikelever behöver lära sig 

annan matematik än gårdagens elever för att klara att leva och verka i samhället och de 

behöver ha olika matematiska förmågor (Kilpatrick, 2001; Niss, 2004 & Skolverket, 2011a). 

Dagens undervisningsmodell som i Sverige dominerar matematiken är enskilt arbete och 

gynnar inte några elever, särskilt inte de som är i behov av stöd (Pettersson, 2011 & Boaler, 
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2011). Dessa elever behöver verbaliserad matematikundervisning med givande diskussioner 

för att nå den djupare förståelsen (a.a.). 

 

3.3 Undervisning i matematik 

Det här avsnittet handlar om matematiken i klassrummet och hur den kan påverkas av olika 

faktorer såsom klassrumsklimat och nivågruppering. En av frågeställningarna i denna studie 

syftar till att belysa SUM-elevernas uppfattningar av matematikundervisningen i 

klassrummet. 

 

Det finns olika grunder för lärande i matematikklassrummet (Hogden & William, 2011). 

Lärandet behöver börja där eleven befinner sig och eleverna måste själva vara aktiva och 

samtala om sina uppfattningar i matematik. Eleverna måste även vara medvetna om vad som 

ska läras och varför och feedback ska visa eleverna hur de kan förbättra sina resultat (a.a.). 

Hur eleverna lyckas med matematik i skolan påverkas av många olika faktorer, även faktorer 

utanför undervisningen och läraren. Det handlar om samhällssyn och ämnets status 

(Skolverket, 2003), matematikångest (Chinn, 2011) samt kopplingen mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Matematikundervisningen kan både främjas och 

hindras av elevens uppfattning av den egna matematiska förmågan (Ahlberg, 2009). 

Uppväxtmiljön har betydelse för hur eleven senare tänker på sig själv i 

matematiksammanhang. Samhället signalerar ofta att matematiken är svår och till för ett fåtal. 

Matematikämnet tillskrivs ofta som ett ämne med hög status, ofta sammankopplat med 

intelligens (a.a.). I Skolverkets rapport (2003), Lusten att lära, framgår att många elever 

skulle vilja vara en som kan matematik. Många har dock negativa erfarenheter av matematik 

då de har upplevt att den är meningslös och svår att förstå (Skolverket, 2003). Detta kan leda 

till känslor av misslyckanden, ångest och i förlängningen dåligt självförtroende. 

Matematikångest och matematikängslan hos elever påverkar inlärningen (Chinn, 2011). En 

hög nivå av ängslan påverkar prestationerna negativt. Fler än var sjätte elev i årskurs 4-6 

känner sig dagligen eller flera gånger i veckan stressad i skolan (Sjöberg, 2006). Det 

skolämne som skapar stor stressupplevelse för de elever som är i behov av särskilt stöd är 

matematik (a.a.). Även på internationell nivå har man uppmärksammat detta, då kallat 

mathematics anxiety (Ahlberg, 2009).  
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För att lärandet i matematikklassrummet ska äga rum är kommunikationen och språket 

fundamentalt vilket belyses under 3.2.2 där kommunikativa stöttor tas upp (Sjöberg, 2006). 

För elever i läs- och skrivsvårigheter blir det svårt även i matematiken då forskare sett ett 

samband mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter (Berch & Mazzocco, 

2007). Sambandet mellan matematiksvårigheter och läs-och skrivsvårigheter kan bero på att 

det finns gemensamma kognitiva krav och det kan ses tydligt i bland annat problemlösning 

där det ställs krav på läsförståelse, kunna använda rätt strategier, sortera ut relevant 

information och använda rätt lösningsmetod. Den elevgrupp som har svårast är de som både 

har läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Att få lov att prata högt för sig själv 

eller tillsammans med någon klasskamrat när man löser matematiska problem är gynnsamt för 

alla elever (a.a.) men speciellt viktigt för de elever som nämns ovan. När man pratar högt 

utnyttjas den auditiva kanalen (Sterner & Lundberg, 2002). Läs- och skrivsvårigheter 

påverkar all inlärning och de barn som har svårt att förstå språket i klassrummet och i 

matematikböckerna kommer i skolan alltid att få kämpa hårdare än klasskamraterna 

(Butterworth & Yeo, 2010). Att eleven hamnar i matematiksvårigheter är sällan 

endimensionellt utan det finns flera orsaker varför matematiksvårigheter uppstår. En av 

svårigheterna kan vara vid provtillfällen. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv finns en 

problematik runt utvärderingen av svaga elevers matematikkunskaper, ofta tagna från prov 

och diagnoser (Sjöberg, 2006). Om kommunikation är grundläggande för elevers inlärning, så 

är prov inget trovärdigt redskap för att utvärdera elevers kunskaper. Det elever skriver på ett 

prov är inte ett utslag av vad de kan, det är ett synligt tecken på vad de väljer att skriva vid 

just det tillfället. Några kommunikativa stöttor finns inte vid provtillfället, vilket är 

försvårande för elever som är i behov av stöd (a.a.). Att ha en helhetssyn är viktigt när 

problematiken som orsakar svårigheterna ringas in (Ahlberg, 2009). 

 

I skolan ses ofta matematiksvårigheter som ett mängdproblem (Ahlberg, 2009). Det handlar 

om att träna mer så svårigheterna blir en kvantitativ fråga och eleverna går till specialläraren 

för att hinna ifatt. I matematik lyfts ofta fram begreppet basfärdigheter och det finns en 

tradition att eleverna måste ha befäst dessa innan de går vidare. Författaren anser att eleverna i 

matematiksvårigheter inte har behovet att träna på samma sak, utan att lära på ett annat sätt, 

ett sätt där processen står i centrum (a.a.). 

 

Sociomatematiska normer är ett begrepp som används för att beskriva de matematikrelaterade 

normerna som finns i klassrummet och som påverkar lärandet (Skott, Jess & Hansen, 2010). 
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Detta begrepp ger oss ett sätt att studera och tolka de aktiviteter som sker i 

matematikklassrummet. Man skiljer mellan sociala normer och sociomatematiska normer. I 

varje klass finns det normer för vad man förväntas säga och göra. Dessa normer utvecklas i 

samspelet mellan elever och mellan lärare och elever. Några av dessa normer är av allmänt 

slag, sociala normer, och dessa kan finnas i vilket klassrum som helst oavsett ämne (a.a). 

Exempel på sociala normer i klassrummet kan vara att man räcker upp handen när man vill ha 

ordet, att det är viktigt att lyssna när någon, elev eller lärare, talar. Det kan vara ett 

normsystem som betonar det rätta svaret i motsats till normen att eleverna får diskutera olika 

lösningar (Pettersson, 2011). Läraren har stort inflytande på vilka normer som råder. Andra 

normer är närmare knutna till ämnet matematik, sociomatematiska normer. Exempelvis skulle 

de kunna vara normer för vad som utgör en acceptabel lösning eller en utmärkt lösning. Det 

skulle också kunna vara normen att matematik är att lösa många uppgifter, helst under tystnad 

(a.a.). 

 

3.3.1 Klassrumsklimat och matematikundervisning 

Klimatet i matematikklassrummet behöver genomsyras av positiv feedback för att öka 

elevernas självförtroende (Boaler, 2011) och därmed framgång inom matematiken. Ett 

klassrum ska vara öppet för muntlig matematik då eleverna behöver utsättas för kollektiv 

reflektion för att lärandet ska ske (Pettersson, 2011 & Boaler, 2011). Det behöver även vara 

ett klimat som är tillåtande för misstag och missförstånd (Anghileri, 2006). Lärandet i 

klassrummet beror till stor del på elevens motivation. För att bli motiverad och driven behöver 

eleven kunna kommunicera med läraren för att bli medveten om vart den kunskapsmässigt 

befinner sig, vilket mål den ska mot och på vilket sätt (a.a.), även kallad feed forward 

(Björklund Boistrup, 2010). Detta är ett arbetssätt som kallas formativ bedömning (Hogden & 

William, 2011) och som nämns i Lgr 11 som att eleverna ska utveckla sin förmåga att bedöma 

egna och andras kunskaper. 

 

   Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och 

   ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna 

   och förutsättningarna (Skolverket, 2011a, s 18). 

 

Formativ bedömning har som syfte att stödja och utveckla elevers lärande (a.a.). Varje dag 

sker klassrumsbedömningar i matematik och påverkar elevers möjligheter till lärande och 
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engagemang (Björklund Boistrup, 2010). Läraren kan ge eleven feedback genom att gå runt 

till eleven i klassrummet och hjälpa den när den räcker upp handen. Då bildar sig läraren en 

uppfattning om elevens arbete och kan ge återkoppling i form av råd inför det fortsatta 

arbetet. Bedömning och lärande kan ske i fler riktningar än den från lärare till elev. Det kan 

vara mellan två elever och det kan vara från elev till lärare. När dessa tre typer av feedback är 

uppfyllda kan det kallas formativ bedömning (a.a.). 

 

Dagens undervisning i matematik har fått kritik av Skolinspektionen. Kritiken bestod i att det 

är procedurhantering, räkning i boken enligt givna regler, som dominerar undervisningen i 

matematik (Skolinspektionen, 2009). Det är otillräcklig undervisning när det gäller 

möjligheterna för eleverna att utveckla centrala matematiska kompetenser, vilket leder till att 

eleverna lär sig procedurerna, ”reglerna”, i huvudsak utantill. Ytterligare kritik som riktades 

mot undervisningen var att få lärare hade tillräcklig kunskap om målen i kursplanen och 

läroplanen. Undervisning gav inte alla elever förutsättningar att utveckla olika förmågor 

såsom problemlösning, förmåga att se samband, resonera och uttrycka sig såväl muntligt som 

skriftligt eller hantera matematiska algoritmer, procedurer. Att följa upp och utvärdera 

undervisningens organisation, arbetssätt och former i undervisningen höjer kvaliteten och 

ökar intresset för matematik hos eleverna (a.a.). 

 

Matematikklassrummen och undervisningen passar inte alla elever (Sjöberg, 2006). De elever 

som är i svårigheter i matematik störs av klassrummets sorl lättare än andra barn. De är inte så 

aktiva på lektionerna och räcker sällan upp handen. Liten kommunikation med lärare i 

klassrummet och större kommunikation med kamrater kännetecknar gruppen elever i 

matematikproblem menar Sjöberg (2006). Den enskilde elevens låga arbetsinsats är en 

tidstjuv som gör kunskapsinhämtningen i klassrummet mindre. De har svårt att hänga med på 

genomgångar i storgrupp, de får inget eller minimalt gjort i böckerna, de drömmer sig bort, 

räcker inte upp handen och är sällan med på diskussioner och ibland är det dessa elever som 

börjar vandra runt i klassrummet. När matematiken är svår får man tänka och fundera och det 

är stressande när man inte kan, uttrycker eleverna. Det är därför de börjar ta pauser (a.a.). 

Även Lange (2009) synliggör detta när han visar att mellanstadieelever börjar ta pauser och 

vandra runt i klassrummen när de upplever att matematiken är svår.  
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3.3.2 Nivågruppering 

Nivågruppering i matematik är en kontroversiell pedagogisk fråga (Giota & Emanuelsson, 

2011). I Sverige har nära var fjärde skola någon form av nivågruppering av eleverna, nästan 

lika vanligt är särskilda undervisningsgrupper. Deras undersökning visar att nivågruppering 

och särskilda undervisningsgrupper blivit vanligare under 2000-talet. Engelska studier visar 

att nivågruppering inte gynnar de elever som är i behov av stöd (Boaler, 2011). I ämnet 

matematik lyfter Boaler (2011) begreppet självförtroende i förhållande till nivågruppering och 

hon menar att på matematiklektionerna lär sig eleverna inte bara matematik utan 

undervisningen påverkar även de föreställningar eleverna har om sin egen och andra elevers 

intelligens. Det finns moraliska skäl till att inte nivågruppera, det handlar om att bryr sig om 

varandra, acceptera och respektera varandras olikheter. Boaler (a.a.) anser att nivåblandade 

grupper är bäst och ger starka skäl till det; elever behöver alltid utmanas till högre tankar för 

att utvecklas vidare och för att undvika att hamna i en grupp som ger eleven för lite stimulans. 

De elever som ligger på gränsen kan annars lätt hamna i en för låg kognitiv grupp och 

motivationen sjunker. Ett annat skäl Boaler (2011) belyser är att om elever får arbeta i 

nivåblandad grupp kan de hjälpa varandra och vara en resurs för varandra. De duktiga 

eleverna når en djupare förståelse genom att förklara för andra. Annan forskning såsom 

Pettersson (2011) menar att elever med särskilda matematiska förmågor gynnas av just 

nivågruppering där de kan få tillfälle att lyfta matematiken till nya nivåer under förutsättning 

att de får lära sig moment de annars inte skulle ha kommit i kontakt med (a.a.). Alla forskare 

stödjer inte idén om att all undervisning bäst sker i klassrummet. Sjöberg (2006) påstår att 

elever som är i behov av stöd behöver ha mer lugn och ro än andra elever men att vara två 

lärare i samma klassrum hjälper inte dessa elever att nå målen. Det är bättre att vara i mindre 

grupper då de lär sig mer där. Även Frederickson och Cline (2009) menar att lågpresterande 

elever inte får ut lika mycket av helklassundervisning och undervisningen verkar dessutom 

inte ge dessa elever det de behöver. Sjöbergs forskning (2006) visar att matematikpassen ska 

varieras mer och kortas ner. Eleverna orkar 25-30 minuter och det gynnar fler elever om 

lektionerna varvas med grupparbeten, laborativt arbetssätt och innehåller fler diskussioner 

(a.a.). 

 

3.3.3 Sammanfattning 

Matematikundervisning och hur elever lyckas i matematiken påverkas av flertalet faktorer 

såsom bland annat samhällssyn och ämnets status (Skolverket, 2003), matematikångest 

(Chinn, 2011) och kopplingen mellan svårigheter i svenska och matematik. Lärandet i 
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klassrummet sker genom kommunikation med språket som verktyg och de elever som har 

svårast i matematiken är de som behöver särskilt stöd i både svenska och matematik (Berch & 

Mazzocco, 2007). Klassrumsklimatet påverkar lärandet i matematik (Boaler, 2011) och 

behöver genomsyras av positiv feedback, även kallad feed forward (Björklund Boistrup, 

2010). Klimatet behöver vara tillåtande för misstag och missförstånd (Anghileri, 2006). 

Dagens procedurella matematikundervisning har fått kritik för att inte nå alla elever 

(Skolinspektionen, 2009). Nivågruppering i matematik är en kontroversiell pedagogisk fråga. 

Engelska studier har visat att nivågruppering inte gynnar elevers lärande (Boaler, 2011), 

medan annan forskning (Pettersson, 2011) menar att nivågruppering kan vara bra för 

särbegåvade elever. 
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4. Metod 
 

I metodkapitlet redogörs metodologiska överväganden vad gäller forskningsansats, forskarens 

roll, metod, genomförande från urval till bearbetning. Genom hela kapitlet tydliggörs vilka 

yrkesetiska principer studien tagit hänsyn till.  

 

4.1 Forskningsansats 

Den här studien har en hermeneutisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats. Hermeneutik är 

en tolkningslära av “förstående” slag då vi är människor och kan sätta oss in i hur andra 

människor känner och tänker (Thurén, 2007). Den här studien är en empirisk studie med 

kunskaper som kommer från verkligheten och är kvalitativ i sin art då vi är intresserade av 

forskningsfrågor som handlar om att tolka och förstå människors upplevelser, i det här fallet 

elevers upplevelser (Patel & Davidsson, 2003). Kvalitativ forskning handlar om att samla in 

mjuka data till skillnad mot kvantitativ forskning som samlar in mer mätbara data. Den 

kvalitativa undersökningen ger en djupare kunskap än den kvantitativa som ger mer 

fragmenterad kunskap. De båda inriktningarna är inte helt åtskilda och de flesta samhälls- och 

beteendevetenskaperna studerar sitt forskningsproblem i mittfältet av de båda 

forskningsansatserna (a.a.).  

 

Ambition med den här studien är att fånga in och analysera SUM-elevers olika upplevelser 

när de under matematiklektioner fick följa med specialläraren ut. Motivet med att intervjua 

elever är i denna studie att som pedagog förstå deras tankevärld och därmed kunna skapa en 

bättre lärandemiljö (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

 

4.2 Metodologiska överväganden 

För att få en bild av elevers upplevelser runt det specialpedagogiska stödet i matematik var det 

givet att låta elever i behov av särskilt stöd i matematik berätta om hur de upplever sin 

situation i skolan.  

 

För att förstå elevernas upplevelser valde vi att göra en kvalitativ studie där man mäter mjuka 

data såsom uppfattningar. När vi valt ansats, var det dags att för denna studie välja lämplig 

metod för att söka kunskap. Först funderade vi på att observera elever tillsammans med 

livsberättelser i form av brev men slutligen föll valet på den kvalitativa forskningsintervjun. 
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På ett sätt var det ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) för vi insåg att observationer och 

brev hade gett oss mycket material att hantera och tolka på kort tid. En annan tanke med att 

välja den här metoden var att vi genom intervjufrågor kunde styra elevernas tankar i den 

riktning studien krävde för att få svar på forskningsfrågorna. På ett annat sätt var vårt urval 

målinriktat (a.a.) då vi ville ha elever i svårigheter inom matematiken. 

 

4.2.1 Forskaren som verktyg 

I en kvalitativ intervju är forskaren viktig då den är forskningsverktyget och intervjun är ett 

hantverk. Därför är det av yttersta vikt att forskaren har goda kunskaper om mänskligt 

samspel, sitt eget forskningsämne samt att forskaren tar ett etiskt ansvar. Vi är medvetna om 

att vi inte kan vara helt neutrala då vi kan ha tolkat svaren fel på grund av att vi själva är 

pedagoger och har skolan som arbetsplats och referensram. Däremot har vi försökt göra oss 

medvetna om de föreställningar vi bär med oss in i forskningsarbetet (Eliasson-Lappalainen, 

1995) och strävat efter en öppenhet i förhållande till det vi studerat. Källkritik är en viktig del 

av det kritiska tänkandet där man anger och återger informationen korrekt (Hultén, Hultman 

& Eriksson, 2007). 

 

I en elevintervju finns flertalet aspekter för forskaren att vara medveten om (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Det som skiljer en barnintervju mest från en vuxenintervju är 

det faktum att barn är lättpåverkade. Viktigt att tänka på under hela intervjun är att barn är 

snabba med att genomskåda intervjuarens förväntningar på frågesvaren. Barn anstränger sig 

för att lista ut vad den vuxne vill ha reda på, vilket gör att forskaren behöver vara lyhörd 

annars finns risken att svaren blir opålitliga. Barn ser och förstår världen annorlunda än vuxna 

och tänker på olika sätt beroende på vilka erfarenheter de har inom det aktuella området. Barn 

har ett oreflekterat och självklart sätt att tänka om världen. Vuxna blir ofta förvånade över vad 

som dyker upp genom en barnintervju. Forskare förvånas över vad som finns i barnens värld 

och hur de förstår världen (a.a.). 

 

Ytterligare en faktor att ständigt tänka på när en vuxen ska intervjua ett barn är maktbalansen 

(Gren, 2007). I mötet mellan ett barn och en vuxen finns alltid en ojämn maktbalans och det 

går inte att hålla sig neutral till makten. Den finns där och det gäller att förhålla sig till den 

(a.a.). Ingen av oss hade tidigare mött våra respondenter vilket vi var väl medvetna om i 

intervjusituationen då några elever var uppenbart obekväma med situationen. Vi försökte 
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avleda dem genom att berätta om oss själva och vilken skola vi kom ifrån och under samtalet 

gavs uppmuntran och positiv förstärkning genom att le, nicka och humma när de pratade. 

 

4.2.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Metoden för att få svar på den här studiens forskningsfrågor har varit intervjuer med SUM-

elever i åk 4 och 5. I denna studie används kvalitativa intervjuer som redskap för att få fram 

intervjupersonernas uppfattningar. Det lättaste sättet att få information om personers 

uppfattningar är att ställa frågor (Lantz, 1993). ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin 

värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”(Kvale & Brinkmann, 2009, s.15). För att 

intervjun ska vara ett användbart redskap i det professionella samtalet behöver särskilda krav 

ställas (Lantz, 2007). Intervjuaren styr samtalet som har en i förväg bestämd riktning. 

Respondenternas svar måste behandlas respektfullt då de utgör empirin i studien. En 

professionellt genomförd intervju ska se till att resultatet är tillförlitligt och giltigt så att det är 

nyttigt och användbart för andra (a.a.). 

 

I denna empiriska studie valdes en kvalitativ intervju som redskap för att det passade 

frågeställningen där ambitionen var att lyfta fram SUM-elevernas upplevelser. Viktigt att 

tänka på när barn intervjuas är att samtalet planeras noga från början till slut (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Vid planeringen av intervjun ska forskaren försöka hitta en lugn 

plats så barnet kan koncentrera sig och se till att tekniken fungerar. Barn brukar vara som 

piggast på förmiddagen och intervjutillfället bör inte ligga i anslutning till rast eller lunch då 

de är som tröttast. När intervjun börjar är det bra om barnet och intervjuaren kan sitta 

mittemot varandra och få ögonkontakt. Ju mer intervjustunden får karaktär av att vara ett 

samtal, desto mer villig blir eleven att berätta. För att kunna bibehålla ögonkontakt och få till 

ett bra samtal är det bra att kunna frågorna på intervjuguiden utantill (a.a.). Samtalet bör 

genomsyras av åldersanpassade frågor samt att man undviker ledande frågor då barn lätt 

påverkas av dem (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Ytterligare en viktig aspekt att tänka på vid barnintervjuer är att skapa en förtroendefull 

relation med barnet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). En pedagog som intervjuar 

sina egna elever har här en klar fördel då denna relation redan finns. Om man ska intervjua 

elever man inte känner, är det viktigt att elevens egen pedagog redan före besöket har berättat 

om vad som ska hända och vem som kommer. För att skapa ett förtroende mellan eleven och 
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intervjupersonen bör intervjupersonen berätta för eleven vad samtalet/intervjun ska handla om 

och varför. För att bibehålla kontakten under hela samtalet krävs ett intensivt lyssnande och 

att man visar intervjupersonen sitt intresse (a.a.). 

 

Intervjun var semistrukturerad och utgick från en intervjuguide (Bilaga 1) med en del fasta 

frågor och en del med följdfrågor. En intervjuguide kan ses som ett manus som ger intervjun 

struktur. Frågorna bör vara lätta, korta och ”befriade från akademisk jargong” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s 147). Intervjufrågorna var uttänkta för att besvara studiens 

frågeställningar och syfte.  

 

 

4.3 Genomförande från urval till resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens genomförande och de val som gjorts för att läsaren själv ska 

kunna avgöra pålitligheten.  

 

4.3.1 Urval och etiska perspektiv 

Hur urvalet görs beror på studiens syfte och frågeställningar (Patel & Davidsson, 2003). 

Avsikten med studien var att intervjua SUM- elever i åk 4 eller 5 för att få fram deras 

upplevelser av att gå med specialläraren och få specialpedagogiskt stöd i matematik. Det här 

urvalet ses som ett målinriktat urval där forskaren utifrån sitt syfte med studien väljer ut en 

grupp individer (Bryman, 2011). De undersökningar som är gjorda innan är utförda på 

högstadiet vilket gjorde att den här studien fokuserades på elever i åk 4 och 5 (Persson & 

Persson, 2012). 

För att få en djupare kunskap om variationen av elevuppfattningar valdes 8 respondenter ut 

och för att få en större bredd på intervjumaterialet valdes två olika skolor i samma kommun 

ut. Av tidsmässiga samt geografiska skäl var det inte möjligt för oss båda att vara med på 

samtliga intervjuer. Urvalet av SUM-elever är en känslig fråga och handlar om etisk 

försiktighet. För att få tillgång till dessa elever föll valet på att låta den ena av oss intervjua 

den andres SUM- elever. Den andra forskaren valde att intervjua elever på en skola där hon 

kände specialläraren i matematik sedan tidigare. Att intervjua sina egna elever är ett 

bekvämlighetsurval och kan ha försvårande effekter (Bryman, 2011). Vid en intervjusituation 

är forskare i en maktposition och eleverna kan känna sig tvingade att vara till lags och kan 

känna sig utsatta. Den asymmetriska maktbalansen blir försvårande och därför föll valet på att 
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intervjua elever som vi inte personligen träffar i undervisning, alltså elever från skolor där vi 

själva inte arbetar. Att välja elever vi själva inte undervisar kan vara bra eftersom vi slipper ha 

förutfattade meningar när vi intervjuar vilket annars hade kunnat leda till feltolkning av deras 

svar (Dahmström, 2011). 

 

4.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna på båda skolorna gjordes under en förmiddag i speciallärarens rum, en välkänd 

miljö för intervjupersonerna. Specialläraren på skolan hämtade eleverna och presenterade dem 

för intervjuaren. När specialläraren gått informerades eleverna om forskarens namn och vad 

intervjun skulle handla om och varför den genomfördes. De fick information om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun utan att tala om anledningen. Eleverna fick även se och 

höra lite runt den tekniska apparaturen för inspelning som vid det ena intervjutillfället bestod i 

både en mobil och en diktafon medan den andra forskaren valde endast mobilen för 

inspelningen. Valet att använda båda instrumenten gjordes för att inte råka ut för tekniska 

missöden.  

 

Intervjuerna inleddes med neutrala frågor om elevens bakgrund; såsom ålder och om den bytt 

skola; (Lantz, 2007) och fortsatte med frågor som blev mer specifika då följdfrågor användes 

(Bryman, 2011). För en del elever räckte det att ställa de stora frågorna för att få dem att prata 

medan det för andra elever behövdes många följdfrågor för att få svar som stämde överens 

med den här studiens syfte. Varje intervjutillfälle tog mellan 13 och 18 minuter beroende på 

hur talföra respondenterna var. När intervjuerna var slut tackades eleverna för deras 

medverkan. Efter intervjuerna har vi hela tiden varit försiktiga med att prata om eleverna i 

lärarrum eller där andra obehöriga kunde höra. 

 

Inför frågan om hur många respondenter den här kvalitativa studien krävde fick Kvales & 

Brinkmanns (2009) tankar först bli vägledande. Han menar att forskaren ska intervjua tills 

mättnad uppstår och där fortsatta intervjuer inte ger mer kunskap än den som redan samlat in. 

“Intervjua så många som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.129). Samtidigt fanns en annan faktor att ta hänsyn till; tidsfaktorn. Vi bestämde 

oss till slut för att tillfråga åtta vårdnadshavare om lov att intervjua deras barn. Efter dessa åtta 

intervjuer satte vi oss ner för att analysera all transkriberad textmassa och blev då medvetna 
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om vad som sagts och upptäckte då att mättnad uppstått. Vi hade fått svar på våra 

forskningsfrågor.  

 

4.3.3 Missivbrev 

Innan intervjuerna kunde genomföras skickades ett missivbrev (se Bilaga 2) ut till 

respondenternas vårdnadshavare där vi förklarade vilka vi var och syftet med intervjun (Patel 

& Davidsson, 2003). Missivbrevet skickades hem och kom tillbaka påskrivet. Alla åtta 

vårdnadshavare som fick brevet svarade, vilket innebär att det inte var några bortfall. 

 

4.3.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades för att ge svar på studiens forskningsfrågor. När 

intervjuguiden utformades togs språklig hänsyn till hur barn uppfattar frågor (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Inledningen på en intervju bör börja med frågor som handlar om 

en för eleven känd situation eller upplevelse därför började guiden med frågor som handlade 

om barnets namn, ålder och skola. Det är alltid lättare för elever att reflektera och tänka runt 

en situation istället för runt ett begrepp därför försökte vi få dem att tänka på en 

matematiklektion när de skulle besvara frågorna. Barn uppfattar vissa typer av frågor som 

lättare än andra. Öppna frågor där eleven kan utgå från sig själva är lättast exempelvis när 

intervjuaren säger; “Berätta för mig om...”, “ Hur menar du då?” och “Hur vet du det?”. 

Frågorna i intervjuguiden strukturerade upp kärnan i samtalet och gick ut på att leda elevernas 

tankar mot ett specifikt innehåll. För att låta eleverna prata fritt fick de därtill ett antal öppna 

följdfrågor.  

 

4.3.5 Pilotstudie och analys 

En pilotstudie har som syfte att säkerställa frågorna, säkra helheten och ordningsföljden 

(Bryman, 2011). Ibland är det svårt för forskare att föreställa sig hur en fråga uppfattas av ett 

barn (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) och därför togs beslutet att göra en 

pilotundersökning innan det riktiga intervjuarbetet påbörjades. Genom att göra en 

pilotundersökning fick vi även tillfälle att prova hur det var att spela in intervjuerna på våra 

mobiler och hur vi sedan kunde lyssna på dem för i en kvalitativ forskning är det brukligt att 

spela in intervjun och sedan skriva ut dem (Bryman, 2011). 
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Båda gjorde pilotstudien på den egna skolan och detta var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). De båda pilotstudierna gjordes på två elever i åk 5 och det var SUM-elever redan 

kända för oss. För att få intervjua dessa elever fick vi muntligt lov från rektorerna och 

vårdnadshavare gav sitt medgivande per telefon. Vårdnadshavarna gav sitt medgivande till 

pilotstudien, att intervjun skulle bandas samt tillåtelse att använda dessa intervjuer om viktigt 

stoff för studien fanns att hämta från dem. Vårdnadshavarna blev informerade om 

konfidentialitet (se 4.4) och att det ingenstans skulle framgå vem deras barn var.  

 

Utifrån dessa pilotstudier uppdagades brister i intervjuguiden som åtgärdades innan 

intervjuerna. Det var brister både till form och innehåll. Bristerna bestod i frågor gjorda av 

vuxna som skulle förstås av barn vilket alla gånger inte är lätt. Ordningen på frågorna 

ändrades om på ett ställe för att få en röd tråd hela vägen. Båda forskarna till det här arbetet 

upplevde att frågorna var ställda i fel ordning ungefär i mitten på guiden vilket kunde rättas 

till lätt genom att byta plats på några frågor. Ord såsom “upplever” ändrades till “tycker” ex 

“När upplever du...?” Vi upptäckte att guiden innehöll frågor med svårt språk, värdeladdade 

frågor, dubbla frågor i en fråga och onödiga frågor som inte behövde vara där för att syftet 

skulle uppfyllas. På en fråga upptäcktes att språket gick över ”huvudet” på eleverna. Det var 

en formulering som löd så här; Hur upplever du din egen arbetsinsats? Den frågan ändrades 

till; Hur jobbar du under en matematiklektion? Efter att pilotundersökningen var genomförd 

och analyserad ändrades intervjuguiden till form och innehåll för att bli ett effektivt redskap i 

att uppfylla sitt syfte att svara på studiens frågeställningar. 

 

4.3.6 Insamling av empiri 

När den kvalitativa forskaren ska samla in empiri är det bra att spela in intervjuerna så fokus 

kan läggas på vad som sägs och hur det sägs (Bryman, 2011). För att inte råka ut för tekniska 

missöden vid det riktiga intervjutillfället hade en av oss både en diktafon och en mobil vid 

ljudinspelningen medan den andre ”bara” fick tag i en mobil. De flesta eleverna stördes inte 

synligt av den tekniska apparaturen. Att spela in samtalet hade stora fördelar för det är 

nästintill omöjligt att hinna anteckna, ha ögonkontakt och ställa frågor på en gång (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2000). Att ha samtalet inspelat gör att forskaren kan gå tillbaka och 

lyssna på samtalet om och om igen vid analysen. 

 



 

30 
 

Under hela intervjun och ljudupptagningen gav vi akt på eleverna och deras ork att genomföra 

intervjun. När barn intervjuas krävs en känslighet för när barnet inte orkar mer eller om det 

inte kan ge svar på frågorna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Barn kanske inte kan 

svara på frågorna av den enkla anledningen att de aldrig har tänkt på det som frågas. 

 

När intervjun var slut fick några elever möjlighet att lyssna några minuter på inspelningen 

vilket uppskattades. Syftet med att eleverna fick lyssna på sin inspelning var att ett sätt för oss 

att knyta an till eleverna och bekräfta vikten av deras insats. När de lyssnade gjorde de 

uttalanden om att det lät konstigt att höra sin egen röst. 

 

4.3.7 Transkribering; bearbetning och analys 

För att dra nytta av intervjun och förstå det eleverna uttryckt, behövde materialet analyseras 

och tolkas. Analysen av de inspelade intervjuerna började med att vi flera gånger lyssnade på 

ljudupptagningarna för att skapa oss en helhetsbild över empirin. För att vara effektiva vid 

transkriberingen kopierade vi intervjuguiden, döpte den till transkribering 1, transkribering 2 

och så vidare och skrev in elevsvaren direkt under varje fråga. På så sätt sparades tid och 

fokus kunde läggas på elevsvaren då intervjufrågorna redan var inskrivna. Vi skrev ut fyra 

intervjuer var, som tog ungefär 1,5 timme per intervju, och det transkriberade lästes igenom 

flera gånger, med pennan i handen, för att bilda oss en uppfattning om variationen av 

elevernas svar. Texten markerades utifrån vilken forskningsfråga den besvarade. Vi såg en 

mångfald av svar. För att kunna tolka ett material behöver forskaren utveckla en sensivitet för 

att urskilja information ur ett transkriberat intervjusamtal (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Det är bra att vara medveten om att vid en transkribering ändras ett 

muntligt språk till ett nedskrivet språk och att man inte kan skriva ner allt ordagrant för då 

riskeras förståelsen att gå förlorad (Kvale & Brinkmann, 2009). Om innehållet är det viktiga i 

en intervjun behövs inte alla hummanden transkriberas (Fangen & Sellerberg, 2011). Därför 

transkriberades essensen av intervjumaterialet vilket innebär att upprepningar och 

hummanden hoppades över.  

 

Efter transkriberingen blev nästa steg att få syn på elevernas olika sätt att tänka runt studiens 

forskningsfrågor. Intervjuguidens frågor kopplades ihop med studiens forskningsfrågor på så 

sätt att de transkriberade elevsvaren klipptes ut och lades i plastfickor tillsammans med den 

forskningsfråga de besvarade. Varje elevsvar kategoriserades alltså till större enheter. Sedan 
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följde ett analysarbete med att få varje forskningsfråga att bli besvarad. Slutligen hade vi fått 

en karta av variationer över elevernas sätt att tänka. De svar som gick utanför kategorierna 

omprövades tills de gick att plocka in under någon kategori. Bryman (2011) säger att det finns 

kritik mot att koda material och den består i att materialet kan bli fragmenterat och lösryckt 

från sitt sammanhang och “kontexten kan gå förlorad” (Bryman, 2011, s 526). Vi letade 

slutligen efter kärncitat som speglade kategorin (Patel & Davidsson, 2003). Från början hade 

vi tänkt löpande analyser av empirin för att det verkade praktiskt (a.a.) och skulle signalera 

när mättnad uppstått (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessutom skulle det ge oss ett levande 

förhållande till materialet och berikat processen men våra intensioner misslyckades. Detta 

berodde på att tidsfaktorn försvårade då den ena forskaren blev tidigt färdig med sina 

intervjuer medan den andra hade svårare att få tillträde till sina respondenter. Dessutom 

gjorde det geografiska avståndet att vi hade svårt att hitta tid för en gemensam analys av de 

första transkriberingarna. 

 

4.3.8 Giltighet och tillförlitlighet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och nämns ofta när forskare undrar om en studie kan göras 

om av andra forskare och få samma resultat (Kvale & Brinkman, 2009). Validitet betyder 

giltighet och nämns när forskare funderar på om studien mäter det den var tänkt att mäta. 

Forskare tittar på sitt verk med kritiska glasögon för att undvika snedvridna tolkningar (a.a.).  

Kvalitativa studier bedöms och värderas utifrån andra kriterier än kvantitativa studier. För att 

en kvalitativ studie ska vara tillförlitlig ska fyra kriterier vara uppfyllda; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att överföra och konfirmera (Bryman, 2011). 

Den här studien är kvalitativ och omfattar endast 8 elever. Det är ett litet underlag vilket 

innebär att några generaliseringar inte går att göra. Genom att istället noggrant beskriva hur vi 

går till väga blir studien transparent och läsaren kan själv bedöma studiens tillförlitlighet 

(Bryman, 2011). ”Resultaten från den kvalitativa forskningen ska generaliseras till teorier och 

inte till populationer.”(Bryman 2011, s. 369). 

Att redovisa kunskap från intervjumaterial är inte lätt. Intervjuforskaren kan ses som en 

hemvändande person som besökt ett främmande land och har med sig berättelser som landar 

olika hos olika personer (Kvale & Brinkmann, 2009). Hur förberedd forskaren än är på att 

intervjua så kan det ändå uppstå problem då det är ett möte mellan två olika människor och 
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där spelar flertalet faktorer in såsom personkemi, humör och vilken typ av frågor som ställs 

och hur respondenten tar till sig dessa (Fangen & Sellerberg, 2011). 

Den här studien bygger sin empiri från barnintervjuer och däri finns ett dilemma när det 

handlar om studiens tillförlitlighet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vuxna har 

tolkat det barn uttalat sig om, vilket inte är lätt då barn och vuxna ofta har olika 

föreställningsvärldar och olika referensramar. För att säkerställa tolkningen av det som 

framkom i intervjuerna har vi arbetat med den gemensamma referensramen och satt oss in i 

barnets situation. Den ena av oss arbetar med hälften av eleverna och har vid tolkningen 

kunnat sätta sig in i vad eleven menat med sina uttalanden utifrån sin kunskap om elevens 

helhetssituation. Den andra hälften av eleverna, på den andra skolan, har vi haft hjälp av 

specialläraren i matematik för att tolka en del uttalanden.  

Eftersom vi är två intervjuare tillika forskare i den här studien har vi säkerställt 

jämförbarheten i intervjusituationen genom att använda oss av en semistrukturerad 

intervjumetod (Bryman, 2011) samt noga gått igenom intervjuguiden så den förstås och 

uppfattas på liknande sätt (Lantz, 2007). 

 

4.4 Forskningsetiska åtaganden 

Forskningsetiska ställningstaganden har funnits med under hela processen i den här 

kvalitativa studien från val av forskningsområde till analys och diskussioner. Alla val som 

gjorts genom hela studien har tagit hänsyn till intervjupersonernas bästa och deras anonymitet 

(Bryman, 2011). De forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som tagits hänsyn till 

för att skydda individerna i den här studien är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

När det gäller informationskravet fick respondenternas vårdnadshavare ett missivbrev där de 

informerades om syftet med studien och de fick även muntlig information om att de inspelade 

intervjuerna endast skulle användas för denna studie och att det inspelade materialet endast 

skulle lyssnas på av oss. Alderson och Morrow (2011) framhåller vikten av att formulera 

informationsbrevet till vårdnadshavarna på ett så tydligt sätt så även eleverna förstår 

innehållet, även muntligt förklara för eleverna av respekt. I Vetenskapsrådets 

(Vetenskapsrådet, 2002) anvisningar skrivs att den som deltar i en studie har rätt att avbryta 

sin medverkan och detta kan vara mera komplicerat när det handlar om unga elever. Här är 
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det som forskare extra viktigt att vara lyhörd. Respondenterna upplystes om att deras 

deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun när och om de ville.  

 

För att följa samtyckeskravet (a.a.) fick vårdnadshavarna skriva på ett papper (se missivbrev, 

Bilaga 2) där de godkände att deras barn medverkade i den här studien. Respondenterna fick 

information om att de själva valde hur länge de vill vara med och att de när som helst kunde 

resa sig och gå utan att få negativa följder. 

 

Vad gäller konfidentialitetskravet(a.a.) har alla uppgifter om respondenterna och deras skolor 

avidentifierats och ingenstans i det transkriberade materialet finns uppgifter som kan 

identifieras av utomstående. För att skydda respondenternas identitet har det inspelade 

materialet lyssnats på via hörlurar. Allt detta informerades vårdnadshavarna om. 

 

Nyttjandekravet (a.a.) handlar om att empirin i studien inte får användas till annat än 

forskning och då endast i den tilltänkta och av vårdnadshavarna godkända forskningen. Innan 

intervjun fick vårdnadshavarna, via ett telefonsamtal, information om att empirin endast 

skulle användas till den här studien.  

 

En intervju är full av moraliska och etiska frågor som gäller att förhålla sig till. Det finns 

etiska problem att förhålla sig till under hela intervjun ända från tematiseringen till 

rapporteringen vilket har funnits med i våra tankar under hela arbetet. De etiska problemen 

uppstår i en kvalitativ forskningsintervju i spänningsfältet mellan det privata och den 

offentliga arenan och därför valde vi att inte intervjua våra egna elever för att de skulle kunna 

prata mer fritt. (Kvale & Brinkman, 2009).  
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5. Resultat och Analys 
 

Under den här delen finns både resultat och analys av den framkomna empirin. I resultatdelen 

behandlas de inkomna intervjusvaren utifrån arbetets syfte och problemformuleringar. 

Arbetets forskningsfrågor är; 

 Hur upplever eleverna matematikundervisningen i klassrummet? 

 Vad upplever eleverna när de lämnar klassrummet och klasskamraterna för att följa 

med specialläraren? 

 När upplever eleverna att de lär sig matematik? 

Dessa frågor har varit vägledande under arbetets gång både vad gäller val av teori, arbetet 

med intervjuguiden samt genom det strukturella arbetet med studien såsom rubrikval i 

resultat- och analysdelen. Det här kapitlet är indelat i tre delar efter forskningsfrågorna. Varje 

del är uppbyggd av resultat av de olika kategorierna där respondenternas upplevelser 

redovisas som en gemensam upplevelse där kärncitat skrivits in för att stärka trovärdigheten. 

Därefter ges ibland en sammanfattning av resultatet för att följas av analysen. 

 

5.1 Elevers upplevelser runt matematikundervisningen i klassrummet 

För att få syn på SUM-elevernas upplevelser av klassrumsundervisningen i matematik ställdes 

frågor som rörde inställningen till ämnet matematik samt bemötande. Resultatet av den 

insamlade empirin visar att det finns många faktorer som avgör hur elever upplever 

matematikundervisningen i klassrummet. Dessa upplevelser har kategoriserats in i större 

betydelsebärande enheter som handlar om självbild, klassrumsklimat samt arbetsätt.  

 

Bild 1. Olika kategorier av elevers upplevelser runt matematikundervisningen i klassrummet. 

 

Bild 1 visar en kategorisering av empirin efter den första forskningsfrågan; Hur upplever 

eleverna matematikundervisningen i klassrummet? 
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5.1.1. Resultat - självbild  

Här handlar det om hur eleverna upplever sig själva i förhållande till matematik, vilken nytta 

det finns med ämnet, om de vet varför de själva eller deras klasskamrater arbetade 

tillsammans med specialläraren samt deras arbetsinsats i ämnet. 

 

 

Flertalet av eleverna i undersökningen upplever att de är bra i matematik; “Jag är inte bäst i 

klassen men jag är inte sämst heller” och resterande uppfattar sig som lagom bra eller som en 

elev uttryckte det “Jag är mittemellan.” Ingen av eleverna upplever att de är dåliga i 

matematik däremot uttrycker sex av åtta elever att de följer med specialläraren för att de 

behöver hjälp i ämnet. Två av åtta respondenter kan inte uttrycka varför de följer med 

specialläraren. En säger “ vet inte” och den andra säger att “det bara blev så.” Det finns flera 

anledningar till att kunna matematik enligt respondenterna. Två av de vanligaste 

anledningarna är att man måste kunna matematik “ när man är stor” och “för att kunna 

handla”. Respondenterna uttrycker ett tydligt samband mellan matematik och att vara vuxen 

samt yrkeslivet. Nyttan av att kunna matematik när man är liten relateras till att kunna handla. 

“Det är väl mest när vi handlar så vi vet hur mycket pengar vi har.” En annan elev uttrycker 

att det är bra att kunna matematik för att kontrollräkna pengarna som expediten i affären ger 

tillbaka. “Det är ju väldigt nyttigt att ha matten med sig för när man ska handla….och stå 

där…om hon expediten räknar rätt eller fel”.  

Eleverna i intervjun uttrycker att de alla har klasskamrater som går till specialläraren och att 

de förstår varför de går dit. De uttrycker att klasskamraterna går dit för att “ de kanske 

behöver hjälp” med matematiken och “kanske för att hon också har det, problem med matten 

och så...”Ingen elev uttrycker att det är något konstigt med att deras klasskompisar följer med 

specialläraren för att arbeta enskilt eller i grupp. De är eniga om att det är bra att 

klasskamraterna får hjälp. 

 

Elevers upplevelser runt 
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Ingen av de tillfrågade eleverna verkar missnöjd med den egna arbetsinsatsen utan eleverna 

uttrycker att de arbetar på lektionerna. Däremot säger de att de “tar paus för att orka längre” 

då de upplever att matematikpassen är långa. De orkar inte arbeta hela lektionspassen utan att 

ta paus; “det kan vara bra för huvudet att vila lite.” När eleverna tar paus handlar det om ett 

flertal aktiviteter som gör att de sedan orkar arbeta med matematiken. De vanligaste 

aktiviteterna respondenterna nämner är ”pennvässning”, “toalettbesök” samt att “snacka med 

grannen.” Att “sträcka på sig” eller att bara “släppa pennan” är två andra aktiviteter som 

förekommer hos respondenterna. 

 

5.1.2 Resultat – Klassrumsklimat 

Kategorin klassrumsklimat rör frågor som handlar om arbetsro, funderingar kring bemötande 

från klasskamrater och lärare samt hur eleverna vill arbeta på lektionerna. 

                                               

I undersökningen visar det sig att det råder delade meningar huruvida eleverna upplever 

arbetsro i klassrummet. Två av åtta elever säger att det finns arbetsro, lika många att det inte 

är arbetsro. Många elever menar att “det är många som pratar när vi har matte” och att de 

upplever det som “stökigt och snackigt”. Resterande säger att ibland är det arbetsro och att 

läraren är snabb att bryta “snacket” och styra upp lektionen. 

 

På frågan om det är tillåtet att svara fel på matematiklektionerna svarar alla elever att de vet 

att det är okej att svara fel men hälften av eleverna uttrycker en oro över att klasskamraterna 

ska skratta om de svarade fel; “Jag tycker det är rätt att svara fel men ibland känner man att 

man inte riktigt vågar för killarna börjar skratta och då känns det lite jobbigt att man hade 

fel”. Vidare uttrycker eleverna att de bara räcker upp handen när de är helt säkra på svaret. En 

av eleverna berättar om ett avtal hon gjort med matematikläraren för att visa sin delaktighet 

under matematikgenomgångar. Hon hade kommit överens med sin lärare om att räcka upp 
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handen halvvägs om hon var osäker men om hon var säker skulle hon räcka upp handen rakt 

upp och då fick hon alltid frågan. “Jag och (lärarens namn) har pratat om att jag ska räcka upp 

så här, men om jag kan ska jag räcka upp så här! Då tar hon alltid mig!” 

 

Ett par elever uttrycker att läraren är intresserad av att lyssna på hur de tänker runt lösningen 

av uppgifter men flertalet av eleverna upplever att lärarens intresse är lågt. Två av dessa 

elever uttrycker att de till och med blir störda av lärarens hjälp om hjälpen kommer vid fel 

tillfälle eller på fel sätt. De menar att; “ibland så när man är koncentrerad och håller på 

fundera på ett tal och läraren bara kommer och börjar prata om något annat då glömmer man 

bort sig. Det har hon gjort med mig flera gånger och andra också. Det är inte bra”.  

 

På frågan hur eleverna vill arbeta på matematiklektionerna vill övervägande delen arbeta 

själva i boken. Alla eleverna i intervjun nämner dock kamratens eller gruppens betydelse i 

sammanhang som att “det är skönt att arbeta i grupp för då hjälper man varandra” och att “det 

är roligt när man gör saker tillsammans som känguru-uppgifter.” 

 

5.1.3. Resultat - Arbetssätt 

Den här delen handlar om lärobokens roll i matematikundervisningen samt tillgång till 

material i klassrummet. 

 

Hälften av de tillfrågade eleverna tycker inte att det är viktigt att vara långt framme i boken 

utan de poängterar istället att “man ska vara noga” och inte “stressa för då kan det bli fel”. 

Någon elev nämner att det är viktigt att “man hänger med”. De lyfter däremot att 

klasskamraterna ser räknandet i boken som en tävling; “vissa i klassrummet har det så....jag 

måste jobba färdigt och vara snabbast”. Den andra hälften tycker det är viktigt att vara långt 

framme i boken och två av dessa elever upplever stress av att vara långt efter; “Jag tycker det 

är jobbigt när man sitter där ensam i boken och vissa får jobba två och två och jag har fyra 
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sidor kvar.....”. De känner sig ensamma när klasskamraterna gör andra uppgifter och någon 

elev känner sig tyngd av att vara efter i dubbel bemärkelse då hon “måste ta hem” boken för 

att räkna ifatt samtidigt som hon inte får jobba i par med dessa uppgifter för att hon sällan 

hinner dit. “Många vill ju komma fram i boken så man får jobba två och två, vissa jobbar tre 

eftersom jag inte kommer fram ibland. Då är det jobbigt för då måste jag ta hem, och då sitter 

jag med den sidan man ska jobba två och två hemma.” 

 

När eleverna, som i den här studien går i åk 4 och 5, ska arbeta med matematikboken i 

klassrummet vill flera av dem ha tillgång till klossar eller plockmaterial. Samtliga elever utom 

en upplever dock att de inte har tillgång till plockmaterial i klassrummet. Den elev som 

upplever att den har tillgång till material använder pengar. Det klassrumsmaterial som lyfts av 

nästan alla elever är miniräknare och eleverna uttrycker att dessa används när de ska användas 

till uppgifterna i läromedlet som kräver detta. En elev uttrycker att det skulle vara skönt att få 

använda miniräknare för att “räkna ifatt” kamraterna. 

 

5.1.4 Sammanfattning av resultatet 

På forskningsfrågan Hur upplever eleverna matematikundervisningen i klassrummet? 

framkom att eleverna tyckte de var bra eller lagom bra i matematik, trots att flertalet visste att 

de följde med till specialläraren för att de behövde hjälp. Eleverna upplevde att de jobbade på 

matematiklektionerna men att lektionerna var för långa. Trots att alla tillfrågade eleverna 

visste att det var tillåtet att svara fel, räckte de bara upp handen om de var helt säkra på svaret. 

Hälften av de tillfrågade eleverna var rädda för att kamraterna skulle skratta åt dem om de 

svarade fel. Majoriteten av eleverna i undersökningen upplevde att läraren inte var intresserad 

av att lyssna på hur de tänkte. De hade inte tillgång till plockmaterial i klassrummet. För 

hälften av eleverna var det inte viktigt att vara långt fram i läroboken, för resterande halvan 

var det viktigt och detta skapade stress för ett par av eleverna. Matematik är något man 

använder när man ska handla och när man blir vuxen för att kunna sköta sitt jobb. 
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5.1.5 Analys - Elevers upplevelser runt matematikundervisningen i klassrummet 

Vid intervjuerna med de åtta SUM-eleverna, elever i behov av särskild undervisning i 

matematik, framkom att alla upplever att de är bra eller lagom bra i matematik trots att de är i 

svårigheter i matematik, får särskilt stöd av speciallärare och har åtgärdsprogram. 

Respondenterna lyfter att de arbetar på lektionerna, men att de tycker att arbetspassen är lite 

långa. Dessa tankar stämmer väl överens med det forskning säger om att långa arbetspass är 

ett hinder för inlärning på organisationsnivå (Sjöberg, 2006). Att respondenterna pausar ofta 

kan tolkas som att de inte orkar arbeta effektivt under längre tid. Pauserna verkar fylla en 

viktig funktion.  

 

I den här studien framkom att det råder delade meningar huruvida det finns arbetsro eller inte 

i klassrummen. Forskning menar att bristande arbetsro är ett hinder för inlärningen (Sjöberg, 

2006) och en majoritet av eleverna på mellanstadiet säger att det sällan är arbetsro på 

lektionerna (Skolverket, 2004). Detta överensstämmer inte helt med vår undersökning, där 

flertalet elever tycker att det oftast är arbetsro eller att det blir arbetsro för att läraren jobbar 

aktivt för det. Vi upptäckte att det finns två faktorer som krockar vad gäller arbetsro; för det 

första vill eleven ha arbetsro och med det menar de en tyst arbetsmiljö men samtidigt vill de 

kunna prata matematik när de fastnar på en matematikuppgift. 

 

Arbetsro behöver inte jämställas med att det är tyst på lektionerna utan kan analyseras utifrån 

kommunikationens betydelse för inlärningen. Att eleverna får redovisa sina lösningar och 

förklara hur de tänker för andra elever är viktigt för elevernas förståelse av matematik 

(Boaler, 2011). Arbetsro skulle även kunna analyseras utifrån sociomatematiska normer, det 

vill säga att normen som råder i klassrummen är att arbetsro är det samma som att lösa så 

många uppgifter i matematikboken som möjligt under tystnad (Pettersson, 2011). Det kan 

också vara ett normsystem som betonar det rätta matematiska svaret istället för att eleverna 

får diskutera och argumentera runt sina olika lösningar (a.a.). Det skulle kunna förklara varför 

hälften av eleverna uttrycker en oro över att svara fel och undviker att svara om de inte är helt 

säkra på svaret.  

 

I undervisningen är det viktigt att pedagoger bygger vidare på det eleverna redan kan vilket 

ligger i linje med Hogden och Williams (2011) forskning. Eleven behöver kunna 

kommunicera med läraren för att bli medveten om var den kunskapsmässigt befinner sig och 
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hur eleven kan arbeta vidare (Björklund Boistrup, 2010). Ändå upplever majoriteten av 

eleverna i undersökningen att läraren inte är intresserad av att lyssna på hur de tänker. Om 

kommunikationen blir för begränsad kan SUM-eleverna få problem med det egna lärandet 

(Sjöberg, 2006). Eleverna i undersökningen lyfter fram kamraternas betydelse för att de ska 

förstå matematiken; de får hjälp av sina kamrater att komma vidare. Liten kommunikation 

med lärare i klassrummet och större kommunikation med kamrater kännetecknar gruppen 

elever i matematikproblem menar Sjöberg (2006) och det verkar överensstämma med vår 

undersökning. Två elever angav att de blev störda av lärarens hjälp om den kom vid fel 

tillfälle. Att som lärare veta när eleven behöver mer hjälp eller bara en kommunikativ stötta 

(a.a.) är mycket svårt och uppenbarligen har läraren misslyckats vid dessa tillfällen. 

Att det är läroboken som är måttstock för undervisningen framkommer i undersökningen. Vi 

tolkar läroboken som enskilt arbete i denna undersökning. Forskare (Boaler, 2011 & 

Pettersson, 2011) menar att enskilt arbete inte gynnar några elever, speciellt inte de eleverna i 

behov av stöd. Det är viktigt för hälften av respondenterna att vara långt framme i boken. Ett 

par elever känner sig stressade av att inte hinna med och av att de får ta hem och arbeta ifatt 

kamraterna vilket stämmer överens med det forskning säger att var sjätte elev på mellanstadiet 

känner sig stressad (Sjöberg, 2006). Av elevsvaren kan man tolka att matematiklektionerna är 

bokstyrda men även att eleverna är det trots att dagens matematikundervisning har fått kritik 

vid ett flertal tillfällen för att vara starkt styrd av läroboken (Skolinspektionen, 2009, 2011). 

Risken med att bara ha lärobokstyrd matematikundervisning kan göra att ämnet upplevs som 

svårt och främmande vilket ligger i linje med det forskning säger (Boaler, 2011) men 

respondenterna tycks ha utvecklat kunskap om matematikens användning i vardagen vilket 

står i syftesdelen i Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Eleverna i undersökningen relaterar nämligen 

att kunna matematik till ett vuxenliv och till att handla. Det kan tolkas som att eleverna 

förstått syftet med matematikundervisningen; att de ska ha den till livet utanför skolan och att 

de kommer att ha nytta av den. Det eleverna ger uttryck för liknar Kilpatrick, Swafford och 

Findells (2001) produktiva syn- och förhållningssätt som visar på en matematisk förmåga och 

tro på den egna kompetensen och matematikens nytta i samhället. 
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5.2 Att lämna klassrummet och följa med specialläraren 

Studiens andra forskningsfråga handlar om vad eleverna upplever när de får gå ifrån 

matematikklassrummet och följa med specialläraren. Elevsvaren visade att det fanns olika 

upplevelser runt hur det känns att följa med specialläraren. Dessa svar har kategoriserats in i 

större betydelsebärande enheter; miljö, representationer, kommunikation och feed forward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Olika kategorier av elevernas tankar beträffande det specialpedagogiska stödet. 

 

 

Bild 2 visar en kategorisering av empirin efter den andra forskningsfrågan; Vad upplever 

eleverna när de lämnar klassrummet och klasskamraterna för att följa med specialläraren? 

 

Sju av åtta tillfrågade elever upplever att det känns bra att följa med specialläraren ut ur 

klassrummet. Nedan följer ett citat som sammanfattar de flesta möjligheter eleverna ser med 

speciallärarens hjälp. 

Man får...man får prata lite mer om han har problem med ett tal...man kan     

diskutera...man får mer hjälp av specialläraren, det går mycket lättare att jobba här 

borta...äh och det kan vara snackigt borta i klassrummet....här borta får man mer lugn och 

ro. Man kan måla upp grejer på domma (små whiteboardtavlor) och ibland när man har 

problem..hon hjälper oss väldigt mycket. Så det är väldigt skönt att kunna gå hit bort när 

man har problem. 

Utifrån ovannämnda citat följer de fyra kategorier detta avsnitt är uppbyggt av. 

 

5.2.1 Resultat – Miljö 

Det finns olika orsaker till att det känns bra för de flesta eleverna när de arbetar hos 

specialläraren. ”Det känns bra” att ha matematik hos specialläraren lyfter flertalet 

respondenter. En av de tydligare orsakerna de nämner handlar om miljöns betydelse för 

Vad eleverna upplever när de lämnar klassrummet och 

klasskamraterna för att följa med specialläraren 

Miljö 

rr Kommuniiikation Feed forward 

 

 Representationer Kommunikation Representationer Feed forward 
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lärandet. Respondenterna tycker att det ibland är ”snackigt” i klassrummet men hos 

specialläraren är det ”lugn och ro” och de säger att det går lättare ”att tänka” där. 

 

Inte alla elever tycker om att följa med och arbeta hos specialläraren. En av de tillfrågade 

eleverna uttrycker att han “ville hellre vara kvar i klassrummet” istället för att följa med 

specialläraren. Han vill inte gå iväg något han sa att han påtalat men inte fått gehör för. 

Samma elev förstår inte varför han får följa med specialläraren; “Jag vet inte, det vara blev så. 

Det ville inte jag, jag ville hellre vara i klassrummet. Jag ville inte gå.” 

 

5.2.2 Resultat – Representationer 

En annan orsak till att det känns bra att arbeta hos specialläraren är att eleverna får använda 

konkret material när de arbetar med matematiken. Respondenterna lyfter det konkreta 

materialets betydelse för den egna förståelsen. Flera elever nämnde att de kunde “använda 

plockmaterial” inne hos specialläraren och att det var bra för då “fattar man” och det blir 

”lättare att förstå” och sedan kunde eleverna arbeta vidare i matematikboken. Eleverna ser 

nyttan med att de övar hos specialläraren och att de får hjälp med att träna det de har problem 

med såsom problemlösning och multiplikation. “Det jag behöver hjälp med gör vi........så vi 

jobbar med problemlösning.”. Nyttan med att arbeta hos specialläraren uttrycks bland annat 

av en elev som sa; “Jag vill kunna det jag kan!” De flesta eleverna kan alltså sätta ord på vad 

de gör hos specialläraren och de ser vinsten med det. Ytterligare en aktivitet de gillar att göra 

hos specialläraren är att “spela spel” men även andra aktiviteter. En elev uttrycker det så här; 

”För att man ställer upp tal…och gör grejer med dem.” Då ”lär man” sig. 

 

5.2.3 Resultat – Kommunikation 

Den tredje orsaken elevrösterna lyfter som positiv med att följa med specialläraren handlar 

om kommunikationens betydelse för lärandet. De uttrycker att ”det är bra att vara här borta” 

för att ”vi pratar mycket” och ”diskuterar” och de säger att de kunde göra det utan att störa 

sina klasskamrater. Den muntliga och aktiva matematiken lyfts av eleverna som något bra.  

“Man kan prata enskilt med läraren” är också något som är viktigt för flera informanter och så 

nämner de att det är lättare att våga prata inne hos specialläraren. ”Man får prata lite mer om 

man har problem med ett tal” och man får ”mer hjälp” av specialläraren för i klassen är det 

många som vill ha hjälp. 
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5.2.4 Resultat – Feed forward 

Den fjärde och sista orsaken eleverna nämnde som positiv med att följa med specialläraren 

handlar om den snabba och direkta hjälpen de fick när de satt och arbetade med matematiken. 

“Man får mycket hjälp” är något som återkommer hos informanterna. Eleverna vill ha snabb 

hjälp när de arbetar med matematiken vilket de känner att de kan få inne hos specialläraren då 

de är i liten grupp. De säger att det som är extra bra är att ”hon visar….hur vi ska räkna 

uppgifterna” och sen kan de fortsätta i boken. I klassrummet tar de oftare pauser för de säger 

att läraren inte har lika mycket tid att alltid hjälpa dem när de fastnar och de orkar inte sitta 

och vänta. Istället tar de små pauser och ”vilar hjärnan”. 

 

5.2.5 Sammanfattning av resultatet 

På forskningsfrågan Vad upplever eleverna när de lämnar klassrummet och klasskamraterna 

för att följa med specialläraren? fick vi fram att de flesta eleverna upplevde positiva känslor 

och såg många möjligheter med att följa med specialläraren. Elevrösterna tog upp faktorer 

såsom miljöns betydelse för lärandet, representationens betydelse för förståelsen, 

kommunikationen och feed forward. 

 

5.2.6 Analys av vad elever upplever när de följer med specialläraren ut 

SUM-eleverna har positiva upplevelser runt det specialpedagogiska stödet som de får i form 

av att specialläraren tar med dem ut till ett angränsande grupprum. Ingen av eleverna uttryckte 

att de känner sig exkluderade eller utstötta, förutom en elev. Detta går tvärtemot det Persson 

(2008) och Haug (1998) uttrycker. Endast en av eleverna i den här studien uttrycker något 

negativt med att lämna klassrummet för att följa med specialläraren till grupprummet. De 

flesta upplever att grupprummet är en plats där de kan tänka, där de får snabb hjälp och där de 

kan prata matematik utan att störa eller störas av andra. 

 

Mänskligt lärande är en process där människan är aktiv (Sjöberg, 2006) och elever i 

svårigheter behöver ha en undervisningssituation där de får ha muntlig matematik och där 

processen är i fokus (Pettersson, 2011). Eleverna i studien vill gärna prata matematik för att 

förstå den. De uttrycker att i klassrummet blir det inte så mycket matematikprat medan det i 

grupprummet blir mycket tid för diskussioner och specialläraren kan hjälpa dem mer. Här 

nämns lilla gruppen som viktig att diskutera och bolla idéer med. Sjöberg (2006) menar att 
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kommunikativa stöttor, språkligt stöd, hjälper elever att komma vidare i sina tankar vilket 

eleverna i den här studien uttrycker som att specialläraren kan underlätta deras provräkning 

genom att förklara på ett enklare sätt. En elev uttrycker det genom att säga att “någon 

förklarar, sen brukar jag försöka själv och sen kan jag.” Precis som forskning säger visar 

eleverna i den här studien att muntlig matematik är viktig för lärandet. Många elever i den här 

studien säger att en av fördelarna med att följa med specialläraren ut är att de får möjlighet att 

prata högt och att kunna göra det utan att störa andra i klassrummet. Att få lov att prata 

matematik när man räknar är gynnsamt för alla elever men speciellt viktigt för de elever som 

upplever matematiken som svår (Sterner & Lundberg, 2002) vilket SUM-eleverna i studien 

verkligen visar genom uttalanden såsom; “ Har vi något fel brukar vi alltid diskutera det så det 

är väldigt roligt.” . När någon pratat högt används den auditiva kanalen, vilket är en väg för 

inlärning (a.a).  

 

Konkret material fanns inte i klassrummen enligt de tillfrågade eleverna trots att forskning 

(Sterner & Lundberg, 2002) har visat på vikten av konkret material, speciellt för de elever 

som är i svårigheter. Både forskning och respondenterna verkar vara överens om att det 

behövs representativt material för att stärka lärandet i matematik. Elever utvecklar sitt lärande 

från konkreta erfarenheter till inre mentala bilder (a.a) vilket informanterna visade genom 

uttalanden såsom; “det blir lättare att förstå det”. Alla elever tar upp miniräknarens 

tillgänglighet vilken kan tolkas som att detta är ett verktyg som är ett synligt tecken på att 

dagens matematik är annorlunda och mer effektiviserad än förut (Säljö, 2000). 

 

Ytterligare en fördel som nämns med att följa med specialläraren ut och arbeta är att eleverna 

får lugn och ro när de ska räkna matematik. Elever i svårigheter störs lättare än andra barn av 

klassrummets sorl (Sjöberg, 2006) och flera av respondenterna uttrycker att “man får mer 

lugn och ro” inne hos specialläraren och att de kan tänka lättare där. Detta gör att de kommer 

längre i sina böcker och att de ”lärde sig mer då”. 

 

Att räcka upp handen i klassrummet är inte lätt för de flesta av respondenterna (Sjöberg, 

2006) för de tycker att matematiken är svår att förstå sig på inne i klassrummet; “....i 

klassrummet förstår jag inte lika mycket heller.” Men att räcka upp handen och vara aktiv hos 

specialläraren verkar inte vara svårt; “det är lättare för det bara känns så”. Oftast kommer 

eleverna för att arbeta i liten grupp hos specialläraren och det verkar vara den gruppen som de 
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ser sin tillhörighet i. En elev uttrycker det så här; “Vi tre som är här ligger ganska lika och 

som jag hade problem igår som inte ens specialläraren kunde....då kollade jag på han som låg 

före.....men så sa vi att vi tar den uppgiften när alla har kommit dit så kan vi lösa den 

tillsammans “. Forskning menar att nivågruppering inte gynnar lärandet (Boaler, 2011) men i 

den här studien kan man av elevsvaren tolka det som att inom lilla gruppen finns en 

kunskapsmässig variation som de kan dra nytta av för att lära sig. 

 

5.3 När eleverna upplever att de lär sig matematik. 

Studiens tredje och sista forskningsfråga handlar om när SUM-eleverna upplever att de lär sig 

matematik. För att kategorisera elevsvaren har Asp-Onsjös (2008) tredelade perspektiv på 

inkludering använts; rumslig inkludering, social inkludering och didaktisk inkludering. 

Elevsvaren visade att den rumsliga inkluderingen inte var i elevernas tankar när de tänkte på 

sin matematikinlärning. Den sociala inkluderingen var inte heller i fokus när de berättade om 

matematiken. Det eleverna däremot tog upp var att de lär sig matematik bäst när en lärare 

förklarar för dem och att det helst måste vara lugn och ro på platsen för matematikinlärning. 

Elevuppfattningarna fokuserar på den didaktiska inkluderingens roll för matematikinlärning. 

 

 

Bild 3. Det tredelade perspektivet på inkludering (Asp-Onsjö, 2006). 

 

Bild 3 visar en kategorisering av empirin efter den sista forskningsfrågan; När upplever 

eleverna att de lär sig matematik? Dessa tre perspektiv samspelar och överlappar varandra. 

 

5.3.1 Resultat - Rumslig inkludering 

Hälften av eleverna uttrycker att platsen för matematikinlärning inte spelar någon roll, bara de 

har en lärare som förklarar för dem. De säger att de lär sig mest “när läraren pratar” eller när 

När eleverna upplever att de lär sig matematik 

 

Rumslig inkludering 

7 

 

Social inkludering 

 

 

Didaktisk inkludering 
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läraren “går igenom” på tavlan. Ingen av dessa elever lyfter platsen eller rummet som viktig 

när de lär sig matematik.  

 

Den andra hälften säger att de lär sig mest matematik när de är i lugn och ro i speciallärarens 

rum för “det är nog mer koncentration här än i klassrummet”. De nämner att det är stökigt i 

klassrummet och “många som tramsar” och därför kan de inte koncentrera sig. Flertalet elever 

uttrycker att de inte kan tänka matematik om det är pratigt runtomkring dem. De vill komma 

till specialläraren för “att jobba för då hinner jag lite mer och då lär jag mig mer.” 

 

5.3.2 Resultat - Social inkludering 

För att få syn på elevernas upplevelser runt den sociala inkluderingen ställdes frågor som 

handlade om de hade kompisar i klassen, om de fick vara med på rastaktiviteter samt hur de 

ville arbeta med matematiken; själv, i grupp eller i klassrummet. Sju av åtta elever upplever 

att de har god kontakt med sina klasskompisar och har flera kompisar i klassen. En av 

eleverna nämner att han hellre leker med yngre kamrater. Alla elever känner klasstillhörighet 

och ingen av eleverna upplever att de är socialt exkluderade. På frågan hur de ville arbeta med 

matematiken; själv, i grupp eller i klassrummet nämner ingen av eleverna klassgruppen som 

viktig för sitt matematiska lärande däremot lyfter fyra av åtta den lilla gruppens betydelse, i 

det här fallet hos specialläraren. Tre andra elever säger att det är roligt att arbeta tillsammans 

med en kompis eller i grupp. Endast en elev uttrycker att den vill arbeta själv.” Jag är inte van 

vid så många, mitt huvud bara kraschar”. 

 

5.3.3 Resultat - Didaktisk inkludering  

Sju av åtta respondenter svarar att de upplever att de lär sig matematik bäst när läraren har 

genomgångar eller förklarar för dem. De nämner även att de lär sig när kompisar förklarar för 

dem; “ Vi tre som kommer hit ligger ganska lika....och som jag som hade problem igår som 

inte ens specialläraren kunde....då kollade jag på han som låg före....men så sa vi att vi tar den 

uppgiften när alla har kommit dit så kan vi lösa den tillsammans.” Alla elever i 

undersökningen har samma läromedel som sina klasskamrater, något som sex av åtta tycker är 

viktigt. Matematiken är roligast när den är muntlig och praktisk. Detta uttrycker flertalet av 

eleverna med att säga; “När man ska lösa problem och det är roligast i grupp” och “Det 

roligaste i matten är nog mattespel”.  
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Elevrösterna berättar att det finns flera faktorer som gör att matematiken är svår att förstå och 

därmed mindre rolig, svåra moment såsom multiplikation och problemlösning och svåra 

uppgifter; ”Det är sånt som mina kompisar tycker är kul och då är det jobbigt när jag inte kan 

det”. Två av respondenterna uttrycker att matematiklektionerna inte är roliga för att det är 

stökigt i klassrummet och matematikpassen är för långa. 

 

5.3.4 Analys av det tredelade begreppet inkludering; rumslig inkludering, social 

inkludering och didaktisk inkludering 

Rumslig inkludering, det vill säga platsen för matematikinlärning, spelar ingen större roll för 

de tillfrågade eleverna i den här studien. Platsen för inlärning är inte i fokus när de beskriver 

hur och var de vill arbeta med matematiken något som överensstämmer med Asp-Onsjös 

(2006) fallstudie. Eleverna i den här studien bryr sig inte om den rumsliga inkluderingen. 

Persson (2012) menar att inkluderingen inte blir hotad av att man arbetar med elever enskilt 

eller i små grupper. Han hävdar att det är en förenklad diskussion att alla elever ska 

undervisas i samma klassrum. Våra styrdokument nämner inte begreppet inkludering men 

nämner att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov, tankar, förutsättningar och 

erfarenheter och att undervisningen inte kan utformas lika för alla (Skolverket, 2011a). 

 

Begreppet social inkludering i den här studien menas med att eleven känner sig som en i 

gruppen. Elevsvaren visar att ingen elev känner sig utanför klassens gemenskap och alla 

berättar att de har kompisar. På matematiklektionerna vill respondenterna helst arbeta själva 

eller i grupp. Ingen lyfter klassgruppen som viktig att tillhöra när de arbetar med matematik 

däremot togs den lilla gruppen hos specialläraren upp. Den sociala och rumsliga 

inkluderingen glider in i varandra och kanske är det så att den rumsliga inkluderingen inte 

spelar så stor roll i den matematiska inlärningen så länge eleverna är socialt inkluderade i 

klassen. Motsatt blir då att den rumsliga inkluderingen framhävs som viktig då eleven inte 

känner klasstillhörighet och samtidigt går med specialläraren. 

 

Didaktisk inkludering handlar om att undervisningens innehåll och form är anpassad på ett för 

eleven gynnsamt sätt. Efter genomläsning av elevsvaren blev det tydligt att matematiken är 

roligast när undervisningen är muntlig eller praktisk. En trolig tolkning av detta är att elevers 

eget lärande hänger ihop med kommunikation och samspel med klasskamraterna och lärarna 

vilket är helt i linje med forskning om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000 & 

Sjöberg, 2006). Språket är redskapet med vilket eleven förskansar sig mer kunskap och detta 
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uttryckte eleverna i studien med att de tyckte att matematiken blev lättare när de fick följa 

med specialläraren för att i liten grupp prata om matematiken och lösa uppgifter tillsammans, 

gärna med hjälp av konkret material, material som eleverna sa sig inte ha tillgång till i 

klassrumssituationen. Eleverna vill arbeta med samma läroböcker som sina klasskamrater 

eftersom klasskamraterna blir en viktig resurs att tillgå. De flesta elever upplever att de lär sig 

matematik och att matematiken är rolig när läraren förklarar för dem. Läraren har stor 

betydelse för eleverna både när det gäller att förklara och att skapa arbetsro. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Detta kapitel är indelat i fyra delar; resultatdiskussion, metoddiskussion, metodkritik samt 

framtidsperspektiv. I resultatdelen diskuterar vi kritiskt vårt resultat. I metoddiskussionen 

diskuteras den valda metoden bland annat utifrån begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och 

generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med metodkritik samt tankar runt fortsatt forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att nå en fördjupad kunskap om inkludering och exkludering i 

matematikundervisningen på mellanstadiet ur SUM-elevernas perspektiv. Elevernas 

upplevelser i den här studien har tematiserats och kategoriserats under studiens tre 

forskningsfrågor. Upplevelserna i dessa teman ska dock inte uppfattas som permanenta, 

snarare ska det uppfattas som en nulägesbeskrivning. Det var de svaren vi fick i den här 

empirin men under en annan empiriinsamling kanske upplevelserna kan tolkas annorlunda. 

För att nå en djupare kunskap runt den här studiens syfte som handlar om inkludering och 

exkludering i matematikundervisningen på mellanstadiet ur SUM-elevers perspektiv har vi 

diskuterat utifrån Asp-Onsjös (2006) tre olika aspekter på inkludering; rumslig, social och 

didaktisk.  

 

I diskussionskapitlet speglas hela studien. I detta kapitel är forskningsfrågorna sammanvävda, 

därför kommer resultatdiskussionen att skrivas fram som en helhet. 

 

Alla SUM-eleverna i undersökningen var medvetna om att det var viktigt att lära sig 

matematik och såg en nytta med matematiken i sitt vuxenliv och i sin framtida yrkesroll. 

Resultatet visade att den inkludering som eleverna ansåg vara viktigast när de lär matematik 

var den didaktiska. Alla elever i studien kände sig socialt inkluderade och vad gäller den 

rumsliga inkluderingen spelade den inte någon större roll för dessa SUM-elever. Däremot 

visade elevuppfattningarna att de kände sig didaktiskt exkluderade i klassrummet och där 

hittades flera data som förvånade oss. Det första var att eleverna uppfattade att lärarna inte 

visade intresse för deras matematiska tänkande i klassrumssituationen. Det andra som 

förvånade oss var att eleverna ville ha samma material, det ville säga samma matematikbok, 

som sina klasskamrater. De här elevrösterna har betydelse för deras inlärning vilket är något 

vi speciallärare behöver tänka på. Om eleverna upplevt att läraren visat dem sitt intresse, gett 
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dem feedback på det arbete de gör och om eleverna fått arbeta med samma material som 

klasskamraterna tror vi att SUM- elever gärna hade velat vara kvar i klassrummet och känt sig 

didaktiskt inkluderade. 

Som ytterligare exempel på didaktisk exkludering lyfter eleverna att de inte hade tillgång till 

konkret material, arbetspassen var för långa och att de ville ha lugn och ro. Dessutom ville 

SUM-eleverna kommunicera matematik för att förstå den och att lärarens genomgångar var 

viktiga. Dessa elever behövde få stöttning i form av kommunikation, direkt feedback och feed 

forward. De flesta eleverna hävdade att det var tillsammans med specialläraren de kunde 

tänka och tala matematik utan att störa någon samt att hos specialläraren fick de språkligt stöd 

i form av kommunikativa stöttor vid rätt tillfälle (Sjöberg, 2006) och där hade de tillgång till 

praktiskt material. Resultatet visade oss att lärandet sker genom kommunikation och samspel 

med andra. 

 

I inledningen på det här arbetet skrev vi fram våra funderingar om hur elever upplever 

matematikundervisningen i klassrummet, om de känner sig inkluderade och hur det kändes att 

följa med specialläraren ut. Vi funderade mycket på avskiljning kontra gemenskap. Resultatet 

visade att de flesta eleverna upplevde att det var bra att följa med specialläraren ut ur 

klassrummet för att arbeta med matematiken i en mindre grupp. Sju av åtta elever uttryckte att 

det inte var något negativt med att lämna klassrummet, de kände sig inte udda eller 

exkluderade på grund av den rumsliga förflyttningen. Den här studien har inte gett oss belägg 

för det Persson (2008) och Haug (1998) skriver om att det specialpedagogiska stödet, i form 

av att specialläraren plockar ut eleverna, skulle ge eleverna en känsla av utanförskap och att 

vara exkluderade. Genom litteratur och genom denna studie har vi upplevt att begreppen 

inkludering och exkludering används felaktigt. Det handlar inte om att elever per automatik 

blir exkluderade bara för att de går ut från matematikklassrummet. Att den rumsliga 

inkluderingen ges mycket utrymme i teorin (Persson, 2012 & Nilholm, 2006;) men även i 

debatten på samhällsnivå och på skolorna är en förenklad diskussion enligt Persson (2012) 

och det bekräftas i denna studie. Debatten har fokuserat på den rumsliga inkluderingen medan 

eleverna i den här studien har lyft den didaktiska inkluderingen. För att elever ska känna sig 

didaktiskt inkluderade anser vi att matematiklärare och speciallärare måste samverka och att 

det bör finnas en samsyn i arbetslaget vad didaktisk inkludering innebär. I uppdraget som 

speciallärare i matematik ingår att analysera och delta i förebyggande insatser samt undanröja 

hinder i olika lärmiljöer (Svensk författningssamling, 2011:186) och studiens resultat stödjer 

ett sådant synsätt. Det är av största vikt att SUM-eleverna blir didaktiskt inkluderade i 



 

51 
 

matematikundervisningen, vilket kan ske både i och utanför klassrummet men det förutsätter 

samarbete mellan matematiklärare och speciallärare.  

  

En viktig slutsats som kan dras av studien är att begreppet inkludering är flerdimensionellt 

och komplext. Våra tankar runt begreppet inkludering ligger i linje med Sandbergs (2012) 

tredje sätt att se på inkludering, vilket är en demokratisk skola med en undervisning som är 

öppen för alla och erbjuder olika former av undervisning, stöd och hjälpmedel.  

 

6.2 Metoddiskussion 

För att kunna besvara forskningsfrågorna i den här studien har kvalitativ intervju som metod 

använts. Syftet i studien med att nå en fördjupad kunskap om inkludering och exkludering i 

matematikundervisning på mellanstadiet ur SUM-elevers perspektiv har med denna metod 

uppfyllts. Däremot har vi reflekterat över att resultatet kunde blivit fylligare om vi använt fler 

metoder och fler undersökningsgrupper (Johansson & Svedner, 2010). Från början hade vi i 

tankarna att börja vårt empiriinsamlande genom att låta SUM-eleverna skriva brev till oss som 

vi sedan kunde haft som underlag. Vi valde bort den metoden och satsade på kvalitativ 

intervju men nu när arbetet är i sin slutfas ångrar vi det bortvalet med tanke på en del elevers 

knapphändiga svar på några intervjufrågor. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med metoden intervju menar Hultén, Hultman och 

Eriksson (2007). Som intervjuare kan man anpassa och förtydliga de frågor som finns och ta 

hänsyn till ett bredare spektrum av svar än enkäter. I den här studien visade det sig vara bra 

med semistrukturerade intervjufrågor för att få svar på frågeställningarna. Tillförlitligheten 

ökade genom att både ha fasta frågor som styrde in eleverna i rätt tankebana men som följdes 

av följdfrågor för att öka förståelsen runt elevernas uppfattningar. Ytterligare en sak som 

bidrog till studiens tillförlitlighet var att intervjuguiden gjorde att intervjuerna utfördes på 

nästan samma sätt trots att vi var två intervjuare. Att vara två forskare i samma arbete har 

stärkt tillförlitligheten på så vis att vi har varit två personer som tolkat och analyserat empirin 

vilket minskat missuppfattningar. 

 

Ytterligare en fördel med metoden intervju är att man oftast får en djupare förståelse runt 

problemet och det är lättare att avläsa kroppsspråk och tonläge än om man hade valt enkäter 

som metod (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). När vi intervjuade eleverna kunde vi märka 
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om eleverna var osäkra i intervjusituationen genom att avläsa deras kroppspråk och blickar. 

Dessa elever svarade oftast kortfattat och där behövde vi sätta in fler följdfrågor. 

 

Nackdelarna är att det är tidskrävande och kostsamt med intervjuer då vi har fått ta ledigt från 

arbeten och köra till andra skolor (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Kvalitativa 

undersökningar är tids- och arbetskrävande då de ger mycket textmaterial att arbeta med efter 

en intervju (Patel & Davidsson, 2003). Att man får mycket textmaterial att bearbeta märkte vi 

av. Hade vi inte från början haft en strukturerad intervjuguide (Bilaga 1) hade bearbetningen 

varit betydligt svårare. Ytterligare en nackdel vi upptäckte var svårigheter med att få 

respondenterna att ge uttömmande svar. Flera elever var kortfattade och de eleverna fick fler 

följdfrågor. Vi har försökt analysera vad det beror på och tankarna landar runt att en del elever 

inte tänkt en del tankar innan vi ställde frågan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000), 

den osynliga maktbalansen (Gren, 2007) samt att en del av våra frågor var för abstrakta för 

några elever. Kanske eleverna hade kunnat beskriva olika situationer istället för att besvara 

för dem lösryckta frågor. Hur förberedd forskaren än är kan det uppstå problem vid 

datainsamlandet (Fangen & Sellerberg, 2011). Det kan vara svårt att få börja samla in data då 

skolor inte har tid och det kan vara svårt för respondenten att anpassa sig i intervjusituationen 

vilket lägger stort ansvar på forskaren. Intervjun är ett möte mellan två människor och 

kvalitén på det professionella samtalet påverkas av personkemi, humör och frågornas effekt 

på respondenterna (a.a.). En av oss kunde få tillträde snabbt på den ena skolan medan den 

andre av oss fick vänta lite. Detta gjorde att vi kom i ofas med varandra och fick senarelägga 

gemensam tid för bearbetning av empirin.  

 

6.3 Metodkritik 

Kvalitativ forskning har kritiserats för att resultaten och slutsatsernas giltighet är svåra att 

värdera och kritisera. Den största kritiken består i att kvalitativ forskning är knapphändigt 

redovisade (Lantz, 2007). Kritikerna menar att den är för subjektiv, det är svårt att 

generalisera och replikera den samt att det råder bristande transparens (Bryman, 2011). Med 

tanke på den kritik som finns vad gäller bristande transparens har vi genom hela studien tänkt 

på att leda in läsaren i alla vägval som gjorts och noggrant beskrivit hela processen från 

början till slut. 
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Är denna studies elevuppfattningar generella? Redan efter tre-fyra elever märkte vi att vi inte 

fick in fler variationer på elevsvaren men då studien är kvalitativ i sin art och endast omfattar 

åtta respondenter är studiens resultat svårt att generalisera. Däremot kan resultaten ses som en 

sanning här och nu.  

 

6.4 Framtidsperspektiv 

Det hade varit givande att forska på samma frågeställningar fast på en större urvalsgrupp och 

använda fler metoder för att öka tillförlitligheten. Det hade även varit intressant att undersöka 

klasskamraternas inställning till det specialpedagogiska stödet och om de tyckte att SUM-

eleverna var inkluderade.   

 

Tanken med studie var att få en fördjupad kunskap om inkludering och exkludering i 

matematikundervisningen ur SUM-elevers perspektiv på mellanstadiet. Utöver detta hittade vi 

i empirin ett annat resultat. Det handlar om att vi på vissa frågor kunde urskilja olika 

skolkulturer från elevsvaren på de två skolor vi gjorde intervjuerna på. En intressant fortsatt 

forskning hade varit att undersöka mer om skolkultur och hur den påverkar inlärning. 
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                                                                       Bilaga 1  
 

Intervjuguide för elevintervju 

Inledande frågor; 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken årskurs går du i? 

3. Har du bytt skola någon gång? 

4. Hur många vuxna är det i klassrummet när ni har matematik? 

5. Har ni en speciallärare på skolan? Har du träffat henne/honom? Är hon/han i 

klassrummet? Har du följt med henne/honom ut till ett grupprum någon gång? 

Inställning till matematik; 

 

1. Varför ska man i skolan ha ämnet matematik? 

2. Finns det någon nytta med matematiken? Vad kan man ha matematiken till? 

3. Berätta för mig vad som är roligast i matematiken? Vad gör ni då? Vart? 

4. När tycker du att matematiken inte är rolig? Vad innehåller lektionen då? 

5. När lär du dig matematik? (Räkna i boken? Lärargenomgång? I grupp?) Var lär du 

dig matematik bäst? (I klassrummet, grupprummet, andra ställen?). 

6. Har du tillgång till miniräknare, lathundar, klossar? 

Självbild; 

 

1. Är det viktigt att vara långt fram i boken? 

2. Hur jobbar du under en matematiklektion? Jobbar du hela tiden eller tar du pauser? 

Om du tar pauser; varför gör du det och vad gör du istället och hur länge pausar du? 

3. Hur vill du arbeta på matematiklektionerna; själv i boken/uppgiften eller i grupp? 

Tycker du att du är bra på matematik? 

Klassrumsklimat och bemötande: 

1. Frågar din lärare dig vad du kan eller hur du tänker när du löser uppgifter? 

2. Hur blir du bemött av dina klasskompisar? Är det okej att svara fel när du räcker 

upp handen? Skrattar någon då? 

3. Känner du arbetsro i klassrummet? (varför/varför inte?) 

Inkludering/exkludering; 

 

1. Har du någon gång fått gå ut ur klassrummet för att vara med i en liten grupp eller 

själv? 

2. Om ja; Hur kändes det? Varför fick du följa med? Vad gjorde ni då? 

3. Har du klasskompisar som följer med specialläraren ut på matematiklektionerna? 

4. Om ja; vad tycker du om det och varför tror du att de följer med? Vet du vad de gör? 

Hade du velat följa med? Varför? 
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                                                                                       Bilaga 2 

 XXXX 2013-04-22 

Hej! 

Jag heter Agneta Brolin och arbetar som speciallärare på XX-skolan i xxxx. 

Jag läser en fortbildning med inriktning mot matematik och som 

examensarbete ska jag tillsammans med en studiekamrat, Susanne 

Petersson, skriva en uppsats om elevers uppfattning om matematikämnet. 

För att genomföra denna undersökning kommer jag eller Susanne att 

intervjua några elever och banda dessa intervjuer. Allt som bandas 

kommer att behandlas konfidentiellt och alla medverkande kommer att 

avidentifieras. Intervjun kommer att genomföras i maj månad.  

Jag hoppas ert barn får tillåtelse att delta i undersökningen. Kontakta 

gärna mig eller Susanne om ni har några funderingar. Vår handledare är 

Helena Roos, Linnéuniversitetet. 

Mvh 

Agneta Brolin, skola 
E-postadress, telefonnummer 

 
Susanne Petersson, skola 

E-postadress, telefonnummer 
 

Helena Roos, universitetsadjunkt, Linnéuniversitet i Växjö, E-postadress. 

 

 
      Vi/jag godkänner att vårt barns medverkan i intervjun. 

 

      Vi/jag vill inte att vårt barn medverkar i intervjun. 

Barnets namn:______________________________ 

 

Målsmans underskrift:___________________________ 
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