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Inkludering av elever i 

matematiksvårigheter 

En intervjustudie med speciallärare och matematiklärare 

Linda Kling 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa hur matematiklärare och speciallärare skapar en inkluderande 

undervisning i matematik för elever i matematiksvårigheter i år 7-9 i enlighet med skolans 

styrdokument. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om inkludering, gynnsamma arbetssätt i 

matematikundervisningen och vanligt förekommande anpassningar för elever i matematiksvårigheter. 

Studien har en fenomenografisk ansats och kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med tre matematiklärare och fem speciallärare. Resultatet visar att matematiklärarnas och special-

lärarnas uppfattning om inkludering skiljer sig från hur inkludering beskrivs i styrdokumenten. Viktiga 

faktorer för att skapa en inkluderande undervisning för elever i matematiksvårigheter som lyftes fram 

var i enlighet med tidigare forskning: skolans organisation, samarbete mellan olika professioner och 

målinriktat lärande. Även i valet av arbetssätt för elever i svårigheter är tidigare forskning och infor-

manterna eniga om att problemlösning i grupp där elever kommunicerar matematik gynnar elever i 

matematiksvårigheter. Speciallärarna arbetar med konkret material eller med digitala hjälpmedel i 

högre utsträckning än vad matematiklärarna gör i sin undervisning, vilket enligt tidigare forskning 

visat sig gynnsamt för elever i matematiksvårigheter. 
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Inledning 

Den senaste internationella undersökningen PISA 2012, visar att Sveriges grundskolelever fortsätter 

den negativa trenden med försämrade resultat i matematik. Störst negativ förändring är det i gruppen 

elever med lägst resultat (Skolverket, 2013). I denna grupp återfinns elever i1 matematiksvårigheter. 

En förklaring till resultatet skulle kunna vara att undervisningen i matematik inte anpassas utifrån 

elevernas behov. Det är därför av intresse att undersöka hur undervisningen ser ut för elever i mate-

matiksvårigheter. Samtliga styrdokument för skolan förordar en inkluderande undervisning där elever i 

behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda i den ordinarie undervisningen. Enligt min 

erfarenhet som matematiklärare är dock en vanlig stödåtgärd för elever i matematiksvårigheter en-till-

en undervisning eller undervisning i mindre grupp av speciallärare. Därför vill jag undersöka hur 

skolor arbetar för att skapa en undervisning för eleverna som ligger i linje med styrdokumenten, en in-

kluderande undervisning i matematik. 

Syfte 

Att undersöka hur speciallärare och matematiklärare beskriver att de skapar en inkluderande 

undervisning i matematik för elever i matematiksvårigheter. 

Frågeställningar 

 

 Hur definierar matematiklärare och speciallärare begreppet inkludering i 

matematikundervisningen? 

 Vilka fördelar och nackdelar beskriver matematiklärare och speciallärare att de upplever med 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd i matematik? 

 Hur beskriver matematiklärare och speciallärare att de skapar en inkluderande undervisning 

för elever i matematiksvårigheter? 

 Vilka metoder och hjälpmedel använder matematiklärare och speciallärare för elever i 

matematiksvårigheter? 

                                                      
1 Begreppet elever i matematiksvårigheter används då jag har ett relationellt synsätt på elevers 

svårigheter. Det finns många orsaker till varför en elev får svårigheter i matematik och flertalet beror ej 

på tillkortakommanden hos eleven. 
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Skolans styrdokument 

I grundskolan ska eleverna få en likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går i. Målet är att alla 

elever ska uppnå samma mål. Hur utbildningen utformas och genomförs kan däremot ske på olika sätt 

då eleverna har olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011; SFS 2010:800). Skolan ska även 

skapa en god miljö för eleverna där de får vara del av en social gemenskap och utveckla både sin själv-

känsla och sina kunskaper (Skolverket, 2011). 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som riskerar att inte nå de uppsatta målen (Skolverket, 

2011) och för dessa elever ska ett åtgärdsprogram upprättas i samarbete mellan skolan, vårdnads-

havare och elev. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov eleven har och vilka åtgärder skolan 

planerar för eleven. Rektor beslutar om det finns ett behov av särskilt stöd för eleven. Stödet ska i 

första hand ges inom den ordinarie undervisningen men kan om det finns särskilda skäl ges 

individuellt eller i mindre grupp (SFS 2010:800). 

Inkludering 

1994 skrev Sverige tillsammans med flera andra FN-länder på UNESCOs deklaration om alla elevers 

rätt till utbildning oavsett vilka svårigheter och funktionshinder eleverna har. Deklarationen heter 

Salamancadeklarationen och fastslår att det är eleven som ska sättas i fokus och att det är skolans 

ansvar att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Elever med behov av stöd ska inkluderas i 

den ordinarie undervisningen och bör inte sättas i enskilda klasser eller grupper på grund av sina 

svårigheter eller funktionshinder. Genom att inkludera alla elever skapas en skolmiljö där olikheter 

bejakas och där alla elever får en ökad förståelse för den heterogenitet som finns i samhället (Svenska 

Unescorådet, 2006).  

Inkludering ställer höga krav på lärarna. Läraren måste planera och anpassa sin undervisning så att den 

möter alla elever oavsett deras förutsättningar på rätt nivå (Nilholm, 2006). Inkludering av elever i 

behov av stöd är resurskrävande (Engström, 2000; Myklebust, 2007) och lärarna behöver i sin tur stöd 

för att kunna anpassa undervisningen till alla elevers olika behov (Engström, 2000). Matematiklärare 

som har resurser och stöd från skolledningen är mer positiva till inkludering än andra. De matematik-

lärarna anpassar även undervisningen till elevernas behov i högre grad än andra lärare (DeSimon & 

Parmar, 2006). 

Ruijs och Peetsam (2009) påtalar att när Salamancadeklarationen infördes var det inte på vetenskaplig 

grund utan på ideologiska grunder. Nu i efterhand har Ruijs och Peetsma i sin metaanalys av forskning 

kring inkludering visat att inkludering har haft en neutral eller positiv effekt på kunskapsutvecklingen 

hos elever med särskilda behov.  

Myklebust (2007) jämförde hur elever i behov av stöd presterade i specialklasser eller i ordinarie 

klasser. Resultatet visade att eleverna som undervisades i vanliga klasser presterade bättre än de som 
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undervisades i specialklasser. Ett förslag till förklaring enligt Myklebust är att elever i behov av stöd 

presterar bäst då de jämför sig med vanliga elever i klassen. 

Begreppet inkludering har fått ett stort internationellt genomslag tack vare Salamancadeklarationen 

och är ett vanligt förekommande begrepp med positiv klang inom skolan och i samhällsdebatten 

(Nilholm, 2006). Haug (2003) anser att det kan vara svårt att skilja på inkluderingsbegreppet och 

demokratibegreppet. Den inkluderande skolan är en skola där alla barn har en plats, ingen elev 

exkluderas och alla elever upplever sig som en naturlig del av skolan. En inkluderande skola vilar på 

demokratiska värderingar där delaktighet värderas högt.  

Asp-Onsjö (2006) har skapat en modell för hur man kan förstå inkluderingsbegreppet. Modellen kan 

användas för analys av hur väl elever i praktiken är inkluderade i sin verksamhet. Inkluderings-

begreppet delas upp i tre olika aspekter: didaktisk, rumslig och social inkludering. Didaktisk inkluder-

ing betyder att undervisningen anpassas efter elevens behov. Rumslig inkludering innebär att eleven 

får sin undervisning i en vanlig klass och om eleven har kamrater i gruppen är eleven även socialt 

inkluderad. Hur inkludering ser ut för en viss elev kan variera. Vissa elever är socialt och rumsligt 

inkluderade. De har vänner och går i en vanlig klass men får ingen anpassning didaktiskt. För andra 

elever är inkluderingen didaktisk och rumslig men de har inga vänner i sin klass. För att en elev ska 

vara helt inkluderad bör inkluderingen omfatta alla tre aspekterna.  

Ibland har debatten tytt på farhågor för att inkludering skulle ha en negativ effekt på normalprester-

ande elever. Denna farhåga finns det inte stöd för i den forskning som bedrivits kring inkluderande 

undervisning (Ruijs & Peetsma, 2009; Zhang & Xin, 2012). Tvärtom fann Cole, Waldron och Majd 

(2004) att inkluderande undervisning i läsning och matematik hade en stor positiv effekt på kunskaps-

utvecklingen för normalpresterande elever. 

I en metaanalys av forskning kring elever i behov av stöd i matematik fann Zhang och Xin (2012) att 

inkluderande undervisning av elever i matematiksvårigheter hade högre positiv påverkan än undervis-

ning i en specialpedagogisk kontext. DeSimone och Parmar (2006) har undersökt vilka uppfattningar, 

förutsättningar och kunskaper matematiklärare i USA har om inkludering av elever med inlärnings-

svårigheter. Mindre än hälften av lärarna i studien svarade att inkluderande undervisning i matematik 

är gynnsamt för elever med inlärningssvårigheter. Samtidigt beskrev ingen av lärarna i studien att de 

arbetade med de metoder och arbetssätt som enligt annan forskningen visat sig vara gynnsam för 

elever i matematiksvårigheter. Matematiklärarna beskrev att de saknade utbildning i hur de kan 

inkludera elever i matematiksvårigheter.  

Matematikundervisning 

Matematikundervisningen ska i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2011) utveckla fem matematiska 

förmågor hos eleven. De matematiska förmågorna är: begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangs-

förmåga, problemlösningsförmåga samt kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011). Den svenska 

matematikundervisningen har dominerats av individuellt arbete i läromedel. I planeringen av under-

visningen har lärarna ofta utgått från läromedlet snarare än läroplanen och undervisningen har varit 

inriktad på metoder och begrepp (Skolverket, 2012).  
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Eleverna behöver få en djupare förståelse i matematik och inte enbart memorera metoder och talfakta. 

När eleverna har en konceptuell förståelse blir de tryggare och mer flexibla i sitt matematikarbete 

(Boyd & Bagerhuff, 2009; Dowker, 2005; Hudson & Miller, 2006). För att utveckla elevernas mate-

matiska förmåga bör undervisning i matematik vara varierad och innehålla både enskilt arbete och 

grupparbete. Elever behöver både få färdighetsträning, öva på problemlösning och matematiska 

resonemang (Engström, 2003). 

När eleverna börjar skolan har de olika förkunskaper i matematik. Spridningen på elevernas kunskaper 

tenderar att öka ju längre tid eleverna går i skolan. I en och samma klass kan kunskapsnivåerna variera 

upp till 7 år i matematik mellan eleverna (Dowker, 2005). Ett sätt att bemöta denna stora spännvidd av 

kunskaper hos eleverna har varit att nivågruppera undervisningen i matematik. Syftet med att nivå-

gruppera eleverna är vanligen att minska spridningen av elevernas kunskaper i gruppen och därmed 

bättre anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar (Dowker, 2005). Enligt tidigare läroplaner 

i matematik undervisades elever på högstadiet på två olika nivåer, särskild och allmän kurs i mate-

matik. I samband med att Lpo- 94 infördes försvann särskild och allmän kurs i matematik. Många 

skolor fortsatte dock även efter det att den nya läroplanen införts att nivågruppera matematikunder-

visningen (Engström, 2003). En nackdel med arbeta nivågrupperat kan vara att läraren inte differen-

tierar undervisningen utan förväntar sig att hela gruppen lär på samma sätt och samma gång. En annan 

nackdel med nivågrupperingarna är att de stigmatiserar eleverna i den lägsta nivån som misslyckade 

eller dåliga i matematik (Dowker, 2005).  

Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter är ett komplext och mångfacetterat begrepp. Begreppet har tvärvetenskaplig 

bakgrund och är ett ganska ungt forskningsområde i jämförelse med lässvårigheter och dyslexi 

(Gersten, Clark & Mazzocco, 2009b). Att det finns elever som har särskilt svårt att lära matematik står 

dock klart (Ahlberg, 2001; Dowker, 2005; Engström, 2000; Engström & Magne, 2006; Lundberg & 

Sterner, 2009 ). Det pågår en debatt om det finns olika kategorier av matematiksvårigheter och hur de i 

så fall ska benämnas. Är det meningsfullt att diagnosticera elever med diagnosen dyskalkyli (Ahlberg, 

2001; Dowker, 2005; Gersten et al., 2009b; Lundberg & Sterner, 2009)? Dowker (2005) och Engström 

(2000) ställer sig kritiska till begreppet specifika matematiksvårigheter. De anser att matematiksvårig-

heter istället bör ses som en del av den naturliga variationen av matematiska förmågor bland män-

niskor. Att specificera vad som menas med matematiksvårigheter är svårt och i forskningslitteraturen 

har det använts olika begrepp som till exempel alkalkyli, dyskalkyli, pseudodyskalkyli, specifika 

matematiksvårigheter, matematiksvårigheter eller matematiska inlärningssvårigheter (Gersten et al., 

2009b). Oavsett vilken etikett vi sätter på elevens svårighet i matematik finns det inget som tyder på 

att olika diagnoser innebär att elever behöver undervisas på olika sätt (Engström, 2000, 2003). Därför 

har jag valt att använda begreppet matematiksvårigheter i denna studie. 
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Specialundervisning i matematik 

Undervisning i mindre grupp och att få stöd integrerat i den ordinarie klassen är det vanligast före-

kommande specialpedagogiska stödet (Giota & Lundborg, 2007). Att få stöd i mindre grupp kan vara 

effektivt för vissa elever men det är viktigt att de samtidigt tillhör ett sammanhang (Engström, 2003). 

Den vanligaste åtgärden för elever i matematiksvårigheter är att de helt enkelt får träna mer på de 

moment där de inte når kursplanens mål. Eleverna får alltså öva mer på samma typ av uppgifter som 

de inte klarat (Ahlberg, 2001; Linnanmäki, 2003) och de får arbeta med små steg i taget (Magne, 

2003). Åtgärden kan leda till sänkt självförtroende i matematik hos eleverna och de upplever att de 

inte duger (Linnanmäki, 2003). Att göra mer av samma sak på samma sätt är ofta inte ett framgångs-

rikt arbetssätt för elever i matematiksvårigheter enligt Ahlberg (2001). Eleverna bör istället få möjlig-

het att lära matematik på ett annat sätt, genom att möta matematik i olika sammanhang och utveckla 

alla förmågorna i matematik. Magne (2003) ställer frågan om det finns något som kan kallas special-

undervisning i matematik. Enligt Magne (2003) är det för det mesta ingen skillnad på vanlig mate-

matikundervisning och den undervisning som elever i matematiksvårigheter får. 

Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy och Flojo (2009a) har gjort en metaanalys av interventions-

studier för elever i matematiksvårigheter. Den typ av intervention som gav högst effekt i metaanalysen 

var tydliga instruktioner. Det innebar att läraren tydligt gick igenom en matematisk modell och att 

eleverna fick öva på liknande uppgifter efter samma modell. Ofta användes interventionen i kombina-

tion med konkret/visuellt material eller att eleverna verbaliserade matematiken.  

Att få undervisning i mindre grupp på matematiklektionerna behöver inte nödvändigtvis betyda att 

eleven har särskilda svårigheter i matematik. Enligt Giota och Lundborg (2007) får elever med socio-

emotionella problem ofta specialundervisning då de stör arbetsron i klassrummet. Istället för att hitta 

en lösning för de här eleverna i det ordinarie klassrummet lyfts de alltså ut till undervisning i mindre 

grupp.  

Samarbete mellan professioner 

Personal med specialpedagogisk kompetens är av stor betydelse för elever med särskilda behov. 

Speciallärarna och specialpedagogerna ansvarar för att kartlägga elevernas svårigheter och styrkor 

samt att rekommendera anpassningar till undervisande lärare (Boyd & Bargerhuff, 2009). Men många 

lärare förväntar sig också att specialpedagogerna ska arbeta direkt med elever i behov av stöd. Tanken 

bakom professionen specialpedagoger är att de har en handledande funktion till lärarna kring frågor 

som rör elever i behov av stöd. Handledning av en specialpedagog har i studier visat sig kunna stärka 

lärarna i sin roll (Ahlberg, 2001). 

Utmärkande för skolor som arbetar inkluderande är att det finns ett gott samarbete mellan olika yrkes-

grupper i skolan (Ahlberg, 2001; Heimdahl Mattson, 2001, 2006). Det innebär att all personal tar ett 

kollegialt ansvar för alla elever (Ahlberg, 20001; Haug, 2003). Inkluderande skolor har en positiv 

inställning till att lösa pedagogiska problem och anpassar sina lösningar efter eleven i samråd med 

elever och föräldrar. För att skapa ett inkluderande arbetssätt krävs det att det finns fungerande arbets-
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lag av lärare och att de får handledning av specialpedagoger (Ahlberg, 2001; Heimdahl Mattson, 

2006). Matematiklärarna i DeSimone och Parmars (2006) studie betonade vikten av ett gott samarbete 

med specialpedagogisk personal och andra matematiklärare för att skapa en inkluderande undervisning 

i matematik. Lärarna värderade samarbetet med specialpedagogisk personal som en viktigare faktor i 

arbetet med elever i matematiksvårigheter än att använda konkret material, datorprogram eller andra 

hjälpmedel i sin undervisning.  

Undervisning av elever i 

matematiksvårigheter 

Probleminriktat kommunikativt arbetssätt 

Språk och kommunikation har en stor betydelse vid matematikinlärning. Eleverna måste koppla ihop 

matematikens abstrakta symbolspråk med sitt eget språk för att få en djupare förståelse av matematik 

(Ahlberg, 2001). När eleven beskriver, sätter ord på sina tankar och resonemang i matematik förankras 

de matematiska kunskaperna och förståelsen blir djupare hos elever med inlärningssvårigheter 

(Gersten et al., 2009a; Samuelsson & Lawrot, 2009). Trots att studier visar att ett kommunikativt 

arbetssätt är framgångsrikt för elever i matematiksvårigheter är det enligt Gersten et al. (2009a) 

ovanligt att specialpedagogisk personal uppmuntrar eleverna att verbalisera matematiken.  

På senare år har flera studier gjorts kring ett problembaserat arbetssätt i matematik (Ahlberg, 1996; 

Boaler, 1998, 2006). Ahlberg (1996, 2001) beskriver ett arbetssätt med problemlösning där eleverna 

först får arbeta med problemet individuellt för att sen diskutera lösningen i par och till sist redovisa 

problemet i helklass. Lektionen avslutas med en helklassdiskussion där olika lösningar av problemet 

lyfts. Samtliga elevers resultat i problemlösning förbättrades genom att arbeta med problemlösning på 

detta sätt och den grupp som gynnades mest var de lågpresterande eleverna (Ahlberg, 1996). Elever 

som arbetat med problemuppgifter i matematik får en djupare och mer flexibel förståelse för mate-

matik (Boaler, 1998, 2006). Eleverna som arbetat med problemlösning kunde lättare applicera sina 

kunskaper till nya situationer än de elever som undervisats traditionellt i matematik med lärarledda 

genomgångar och enskilt arbete i läroboken. Eleverna som arbetade mer traditionellt med läromedel 

såg matematik som en uppsättning metoder och regler som måste memoreras. Eleverna tyckte inte att 

de kunde använda skolmatematiken i verkligheten och upplevde matematiklektionerna som enformiga 

och tråkiga. Eleverna som arbetade med problemlösning däremot såg till större del att de kunde få 

användning av sina kunskaper utanför skolan och hade en positivare attityd till matematik (Boaler 

1998, 2006). 

Gruppen 

Att arbeta tillsammans gynnar lärandet mer än att arbeta enskilt. Lärandet gynnas framförallt om 

elever får arbeta i heterogena grupper där eleverna befinner sig på lite olika nivåer men att avståndet 

mellan eleverna inte är alltför stort (Hattie, 2013). Även elevernas motivation till matematik ökar om 

de arbetar i grupp (Dowker, 2005). Genom att arbeta i grupp kan elever med dåligt självförtroende i 

matematik stärka sin tilltro till sin förmåga. Då eleverna får möjlighet att pröva sina resonemang på 
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kamraterna i gruppen (Ahlberg, 2001). En risk med grupparbeten kan vara att de duktiga eleverna tar 

över och att de lågpresterande eleverna inte få något utrymme i gruppen (Dowker, 2005). 

Boaler (2006) har studerat hur lärare kan skapa heterogena grupper där varje elev har en bestämd roll i 

gruppen. Samtliga roller var specifika och viktiga för att arbetet i gruppen skulle fungera. Kvalitén på 

gruppernas diskussioner bedömdes genom grupprov. En elev valdes ut att representera gruppen och 

svara på en uppgift. Om eleven inte kunde svara på uppgiften fick gruppen tillsammans hjälpa eleven. 

Läraren återkom sen till gruppen och samma elev fick då besvara frågan. Hela gruppen blev genom 

arbetssättet ansvariga för varandras lärande. Boaler (2006) fann att eleverna som arbetat på detta sätt 

hade god måluppfyllelse i matematik. Eleverna lärde sig även demokratiska värderingar som att 

respektera varandras resonemang och förstod att de berikar varandra.  

Forskningslitteraturen har inte entydiga resultat när det gäller frågan om elever i matematiksvårigheter 

gynnas av att arbeta i grupp. Gersten et al. (2009a) fann i sin metaanalys att elever i matematiksvårig-

heter inte lär av sina klasskamrater lika effektivt som elever med svårigheter i andra ämnen gör. En 

förklaring till resultatet skulle kunna vara att spridningen på elevernas kunskaper är så stor att de inte 

kan ta till sig klasskamraternas förklaringar. Metastudien visade att det ofta gav större effekt om elever 

i matematiksvårigheter får hjälp av en äldre elev eller en vuxen i sitt matematikarbete. 

Formativt arbetssätt 

Formativ bedömning är en framåtsyftande bedömning som ska hjälpa eleven att utvecklas inom ett 

skolämne (Sadler, 1989) till skillnad från en summativ bedömning som summerar elevens kunskaper 

vid ett visst tillfälle. Vid ett formativt arbetssätt synliggör lärarna elevernas kunskaper och behov 

(Black & William, 2010). När läraren vet på vilken nivå eleverna befinner sig sätter läraren upp nya 

mål och utformar undervisningen därefter (Hattie, 2013). Vid formativ bedömning ger läraren även 

återkoppling till eleven när det gäller vilka mål eleven uppnått och hur eleven ska arbeta för att uppnå 

nya mål (Black & William, 2010; Hattie, 2013; Sadler, 1989). Det är viktigt att återkopplingen är så 

tydlig att eleven förstår det nya målet och hur eleven ska arbeta för att nå det (Hattie, 2013; Sadler, 

1989). Att arbeta målrelaterat är en viktig förutsättning för att kunna skapa en välanpassad under-

visning för elever i matematiksvårigheter (Hudson & Miller, 2006). För att arbeta målinriktat måste 

läraren hela tiden veta var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling i förhållande till målen 

(Hudson & Miller, 2006; Hattie, 2013). En annan process som ständigt måste pågå är en återkom-

mande utvärdering av undervisningen. Läraren måste reflektera över om undervisningen skapar 

förutsättningar för eleverna att nå målen (Hattie, 2013). 

Även Gersten et al. (2009a) fann i sin metaanalys av matematikinterventioner att feedback har en 

positiv effekt för elevernas lärande. I metaanalysen visade det sig att feedback i form av beröm kopplat 

till arbetsinsats gav en större positiv påverkan på eleverna än återkoppling mot kunskapsmålen. 

Tilltro till sin förmåga 

Matematikämnet har en hög status i samhället och misslyckanden i matematik leder ofta till att elever 

får en negativ självbild (Magne, 1998). Det finns elever som upplever hög stress, ängslan och andra 

oroskänslor kopplat till matematikämnet. De negativa känslorna är vanligare bland elever som har 

matematiksvårigheter (Magne, 1998) och förekommer oftare i tonåren än bland yngre elever (Dowker, 

2005). För att elever med en negativ självbild i matematik ska bygga upp en tillit till sin förmåga krävs 
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att lärare visar tilltro till att eleverna har förmåga och förutsättningar för att utvecklas i matematik 

(Samuelsson & Lawrot, 2009). 

I skolinspektionens granskning av stöd och stimulans i skolan framkom att lärarna ofta sänker kraven 

för elever med svårigheter (Skolinspektionen, 2014). Att ständigt ha låga förväntningar på en elev kan 

bidra till att elevens låga resultat permanentas (Skolinspektionen, 2014). För att bryta den negativa 

spiralen med misslyckande och försämrad tilltro till sin förmåga bör läraren arbeta formativt och sätta 

höga och rimliga förväntningar på eleverna (Hattie, 2013). Elever som haft dåligt självförtroende i 

matematik har i efterhand beskrivit vad som hjälpte dem att återfå tilltron till sin förmåga. De faktorer 

som eleverna lyfte fram var att få genomgångar av en lärare på rätt nivå samt att arbeta i sin egen takt 

och få arbetsro (Samuelsson & Lawrot, 2009). 

Hjälpmedel och anpassningar för elever i 

matematiksvårigheter 

Från konkret till abstrakt 

För elever i matematiksvårigheter är det särskilt viktigt att utgå från konkret material för att sen övergå 

till allt mer abstrakta representationsformer i matematik (Hudson & Miller, 2006; Lundberg & Sterner, 

2009). Även Gersten et al. (2009a) fann att konkret och visuellt material i kombination med att 

verbalisera matematiken har en positiv effekt för elever i matematiksvårigheter. 

Det har stora fördelar om elevens arbete i matematik genomgår följande fyra faser: laborativt, 

representativt, abstrakt och återkopplande (Hudson & Miller, 2006; Lundberg & Sterner, 2009). I den 

laborativa fasen ska matematiska begrepp och metoder konkretiseras. Eleven ska både kunna se och ta 

på materialet för att få en flerdimensionell upplevelse och minne av begreppet eller metoden. När 

eleven kan beskriva begreppet eller metoden med egna ord läggs det laborativa materialet bort och den 

representativa fasen inleds. Eleven får nu beskriva begreppet eller fenomenet med bilder samt 

komplettera med verbala resonemang. I nästa fas, den abstrakta fasen använder eleven enbart det 

matematiska symbolspråket för att beskriva begreppet/metoden. I den sista fasen, återkopplingsfasen 

hjälper läraren eleven att se kopplingar mellan de nyfunna matematikkunskaperna och tidigare 

kunskaper (Hudson & Miller, 2006; Lundberg & Sterner, 2009). 

Anpassningar 

För elever i matematiksvårigheter som ligger flera år efter sina klasskamrater behöver läraren sålla i 

undervisningsmaterialet. När läraren väljer ut vad eleven ska arbeta med är det viktigt att läraren 

identifierar och prioriterar vilka matematiska kompetenser som är speciellt viktiga för elevens utveckl-

ing i matematik (Hudson & Miller, 2006). En anpassning skulle kunna vara att elever som har svårig-

heter med att lära sig algoritmer kan få använda miniräknare istället (Magne, 2003).  

Lärare som har lång erfarenhet av matematikundervisning beskriver att de känner sig tryggare när det 

gäller att anpassa undervisningen utifrån eleverna än lärare med mindre erfarenhet (DeSimone & 

Parmar, 2006). 

I Skolinspektionens rapport ”Granskning och stöd i skolan” (Skolinspektionen, 2014) framkom att 

lärarna i grundskolan ofta har svårt att anpassa undervisningen utifrån alla elever i klassrummet. 

Undervisningen riktas lätt mot den största gruppen i klassen och både de med särskild fallenhet eller 

med särskilda svårigheter riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Bristen på anpassning kan leda 
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till att elever med svårigheter och elever med fallenhet blir omotiverade och tappar intresset för 

skolarbete (Skolinspektionen, 2014). 

Digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel som till exempel datorprogram och appar till lärplattor samt mobiltelefoner har 

ökat kraftigt under de senaste åren. Att arbeta med digitala hjälpmedel kan vara motivationshöjande 

och effektivt för svagpresenterande elever i matematik (Samuelsson, 2006). Flera studier har visat att 

lärare som har tillgång till digitala verktyg använder dem i mycket liten utsträckning eller inte alls 

(Bohlin & Kullberg, 2012; De Simon & Parmar, 2006; Samuelsson, 2006). När datorprogram används 

i matematikundervisningen är det främst för att öva matematiska metoder (Samuelsson, 2006). 

Metod 

Forskningsansats 

Studien är en kvalitativ studie med fenomenografisk metodansats. Fenomenografin söker inte svar i 

form av vad som är sant eller falskt utan hur fenomen i informanternas verklighet uppfattas och 

beskrivs av olika individer (Dahlgren & Johansson, 2011; Kroksmark, 2007; Larsson, 1986). 

Fenomenet som studeras i denna studie är hur elever i matematiksvårigheter inkluderas i undervis-

ningen. Metodansatsen har sin utgångspunkt i att människor är olika och därmed uppfattar samma 

fenomen i sin omgivning på olika sätt. En persons uppfattningar om ett fenomen baseras på personens 

erfarenheter av fenomenet. Uppfattningarna är oreflekterade och skiljer sig ofta kvalitativt åt mellan 

olika personer (Dahlgren & Johansson, 2011; Kroksmark, 2007; Larsson, 1986). Vid fenomeno-

grafiska studier söker forskaren urskilja variationen av uppfattningar kring fenomenet snarare än att 

söka efter likheter (Dahlgren & Johansson, 2011). Det är inte en verklighetsskildring som söks av 

forskaren utan en beskrivning av informantens subjektiva uppfattning av verkligheten (Larsson, 1986; 

Kroksmark, 2007). 

Urval 

Då syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger/speciallärare och matematiklärare i år 7-

9 beskriver att de arbetar inkluderande med elever i matematiksvårigheter skickades förfrågningar 

(Bilaga 1) om intervjuer via epost till 10 högstadieskolor i Stockholmsområdet. Förfrågningar e-

postades dels till rektorer, en kontaktperson för ett nätverk kring inkludering i Stockholm stad samt 

kollegor och bekanta i mitt kontaktnät som arbetar på olika skolor. Det visade sig att ingen av skolorna 

arbetar uteslutande inkluderande i matematik. De flesta skolorna arbetar till viss del inkluderande med 

elever i matematiksvårigheter men undervisar även elever i svårigheter enskilt eller i mindre grupp. I 

urvalet prioriterades de skolor som uttalade att de strävade efter att arbeta inkluderande med elever i 

matematiksvårigheter. Totalt intervjuades fem specialpedagoger/speciallärare och tre matematiklärare 

vid fem olika grundskolor. Utgångspunkten var att intervjua en specialpedagog/speciallärare och en 

matematiklärare per skola. Tyvärr hade inte matematiklärarna möjlighet att avsätta tid för intervjuer på 

två av skolorna med påföljd att enbart specialpedagoger/speciallärare intervjuerades. Alla personer 

som intervjuats arbetar på skolor i Stockholmsområdet men i tre olika kommuner. I urvalet 
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eftersträvades en hög grad av variation av skolor, exempelvis finns det sociokulturella skillnader i 

elevrekryteringen mellan skolorna. Två av skolorna är belägna i innerstadsområden och tre skolor i 

ytterstadsområden. En av skolorna är en friskola medan de övriga är kommunala skolor. 

Två av de tre intervjuade matematiklärarna är legitimerad lärare i matematik för år 7-9. Den tredje 

matematikläraren är utbildad civilingenjör i kemi. Lärarna har arbetat som matematiklärare i 10 -17 år. 

Fyra av de fem intervjuade specialpedagogerna/speciallärarna har specialpedagogexamen eller special-

lärarexamen i matematik. Den femte personen har arbetat som matematiklärare i 40 år och vidare-

utbildat sig genom att gå olika kurser i specialpedagogik men har ingen formell examen. De har 5-9 

års erfarenhet av att arbeta som speciallärare och specialpedagoger. Fyra av de fem intervjuade 

specialpedagogerna/speciallärarna arbetar som speciallärare och jag kommer därför referera till alla 

fem som speciallärare.  

Datainsamling och genomförande 

För att belysa matematiklärares och speciallärares beskrivningar av inkludering i matematikunder-

visningen valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. Fokus för 

intervjun är att belysa forskningsfrågan ur den intervjuades synvinkel. Det är informantens uppfatt-

ningar som är i centrum med syftet att tydliggöra det som intervjupersonerna upplever som relevant 

och viktigt (Kvale & Brinkmann, 2011; Bryman, 2009; Trost, 2010). En semistrukturerad intervju 

liknar ett vanligt samtal men har ett bestämt syfte. Den följer inte ett fast frågeformulär, men vid 

intervjun används en intervjuguide med teman och förslag på frågor som ställs till informanten (Kvale 

& Brinkmann, 2011; Trost, 2010). En intervjuguide (Bilaga 2) utformades utifrån studiens fråge-

ställningar (Bell, 2007; Bryman, 2009; Kvale & Brinkman, 2011; Trost, 2010). Frågorna i intervju-

guiden är öppna och ger möjlighet att ställa följdfrågor. En pilotintervju genomfördes med en 

matematiklärare för att pröva om frågorna gav svar på studiens syfte och för att öva på konsten att 

intervjua (Bell, 2007; Trost, 2010). Därefter reviderades intervjuguiden. 

Intervjutillfället ska vara så avslappnat att den intervjuade ska uppleva det som ett samtal. Intervjuaren 

styr medvetet frågorna för att få en så rik belysning av informantens svar som möjligt genom att lyssna 

aktivt, visa intresse och följa upp svaren med följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2011; Trost, 2010). 

För att kunna fokusera på intervjun och intervjupersonens svar spelades intervjuerna in med hjälp av 

mobiltelefonen (Bell, 2007). Informanterna fick bestämma tid och plats för intervjutillfällena. Det är 

viktigt att de intervjuade personerna känner sig trygga i miljön och att intervjun genomförs ostört 

(Trost, 2010). Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser i deras arbetsrum eller 

i konferensrum. Varje intervju tog 45-60 minuter att genomföra förutom en av intervjuerna där 

informanten endast hade möjlighet att avsätta en halvtimme för intervjun. 

Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades vilket resulterade i ca 70 sidor text. De transkriberade intervjuerna 

analyserades enligt en fenomenografisk analysmodell. Först lästes de transkriberade intervjuerna 

upprepade gånger för att bekanta sig med materialet. Sedan klipptes betydelsefulla och utmärkande 

stycken ut ur intervjuerna. Passagerna valdes utifrån hur väl de speglade intervjupersonernas beskriv-

ningar av de studerade fenomenen. I det tredje steget jämfördes de utklippta styckena för att finna 

likheter och skillnader. För att kunna beskriva en variation bör forskaren även leta efter likheter. 
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Styckena grupperades och kategoriserades utifrån frågeställningarna (Dahlgren & Johansson, 2011; 

Kroksmark, 2007). 

Etiska aspekter 

Studien har följt Vetenskapsrådets etiska principer för forskning inom samhällsvetenskap och 

humaniora (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna består av fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien informeras om studiens syfte samt hur uppgifterna 

de lämnar kommer att användas. Informanternas deltagande i studien är frivillig; de lämnar sitt sam-

tycke till att delta i studien och har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill enligt samtyckeskravet. 

Samtliga deltagare anonymiseras så att de inte går att härleda via namn eller arbetsplats i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Deltagarna informerades om hur det insamlade materialet skulle användas. Det 

empiriska materialet kommer enbart att användas för denna uppsats och det kommer inte att spridas 

vidare (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om de fyra olika etiska kraven för forskning 

vid intervjutillfället. Samtliga deltagare har samtyckt till att delta och ingen har under intervjun eller i 

efterhand velat avbryta sitt deltagande. De intervjuade speciallärarna och matematiklärarna har i upp-

satsen anonymiserats så att varken deras eller skolornas namn går att härleda. Det empiriska materialet 

som insamlats i denna studie kommer att förstöras efter det att uppsatsen blivit godkänd. 

Resultat 

Inkludering är ett mångfacetterat begrepp 

Samtliga intervjuade har erfarenhet av att arbeta inkluderande med elever i matematiksvårigheter. 

Enligt matematiklärarna innebär inkludering att elever i behov av särskilt stöd i matematik undervisas 

i helklass och ska i den ordinarie undervisningen få anpassningar utifrån sina behov. Två av 

matematiklärarna beskriver att begreppet inkludering även innebär att elever vid behov kan få 

undervisning utanför klassen under en kortare period. När eleven får undervisningen i mindre grupp 

ska eleven vara medveten om att den har kvar sin plats i den ordinarie gruppen och kommer att åter-

vända dit. 

Alla elever har samma rätt till sin plats i klassrummet. Även om eleven ibland är hos specialläraren så 

finns elevens plats kvar i klassrummet och eleven kan komma tillbaks. (Lärare 2) 

En av matematiklärarna beskriver inkludering ur ett demokratiskt perspektiv. Enligt informanten är 

inkludering inte enbart en fråga för skolan och var en elev ska få sin undervisning. Inkludering handlar 

om att ge eleverna kunskaper så att de blir fullvärdiga samhällsmedborgare. 

En individ ska kunna känna sig inkluderad i samhällslivet oavsett om det är i eller utanför skolan. 

Man måste ha kunskaper så att man kan bli en del av samhället. (Lärare 1) 

Även speciallärarna beskriver inkludering utifrån att alla elever oavsett förmåga finns i samma 

sammanhang och att eleverna i det sammanhanget är delaktig efter sina förutsättningar. 

Elever lär på olika sätt och har olika behov, vilket ibland gör att man måste hitta andra sätt att 

undervisa för vissa elever och jag tycker att även det är inkludering. (Speciallärare 5) 
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Flera av speciallärarna påpekar att inkludering är ett komplext begrepp och lyfter att det finns olika 

aspekter av inkludering: 

 Rumslig inkludering - eleven tillhör en viss undervisningsgrupp.  

 Didaktisk inkludering - eleven kan följa undervisningen på sin nivå.  

 Social inkludering - eleven upplever att den är en naturlig del av gruppen, har vänner och 

känner sig delaktig. Alla medlemmar i gruppen har en funktion. 

Eleven ska känna tillhörighet i en grupp fysiskt men även genom att den kan bidra till gruppen med 

något som är betydelsefullt för de andra i gruppen. (Speciallärare 1) 

Sammanfattning 

Matematiklärarna och speciallärarna definierar begreppet inkludering som att eleven ska få undervis-

ning utifrån sina behov i den ordinarie gruppen men även i mindre grupper eller enskilt under kortare 

perioder. Speciallärarna beskriver inkluderingsbegreppet utifrån fler aspekter än matematiklärarna. 

Speciallärarna beskriver att inkludering inte enbart handlar om en rumslig inkludering utan att 

eleverna även måste vara socialt och didaktiskt inkluderade. 

Möjligheter och hinder med inkludering 

Lärarna beskriver att en vinst med inkluderande arbete är att eleverna lär sig att alla människor är olika 

men lika mycket värda. Eleverna utvecklar en tolerans mot olikheter och att människor fungerar på 

olika sätt. Eleverna berikas och lär sig av varandra. En av speciallärarna påpekade att om vi lyckas 

fullt ut med inkludering så bör även mobbning försvinna. 

En annan fördel med inkludering som beskrivs av lärarna och speciallärarna är att elever i behov av 

särskilt stöd inte känner sig utpekade då de är en del av den ordinarie undervisningen.  

Eleven får vara en av många. Inte jag och dom, utan vi. (Lärare 3) 

Informanterna beskriver att det är stora sociala fördelar för eleverna som blir inkluderade i klass då 

eleverna blir mer delaktiga i skolan och det sociala sammanhanget.  

De är mer med i snurren. Eleven kan komma och säga att det är dans på torsdag. De hade nog aldrig 

tänkt vara med på någon dans men de har hört det och klassen pratar ju om den där dansen. 

(Speciallärare 2) 

Både lärare och speciallärare beskriver att de pedagogiska anpassningar som görs i klassen för elever i 

behov av stöd även gagnar andra elever i gruppen. 

Lärarna och speciallärarna är eniga om att många, nästan alla elever kan nå målen i matematik med en 

inkluderande undervisning. Det finns ett fåtal elever som informanterna beskriver inte kan nå målen i 

den ordinarie gruppen Det är framförallt elever som har stora inlärningssvårigheter, stora kognitiva 

svårigheter, koncentrationssvårigheter, smått kriminella eller elever som mår psykiskt dåligt. Dessa 

elever behöver ibland undervisning individuellt eller i mindre grupp för att de sen ska kunna delta i 

den ordinarie gruppens undervisning. Endast en av informanterna uttryckte att alla elever kan nå målen 

i en inkluderande undervisning om förutsättningarna är de rätta för att hjälpa eleverna. 

Flera av informanterna påpekade att elever med koncentrationssvårigheter inte kommer till sin rätt i en 

inkluderande undervisning. Eleverna med koncentrationssvårigheter klarar enligt informanterna inte 

av alla intryck som finns i en stor grupp och de får svårt att fokusera på skolarbetet. Eleverna med 
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koncentrationssvårigheter skapar oro i klassrummet vilket ibland leder till att hela gruppen blir 

svårhanterlig. Det går då inte att bedriva den undervisning som det var tänkt. 

Som det ser ut idag, det är så mycket saker som händer i ett klassrum. Det finns en del elever som 

inte kan klara den situationen. (Speciallärare 3) 

Flera av speciallärarna och två av lärarna påpekade att det är viktigt att eleverna inte enbart är socialt 

eller fysiskt inkluderade i gruppen. Får eleven inte anpassningar i undervisningen är det ingen fördel 

för eleven att vara inkluderad i gruppen. 

En elev som inte kan och inte hänger med i undervisningen blir väldigt utpekad i gruppen. Det blir 

påtagligt att jag som elev inte kan. (Speciallärare 3)  

Det finns elever som inte kan tillgodogöra sig det som sker i klassrummet. Då ska man inte tvinga de 

eleverna att vara med i klassrummet och känna sig dum och okunnig. (Lärare 3) 

Sammanfattning 

Fördelar med inkludering är enligt informanterna att eleverna lär sig att alla människor är olika men 

ändå lika mycket värda. Elever i behov av särskilt stöd blir inte lika utpekade i en inkluderande verk-

samhet och de har större möjlighet att bli delaktiga i klassen och skolan. En annan fördel med 

inkludering är att de anpassningar som görs i klassen gynnar alla elever. 

Nackdelar med inkludering är att det finns en liten heterogen grupp elever som inte kan nå målen i 

matematik i en inkluderande undervisning samt att elever som inte är didaktiskt inkluderade blir 

utpekade i klassrummet. Om elever med koncentrationsproblematik inkluderas kan klasserna bli 

oroliga. 

Skapa förutsättningar för inkludering 

Organisation 

På fyra av de fem intervjuskolorna är specialläraren tillgänglig och har undervisning i mindre grupp 

eller har möjlighet att gå in i i ordinarie undervisning på klassernas matematiklektioner. På två av de 

fem skolorna arbetar matematiklärarna i grupper som är mindre än den ordinarie klassen. På den ena 

skolan är det två klasser i en årskurs som fördelas på tre lärare och på den andra skolan är det fyra 

klasser som delas upp på fem lärare. På båda skolorna är grupperna i samma årskurs schemalagda 

parallellt. Lärarna beskriver att de skapar grupper utifrån hur eleven ska komma bäst till sin rätt. 

Grupperna som skapas ska vara heterogena och elever med svårigheter fördelas jämnt mellan 

grupperna. En fördel som lärarna beskriver med att arbeta med grupper istället för klasser är att det 

skapar en större flexibilitet i organisationen. Lärarna förändrar grupperna om de till exempel upplever 

att de har svårt att nå fram till en elev eller om det uppstår negativa elevgrupperingar.  

Organisationen är jätteviktig för att inkludering ska fungera. Finns det en organisation som är 

flexibel? För är den statisk så blir det väldigt, väldigt svårt. (Lärare 2)  

En av speciallärarna lyfter fram vikten att aktivt arbeta med flexibla grupper för att uppnå inkludering. 

Genom att inte ha statiska grupper skapas möjligheter för eleverna att arbeta i olika grupperingar 

utifrån behov av extra genomgångar, diskussioner eller utmaningar.  
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Undervisning i mindre grupp 

Alla intervjuade förutom en person beskriver att det finns elever som har behov av undervisning 

enskilt eller i mindre grupp. Informanterna anser att insatsen ska vara en sista utväg om olika 

anpassningar i klassrummet inte gett önskvärda resultat. 

Samtliga speciallärare utom en har undervisning av elever i matematiksvårigheter enskilt eller i mindre 

grupp om tre till fyra elever. Undervisningen sker intensivt under ett par tillfällen eller under längre 

tid. Målet är att insatsen ska vara tillfällig eller periodiseras men då eleverna som får undervisning i 

mindre grupp är elever i behov av mycket hjälp har grupperna en benägenhet att bli relativt statiska 

ändå. 

Tanken är ju att de ska vara flexibla grupper men de elever som går iväg till specialläraren har en 

tendens att bli mer eller mindre permanenta. ( Lärare 3) 

En av skolorna har haft mycket specialpedagogiska resurser och eleverna på skolan är vana vid att gå 

ifrån ordinarie klass till speciallärare för att få hjälp. Då eleverna är vana vid att arbeta på det sättet 

anses det inte stigmatiserande att gå till specialläraren enligt informanten. 

En del elever säger: ”Jag har svårt för procent, kan jag få gå iväg ett par lektioner och få hjälp?” 

(Lärare 1). 

Två av speciallärarna beskriver att de ibland är med i klassen i den ordinarie matematikunder-

visningen. En av speciallärarna tycker inte att det är effektivt och har därför slutat att vara med i 

klassrummet. Båda speciallärarna beskriver att elever i svårigheter kan uppleva det utpekande att en 

vuxen person sitter bredvid dem i matematikklassrummet.  

Samarbete 

Speciallärarna lyfter fram att det krävs en god relation och dialog mellan lärare och specialpedagogisk 

personal för att skapa inkludering. Att speciallärare och matematiklärare träffas för att diskutera och 

uppnå en samsyn i kollegiet då inkludering till stor del handlar om ett förhållningssätt till eleverna.  

Det måste förändra sig i huvudet först. Att här ska alla vara med, det är våra barn. Det är jag som 

lärare som måste anstränga mig för att barnet ska lyckas. (Speciallärare 1). 

Lärarna och speciallärarna samarbetar genom samtal kring eleverna i matematiksvårigheter. Det kan 

handla om att speciallärarna gör observationer, kartlägger elevers svårigheter för att sedan diskutera 

resultatet och åtgärder tillsammans med matematiklärarna. Matematiklärarna rådfrågar speciallärarna 

kring läromedelsmaterial och får tips om kompensatoriska hjälpmedel. Speciallärarna beskriver att 

matematiklärarna ofta frågar om de kan ta hand om en elevs undervisning. Lärarna vill gärna lägga 

över problemet på speciallärarna istället för att själva pröva olika anpassningar i klass. 

Vi försöker hålla barnen inkluderade men det är ett tryck hit till specialhjälpen. Vi hinner inte riktigt 

ta alla elever. (Speciallärare 2) 

Lärarna vill plocka ut eleverna. Så har det varit på alla skolor jag har varit speciallärare på. För det är 

tufft för lärarna med alla elever i klassrummet. (Speciallärare 3) 

En speciallärare påpekade att hen själv bidragit till att matematiklärare vill lyfta ut elever i 

matematiksvårigheter. Specialläraren har identifierat elever i svårigheter genom screeningar och sen 

arbetat med de identifierade eleverna i mindre grupp. Genom detta arbetssätt har specialläraren skapat 

en förväntning hos matematiklärarna på att elever i matematiksvårigheter ska lyftas ut ur den ordinarie 

gruppen.  
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Sammanfattning 

Specialpedagogisk personal finns tillgänglig under matematiklektionerna på fyra av de fem skolorna. 

På två av skolorna arbetar lärare med att skapa välfungerande grupper i matematik och elever i 

svårigheter fördelades jämnt i grupperna. Lärarna på de skolorna beskriver att de upplever en ökad 

organisatorisk flexibilitet i arbetet med eleverna. Samarbetet mellan specialpedagogisk personal och 

matematiklärare är viktigt för att lyckas med inkludering enligt samtliga informanter. Samtidigt 

upplever speciallärarna en förväntning från matematiklärarna att de ska undervisa eleverna i 

matematiksvårigheter. 

Inkluderande arbetssätt i matematik 

Informanterna är eniga om att det inte finns något universalrecept på hur man undervisar elever i 

matematiksvårigheter. Framförallt speciallärarna påpekar att det är ett sökande arbete att hitta varje 

elevs sätt att lära och att de ofta får prova sig fram till vad som fungerar för varje enskild elev. 

Höja självförtroendet i matematik 

Samtliga lärare och speciallärare beskriver att de aktivt arbetar med att höja självförtroendet i 

matematik för elever i matematiksvårigheter. Informanterna är eniga om att det är extra viktigt för 

elever i matematiksvårigheter att få uppleva att de lyckas.  

Det är avgörande att få upp elevens självförtroende och det är ofta en stor del av elevens svårigheter. 

(Speciallärare 4) 

Många elever som har svårigheter i matematik har tappat tilltron på sin förmåga i ämnet och tror sig 

inte kunna någonting. Enligt informanterna är detta mer uttalat i matematik än i något annat skolämne. 

För eleverna finns det en bild av att har man svårt för matematik då är man inte smart då är man 

korkad. (Speciallärare 5) 

Informanterna arbetar för att öka elevernas tilltro till sin förmåga. Samtliga intervjuade beskriver att de 

visar eleverna att de har tilltro till att eleverna kan lära matematik genom att uppmuntra och berömma 

eleverna. Uppmuntran och beröm ökar enligt informanterna elevernas tilltro till sin förmåga i mate-

matik och det skapar en positiv spiral. En av speciallärarna betonar att det är viktigt att berömma 

eleverna men att samtidigt tala om vad som var bra kopplat till målen i matematik. 

Eleverna måste känna att de lyckas, då slappnar de av och det går lättare att undervisa eleverna. De 

ska känna att man inte blir arg för att de misslyckas utan att det är okej. Eleverna ska också känna att 

de får hjälp, förstår och går vidare. (Lärare 1) 

Vidare beskriver speciallärarna och matematiklärarna flera olika sätt att arbeta med elevernas tilltro till 

sin förmåga. Informanterna låter eleverna arbeta med det som eleverna redan kan eller utgår från 

elevernas nivå i matematik för att eleverna ska uppleva att de är kompetenta och lyckas. En 

speciallärare beskriver att elevernas självförtroende i matematik lyfter om eleverna lär sig att använda 

det skriftliga matematiska språket.  

Det handlar mycket om att hjälpa eleverna att lyckas för då kommer självförtroendet, då kommer 

motivationen och då kommer känsla av sammanhang. (Speciallärare 4)  

Tydliga mål 

Samtliga matematiklärare beskriver att de arbetar med strukturerade planeringar i matematik. 

Matematiklärarna gör tydliga planeringar med mål som de delar ut till eleverna. Utifrån planeringen 
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arbetar lärarna med ett varierat arbetssätt i matematik där genomgångar, individuellt arbete i boken 

och gruppaktiviteter är vanligt förekommande. 

Jag vet inte om jag anpassar efter att jag har elever med matematiksvårigheter i klassen, jag försöker 

variera undervisningen ändå. (Lärare 3) 

En av matematiklärarna beskriver att matematiklektionerna inleds med att presentera dagens mål och 

syfte med lektionen. Lektionerna avslutas med att eleverna sammanfattar lektionen. 

När lärarna och speciallärarna skapar individuella planeringar för elever så strävar de efter att skapa 

tydliga planeringar med små kortsiktiga mål som blir hanterbara för eleven. Målen kan stämmas av vid 

flera olika tillfällen och ibland så ofta som under varje lektion. Informanterna beskriver att om eleven 

ser att de lyckas med små mål upplever eleven att de kan lära matematik och deras självförtroende i 

matematik ökar.  

Eleven känner att om jag kan lyckas med de här små målen kan jag lyckas med hela avsnittet. 

(Speciallärare 4) 

Visa eleven att: ”Det här kan du nu. Det här ska du lära dig och så här ska du ta dig dit.” (Lärare2) 

En av speciallärarna poängterar att alla elever ska arbeta mot samma matematiska mål fast på olika 

nivåer utifrån sina förutsättningar under lektionen. Enligt informanten är det viktigt att eleverna hålls 

samlade och inte får räkna vidare fritt i matematikboken. 

Lärarna bör hela tiden veta var deras elever befinner sig i förhållande till målen och följa upp så att 

alla elever är med poängterar en av speciallärarna. 

Det räcker inte att eleverna bara räknar alla uppgifter i boken och sen har ett prov. (Speciallärare 3) 

En matematiklärare beskriver att det i elevens matematikplaneringar finns inlagt en vecka för 

repetition efter provet. Läraren analyserar provresultatet och anpassar repetitionen utifrån resultaten. 

Ibland sker repetitionen på individnivå och ibland på gruppnivå om det är något som hela klassen 

behöver repetera. 

Förutom att analysera elevernas resultat gör en av lärarna även en analys av sitt eget arbete.  

Är det bra pedagogik? Går det hem hos eleverna? (Lärare 1) 

Kommunikativ matematik i grupp 

Samtliga matematiklärare är eniga om att elever i matematiksvårigheter gynnas av att kommunicera 

matematik. Informanterna beskriver att de skapar elevaktiva arbetssätt där eleverna får interagera med 

varandra. Eleverna får arbeta tillsammans med matematiska uppgifter eller problem och de övas då i 

att använda ett matematiskt språk. Eleverna sätter ord på sina kunskaper och argumenterar för sitt 

matematiska resonemang. Två av informanterna beskriver att de i helklassdiskussioner lyfter och 

diskuterarar olika elevlösningar av ett matematiskt problem. I helklassdiskussionen får eleverna även 

ge varandra feedback. 

När en elev har svarat på en fråga så frågar jag alltid: ”Vad säger ni andra om det här svaret? Håller 

ni med? Varför? Berätta hur du tänker.” (Speciallärare 4) 

En av speciallärarna beskriver att ett aktivt arbete med att ge eleverna ett skriftligt matematiskt språk 

är extra viktigt för elever i matematiksvårigheter. Specialläraren beskriver att eleverna genom att 

skriva ner sina uträkningar på papper blir mindre stressade, tar sig mer tid till att tänka och har lättare 

att samtala om hur de har tänkt. 



17 

 

Matematiklärarna arbetar aktivt med placeringar av eleverna i klassrummet för att skapa olika grupper 

för det elevaktiva arbetet. Samtliga lärare beskriver att utgångspunkten vid grupperingarna är att 

avståndet mellan eleverna kunskapsmässigt inte är för stort men att det måste skilja lite för att det ska 

bli dynamik i gruppen. Till exempel sitter en elev som har svårt för matematik bredvid en elev som 

kan lite mer. Men lärarna påpekar också att det viktigt att det inte är för stort avstånd mellan eleverna 

för då får de inget utbyte av varandra. 

Om en jättesvag elev sitter bredvid en elev som resonerar på ett avancerat sätt så blir det svårt för 

dem att kommunicera. (Lärare 2) 

Sammanfattning 

Samtliga informanter beskriver att de att arbetar aktivt med att höja elevernas tilltro till sin förmåga i 

matematik. Informanterna beskriver att de utgår från elevens nivå, uppmuntrar eleven och visar att de 

har tilltro elevens förmåga. Matematikundervisningen är målrelaterad och elever i 

matematiksvårigheter gynnas av korta mål som stäms av ofta. Att låta eleverna kommunicera 

matematik i grupp eller i helklassdiskussioner är gynnsamt för elever i matematiksvårigheter enligt 

informanterna. Vid grupparbetet skapar lärarna dynamiska grupper där eleverna har ungefär samma 

kunskapsnivå. 

Hjälpmedel, anpassningar och konkret material i 

en inkluderande undervisning 

Anpassningar av arbetsmaterial 

I de skolor där lärarna använder läromedel i stor utsträckning får eleverna med svårigheter i matematik 

oftast använda samma läromedel som sina klasskamrater. Enligt informanterna beror det på att 

eleverna i matematiksvårigheter inte vill bli utpekade genom att de arbetar med ett annat material. 

Eleverna i matematiksvårigheter arbetar med samma moment som sina klasskamrater men med 

uppgifter på en lägre nivå. Ofta får elever i matematiksvårigheter arbeta med de uppgifter i läromedlet 

som är tänkt för repetition eller tillhörande träningshäften. 

Med mina elever brukar jag göra den lätta kursen. (Speciallärare 2) 

Lärarna och speciallärarna beskriver att de sållar i arbetsmaterialet för elever i matematiksvårigheter. 

Informanterna utgår från vad som är relevant eller irrelevant i arbetsmaterialet för eleven inom just det 

matematiska momentet. Två av informanterna beskriver att elever i matematiksvårigheter får ett färre 

antal uppgifter att arbeta med i jämförelse med sina klasskamrater eller att eleverna får göra 

uppgifterna i momentet i en annan ordning. 

Jag försöker sålla och prioritera det som är viktigt för eleverna i svårigheter. Det är viktigt att 

eleverna tycker att det är okej att de inte gör samma saker som de andra och att de litar på att det är 

det bästa för mig som elev. (Lärare 2) 

I de skolor där lärarna själva konstruerar materialet eller plockar från olika källor skapar en av lärarna 

alltid två varianter. Ett material för de elever som har lätt för matematik och ett material för de som har 

svårt för matematik. Läraren anpassar på så sätt undervisningen till elevernas olika behov.  
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Digitala hjälpmedel 

Samtliga skolor har i större eller mindre utsträckning tillgång till lärplattor och datorer. Speciallärarna 

och matematiklärarna beskriver att det finns mycket bra digitalt material att använda men det är endast 

två informanter som uttryckte att de använde det i sin undervisning. 

Vi har iPads, i matten används de väldigt lite. Det är något jag behöver utveckla. Det finns massor av 

appar som man skulle kunna utnyttja men just i matten så använder jag dem i princip aldrig. 

(Speciallärare 3) 

Orsaker till att digitala hjälpmedel inte används är att informanterna upplever det omständligt att sätta 

sig in i appar och matematikprogram. En del av informanterna uttryckte att de saknar fortbildning och 

tillräcklig kompetens på området och att de inte har hunnit sätta sig in i den uppsjö av appar och 

program som finns tillgängligt.  

Två av speciallärarna beskriver att de digitala hjälpmedlen är bra i kombination med konkret material 

då det stimulerar elevernas visuella upplevelser av matematiska begrepp. Vidare anser speciallärarna 

att digitala hjälpmedel är bra för att öva basfärdigheter och öka elevernas motivation då de uppskattar 

att få arbeta med lärplattor eller datorer istället för läromedel. 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Tre av de intervjuade beskrev att de använde miniräknare eller multiplikationstavlor som 

kompensatoriskt hjälpmedel för elever i matematiksvårigheter. Hjälpmedlen används av de elever som 

inte automatiserat olika talfakta och som har stora svårigheter med enkla räkneoperationer. Dessa 

elever får använda miniräknare för att kunna komma vidare och utveckla andra delar av den 

matematiska kompetensen utan att fastna på enkla räkneoperationer. 

Ett annat kompensatoriskt material som två av speciallärarna beskriver att de använder är loggböcker. 

I loggboken beskriver eleven själv olika matematiska metoder och begrepp i momentet. Eleven 

använder sen loggboken som sin egen formelsamling i matematik.  

”Det här är din loggbok, den ska du använda för i den hittar du många svar som du en gång har 

formulerat.” (Speciallärare 3) 

Loggbok som hjälpmedel används särskilt för de elever som har minnesproblematik eller diagnosen 

dyskalkyli. Då spelar det enligt informanterna ingen roll hur mycket eleverna övar och repeterar, de 

minns ändå inte alla metoder och begrepp i matematik. 

Konkret material  

Samtliga speciallärare beskriver att det är viktigt att man arbetar tydligt med begreppen och konk-

retiserar dem för att elever i svårigheter ska förstå. Speciallärarna beskriver att eleverna behöver arbeta 

laborativt för att sedan övergå till att rita egna figurer innan eleverna kan göra det helt abstrakt och kan 

skriva tal i olika former. 

En speciallärare påpekar att det är viktigt att arbeta konkret och att använda sig av olika uttrycks-

former samtidigt. Att till exempel visa 1/3 av 30 på tallinjen och samtidigt göra det konkret med 

plockmaterial som till exempel knappar och gem.  

Tiobasmaterial är ett konkret material som samtliga speciallärare använder sig av för att skapa 

förståelses för talsystemet. Med tiobasmaterial kan både heltal och decimaltal konkretiseras. När 

decimaltal konkretiseras är den stora kuben heltal, plattorna är tiondelar, stavarna är hundradelar och 

de små kuberna är tusendelar. 
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Tiobasmaterial tycker jag är ett väldigt bra material för att bygga tal och jobba med 

positionssystemet. Eleverna behöver jobba laborativt, förklara sin förståelse genom att rita figurer 

innan de börjar skriva tal i olika former. (Speciallärare 4) 

En av lärarna har erfarenhet av att arbeta konkret med laborationer i matematik kring momentet 

enheter och beskriver att det gav en bättre begreppsförståelse hos eleverna.  

Ett problem som två av lärarna lyfter kring att arbeta med konkret material i matematik i de högre 

årskurserna är elevernas inställning till de konkreta materialet. Lärarna beskriver att de duktiga 

eleverna som kan tänka på en hög abstrakt nivå tycker att det är bortkastad tid. Andra elever tycker att 

materialet är barnsligt då det konkreta materialet utseendemässigt oftast vänder sig till yngre elever. 

I min klass finns en grupp väldigt osäkra och svaga elever som jag skulle behöva arbeta laborativt 

med. Men den andra, starka gruppen vill inte labba. (Lärare 3) 

Eleverna är ganska dåliga på att använda konkret material för de tycker att de är för stora. ”Det 

behövs inte längre för nu är jag stor”. (Lärare 2) 

Konkret material som informanterna beskriver att de använder är tallinjer, plockmaterial, 

tiobasmaterial, byggklossar, centikuber, mätmaterial (som till exempel linjaler, måttband, klockor, 

decilitermått, litermått) och tredimensionella kroppar. 

Sammanfattning 

Informanterna beskriver att elever i matematiksvårigheter får arbeta med färre uppgifter på en lägre 

nivå i jämförelse med sina klasskamrater. Informanterna låter elever i matematiksvårigheter använda 

kompensatoriskt material i form av miniräknare, multiplikationstavlor och loggböcker. Två av 

informanterna beskriver att de använder datorprogram eller appar i sin undervisning. Övriga infor-

manter var positiva till digitala hjälpmedel men uttryckte att de saknade kompetens eller fortbildning 

inom området. Speciallärarna använder konkret material i undervisningen i större utsträckning än 

matematiklärarna. Matematiklärarna skulle vilja använda mer konkret material men uttryckte att det 

var svårt att få högstadieelever att laborera och hitta åldersadekvat konkret material.  

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa hur speciallärare och matematiklärare beskriver att de skapar en 

inkluderande undervisning i matematik för elever i matematiksvårigheter. Resultatet visar att 

speciallärare och matematiklärare anser att elever ska få undervisning utifrån sina behov och ibland 

går behoven inte att tillgodose i ordinarie undervisning utan elever får istället undervisning i mindre 

grupper eller enskilt under kortare perioder. Även det betraktar informanterna som inkluderande 

undervisning. Matematiklärarna beskriver främst inkludering utifrån den rumsliga aspekten medan 

speciallärarna även lyfter de sociala och didaktiska aspekterna. Fördelar med inkludering är enligt 

informanterna att eleverna lär sig demokratiska värderingar, eleverna blir delaktiga i den sociala 

gemenskapen, anpassningar som görs i klassen gynnar alla elever i gruppen och eleverna i matematik-

svårigheter blir inte lika utpekade. Nackdelar med inkludering är att alla elever inte kan nå målen i 

matematik i en inkluderande undervisning, elever med koncentrationssvårigheter kan störa arbetsron 

och elever som inte får didaktiska anpassningar blir exkluderade i klassrummet. Den inkluderande 

matematikundervisningen som informanterna beskriver utgår från varje elevs nivå och är målrelaterad. 

Arbetssätten i matematikklassrummet varieras och eleverna får både arbeta enskilt i läromedel samt 
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med problemlösning i grupp där de uppmanas att prata och diskutera matematik. Informanterna 

beskriver att elever i matematiksvårigheter får anpassningar i läromedlet i matematik, de använder 

kompensatoriska hjälpmedel som till exempel miniräknare och loggböcker. Konkret material, datorer 

och lärplattor användes i mycket liten utsträckning i matematikundervisningen.  

Metoddiskussion 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har varit en välfungerande metod för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Frågeställningarna hade inte kunnat besvaras med en kvantitativ metod då det var 

speciallärarna och matematiklärarnas uppfattningar som avsågs att undersökas. Om en intervjuguide 

med fasta frågor hade använts skulle det varit svårare att belysa variationen av informanternas uppfatt-

ningar och vissa resultat som till exempel att arbetet med elevernas tilltro till sin förmåga i matematik 

hade inte belysts.  

Då syftet med studien var att undersöka hur matematiklärare och speciallärare i årskurs 7-9 skapar en 

inkluderande undervisning för elever i matematiksvårigheter sökte jag efter skolor som arbetar 

uteslutande inkluderande i matematik men fann ingen skola som arbetade uteslutande inkluderande i 

matematik. På grund av att studien skulle genomföras under en begränsad tid fortsatte inte sökandet 

efter inkluderande skolor i matematik. Intervjuer genomfördes istället på de skolor där de strävade 

efter att arbeta inkluderande i matematik eller där de till viss del inkluderar elever i matematiksvårig-

heter i ordinarie undervisning. Resultatet av studien hade kanske blivit annorlunda om skolorna hade 

arbetat uteslutande inkluderande i matematik. Det skulle vara intressant att undersöka om det finns 

skolor som inkluderar alla elever i matematiksvårigheter i undervisningen i de högre årskurserna. 

Studien gör inte anspråk på att beskriva hur elever i matematiksvårigheter inkluderas i svenska skolor 

idag och resultatet är inte generaliserbart på andra skolor. Studien ger istället en bild av hur tre 

matematiklärare och fem speciallärare på fem olika skolor i Stockholmsområdet upplever inkludering 

av elever i matematiksvårigheter. Studiens resultat ska därför ses som en ögonblicksbild och inte en 

sanning som kan generaliseras till andra skolor. En hög transparens har eftersträvats genom att 

noggrant beskriva studiens design och genomförande. 

Resultatdiskussion 

Inkludering 

Speciallärarna och matematiklärarna beskriver begreppet inkludering som att eleven ska få 

undervisning utifrån sina behov i den ordinarie gruppen men även i mindre grupper eller enskilt under 

kortare perioder. Informanternas beskrivning av inkluderingsbegreppet skiljer sig från hur inkludering 

är beskrivet i Salamancadeklarationen och skolans styrdokument. I styrdokumenten framgår det tydligt 

att eleven ska få de anpassningar och stöd som eleven behöver i vanlig klass (Svenska Unescorådet, 

2006; Skolverket, 2011; SFS 2010:80). Informanterna strävar efter att alla elever ska vara delaktiga 

och en naturlig del av den ordinarie klassen. I likhet med Haug (2003) ser de demokratiska värderingar 

i inkluderingsbegreppet. Informanterna uttrycker att ett dilemma uppstår när eleverna inte når målen i 

matematik och behöver en anpassad undervisning. Då vill matematiklärarna och ibland även 

speciallärarna lyfta ut eleverna ur den ordinarie undervisningen. Enligt Asp-Onsjös (2006) modell för 

inkludering innebär det att eleverna inte inkluderas didaktiskt i det ordinarie klassrummet utan att de 

får gå till mindre grupp för att få de anpassningar och stöd som eleven behöver.  



21 

 

Speciallärarna har en mer komplex syn på inkludering och de beskriver inkluderingsbegreppet utifrån 

Asp-Onsjös (2006) modell där inkludering delas upp i rumslig, social och didaktisk inkludering. Jag 

tror att en möjlig förklaring till att speciallärare har en mer komplex syn på inkludering kan vara att de 

har problematiserat begreppet under sin utbildning. En annan möjlig förklaring är att speciallärarna i 

arbetet kontinuerligt ställs inför situationer där lärare vill lyfta ut eleven ur den ordinarie klassen.  

Fördelar och nackdelar med inkludering 

Fördelar med inkluderande undervisning som informanterna förde fram var att inkludering gav ett 

mervärde i elevernas syn på sina medmänniskor. Att eleverna i enlighet med Salamancadeklarationen 

(1994) lär sig att alla människor är olika men ändå lika mycket värda. Att alla elever känner sig 

delaktiga och utvecklar demokratiska värderingar (Haug, 2003). Ruijs och Peetsma (2009) beskriver 

att det finns en risk att eleverna enbart överför de positiva värderingarna på sina klasskamrater och att 

det behövs mer studier inom detta område. En annan fördel som informanterna lyfter fram var att även 

normalpresterande elever gynnas av en inkluderande undervisning. Resultatet stöds av Cole et al. 

(2004) som i sin studie visat att inkluderande undervisning har störst positiv effekt för 

normalpresterande elever. 

Samtliga informanter utom en uttrycker att det finns en liten heterogen grupp elever som av olika 

anledningar inte kan nå målen i matematik i en inkluderande undervisning. Det kan vara ett uttryck för 

de stora krav som Engström (2000) beskriver ställs på lärarna i en inkluderande undervisning. Lärarna 

måste kunna anpassa matematikundervisningen till alla elever i klassrummet även då spridningen på 

elevernas förkunskaper i matematik kan vara mycket stor inom samma klass (Dowker, 2005). En 

annan möjlig förklaring är att informanterna i likhet med matematiklärarna i DeSimone och Parmars 

(2006) studie upplevde att de saknade utbildning i hur de skapade en bra inkluderande undervisning 

för elever i matematiksvårigheter. 

Inkludering av elever med koncentrationssvårigheter beskrevs av lärarna som problematisk. Elevernas 

koncentrationssvårigheter skapade oro i klasserna. Att elever med koncentrationssvårigheter lyfts ut ur 

ordinarie undervisning för att de stör arbetsron trots att de inte har svårigheter i ämnet är inte ovanligt 

(Giota & Lundborg, 2007). En möjlig förklaring till elevernas oro kan vara att undervisningen inte 

anpassas efter eleverna fullt ut. Enligt skolinspektionens rapport var arbetsron bättre i de klassrum där 

läraren anpassade undervisningen till sina elever i högre grad än där undervisningen riktade sig till 

majoriteten av klassen (Skolinspektionen, 2014). 

Förutsättningar för inkludering 

En flexibel organisation är en viktig förutsättning för att lyckas med inkludering enligt informanterna i 

studien. Informanternas uppfattning delas av Heimdahl Matsson (2001) som beskriver att inkluderande 

skolor kännetecknas av att de är problemlösningsinriktade och flexibla i sin organisation. Engström 

(2000) och Myklebust (2007) påpekar att inkludering är resurskrävande och på två av skolorna hade 

mer lärarresurser tillförts för att kunna skapa mindre elevgrupper i matematik. Denna extra 

resursfördelning har skapat en större flexibilitet i organisationen då lärarna har möjlighet att göra 

förändringar i elevgrupperna i matematik.  

I likhet med resultaten i DeSimone och Parmars (2006) studie är samarbetet mellan specialpedagogisk 

personal och matematiklärare en viktig faktor för att skapa en inkluderande undervisning i matematik. 

Lärarna vill diskutera elevernas problematik och få råd om anpassningar, hjälpmedel eller material av 

specialläraren.  
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Speciallärarna upplever en förväntning från matematiklärarna att de ska ta över undervisningen i 

matematik för elever i matematiksvårigheter. Vilket även har beskrivits av Ahlberg (2001). En möjlig 

förklaring till att lärarna vill lyfta ut elever i matematiksvårigheter ur den ordinarie undervisningen är 

den tradition av nivågruppering som funnits i matematikundervisningen (Dowker, 2005; Engström, 

2003). En annan tänkbar orsak kan vara den stora spännvidd av förkunskaper hos eleverna i ett och 

samma klassrum (Dowker, 2005) som gör att det blir svårt att anpassa undervisningen till varje elev. 

Inkluderande arbetssätt 

En viktig framgångsfaktor i arbetet med elever i matematiksvårigheter är enligt informanterna att 

aktivt arbeta med att höja elevernas tilltro till sin förmåga i matematik. För att öka elevens 

självförtroende i matematik beskriver informanterna i enlighet med litteraturen att de utgår från 

elevens nivå och visar att de har tilltro elevens förmåga (Samuelsson & Lawroot, 2009). Informanterna 

beskriver att de skapar en målrelaterad matematikundervisning och att de arbetar formativt med 

rimliga mål för eleven (Hattie, 2013).  

Att låta eleverna verbalisera matematiken (Gersten et al., 2009a; Samuelsson & Lawroot, 2009) och 

arbeta med uppgifter och problemlösning i grupp är arbetssätt som både informanterna och litteraturen 

lyfter fram som gynnsamt för elever i matematiksvårigheter (Ahlberg, 1996, 2001; Boaler, 1998, 

2002). Vid grupparbeten skapar lärarna grupper i klassen utifrån de principer som Hattie (2013) 

beskriver. Elevgrupper där eleverna har lite olika kunskaper i matematik. Det inkluderande arbetssättet 

som beskrivs av informanterna i denna studie fann DeSimone och Parmars (2006) inte hos 

matematiklärarna i sin forskningsstudie. 

Speciallärarna är medvetna om att lärandet gynnas av att arbeta i grupp (Hattie, 2013) och vill helst 

inte undervisa elever individuellt. Att specialpedagogisk personal inte låter eleverna verbalisera 

matematiken (Gersten et al., 2009a) stämmer inte överens med den bild som speciallärarna i studien 

förmedlar. Speciallärarna poängterar att de pratar mycket matematik och att de aktivt arbetar med att 

eleverna ska sätta ord på sina kunskaper.  

Hjälpmedel, anpassningar och konkret material i en inkluderande 

undervisning 

I enlighet med Hudson och Miller (2006) sållar informanterna i materialet så att elever i matematik-

svårigheter får arbeta med färre matematikuppgifter på en lägre nivå i jämförelse med sina klass-

kamrater. En fara med att sålla i materialet som informanterna inte lyfte fram är att det kan signalera 

låga förväntningar på eleven och därmed bidra till att elevens låga resultat förstärks (Skolinspektionen, 

2014). Speciallärarna använder konkret material i undervisningen i större utsträckning än matematik-

lärarna och materialet används på ett i enlighet med litteraturen gynnsamt sätt för elever i matematik-

svårigheter (Gersten et al., 2009a; Hudson & Miller, 2006; Lundberg & Sterner, 2009). Matematik-

lärarna uttrycker att de vill använda mer konkret material i undervisningen men upplever ett motstånd 

hos högstadieelever mot att arbeta praktiskt i matematik. En förklaring till resultatet som jag själv 

upplevt som matematiklärare är att eleverna anser att arbete med konkret material motsvarar 

matematik på låg nivå. Endast två av informanterna beskrev att de använde digitala hjälpmedel 

(lärplattor och datorer) trots att samtliga hade tillgång till sådana hjälpmedel. Resultatet överens-

stämmer med tidigare studier (Bohlin & Kullberg, 2012; De Simon & Parmar, 2006; Samuelsson, 

2006) som visar att matematiklärare har tillgång till digitala hjälpmedel men sällan använder dem. 

Anledningen till att digitala hjälpmedel inte används av informanterna är att de i likhet med lärarna i 

Bohlin och Kullbergs studie (2012) saknar kompetens och vidareutbildning inom området.  
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Råd till praktiken 

Studien har belyst dilemmat med inkludering av elever i matematiksvårigheter där styrdokumenten 

och praktiken inte överensstämmer. Enligt de intervjuade matematiklärarna och speciallärarna är en 

rumslig inkludering inte alltid optimal för alla elever. Vissa elever behöver ibland få en undervisning 

som är bättre anpassad till deras behov för att uppnå kunskapsmålen. Samtidigt är det viktigt att 

eleverna som får undervisning utanför den ordinarie klassen inkluderas socialt. Ett sätt att uppnå social 

inkludering skulle kunna vara att eleverna får undervisning i mindre grupp och upplever delaktighet i 

den mindre gruppen.  Då är det viktigt att den mindre gruppen inkluderas i aktiviteter och verksam-

heter som berör hela klassen. Så att det till exempel inte ges information i det ordinarie klassrummet 

som inte kommer eleverna i den mindre gruppen till del. Ett annat sätt att uppnå social inkludering 

skulle kunna vara att eleven får stöd och hjälp i matematik utanför ordinarie lektionstid. Då finns det 

möjligheter för eleven att bli inkluderad både rumsligt, socialt och didaktiskt. 

För att skapa en inkluderande undervisning i matematik bör skolorna ha en flexibel organisation som 

kan förändras utifrån elevernas behov i matematik. För att kunna tillmötesgå alla elevers olika behov 

krävs enligt informanterna resurser och ett välutvecklat samarbete med specialpedagogisk personal. 

De intervjuade matematiklärarna och speciallärarna beskriver att den inkluderande matematikunder-

visningen bör vara målinriktad, varierad, innehålla tydliga instruktioner, anpassas efter elevernas 

behov och kunskaper samt ha formativa inslag av återkommande utvärderingar. Undervisningen i 

matematik bör utgå från konkret material (även i de högre årskurserna) och gradvis övergå till det 

abstrakta. Kommunikation, gruppaktiviteter och problemlösning bör vara frekvent förekommande 

aktiviteter i matematikklassrummen då det gynnar kunskapsutvecklingen för alla elever men särskilt 

elever i matematiksvårigheter. Förutom att arbeta mot kunskapsmässiga mål med didaktiska anpass-

ningar beskriver speciallärarna och matematiklärarna att matematikläraren även bör vara medveten om 

vilken tilltro eleven har till sin förmåga i matematik och aktivt arbeta för att höja den hos elever med 

svag tilltro till sin förmåga. 

Förslag på framtida studier 

Som tidigare nämnts skulle det vara det vara intressant att undersöka hur vanligt förekommande det är 

att elever i matematiksvårigheter i år 7-9 inkluderas fullt ut i den ordinarie verksamheten i enlighet 

med skolans styrdokument. En annan aspekt som skulle vara intressant att belysa är hur matematik-

lärare och speciallärare arbetar inkluderande med elever i matematiksvårigheter genom observationer i 

matematikklassrum. Andra frågor som har uppkommit under arbetet med studien är om speciallärarna 

och matematiklärarna upplever att de har tillräcklig kompetens i hur de inkluderar elever i matematik-

svårigheter. Samt om elever i matematiksvårigheter upplever att de blir inkluderade i matematikunder-

visningen och om de får de anpassningar av undervisningen i matematik som de anser sig behöva. 
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http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer
http://www.spsm.se/PageFiles/4587/Salamanca%20deklarationen.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Hej! 

 

Jag läser sista terminen till speciallärare i matematik och ska skriva en uppsats på avancerad nivå vid 

Stockholms universitet under våren. 

 

Jag har valt att fokusera min studie på: 

Hur organiseras matematikundervisningen för elever i matematiksvårigheter i en inkluderande kontext. 

 

Frågeställningar: 

 Hur definierar matematiklärare och specialpedagoger begreppet inkludering i 

matematikundervisningen? 

 Vilka fördelar och nackdelar beskriver matematiklärare och specialpedagoger att de upplever 

med inkludering av elever i behov av särskilt stöd i matematik? 

 Hur beskriver matematiklärare och specialpedagoger att de skapar en inkluderande 

undervisning för elever i matematiksvårigheter? 

 Vilka metoder och hjälpmedel använder matematiklärare och specialpedagoger för elever i 

matematiksvårigheter? 

Jag hoppas få träffa en av era specialpedagoger/speciallärare samt en matematiklärare som undervisar i 

år 7-9 för att göra kvalitativa intervjuer om cirka en timme. 

 

Svara via mail om ni har möjlighet att ställa upp, bifoga kontaktuppgifter till 

specialpedagog/speciallärare och lärare. 

Jag uppskattar om ni svarar även om ni inte har möjlighet att delta. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Kling 

 

 

 

Bilaga 2 
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Intervjuguide  

Presentera mig själv och syftet med studien. 

Informera om de Etiska principerna: 

 - Informationskravet - Syfte 

 - Samtyckeskravet – Deltagande frivilligt & kan avbrytas 

 - Konfidentialitetskravet – Anonymiseras och kan ej härledas 

         - Nyttjandekravet – Endast denna studie och ej kommersiella bruk 

 

 Presentation 

Presentera dig själv. Vem är du? (Utbildning & erfarenhet) 

Vad är ditt uppdrag på skolan? 

 

 Inkludering i matematik 

Vad betyder begreppet inkludering för dig? 

Hur arbetar ni med inkludering på skolan? 

Vilka fördelar ser du med inkludering i matematik? 

Finn det nackdelar? 

 

 Elever i matematiksvårigheter 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med elever i matematiksvårigheter? 

Vilka elever upplever du får svårigheter? 

Hur ser deras svårigheter ut? 

Vilka elever är den största utmaningen? Varför? 

Hur identifieras vilka elever som är i behov av stöd i matematik på din skola? 

 

 Organisera en inkluderande undervisning 

Undervisar du elever i matematiksvårigheter nu? 

Hur organiserar du undervisningen för elever i matematiksvårigheter? 

- Arbetssätt? 

- Läromedel? 

- Praktiskt material? 

- Digitala hjälpmedel? 

- Placering/Grupperingar? 

- Samarbete: lärare-lärare, lärare – specialpedagoger 

Annat? 
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 Framgångsfaktorer 

Vad har du upplevt varit framgångsrikt i arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

Vad har inte varit framgångsrikt i arbetet med elever i matematiksvårigheter? 

Anser du att alla elever kan nå målen i matematik med inkluderande undervisning? 

Ser du något behov av en-till-en undervisning för elever i matematiksvårigheter? 

Är du nöjd med hur undervisningen organiseras för elever med svårigheter i matematik?
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