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Abstract 
 
The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how teachers and other people 
working with mathematics in a school context perceive inclusion in terms of education. In addition, 
the purpose is to describe their experiences of inclusive education in mathematics and to identify 
factors of importance for an inclusive approach to teaching mathematics. The starting point was the 
significance of inclusive education as regards the education system and research on the 
implementation of inclusive education internationally and in Sweden. The theoretical approach is 
founded in a special education perspective on teaching and the theory of optimal experience. The 
people interviewed for this study are directly or indirectly involved in the teaching of mathematics 
at a school that explicitly works from an inclusive perspective. The results show that the 
participants perceive inclusion as teaching that allows both students and teachers to achieve their 
goals. The results also show that the participants interviewed believe that all students at the school 
benefit from inclusion, not just students with special needs. The key components of an inclusive 
mathematics education are: clear structure and procedures, cooperation and individualisation. The 
study shows that a clear structure permeates the entire school organisation. The Dean's 
commitment, a clear vision for the activities and an involvement in the educational process all 
affect teachers' collaboration in a positive way. The individualisation process relies on a variety of 
teaching strategies and solutions. For instance, the categorisation of students' knowledge and 
abilities and an adaptation of the educational environment to a student’s individual circumstances. 
The results cannot be generalised as they only illustrate and relate how different actors working at a 
specific school view and implement an inclusionary approach to teaching within the context of 
mathematics. 
 
Keywords: inclusion, mathematics, participatory, special pedagogics, differentiation 
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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur aktörer inom skolan ser på en 
inkluderande undervisning samt ta del av deras erfarenheter av inkluderande undervisning i 
matematik samt att identifiera faktorer med betydelse för inkluderande matematikundervisning. 
Utgångspunkten var inkluderande undervisnings betydelse för nödvändighet i den 
utbildningsväsendet samt forskning kring inkluderande undervisning tillämpas internationellt och i 
Sverige. Den teoretiska ansatsen grundade sig i specialpedagogiska perspektiv på undervisningen 
och teori om optimal upplevelse. Nio olika aktörer som har direkt eller indirekt anknytning till 
matematikundervisningen på en skola som uttryckligen arbetar utifrån ett inkluderande perspektiv 
intervjuades. Resultatet visade att aktörerna uppfattar inkluderingen som en undervisning som 
karakteriseras av att alla elever och lärare ska lyckas i samma klassrum. Resultaten visade också att 
intervjudeltagarna anser att alla elever på skolan vinner på inkludering, inte bara elever i behov av 
extra stöd. De viktigaste komponenterna i inkluderande matematikundervisningen är: tydlig struktur 
och rutiner, samarbete och individualisering. Tydlig struktur genomsyrar hela skolans organisation. 
Även undervisningen genomsyras av ett generellt mönster som återkommer under alla 
undervisningsformer. Rektorns engagemang, tydlig version för verksamheten och delaktighet i 
undervisningsprocessen har en positiv inverkan på pedagogernas samarbete. 
Individualiseringsprocessen gestaltas som en mängd olika pedagogiska strategier och lösningar där 
kategorisering av elevernas kunskaper och förmågor används för att den pedagogiska miljön ska 
anpassas till elevens individuella förutsättningar. Föreliggande studies resultat kan inte 
generaliseras utan visar endast på hur ett antal aktörer inom skolan ser på och aktivt arbetar med 
inkludering inom den specifika kontext som matematikundervisning utgör. 
 
Nyckelord: inkludering, matematik, delaktighet, specialpedagogiskt stöd, differentiering 
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Inledning  
 
Med det här arbetet vill jag synliggöra de möjligheter och utmaningar som inkluderande 
matematikundervisning kan innebära. Ambitionen är att öka kunskapen om inkluderingsprocesser 
genom att ta del av och förmedla framgångsrika erfarenheter i matematikämnet. Förhoppningen är 
att dessa erfarenheter kan inspirera och leda till nya tankemodeller för implementering av en 
inkluderande undervisning.  

En av de största utmaningarna som samhället står inför är att i alla sammanhang möta och ta till 
vara på olikheter (Andersson & Thorsson, 2007). Följaktligen är en inkluderande skolverksamhet, 
där olikheterna ses som en tillgång, inte bara ett mål utan även ett medel som möjliggör för barn 
och unga att bidra till en samhällsutveckling där tolerans och respekt för olikheter är naturliga 
faktorer för mänsklig samvaro (Persson &Persson 2012). En del forskare menar att inkludering bör 
ses utifrån ett demokratiskt perspektiv. Människor är olika av naturen och det är inte skolans 
uppgift att utjämna denna olikhet. Istället bör verksamheten i första hand fokusera på att ge alla 
elever stimulans och uppmuntran där målet är meningsfullt deltagande i det gemensamma (Barton, 
1997). 

Inkluderande undervisning som begrepp är nära kopplat till uttrycket ”en skola för alla” och 
Persson (2012) menar att en inkluderande skola är en skola där samtliga elever, oberoende av 
förutsättningar, ges möjlighet till ett meningsfullt utbyte och aktivt kan delta i det gemensamma och 
det gemenskapande (Persson & Persson, 2012). Detta är även något som förordas av lagstiftaren 
som slår fast allas rätt till utbildning i en inkluderande miljö. Det framgår tydligt av den svenska 
skollagstiftningen att skolan ska var tillgänglig för alla och att utbildningen inom varje skolform 
ska vara likvärdig. Det innebär att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och 
att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för 
utbildningen (Lgr 11). Vidare står det att läsa i skollagen att särskilt stöd ska ges inom den 
elevgrupp som en elev tillhör. Om det föreligger särskilda skäl gör 9§ kap 3 det möjligt att fatta 
beslut för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan om att särskilt stöd 
ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än som eleven normalt tillhör (SFS 2010:800). 
Följaktligen harmonierar en inkluderande verksamhet med den svenska skollagstiftningen och är i 
det avseendet att betrakta som något positivt och önskvärt. 
 
När man diskuterar inkluderande undervisning är det viktigt att man tydliggör begreppets innebörd. 
Först och främst är det viktigt att inte blanda ihop begreppen inkludering och integrering. 
Inkludering innebär att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenheter medan integrering innebär 
att delarna ska passa in i en helhet. I ett skolsammanhang innebär begreppet inkludering att 
undervisningen organiseras och utgår utifrån det faktum att barn är olika (Nilholm, 2006). 
Inkludering är en process som innebär att man såväl kartlägger som undanröjer eventuella hinder 
för barns deltagande i undervisningen. Delaktighet är följaktligen en mycket viktig komponent i 
inkluderingsprocessen. Delaktighet kan betraktas som inkludering under förutsättning att 
undervisning äger rum i inkluderande miljö (Szönyl & Söderqvist Dunkers, 2012). 
 
Inkludering kan organiseras på olika sätt och på olika nivåer, men i huvudsak är det lärarlagen som 
måste hantera allt fler olikheter i sina klasser och anpassa och förbereda arbetet på ett sådant sätt att 
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alla elevers behov blir bemötta, även elever i behov av särskilt stöd. European Agency for 
Development in Special Needs Education (2005) har genomfört en studie där syftet var att 
identifiera viktiga faktorer för inkluderande undervisning. Studien visade att det finns minst sju 
grupper av faktorer som är bra för inkluderande undervisning: samarbetsinriktad undervisning, 
samarbetsinriktad lärande, gemensam problemlösning, heterogena grupperingar, och 
välstrukturerad undervisning, system med hemvister och alternativa lärandestrategier. 
Samarbetsinriktat lärande, välstrukturerad undervisning och alternativa lärandestrategier bidrar till 
att undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar. Med andra ord handlar detta om 
pedagogisk differentiering. Skillnaderna skapas då i den pedagogiska miljön genom lärarens 
anpassning av innehåll och metoder till varje individ. Just ambitionen att bejaka elevernas olikheter 
och söka anpassa utbildningen till deras varierande behov är utmärkande för inkludering som 
princip (Persson & Persson, 2012)  
 
Den pedagogiska differentieringen ställer dock höga krav på lärare. Undervisningen ska anpassas 
till hela eleven vilket innebär elevens kunskapsnivå inom ämnet, kognitiva ramar och kognitiva 
processer, kulturell bakgrund, konstnärliga talanger, social utveckling, självinsikt samt fysiska 
förutsättningar (Imsen,1999). Den roll som läraren spelar för inkludering är dock ännu mer 
omfattande än ovanstående. Något som har visat sig ha stor betydelse är lärarens attityder till 
olikheter samt dennes förmåga och erfarenhet av att anpassa undervisningen till olikheter  samt 
anpassa kursplaner. Lika viktigt är lärarens tillgång till specialkunskap, kollegor och stödteam, samt 
dennes förmåga att stärka elevens sociala relationer (Nilholm, 2006). 
 
Enskilda lärare och skolor vill arbeta för en mer inkluderande skola men det råder en viss osäkerhet 
kring hur det ska göras. En väg till ny kunskap kan vara att ta del av framgångsrika exempel och 
erfarenheter. Dessa exempel kan dock aldrig kopieras rakt av då varje skola och elev är unika 
(Andersson & Thorsson, 2007). För att kunna dra slutsatser av de goda exemplen och använda sig 
av denna lärdom på ett mer generellt plan krävs att de utsätts för forskningsbaserad analys så att 
faktorer som lett till framgång kan identifieras och generaliseras. Claes Nilholm (2006) menar att 
ett sätt att öka kunskapen om inkludering är att studenters uppsatser på C- och D-nivå i högre grad 
bedrivs i form av case-studies av inkluderande processer. 
 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

Det finns ett flertal internationella konventioner och deklarationer som behandlar barns rätt i 
samhället. I barnkonventionens 28:e artikel står skrivet om barns rätt till utbildning. Länder som 
skriver under konventionen åtar sig att göra grundutbildning obligatorisk och tillgänglig för alla. 
Utbildningen bör realiseras ”på grundval av lika möjligheter” (UNICEF Sverige, 2008, s. 295). Alla 
barn omfattas av denna konvention, således även barn med funktionsnedsättningar. 
 

Alla barn har rätt till utbildning som ger dem största möjliga chans till utveckling, 
oberoende av graden av funktionshinder/…/ dessutom bör utbildning för barn med 
funktionshinder ges på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i 
samhället(artikel 23 [3]) vilket innebär att staterna bör sträva efter att tillhandahålla effektiv 
och lämplig utbildning för barn med funktionhinder inom det ordinarie skolsystemet 
tillsammans med barn utan funktionshinder. (a.a., s. 299) 
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Mycket av arbetet med Unescos riktlinjer utgår från Salamancadeklarationen som antogs 1994. 
Salamancadeklarationen är en överenskommelse mellan 92 regeringar och 25 internationella 
organisationer om att elever i behov av särskilt stöd ska få en utbildning tillsammans med andra 
barn i en inkluderande miljö (UNESCO, 1994). Deklarationen slår fast att ett utbildningsystem som 
bygger på inkludering som i princip bara kan skapas om vanliga skolor ges förutsättningar att ta 
emot och undervisa alla barn (Svenska Unescorådet, 2006). Vidare framgår det av dokumenten att 
det är skolans och dess lärares uppgift att tillrättalägga undervisningens innehåll och metoder så att 
alla elever kan delta och få utbyte i verksamheten. FN:s barnkonvention och 
Salamancadeklarationen är två exempel på internationella dokument som anger värden som ligger 
till grund för svenska skollagstiftningen.  
 
Den svenska skollagstiftningen slår fast att skolan ska vara tillgänglig för alla:  
 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna 
lag. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 
utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder… 
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.(SFS 2010:800)  

 
Det betonas vidare att det är i den vanliga klassen som stödet ska ges: 
 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning som eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom en elevgrupp som eleven 
tillhör om inte annat följer av denna lag eller författning…….Om det finns särskilda skäl, får 
beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 
innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp ( särskilt 
undervisning) än den som eleven normalt hör till. (SFS 2010:800, s 19)  

 
När det gäller likvärdig utbildning och dess tillgänglighet så preciseras dessa riktlinjer på följande 
sätt i läroplanen: 
 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevers förutsättningar och 
behov. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har et särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla. (LGR 11, s.8) 

 
En genomgång av dessa styrdokument visar att inkluderingen som princip är förankrad i den 
svenska skollagstiftningen även om själva begreppet inkludering inte nämns explicit. En 
inkluderande verksamhet harmonierar följaktligen såväl med den svenska skollagstiftningen som 
med internationella överenskommelser. Inkluderande verksamhet är både mål och medel och det 
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långsiktiga syftet är att barn och unga genom sina erfarenheter från en skola där olikheter ses som 
en tillgång kan bidra till en samhällsutveckling där tolerans och respekt för olikheter är naturliga 
utgångspunkter för mänsklig samvaro (Persson & Persson, 2012). 

Syfte och problem  
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur aktörer inom skolan ser på en inkluderande 
undervisning samt ta del av deras erfarenheter av inkluderande matematikundervisning. Syftet är 
vidare att identifiera faktorer med betydelse för inkluderande matematikundervisning. 

Forskningsfrågor 

1. Hur ser skolans aktörer på inkluderande undervisning? 

2. Hur organiseras matematikundervisningen för att möta elevers olika förutsättningar 

3. Hur organiseras matematikundervisningen för att främja elevers delaktighet? 

Kapitel 1 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av 
empirin samt diskussionen kring resultaten. Denna studie avser att studera hur olika aktörer inom 
skolan uppfattar och tolkar begreppet inkluderande undervisning samt hur begreppet implementeras 
i en didaktisk verksamhet. Följaktligen diskuteras inledningsvis den kunskapssyn som ligger till 
grund för studien. Vidare redogörs för tidigare forskning och studier och avslutningsvis presenteras 
de teoretiska begrepp som är centrala för studiens syfte.  

Teoretiskt perspektiv 
 

Specialpedagogiska perspektiv 

Bengt Persson (2007) menar att skolans specialpedagogiska verksamhet och elevers svårigheter kan 
ses utifrån två olika perspektiv: det kategoriska och det relationella perspektivet. Det kategoriska 
perspektivet utgår från att eleven har svårigheter som exempelvis är medfödda. Det stöd som ges är 
då direkt riktat mot elevens svårigheter vilket kan medföra att stödinsatser sker genom enskild 
undervisning. Åtgärder som är riktade mot den enskilda eleven är dock ofta att betrakta som 
kortsiktiga. Det relationella perspektivet utgår istället från att eleven är i svårigheter och att dessa 
uppstår i kontakt med de olika miljöer som eleven befinner sig i. Undervisningen och dess innehåll 
skall därför anpassas efter individen. Det relationella perspektivet är långsiktigt och åtgärderna 
utgår från elev, lärare och miljö (Persson, 2007). I figuren nedan förklarar och jämför Persson 
(1998) det relationella och det kategoriska perspektivet.  
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Tabell 1.  Det relationella och det kategoriska perspektivet enligt Persson (1998, s. 31)  
 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattningar av special 
pedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering i 
undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad  till elevers uppvisade 
svårigheter 

Orsaker till 
specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
mellan olika företeelser i 
utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus på specialpedagogiska 
åtgärder 

Elev, lärare och lärande miljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare 
med aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, 
specialpedagoger och 
elevvårdspersonal 

 
Nilholm väljer att formulera tre perspektiv inom specialpedagogiken: det kompensatoriska, det 
kritiska och dilemmaperspektivet. Nilholm (2007) beskriver perspektiv som ett sätt att betrakta 
fenomen. Det kompensatoriska perspektivet har haft ett stort inflytande på den specialpedagogiska 
vardagen och har också dominerat inom forskningen. En avgörande tendens i detta perspektiv är att 
lokalisera egenskaper och förmågor hos individen. Det kompensatoriska perspektivet utmärks av ett 
tillskrivande av problemen till individen samt sökandet efter främst neurologiska och psykologiska 
förklaringar. Utifrån Perssons (1998) modell finns tydliga kopplingar mellan det kategoriska och 
det kompensatoriska perspektivet, såsom att söka problemen hos individen och rikta åtgärderna till 
individen. 
 
Det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) innebär att se faktorerna bakom den specialpedagogiska 
verksamheten. Detta synsätt speglar det rationella perspektivet hos Persson (1998). Det som 
utmärker det kritiska perspektivet är ett missnöje med begreppet normalitet och med olika typer av 
nedvärderande sociala kategoriseringar dvs. med vad som ur detta perspektiv kan benämnas som 
skapandet av olika grupper med uteslutningen av dessa grupper ur skolans gemenskap.  
 
Just normalitetsbegreppet är centralt för ett kompensatoriskt perspektiv och bygger på att man kan 
skilja det normala från det onormala.( Nilhom, 2007). Det kritiska perspektivet lyfter fram skolan 
som en god miljö där mångfald är positivt och där olikheterna ses som en resurs. 
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Det tredje perspektivet som Nilholm (2007) tar upp är dilemmaperspektivet där ordet dilemma 
beskrivs i termer av kontraster som inte är förenliga med varandra men som fordrar kontinuerliga 
ställningstaganden. Nilholm (2007) hävdar att det finns tre faktorer som är viktiga att känna till i 
diskussionen om dilemmaperspektivet. Dels den politiska kontexten som bland annat omfattar 
resursfördelningen, dels mikropolitik som innebär att skolan drivs av olika grupper vilket försvårar 
samsyn och till sist undervisningen, det vill säga utformningen av lärmiljön. 
 

Flow – den optimala upplevelsens teori 

Hur bör undervisning utformas för att alla elever, även de i behov av stöd, ska känna motivation 
och vilja lära för livet? Csikszentmihalyi (2003) menar att detta kan uppnås med uppgifter och 
aktiviteter som är krävande men meningsfulla. Uttrycket ”flow” myntades av den amerikanske 
psykologprofessorn Mihaly Csikszentmihalyi på 70 talet. Han undersökte vad människor gjorde när 
de hade allra roligast – när de tog del av en optimal upplevelse. Han studerade några hundra 
människor som han uppfattade hade möjlighet att jobba med vad de tyckte allra mest om. Deras 
berättelser lade grunden till dennes teorier om flow (Csikszentmihalyi,2003).  
 
När vi blir helt fångade av uppgifter och aktiviteter att göra som är perfekt anpassade till vår 
förmåga kan vi förlora oss i aktiviteten och vid dessa tillfällen uppnår vi höjdpunkten av 
psykologisk välbefinnande menar Csikszentmihalyi. Vi får en uppgift som verkar krävande men 
meningsfull. Den kan kännas som en utmaning men vi litar på vår förmåga att klara den. Vi 
engagerar oss i den, vårt självförtroende växer. Vi når ett tillstånd av absolut koncentration, där vi 
utesluter alla störande moment som ingenting annat existerade. Vårt sinne för tiden försvinner och 
vi uppfylls av en sällsam eufori. Denna lyckokänsla, den inifrån kommande ”belöningen” känns 
mera äkta än andras beröm och belöningar (Csikszentmihalyi,2003 s. 10).  
 
Csikszentmihalyi, kallar detta tillståndet för flow. Csikszentmihalyi,ser sökandet efter flow som en 
våra viktigaste drivfjädrar. Barnen vet detta instinktivt. De är ständigt på jakt efter flow  innan vi lär 
dem att ägna sig åt ”allvarligare saker”. Men längtan efter flowtillståndets eufori finns dock kvar 
hos oss alla. (Csikszentmihalyi,2003). Det enda som behövs är en envis strävan efter nya 
utmaningar som man kan klara. 
 
Flow har alltid med en aktivitet att göra. Filip, Hoffman och Konradt (2008) menar att det inte finns 
speciella aktiviteter som oundvikligen frambringar flow. I stället handlar det om flera variabler där 
personliga egenskaper spelar en viktig roll. Csikszentmihalyis forskning har identifierat ett flertal 
dimensioner i flowupplevelsen. 
 

• Balans mellan aktivitetens svårighetsgrad och den personliga förmågan 
• Automatik-saker sker spontant. Man investerar sina färdigheter i sina handlingar utan att 

det krävs en större koncentration. 
• Klara mål- känsla att veta exakt vad man vill uppnå 
• Återkoppling-direkt feedback för att veta att man är på rätt väg 
• Djup, otvungen koncentration på uppgiften.  
• Känsla av att ha kontroll över handlingar. Man är inte rädd att misslyckas 
• Låg självmedvetenhet. Andras uppfattningar har föga betydelse. Man släpper självkritik 

och själobserverande 
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• Ändrad tidsuppfattning. Tidskänsla försvinner 
• Upplevelsen av tillfredställelse och njutning 

 
Sherry (2004) påpekar att flow bara kan upplevas när det finns balans mellan uppgiftens 
svårighetsgrad och kompetens hos den som ska utföra uppgiften.  För hög kompetens och för enkel 
uppgift leder till tristess. För svår uppgift och för låg kompetens leder till frustration.  I båda fallen 
hindras flow. 
Csikszentmihalyi menar att aktiviteten måste vara lagom komplicerad. Njutningen uppstår i 
området mellan leda och ängslan, när utmaningarna exakt motsvarar personens kompetens 
(Csikszentmihalyi,1992). 
 

Tidigare forskning 
 
Under detta avsnitt redovisas och kommenteras tidigare forskning och litteratur som är att betrakta 
som relevant för studien. Inledningsvis beskrivs söksystematiken. Därefter presenteras och beskrivs 
ett urval av de studier och den forskning som har varit betydelsefull för utvecklingen av begreppet 
inkludering samt forskning som har vidareutvecklat och problematiserat begreppet. Avslutningsvis 
redogörs för de begrepp som är att betrakta som centrala vid analysen och tolkningen av det 
empiriska materialet. 
 
Sökningar av tidigare forskning har skett med hjälp av universitetsbibliotekets databas, Libris, 
JSTOR, EBSCO, Proquest, ERIC, Google Scholar, Skolverket och DiVa. Såväl engelskspråkig som 
svenskspråkig litteratur har sökts. De sökord som har använts: inkludering (inclusion), delaktighet, 
inkluderande undervisning, differentiering. 
 

Forskning kring lärares syn på och tolkning av inkludering  

Tidigare forskning vad gäller pedagogers syn på och tolkning av begreppet inkludering fokuserar i 
hög grad på vilka fördelar och nackdelar som pedagogerna upplever att en inkluderande 
undervisning medför för såväl elever som lärare. Utöver detta beskriver många studier pedagogers 
uppfattning om och syn på hur man bäst grupperar elever för att möta deras olika behov och 
förutsättningar. 
 
I sin forskning om hur olika aktörer (elever, föräldrar, lärare, specialpedagoger, skolledare och 
politiker) uppfattar en inkluderande undervisning identifierar Tideman och Rosenqvist (2004) olika 
uppfattningar om för- respektive nackdelar med gemensam undervisning för alla elever. De kom till 
den slutsatsen att det inte råder konsensus i frågan då en del pedagoger stödjer en inkluderande 
skola medan andra avråder.  
 
I samband med att ett föräldrapar i USA drog en kommun inför rätta med målsättningen att deras 
autistiska barn skulle få gå i vanlig klass analyserade Dorries och Haller (2001) den diskussion som 
förekom i media. De kunde urskilja åtta teman varav fyra talade för inkludering och resterande fyra 
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emot. Denna tematisering stämde väl  och användes i studien som gjordes av Tideman och 
Rosenqvist (2004). 
 

1. Ett av de teman som talar för inkludering är Dorries och Hallers (2001) första tema som går 
ut på att ”alla vinner på inkludering”. Med detta avses att det inte bara är de elever som 
behöver extra stöd som vinner på inkludering utan att andra, icke funktionshindrade, elever 
också vinner på det. Genom att alla elever får större förståelse för mångfald ökar deras 
acceptans för olikheter och detta leder på sikt till ett mindre segregerat samhälle.  

2. Det andra temat kan beskrivas som att ”inkludering är billigare” och utgår från ett 
ekonomiskt perspektiv. Inkluderande undervisning kostar betydligt mindre än 
specialklasser varför inkludering är att betrakta som ekonomiskt fördelaktigt. 

3. Det tredje temat fokuserar på grundläggande rättigheter och kan sammanfattas som att 
”mänskliga rättigheter ska tillkomma alla i ett civiliserat samhälle”. Detta kan 
vidareutvecklas och stödjer därmed tanken om att det är en mänsklig rättighet att få sin 
utbildning på hemmaplan.  

4. Det fjärde temat som stödjer en inkluderande skola tar sin utgångspunkt i enskilda 
framgångsrika ”fall” och exempel som visar på potentialen och att framgången inte i beror 
på den enskilda eleven och dennes svårigheter utan på hur skolan möter enskilda elevens 
behov. 

5. Det femte temat är mer kritiskt till inkludering. Här är utgångspunkten att vissa elever med 
förhållandevis små problem kan inkluderas men att detta inte gäller elever med större 
svårigheter då dessa ”problembarn” har en negativ påverkan på övriga barn. ”Problembarn” 
ses som okontrollerbara, störande och sänker därmed nivån på undervisningen för alla. 

6. Det sjätte temat handlar om att ”skydda de känsliga normala eleverna”. Utgångspunkten är 
att det kan vara traumatiskt för känsliga elever att möta elever som av många betraktas som 
annorlunda.  

7. Det sjunde temat fokuserar på att ”utbildning är akademisk till sin natur”. De som förordar 
detta synsätt på utbildning menar att skolans huvuduppdrag är kunskapsförmedling och inte 
social fostran.  

8. Det sista åttonde temat kan sammanfattas som att ”fysisk närvaro inte är detsamma som 
inkludering” är kritiskt till att inkludering kan användas som ett sätt att dölja enskilda barns 
särskilda behov. Detta resulterar i att specialiserat stöd uteblir i den gemensamma 
undervisningen. Elever som inte får det stöd de behöver riskeras att isoleras i den 
gemensamma fysiska närvaron. 

 
En rapport från Skolverket (2010 ) har visat att åtta av tio lärare anser att de kan identifiera elever i 
behov av särskilt stöd men att endast sex av tio anser att de har kompetens att stödja dessa elever. 
Den senare siffran minskar ännu mer sett till lärare som undervisar i grundskolans senare del och på 
gymnasiet. Bara en tredjedel av de tillfrågade lärarna anser att de lyckas anpassa undervisningen till 
elevens behov. Lärare som har lång erfarenhet i yrket anser i större utsträckning än lärare som har 
arbetat kortare tid att de kan identifiera och stödja elever i behov av särskilt stöd (ibid). Hwang 
(2010) visar i en studie att klasslärare, dvs. de lärare som träffar eleverna mest, också är de som är 
mest negativa till inkludering. De som ställer sig mest positiva till inkludering är skolledning och 
personer inom skolan som inte träffar eleverna i särskilt stor utsträckning. 
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Avramidis och Norwich (2002) har i en litteraturgenomgång av artiklar och studier om inkludering 
analyserat hela 55 artiklar från mitten av 1980-talet till 2000. Studien visade att lärares syn på 
inkluderande undervisning beror på lärares allmänna uppfattning om inkludering. Genomgången 
visar även på ett samband mellan lärares uppfattning om inkludering och rektorers attityder till och 
föreställningar om heterogena klassrum. Om rektorerna visar en positiv inställning till inkludering 
påverkades enskilda lärares attityder. Lärares attityder påverkas också av vilka skolrelaterade 
problem en elev har. Inkludering av elever med fysiska eller sensoriska funktionsnedsättningar 
accepteras i högre grad än elever med beteendestörningar eller med flera funktionsnedsättningar 
(Avramidis & Norwich, 2002). 
  

Forskning kring framgångsrikt arbete med inkludering 

Vad kännetecknar då en skola där man arbetar med inkluderande perspektiv och där resultaten är 
goda inte bara vad gäller prestationer? Tucker (2011) har skrivit en rapport i vilken han tittar 
närmare på vad som karakteriserar framgångsrika skolsystem, framgångsrika skolor och 
framgångsrika lärare. Rapporten bygger på analyser av några av de utbildningssystem som anses 
vara framgångsrika, nämligen de i Kanada, Finland, Singapore och Japan. Enligt Tucker (2011) 
förmår framgångsrika skolsystem kombinera en strävan efter hög kunskapsnivå med en hög grad av 
likvärdighet där mindre gynnade elevgrupper i stor utsträckning kompenseras för sina 
funktionsnedsättningar. Vidare visar studien att framgångsrika lärare är skickliga på att kombinera 
goda ämnesteoretiska kunskaper med en god didaktisk och social förmåga (Tucker, 2011). 
 
I sin studie från 2006 redovisar Gregory vad som kännetecknar en skola som arbetar med 
inkluderande perspektiv. Fyra skolor i Connecticut med inkluderande synsätt studerades med hjälp 
av individuella intervjuer, observationer och dokumentanalys. I studien identifieras ett antal 
framgångsfaktorer som är nödvändiga för att lyckas med inkludering. En av de viktigaste 
förutsättningarna är skolledningens förmåga att utveckla en ”god” skolkultur. Med detta avses att 
såväl visioner som mål är klart uttalade och kända av alla på skolan. Vidare ställer det krav på att 
personal har tillgång till relevant kompetensutveckling och att nya lärare introduceras i arbetet och 
handleds under sin första tid på skolan. En annan faktor av stor betydelse för en långsiktigt positiv 
utveckling är skolledares förmåga att bygga upp en ”samarbetskultur”. Att visa tilltro till lärarnas 
förmåga att tillsammans kunna lösa problem och utveckla verksamheten. Vidare visar studien på 
vikten av att de undervisningsstrategier som implementeras är forskningsbaserade och därmed är 
vetenskapligt trovärdiga. Det allra viktigaste är dock att inte endast fokusera på prestationsmålen 
utan att man i verksamheten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på lärandemiljön. Lärarna ska 
sträva efter att få eleverna att inse att det är mödan värt att anstränga sig för att få utbyte av 
vistelsen i skolan (Gregory, 2006). 
 
Quvang och Willumsen (2009) beskriver i sin studie ett inkluderingsprojekt i Danmark. Projektet 
gick ut på att en skola inrättade s.k. inkluderade klasser i de första sex årskurserna av skolan. Syftet 
med inkluderingsprojektet var att elever i behov av särskilt stöd skulle föras in i de vanliga 
klasserna då man trodde att de skulle utvecklas bättre. De besparingar man gjorde genom att lägga 
ner specialklasserna innebar att man kunde vara två lärare i klasserna under de flesta lektionerna. 
Forskarna använde intervjuer och observationer som metod. Quvang och Willumsen (2009) kom 
fram till att de intervjuade föräldrarna var positiva till att barnen fick vara tillsammans med andra 
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barn. Man konstaterade också att stora vinster gjordes vad gäller det sociala samspelet. Eleverna 
lärde sig att olikheter är naturliga och att respekt och tolerans är viktiga egenskaper. Quvang och 
Willumsen (2009) betonar dock vikten av att inkluderingsprocessen får ta tid och att skolledningen 
målmedvetet driver på arbetet samtidigt som man ”väntar in” lärarna. Man framhöll också vikten av 
att skolans ledning verkligen tror på både idén och sin personal. Eldsjälar är mycket viktiga för en 
positiv utveckling men de kan inte bära arbetet själva. 
 
Ruijs, Van der Veen och Peetsma (2010) har gjort en kvantitativ studie som undersöker relationen 
mellan inkluderande undervisning och elevernas skolresultat. Man har specifikt tittat på om så är 
fallet, i vilken utsträckning elever som inte är i behov av särskilt stöd påverkas i en inkluderande 
miljö där elever med socioemotionella problem vistas. Studien fann ingen skillnad vad gäller 
skolresultat för de så kallade ”vanliga” eleverna beroende på om de vistades i klasser där ingen, 
färre än tio procent eller mer än tio procent av eleverna är i behov av särskilt stöd. Elever som gick i 
inkluderade klasser, där mer än tio procent är i behov av särskilt stöd, sade sig ha bättre 
självförtroende än elever i klasser där inga elever i behov av särskilt stöd gick. Av resultaten 
framgick också att det inte hade någon betydelse för det så kallade ”vanliga” eleverna vilken typ av 
problematik de inkluderade eleverna hade. 
 

Forskning kring matematikundervisning 

När Skolinspektionen granskade 23 skolor i 10 kommuner med avseende på 
matematikundervisning framkom det att matematikundervisningen inte är tillräckligt varierad och 
därmed inte är anpassad till elevers olika förutsättningar. Granskningen visade även att enskilt 
arbete dominerade och att matematiska diskussioner förekom i liten utsträckning (Skolinspektionen, 
2009). 
 
Boaler (2011) har bedrivit ett antal longitudinella forskningsprojekt inom matematikdidaktik där 
hon följt elevers lärande under minst tre år. Studierna visar på att den traditionella 
matematikundervisningen i hög grad präglas av ett perspektiv där matematiken framställs som ett 
regelverk av standardmetoder som man måste lära sig mer eller mindre utantill. Vad gäller elevers 
enskila arbete med bok saknar ofta uppgifterna i boken realistiska sammanhang och är istället fyllda 
med påhittade sammanhang. Forskningen visar att framgångsrik matematikundervisning utgår från 
en realistisk användning av konkreta sammanhang där elever ställs inför verkliga situationer som 
kräver matematisk analys (Boaler, 2011).  
 
Den bild som Skolverket ger av undervisning i matematikämnet i sin granskning från 2003 visar på 
att undervisningen präglas av nivågrupperingar.  Den primära skillnaden mellan de olika nivåerna 
är tempot och det saknas anpassade arbetsmetoder och arbetsformer (Skolverket, 2003). 
 
Löwing (2004) har i sin forskning visat att det enskilda arbetet i matematikboken dominerar hela 
lärandeprocessen och att lärare inte tar sig tid att lyssna på eleverna utan många gånger lotsar dem 
förbi problemen. Läraren tar sig sällan tid att ta reda på elevens förkunskaper innan denne ska 
hjälpa eleven med uppgiften (Löwing, 2004). 
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Taflin (2007) skriver i sin avhandling om matematiska problem som innehåller öppna frågor. Några 
av de kriterier som kännetecknar dessa problem är att problemen ska vara lätta att förstå och att alla 
ska ha en möjlighet att arbeta med dem samt att problemen ska kunna lösas på flera olika sätt och 
med olika strategier. Dessa problem passar speciellt klasser där eleverna inte ligger på samma nivå 
och där man vill åstadkomma ett meningsfullt samarbete. De framgångsrika 
undervisningsstrategierna bygger på problemlösning, diskussion och elevens aktiva deltagande. 
Sådan undervisning har visat sig förbättra elevernas resultat när det gäller traditionella tester men 
visar även på framgångar i elevernas framtida matematikanvändning (Boaler, 2009; Watson & de 
Geest,2005). 
 

Faktorer som är viktiga för en inkluderande undervisning 

Trots många studier och mycket forskning finns inga entydiga bevis som pekar ut att vissa enskilda 
faktorer leder till att inkludering uppstår. Enligt Nilholm (2006) finns det dock ett antal faktorer 
som brukar betraktas som avgörande för att inkludering ska funagera. Redan i inledningen berör jag 
The European Agency for Development in Special Needs Education som är en oberoende och 
självstyrande organisation, som stöds av 28 medlemsländer och dess europeiska institutioner. 
Organisationen har 15 års erfarenhet och driver olika projekt med målsättningen att utveckla och 
förbättra utbildningspolitiken samt främja möjligheter och bemötande, tillgänglighet, full 
delaktighet/inkludering i undervisningen. De står bakom rapporten Inkluderande undervisning och 
Goda exempel, del II som bygger på en internationell litteraturgenomgång och fallstudier i 14 
europeiska länder. I rapporten presenterar de ett antal faktorer som ses som gynnsamma för 
inkluderande undervisning: 
 

1. Samarbetsinriktad undervisning som bygger på ett samarbete mellan lärare och andra 
kollegor inom och utanför skolan.  

2. Samarbetsinriktat lärande som innebär kamratsamarbete i ett system med flexibla och 
välgenomtänkta elevgrupperingar. 

3. Gemensam problemlösning eller ett konsekvent bemötande av oönskat beteende i 
klassrummet innefattar tydliga klassrumsregler som alla elever är överens om i kombination 
av uppmuntran och konsekvens. 

4. Heterogena grupper präglas av flexibelt bemötande till att elever med blandade förmågor 
ska arbeta tillsammans i samma klassrum. Heterogen gruppering och ett mer differentierat 
förhållningssätt till undervisning i bemötandet av mångfalden av elever i ett klassrum. 

5. Välstrukturerad undervisning innebär handledning, kartläggning, utvärdering och höga 
förväntningar. God struktur i undervisningen gagnar alla elever men särskilt elever med 
olika funktionsnedsättningar. 

6. Hemvister innebär att undervisningen ska bedrivas inom ett område med två till tre 
klassrum och att ett litet arbetslag är ansvarigt för undervisningen i hemvisten. Detta 
tillhandahåller en stabil miljö med kontinuitet. 
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7. Alternativa lärandestrategier syftar till att lära elever att lära sig och ta större ansvar för sitt 
eget lärande. Eleverna lär sig hur de ska använda rätt strategi vid rätt tillfälle.  

I praktiken reflekteras dessa punkter i ett tydligt ledarskap, undervisande lärares attityder, lokala 
övergripande planeringar med uppföljning, reflektion i arbets- och ämneslag kring 
undervisningsprocessen och attityder, satsningar på kompetensutveckling, en flexibilitet i hur stödet 
ges, övergripande policy för hur man arbetar med inkludering, samarbete lärare emellan i 
undervisningen, goda ekonomiska möjligheter som frigör resurser.  

Centrala begrepp 
 

Inkludering 

Eftersom begreppet inkludering är i fokus i detta arbete är det viktigt att tydliggöra vad som menas 
med detta begrepp samt visa på olika aspekter och dimensioner av begreppet. 
 
En förenklad förklaring till begreppet inkluderade undervisning är idén om att barn ska vara 
delaktiga i skolans vanliga miljöer. Nilholm (2007) påpekar som jag också berör i inledningen att 
det är viktigt att inte blanda ihop begreppen inkludering och integrering. Inkludering innebär att 
helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet medan integrering innebär att delarna ska passa in i 
en helhet. I en skolkontext innebär begreppet inkludering att skolan ska vara organiserad utifrån det 
faktum att barn är olika. Med andra ord syftar inkludering till en systemförändring och inte till 
individanpassning. Denna skillnad ska ses i ljuset av det kritiska perspektiv som växt fram inom 
specialpedagogisk forskning, menar Nilholm (2007).  Det kritiska perspektivet  som jag berört nder 
rubriken teoretiskt perspektiv innebär att svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför individen och 
specialpedagogisk kompetens innebär pedagogens förmåga att anpassa undervisningen till barns 
olika förutsättningar så att alla känner delaktighet i arbetet (Nilhom, 2007). 
 
Unesco arbetar medvetet för att främja en inkluderande syn på undervisningen på den 
internationella arenan.  Ett steg i detta arbete är skriften Guidelines for Inclusion: Ensuring Access 
to Education for All.Begreppet inkludering definieras här med utgångspunkt i olika sätt att arbeta 
med inkludering: Inkludering som process; Inkludering genom kartläggning och undanröjning av 
hinder; Inkludering med fokus på alla elevers deltagande, delaktighet och resultat; Inkludering med 
särskild tonvikt på de elevgrupper som riskerar att marginaliseras, exkluderas eller underprestera.  
 
Inkludering kan betraktas som en process som syftar till att möta alla elevers olika behov genom att 
öka tillgänglighet till lärande, kultur och samhället. Vidare innefattar inkluderingen förändringar 
och modifieringar av innehåll, synsätt, strukturer och strategier utifrån en gemensam version som 
omfattar alla barn i det aktuella åldersintervallet och en övertygelse om att det är det ordinarie 
systemets ansvar att tillförsäkra alla barn rätt till utbildning (Unesco, 2005).  
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Delaktighet i teori och praktik  

Delaktighet är ett vitt begrepp som kan innefatta flera olika aspekter. Begreppet delaktighet har sitt 
ursprung i handikappideologi och handikappolitik. Delaktighet handlar då om att finnas med på 
olika samhälleliga arenor och rätten till stöd (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Thomas (2007)  
menar att begreppet delaktighet kan förstås som två olika aspekter: delaktighet som generellt 
deltagande i en aktivitet och delaktighet i beslutfattande. Med andra ord innebär begreppet 
delaktighet både att få vara med i en gruppgemenskap och att vara delaktig i själva beslutfattandet. 
Social respektive politisk delaktighet är andra uttryck för dessa aspekter enligt Thomas (2007). 
 
När en elev har en funktionsnedsättning uppstår många frågor som handlar om elevens delaktighet. 
Delaktighet är grunden till alla elevers rätt till en värdefull utbildningstid i en skola.  Hur kan man 
då skapa en medvetenhet kring begreppet delaktighet och dess innebörder för att förstå hur 
skolsituationen kan se ut för elever med funktionsnedsättningar utifrån ett delaktighetsperspektiv? 
På uppdrag av SPMS har en arbetsgrupp bestående av olika aktörer utvecklat kunskapen om 
delaktighet i skolans praktik. Denna kunskap har utgångspunkt i en teoretisk modell som på ett 
systematiskt sätt identifierar och ringar in barriärer som hindrar och faktorer som fungerar i elevens 
miljöer (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). 
 
De aspekter av delaktighet som arbetsgruppen arbetade med var: Tillhörighet, Tillgänglighet, 
Samhandling, Engagemang, Autonomi, och Erkännande. Denna modell är en ambition för att se 
delaktighet på ett komplext sätt, se individen i aktiviteten, eleven i skolmiljön (Szönyi & Söderqvist 
Dunkers, 2012). Dessa sex aspekter gör det möjligt att tydligare identifiera var främjande 
delaktighetsfaktorer eller delaktighetsbarriärer finns. Aspekterna relateras till 
undervisningskulturen, kamratkulturen och omsorgskulturen som barnen befinner sig i. 
  

1. Tillhörighet handlar om att formellt tillhöra en grupp t ex en skola eller en klass.  
2. Tillgänglighet behandlar tillgång till fysiska, symboliska och socio-kommunikativa 

sammanhang. Fysisk tillgänglighet handlat till exempel om tillgång till relevanta läromedel, 
teknisk utrustning, alternativa verktyg. Den socio kommunikativa tillgänglighet handlar om 
tillgång till tillgänglig information vid exempelvis genomgångar eller instruktioner inför 
arbetsuppgifterna. Att inte förstå abstrakta associationer eller metaforer kan också vara 
exempel på socio-kommunikativ tillgänglighet. Symbolisk tillgänglighet handlar om 
begriplighet i aktivitetens meningssammanhang. Det handlar även om att förstå varandras 
uttryck i det sociala samspelet. 

3. Samhandling innebär att vara delaktig i utförandet av en handling, men betyder inte att man 
gör saker på samma sätt.  

4. Erkännande handlar om andras uppfattningar och acceptans i olika aktiviteter. Uppfattas 
eleven av kamraterna som en som tillför gruppen något viktigt för att känna sig att vara en 
grupp. 

5. Engagemang är anknutet till personens egen upplevelse.  För att ta reda på hur och om 
eleven känner engagemang och motivation måste man om med eleven om detta. 

6. Autonomi handlar om elevens inflytande över sin situation, självbestämmande på samma 
sätt som klass kamraterna.  
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I många sammanhang sätts ett likhetstecken mellan begreppet inkluderande undervisning och 
begreppet delaktighet. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) menar att detta är ett snävt sätt att se 
på delaktighet då delaktighet kan betyda inkluderande undervisning under förutsättningar att 
undervisningen äger rum i en inkluderande miljö. Samtidigt är det fel att dra en generell slutsats om 
att elever som till exempel får sin undervisning i särskilda undervisningsgrupper inte kan sägas vara 
delaktiga. Nilhom (2006) ser delaktighet som en avgörande dimension av begreppet inkludering 
men det handlar i första hand om hur individen upplever tillhörighet och erkännande.  
 

Anpassad undervisning 

För att kunna beskriva en process där anpassad undervisning äger rum måste man vara tydlig med 
vad man menar med undervisningen i fråga. Vidare är det viktigt att identifiera processens 
beståndsdelar och principer och därefter beskriva vad som ska anpassas och på vilket sätt. Men 
först och främst bör man förstå varför undervisningen ska anpassas.  
Innehållet ska väljas utifrån individens tidigare erfarenheter för att sedan konfronteras med nya 
situationer där individens föreställningar och förståelse inte räcker till för att förklara, förstå eller 
hantera de nya erfarenheterna. Inre obalans blir motor för ett sökande efter kunskap. När man 
bygger upp nya föreställningar som stämmer bättre med verkligheten återfår man balansen i den 
egna föreställningsvärld och då växer man och utvecklas. Med andra ord : om eleven ska lära sig 
något, måste han eller hon möta något nytt och krävande. Vad är nytt och krävande för en person 
skiljer sig från vad är nytt och krävande för den andre. Därför måste undervisningen anpassas 
till elevens förutsättningar förmåga, kultur, intressen, kön, m.m (Imsen,1997). 
 
Enligt konstruktivistisk teori om lärande utgörs inlärningen av fördjupningar, vidgningar och 
nyanseringar av tidigare föreställningar. Lärande innebär följaktligen förändringar i individens 
kognitiva strukturer (Lewin, 1963). Lärande sker genom individens reflekterande där den 
reflekterande tankens funktion är att transformera en oklar situation till en situation som upplevs 
som sammanhängande, utklarad och harmonisk. Med andra ord kan lärande ses som att kaos 
omvandlas till struktur (Dewey, 1993).  
 
Vi har en allmän skola som är öppen för alla, oberoende av social och kulturell bakgrund, kön, 
förutsättningar och etnicitet. Valet av undervisningens innehåll och arbetsformer måste därför vara 
sådant att alla elever ser någon mening i uppgifterna och att de får växa och utvecklas på ett 
allsidigt sätt. Detta är principen om anpassad undervisning och en av de mest centrala principerna 
för all undervisning (Imsen, 1997). Lärostoffet och arbetsformerna är det centrala i undervisningen. 
Begreppet undervisningsinnehåll innefattar både lärostoff och aktivitetsformer. Aktivitetsformerna 
fokuserar på det eleven och lärare gör under inlärningsprocessen. Arbetsmetoden är det eleverna 
gör, medan undervisningsmetoder är lärarnas åtgärder för att förmedla lärostoffet till eleverna och 
sätta igång dem med aktiv inlärningsverksamhet (Imsen,1997). Idealet om en skräddarsydd 
undervisning är dock sällan genomförbar. Däremot kan undervisningen organiseras så att den 
passar för elevgrupper som kan arbeta på samma nivå. De åtgärder som sätts in kallas för 
differentieringsåtgärder (Imsen, 2006). 
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Ett mångsidigt begreppssystem som bidrar till förståelsen för differentieringsåtgärdens dimensioner 
har utvecklats i Norge. Denna överblick hjälper att skapa djupare förståelse för olika anpassningar 
som på många olika sätt genomförs i klassrummet.  
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
  

 

 
________________________________________________________________________________ 
Figur 1. Översikt över olika differentieringsformer i samband med anpassad undervisning (Imsen, 
2006, s. 283). 

Kapitel 2 Metod  
Under detta avsnitt diskuteras val av metod samt hur insamlingen av datamaterial och 
bearbetningen av materialet har gått till. Inledningsvis diskuteras studiens kvalitativa 
förhållningssätt samt urval av intervjudeltagare. Därefter beskrivs hur intervjuerna har gått till. 
Avgörande för hur det empiriska materialet tolkas är valet av analysmetod varför tematisk analys 
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som metod diskuteras varpå följer en beskrivning av hur materialet har hanterats i den tematiska 
analysen. Under detta avsnitt avhandlas även tillförlitlighetsfrågor och avslutningsvis diskuteras hur 
studien förhåller sig till de forskningsetiska principerna.  
 

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 
 
Kvantitativ och kvalitativ forskning kan sägas representera olika förhållningssätt till hur man ser på 
samt bedriver forskning. Om den kvantitativa forskningen är deduktiv och teoritestande så är den 
kvalitativa forskningen i högre grad induktiv och teoriskapande  
 

quantitative and qualitative research represent different research strategies 
and…each carries with it striking differences in terms of the role of theory, 
epistemological issues, and ontological concerns, However, the distinction is not a 
hard-and-fast one: studies that have the broad characteristics of one research strategy 
may have a characteristic of the other (Bryman, 2012, s. 37). 

 
Syftet med föreliggande studie är att ta del av, beskriva och analysera hur ett begrepp såsom 
inkludering uppfattas av skolans aktörer samt vilka erfarenheter de har av att arbeta i inkluderande 
miljöer, dvs. hur inkludering implementeras i en specifik kontext. Studiens öppna fenomenologiska 
förhållningssätt innebär att uppmärksamheten riktas mot hur individen uppfattar och tolkar ett 
fenomen (Kvale & Brinkman, 2009).  Enligt Denscombe (2009) är fenomenologin inte i första hand 
intresserad av orsaksförklaringar, utan försöker istället ge en beskrivning av de involverades 
förstahandsupplevelser av saker och ting (Denscombe, 2009). Till skillnad från andra 
forskningsmässiga tillvägagångssätt föredrar fenomenologin att koncentrera sin ansträngning på att 
få en tydlig bild av ”tingen i sig”-så som de upplevs direkt av människor. Bra fenomenologisk 
forskning inbegriper en detaljerad beskrivning av den erfarenhet som undersöks. Följaktligen är ett 
kvalitativt förhållningssätt att föredra framför ett kvantitativt förhållningssätt varför jag har valt en 
kvalitativ metod.  
 

Val av metod för datainsamling 
 
Eftersom syftet med min studie är att beskriva och analysera hur aktörer verksamma inom skolan 
ser på inkludering samt deras erfarenheter av inkluderande undervisning i ämnet matematik valde 
jag att utgå från ett kvalitativt perspektiv.  
 
Bryman (2012) påpekar att intervjun är en av de vanligaste metoderna inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Det är en tidskrävande metod men i jämförelse med andra metoder 
är den i viss mån flexibel. Han skiljer mellan strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade 
intervjuer. Den kvalitativa intervjun ska, enligt Kvale (1997), inte vara strängt strukturerad eller 
helt ostrukturerad då det är viktigt att forskaren är öppen för nya perspektiv.  Han menar att “den 
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kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld” (Kvale, 1997, s. 9). Då kvalitativa 
studier i högre utsträckning förlitar sig på intervjudeltagarnas perspektiv och är empiristyrda är 
halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer att föredra. Till skillnad från kvantitativa 
forskningsmetoder som t. ex. enkätundersökningar har den kvalitativa intervjuforskningen inte lika 
mycket metodologiska konventioner och styrande ramar. Eftersom det inte finns strikta metoder 
och tekniker för att utföra en kvalitativ intervju måste många metodbeslut göras på plats. Detta 
ställer höga krav på den som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Datamaterial har därför samlats in genom halvstrukturerade intervjuer. Det som utmärker den 
halvstrukturerade intervjun är att den varken är ett vardagssamtal eller ett styrt frågeformulär. 
Halvstrukturerade djupintervjuer erbjuder en möjlighet att få ta del av informanternas 
uppfattningar; samma frågor ställs till dem utifrån studiens forskningsfrågor och syfte men frågorna 
har öppna svarsmöjligheter varför intervjudeltagarna ges möjlighet att utanför ramarna bidra med 
sitt perspektiv och sin uppfattning och därmed sätta ord på sina tankar och känslor. I en 
halvstrukturerad intervju använder man en intervjuguide som hjälper intervjuforskaren att fokusera 
på vissa teman. Intervjuguiden fungerar som en checklista som håller forskaren till ämnet och 
övergripande frågeställningar (Stukat, 2005). Vidare erbjuder den halvstrukturerade intervjun 
möjligheten att göra förändringar vad gäller formen och följden på frågorna om svar behöver följas 
upp (Kvale & Brinkman, 2009). Detta kan leda till följdfrågor som tas upp vid lämpligt tillfälle. 
Fördelen med detta är att forskaren kan ta fasta på punkter av intresse som framkommer i dialogen 
med intervjudeltagaren (Kvale, 1997). Halvstrukturerade intervjuer ställer höga krav på den som 
intervjuar då det är viktigt att empirin speglar intervjudeltagaren och inte forskaren. Kvalitativ 
forskning handlar om djup, inte om bredd varför det även är viktigt med ingående datamaterial. 
Djupintervjun syftar till att få en djupare insikt i och förståelse för intervjudeltagarnas syn och 
uppfattning och karaktäriseras av att formatet är relativt öppet och att utrymme finns för 
uppföljning.  
 
För att försäkra mig om att jag höll mig till ämnet och fick svar på mina övergripande 
frågeställningar utformade jag en intervjuguide där jag använde forskningsfrågorna som grund och 
kompletterade dem med ett antal underfrågor (se bilaga I). Enligt Esaiasson, Giljam, Oscarsson & 
Wägnerud (2007) ska frågor i intervjuguiden utgå från studiens syfte och forskningsfrågor varför 
jag utgick från dessa när jag utformade intervjuguiden.  Vidare understryks vikten av att formulera 
tydliga frågor varför jag undvek att använda komplicerade begrepp. Grundregeln för utformningen 
var att frågorna ska vara korta, lättförståeliga samt befriade från ett onödigt komplicerat akademiskt 
språk (Esaiasson m. fl., 2007). En annan princip som låg till grund för frågeformuleringarna var att 
intervjufrågor ska handla om konkreta erfarenheter som leder till utförliga svar (Johansson & 
Svedner, 2010). Eftersom antalet intervjudeltagare för denna studie var begränsat valde jag att inte 
genomföra någon pilotstudie.  

Urval 
 
Syftet med föreliggande studie är att ta del av olika skolaktörers uppfattningar om inkludering samt 
deras erfarenheter av att utforma och bedriva matematikundervisning i inkluderande miljöer. 
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Inledningsvis kontaktades en skola som uttryckligen arbetar utifrån ett inkluderande perspektiv. 
Skolan har ca 400 elever från förskoleklass till år 9 och har arbetat inkluderande under en längre 
period. Då måluppfyllelsen har höjts under denna period har skolan varit i media- och 
forskningsfokus. Skolan har haft hundratals besök från hela landet då alla har velat att ta del av 
deras erfarenheter. Skolans rektor kontaktades via e-post. 
Mejlet innehöll en kortare presentation av studien och dess syfte samt efterfrågade möjligheten att 
intervjua såväl lärare som andra aktörer inom skolan.  
 
Valet av intervjudeltagare utgick från strävan att få intervjua alla inblandade aktörer i 
matematikundervisningen på en högstadieskola: fyra lärare som undervisar i matematik, två 
specialpedagoger som deltar i matematikundervisningen, två resurslärare som följer vissa elever 
under skoldagen och skolans rektor som har huvudansvaret för resursfördelningen. Samtliga 
intervjudeltagare har direkt eller indirekt anknytning till matematikundervisningen på skolan ifråga 
och bidrar till såväl utformning som implementering av undervisningen. Sammantaget intervjuades 
nio aktörer inom skolan. Samtliga fyra lärare som tackade ja till att delta är behöriga och 
legitimerade lärare som undervisar bland annat matematik.  Båda specialpedagoger är utbildade 
inom specialpedagogik. Rektorn är också utbildad och legitimerad lärare i matematik och NO. 
Övriga intervjudeltagare saknar formell utbildning inom pedagogik men har många års erfarenhet 
av professionen. Samtliga intervjudeltagare var mellan 30-55 år. I studien benämns 
intervjudeltagarna utifrån sin yrkesroll (L = Lärare, SP = Specialpedagog, R = Resurs och Rek = 
Rektor). Vidare har de som innehar samma yrkesroll som någon annan intervjudeltagare tilldelats 
ett nummer för att det ska bli lättare att skilja utsagorna åt. De fyra intervjuade lärarna undervisar i 
matematik och övriga naturorienterade ämnen. De två specialpedagogerna arbetar huvudsakligen i 
klassrummen men ger även extra stöd till enskilda elever och elevgrupper. Rektor för enheten 6-9 
är huvudansvarig för skolans pedagogiska verksamhet. Resurslärarna arbetar inom 
autismverksamheten med elever som har diagnosticerats med autism eller fått autismliknande 
diagnoser. Nedan sammanfattas urvalet i tabellform (Se Tabell 2) 
 
     Tabell 2: Intervjudeltagarna: fördelning med avseende på yrkesroll, utbildning, och erfarenhet  

 L1 L2 L3 L4 SP1 SP2 R1 R2 Rek 

Yrkesroll Lärare Lärare Lärare Lärare Spec. 
ped. 

Spec. 
ped. Resurs Resurs Rektor 

Utb. 
Lärare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

Erfarenhet 38 46 50 35 35 50 35 30 46 

Uppläggning och genomförande 

Under detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna gick till. 

Intervjustudie 

Sammantaget intervjuades nio aktörer inom skolan. Eftersom jag kunde närvara på skolan under två 
hela dagar vid två tillfällen med två månaders intervall emellan kunde intervjudeltagarna själva 
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bestämma tid och plats för intervjuerna. Enligt Stukat (2005) är det viktigt att hitta en plats där 
intervjudeltagaren känner sig trygg och platsen bör väljas av deltagaren själv. Följaktligen skedde 
intervjuerna i anslutning till den skola där undervisningen bedrevs. Olika intervjudeltagare valde 
olika delar av skolan samt tidpunkter som passade dem bra. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
diktafon. Femtio minuter hade avsatts för varje intervju men längden på intervjuerna varierade 
mellan 30 minuter och 1 timme. Totalt renderade intervjuerna 4 timmars ljudmaterial.  
 
I samband med det andra besöket på skolan gick tyvärr diktafonen sönder. Då jag inte hade 
möjlighet att åtgärda problemet och inte heller kunde flytta över de inbokade intervjuerna (två 
resurslärare) till ett annat tillfälle var jag tvungen att nedteckna intervjudeltagarnas utsagor istället 
för att spela in dem. I denna situation blev intervjuanteckningar en möjlig kompromiss. Jag var och 
är fullt medveten om de nackdelar som denna registreringsform innebär, nämligen att det som sades 
kommer alltid att vara en fråga om minne och tolkning. För att i viss mån kompensera denna brist 
valde jag att göra en paus mellan intervjuerna och komplettera mina anteckningar med all den 
information jag hade i minnet.  
 
För att skapa en avslappnad miljö och skapa en god kontakt med intervjudeltagarna presenterade 
jag mig själv, påminde om syftet med undersökningen samt de forskningsetiska principerna. 
Intervjuerna inleddes med ett antal frågor kring intervjudeltagarnas bakgrund. Syftet med dessa 
frågor var att skapa en god kontakt och bra stämning. Den personliga information som framkom 
under de initiala frågorna användes inte i arbetet för att leva upp till kravet på konfidentialitet.  
 
För denna studie har halvstrukturerade intervjuer valts som intervjumetod då metoden ansågs 
erbjuda den flexibilitet som eftersträvades. Utifrån de tre forskningsfrågorna skrev jag fram ett antal 
intervjufrågor som kom att utgöra en intervjuguide (se Bilaga 1) och därmed låg till grund för de 
samtal som ägde rum med intervjudeltagarna. Vid alla intervjutillfällena hade jag intervjuguiden 
som stöd och vägledning. Frågorna formulerades vid intervjutillfällena på ett öppet sätt för att 
undvika ledande frågor samt klargöra vad som åsyftades. Intervjudeltagarna gavs möjlighet att 
utveckla svaren på vissa frågor om de önskade. Alla intervjuer präglades av en samtalsinriktad 
karaktär samt god och avslappnad stämning. 
 

Materialbearbetning 

I studien ingår två olika analysobjekt: transkriberingen av sju intervjudeltagarnas utsagor samt 
intervjuanteckningarna från de två intervjuer som genomfördes i avsaknad av diktafon. 

Transkription och renskrivning av anteckningar 

Transkriberingen har varit selektiv eftersom ljudfilerna (4 timmar) inte har transkriberats i sin 
helhet. De delar av intervjuerna som inte var relevanta för studiens frågeställningar transkriberades 
inte; det kan handla om sidospår som berör väder samt svar på frågor som inte kan relateras till 
forskningsfrågorna samt information som kan identifiera intervjudeltagaren. Dessa passager och 
pauser markeras med (…) i transkriptionen och ohörbara passager med ohörbart. Vid 
transkriberingen av ljudmaterialet har ingen hänsyn tagits till extralingvistiska handlingar 
(kommunikativa signaler som är oberoende av verbala beteenden) då dessa inte framgår av 
ljudfilerna. Yttranden som är relevanta för forskningsfrågorna har transkriberats ordagrant (dock ej 
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fonologiskt). Efter transkribering har texterna bearbetats i Word där yttranden från 
intervjupersonerna benämns L1…Rek. Fältanteckningarna renskrevs på datorn. Precis som vid 
transkriptionen renskrevs inte de anteckningar som inte var relevanta för studiens frågeställningar 
eller information som kan identifiera intervjudeltagaren. Även här markeras sådana passager med 
(…). Till skillnad från transkriberingen har inte enskilda yttranden skrivits ned ordagrant. Det som 
därefter analyseras är transkriberingarna av ljudfilerna samt de på datorn renskrivna 
anteckningarna. 

Tematisk analys 

Analysen av det insamlade datamaterialet har i denna studie genomförts i form av en tematisk 
analys.  Tematisk analys kan bäst beskrivas som ett analytiskt tillvägagångssätt vid behandling av 
insamlat material som går ut på att identifiera, analysera och återge mönster eller teman i insamlad 
data (Bryman, 2012; Ryan & Bernard, 2003; Braun & Clarke, 2006). Metoden är vanlig inom 
kvalitativ forskning då den är ett flexibelt analysverktyg. Den tematiska analysen liknar i mångt och 
mycket innehållsanalys, diskursanalys och grundad teori men det finns vissa grundläggande 
skillnader. I den tematiska analysen utgår man inte från fördefinierade kategorier vilket är fallet vid 
den hypotesprövning som sker vid en innehållsanalys. Istället tittar man på såväl explicita som 
implicita kategorier och idéer som kommer till uttryck i empirin vilket ligger nära den kodning som 
sker inom grundad teori. Grundad teori är dock att betrakta som metodik medan tematisk analys är 
en metod (Bryman, 2012).  
 
I analysarbetet har transkriberade utsagor och intervjuer bearbetats så att nyckelord och viktiga 
tankar kan kategoriseras under olika teman. Kodord och koder bygger tillsammans upp ett tema 
kring en central idé. Inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet är 
framförallt repetition, likheter, skillnader och återkommande idéer av intresse vid synliggörandet av 
teman (Ryan & Bernard, 2003). Vidare är även det som saknas i materialet att betrakta som 
betydelsefullt. Det handlar om att reflektera kring samt analysera hur olika teman kan relateras till 
det övergripande forskningssyftet och på så sätt identifiera mönster i det insamlade datamaterialet. 
Eftersom samtliga teman utgår från det insamlade materialet kan de sägas utgöra en bas för en 
teoretisk förståelse av empirin. Något som Taylor och Usher (2001) har uppmärksammat är den 
aktiva roll som forskaren spelar i den tematiska analysen. Det är forskaren som väljer teoretiskt 
ramverk, datainsamlingsmetod samt analysmetod vilket präglar studiens inriktning. Vidare är det 
forskaren som både identifierar olika teman samt väljer ut de teman som sedermera analyseras.  
 
I den tematiska analysen har det insamlade materialet kategoriserats under teman (analyskategorier) 
genom att explicita och implicita koder och mönster som manifesteras i datamaterialet identifieras, 
återges och analyseras. Analysförfarandet resulterar i att datamaterialet organiseras och struktureras 
så att teman som är centrala för de tre forskningsfrågorna framträder. Efter transkribering och 
renskrivning strukturerades därför datamaterialet utifrån intervjudeltagarnas svar på frågorna i 
intervjuschemat. För att kunna koda och kategorisera olika yttranden (ord, fraser, meningar, stycken 
och ibland paragrafer) har de initialt färgmarkerats i den transkriberade texten och nyckelord och 
nyckelfraser har nedtecknats i anslutning till yttrandet ifråga: 
 

Yttrande: “Eleven ska verkligen känna att han eller hon är en del av gruppen. Att han eller 
hon blir sedd som en viktig person (…) grupptillhörigheten är en kraft som drar”. 
Nyckelord eller nyckelfras: del av gruppen, grupptillhörighet; bli sedd, viktig; kraft som drar.  
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Den tematiska analysen gör därmed empirin överblickbar och de olika teman som har kunnat 
identifieras i materialet speglar i hög utsträckning utsagorna. Efter kodningen av datamaterialet 
kategoriserades nyckelorden och nyckelfraserna under olika teman (tillhörighet; synliggörande; 
självförtroende; acceptans) som därefter fördes in i en matris utifrån intervjufråga och 
intervjuperson. En del yttranden har kunnat knytas till mer än ett tema. Sammantaget ger den 
tematiska analysen en översiktlighet av empirin (Bryman, 2012).  
 

Validitet och reliabilitet 

Validitet (relevans och trovärdighet) är ett mått på hur väl en studie mäter eller beskriver det den är 
tänkt att mäta och beskriva samt om tolkningen av resultatet är trovärdig. Validitetskriteriet handlar 
inom kvalitativ forskning om att tydligt redovisa vad syftet med studien är samt hur arbetet har 
genomförts. Tydligheten möjliggör för andra att ta ställning till de tolkningar som gjorts (Larsson, 
2005). Hög validitet ställer krav på att endast det som är relevant för syftet eller målet ifråga 
beaktas. I föreliggande studie blir tydlighet och genomskinlighet i process extra viktigt då forskaren 
(jag) har egna erfarenheter av såväl lärarprofessionen som inkludering. Tydliga forskningsfrågor, 
tydligt metodavsnitt som detaljerat beskriver det analytiska tillvägagångssättet samt väl 
underbyggda resonemang som utgår från empirin stärker validiteten. Larsson (2005) menar att 
”utgångspunkten är sedan att samstämmighet mellan olika källor är tecken på validitet... där olika 
former av data finns på samma fenomen” (s. 21).  
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. För att uppnå god reliabilitet ska man minimera slumpens 
inverkan på ett utfall. Inom kvalitativ forskning föreligger en risk för subjektivitet vilket innebär att 
det finns ett utrymme för felkällor. Hög grad av standardisering – likhet i process och begränsad 
valmöjlighet – ger hög grad av tillförlitlighet (Jönsson, 2011). Den aktive forskaren kommer dock 
ofrånkomligen att påverka resultaten. Genom att detaljerat beskriva hur man har resonerat samt 
genom att visa på konkreta exempel i datamaterialet gynnas därför tillförlitligheten.  

 

Etiska aspekter  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör man ta vissa frågor i beaktande innan man genomför en 
intervju. Man bör t ex fundera över undersökningens effekter, mängden av informationen som ges i 
förväg, deltagarnas anonymitet och eventuella konsekvenser som undersökningen kan få för 
intervjudeltagarna. I genomförandet av denna studie har de krav som behandlas i Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer (2002) huvudsakligen tillämpats. De fyra krav som skall tillgodoses är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet 
Det första är informationskravet som innebär att intervjudeltagare bör upplysas om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande studie skedde den initiala 
kontakten genom en skriftlig förfrågan via e-post i vilken skolans rektor informerades om studiens 
syfte. Detta mail följdes av ett telefonsamtal i vilket rektorn informerades närmare om studien och 
dess syfte, vilka metoder som avsågs användas (intervju) samt att studien skulle genomföras i 
enlighet med de forskningsetiska principerna vad gäller samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
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Under detta samtal togs även möjligheten till att genomföra intervjuer med enskilda aktörer inom 
skolan upp. Rektorn ombads vidarebefordra informationen till berörda parter. För att säkerställa att 
informationskravet verkligen tillgodosetts har samtliga intervjudeltagare även informerats om 
studiens syfte och de forskningsetiska principerna muntligt i samband med intervjuerna.  
 
Samtyckeskravet 
Det andra kravet, samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna tillfrågas om de vill delta i studien 
och informeras om deras rätt att dra sig ur intervjun eller neka till att vara med i den färdiga 
undersökningen (Veteskapsrådet, 2002). Samtliga intervjudeltagare har vid den initiala kontakten 
informerats om att deltagandet är frivilligt och i samband med själva intervjuerna har detta 
upprepats och intervjudeltagarna har varit medvetna om att de kan avböja att delta samt har 
möjlighet att avbryta sin medverkan. Alla intervjudeltagare har godkänt sitt deltagande i 
intervjuundersökningen.   
 
Konfidentialitetskravet 
Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, ska garantera alla informanter att deras personuppgifter 
ska vara konfidentiella och bevaras så att obehöriga ej kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 
Konfidentialitetskravet har beaktats då studien garanterar intervjudeltagarnas anonymitet och att 
inga uppgifter som kan härröras direkt till dem finns sparade eller nedskrivna. Det som ligger till 
grund för själva rapporten är den transkription som skett utifrån ljudfilerna samt anteckningar. 
Eftersom intervjupersonerna som ingick i studien var få till antalet går det inte att identifiera deras 
kön. För att ytterligare stärka konfidentialiteten har samtliga deltagares namn bytts ut till L1…Rek. 
För att förhindra identifiering av deltagarna har namn på skolor och andra lokaliteter editerats bort i 
transkriptionen. Inga personuppgifter har registrerats eller använts. 
 
Nyttjandekravet 
Det fjärde kravet som handlar om nyttjandet av forskarens insamlade uppgifter garanterar att 
intervjudeltagarnas uppgifter enbart kommer att användas inom ramen för undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med nyttjandekravet informerades deltagarna vid den initiala 
kontakten samt i samband med intervjuerna om att informationen endast kommer att användas för 
forskningsändamål. Vidare har deltagarna informerats om att utöver författaren till studien kan 
materialet komma att granskas av handledare, opponent samt examinator. 

 

Kapitel 3 Resultat och analys 
Under detta avsnitt redovisas studiens resultat. Med utgångspunkt i de tre forskningsfrågorna 
redogörs för det material som har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer. I anslutning till 
varje forskningsfråga presenteras resultatet av den tematiska analysen av empirin.  
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Hur ser skolans aktörer på inkluderande undervisning? 

 
Samtliga intervjudeltagare har en uppfattning om vad som menas med begreppet inkludering. 
Intervjudeltagarna använder i viss mån olika ord, formuleringar och liknelser för att beskriva hur de 
ser på och uppfattar begreppet inkludering. Ett flertal beskriver dock inkludering i termer av 
skolans motto vilket är att ”alla elever ska lyckas i klassrummet”.  
 
Rektorn definierar inkluderingen så här:  
 

Inkludering för mig (…) är att eleven lyckas tillsammans med andra i gruppen, att eleven känner sig 
som en del av gruppen, ”jag lyckas precis som andra”(…).( Rek) 

 
En av specialpedagogerna menar att det endast är utifrån ett elevperspektiv som man kan förstå vad 
inkludering handlar om: 
 

Eleven ska verkligen känna att han eller hon är en del av gruppen. Att han eller hon blir sedd som en 
viktig person (…) grupptillhörigheten är en kraft som drar. ( S1) 

 
Samtliga intervjudeltagare menar att alla vinner på inkludering. Båda specialpedagogerna (S1, S2) 
betonar att barn, som annars skulle gå i exkluderade grupper, får bättre utvecklingsmöjligheter i 
ordinarie klassen genom att de dras med i gruppens dynamik och blir mer motiverade att prestera 
bättre. De som framförallt vinner på inkludering är barn i behov av stöd enligt intervjudeltagarna 
men de betonar att även andra barn vinner på detta förhållningssätt då de får lära sig att acceptera 
människors olikheter. 
 
En av specialpedagogerna ger ett exempel på detta: 
 

Vi har många barn med autism på vår skola. Dessa barn måste ha en enorm ordning i sin vardag (…) 
vi har färglagt lektioner på deras scheman. De fick till och med mappar i samma färger. I mapparna 
skulle eleverna stoppa in sina arbetshäften och böcker. På så sätt blev det en bra ordning och lätt att 
hitta i skåpen (…). Nu har alla elever på skolan mappar i färger som matchar ämnena på skolschemat 
(…). Det som var bra för barn med autism blev en bra lösning för alla elever. ( S1) 

 
Rektorn och en av specialpedagogerna (S2) anser att lärarnas skicklighet och kollegialt lärande 
vinner på sikt om läraren får det stöd han eller hon behöver: 
 

Genom att ha alla sorters elever i samma grupp blir man tvungen att planera både lektioner och 
uppgifter så att alla elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Det är tufft och kräver ett stort engagemang 
och kunnande (…) Då har man stor nytta av andras kompetenser och idéer. Det är då ett samarbete 
drar igång på riktigt (…). (Rek) 

 
 
En av lärarna är övertygad om att elever i behov av stöd mår bättre och utvecklas bättre när de går i 
gruppen med andra barn: 
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En kille med svår ADHD-problematik sa till mig att han gör allt för att gå i den stora gruppen så 
mycket som möjligt. Han vill klara allt som hans kompisar gör. För honom är det viktigaste att vara 
med sina kompisar och då anstränger han sig extra mycket (…).( R1) 

 
En av specialpedagogerna beskriver hur arbetet såg ut innan inkludering infördes:  
 

Innan vi började med att arbeta inkluderande placerades elever med stora svårigheter i särskilda 
grupper. Det var en blandning av elever med alla möjliga problem eller elever som var stökiga, alla 
möjliga varianter. De hörde inte hemma någonstans. De hade en klassrumsplacering och de var med 
klassen i vissa ämnen. Men de hade svårt att känna sig hemma där. I den lilla gruppen kände de sig 
ännu mer utanför. Gruppen var heterogen bara i den meningen att alla hade någon form av 
problematik.  Det var svårt att hjälpa alla i den lilla gruppen. Min kompetens och engagemang räckte 
inte till (…). ( S1) 

 
Lärarna menar att det är viktigt att man i egenskap av lärare lyckas att genomföra sitt uppdrag och 
känner att man räcker till och fixar den dagliga verksamheten.  
 

Om jag inte hade fått stöd av specialpedagogen de första månaderna på terminen så hade det varit 
jättesvårt att på kort tid kartlägga den nya gruppen och då skulle problemen bara växa … (L1) 

 
Om inkluderingen inte fungerar i praktiken finns det stora risker att både elever, lärare och skolan blir 
förlorare säger majoriteten av intervjupersonerna. Om elevens lärande försämras på grund av att 
läraren inte mäktar sitt uppdrag så förlorar eleven på detta och det kommer att synas i betyget. (L2) 

 
Även om eleven når bra resultat men känner att han/hon inte får hjälp att prestera bättre eller inte 
hänger med på lektionerna så förlorar eleven i alla fall.  Upplevelsen av att inte lyckas med uppgifter 
och inte utvecklas är något som kan vara osynligt eller svårt att upptäcka men innebär förödande 
konsekvenser för individens framtid. Inkluderingen innebär stora risker. (L4)  

 

Tematisk analys 

Den första forskningsfrågan syftar till att undersöka hur aktörer inom skolan ser på en inkluderande 
undervisning. Efter en tematisk analys av intervjumaterialet har följande teman identifierats: 
tillhörighet, självförtroende, utmaning och alla vinner på inkludering. I analysen nedan har 
kursivering använts i de illustrerande citaten för att visa på de aspekter som indikerar ett tema.  
 
Tillhörighet 
Även om svaren på intervjufrågorna är olika formulerade, framgår att flertalet intervjudeltagare 
uppfattar att inkludering bland annat handlar om tillhörighet. Ordet tillhörighet förekommer ett 
antal gånger och exempel på andra nyckelord och fraser som fokuserar det övergripande temat 
tillhörighet är: tillsammans med andra i gruppen, känna sig som en del av gruppen, precis som 
andra, del av gruppen, grupptillhörighet, gå i den stora gruppen, allt som hans kompisar gör, 
viktigast att vara med sina kompisar. Vissa nyckelord och fraser fokuserade på det negativa i att 
känna avsaknad av tillhörighet. En av intervjudeltagarna artikulerade själva kärnan i detta tema på 
ett klart och sammanfattande sätt då denne beskrev inkludering som: 
 

att eleven lyckas tillsammans med andra i gruppen, att eleven känner sig som en del av gruppen, ”jag 
lyckas precis som andra”(…).( Rek) 
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Med tillhörighet avses därmed möjligheten för elever i behov av särskilt stöd att känna att de hör 
hemma i ett sammanhang som de delar med övriga elever i klassen och att grupptillhörigheten inte 
tilldelas en av andra. Tillhörighet är följaktligen motsatsen till utanförskap. En anledning till att 
många intervjudeltagare så starkt förknippar tillhörighet med inkludering är att strävan efter att 
tillhöra ett sammanhang kan motivera och känslan av tillhörighet stärker barn i behov av stöd.  
 

Eleven ska verkligen känna att han eller hon är en del av gruppen. Att han eller hon blir sedd som en 
viktig person (…) grupptillhörigheten är en kraft som drar. ( S1) 

 
En kille med svår ADHD-problematik sa till mig att han gör allt för att gå i den stora gruppen så 
mycket som möjligt. Han vill klara allt som hans kompisar gör. För honom är det viktigaste att vara 
med sina kompisar och då anstränger han sig extra mycket (…).( L1) 

 
Avsaknad av tillhörighet är något negativt. Tillhörighet handlar alltså inte bara om att få vara en del 
av ett sammanhang utan om att inte känna sig utanför.  
 

Det var en blandning av elever med alla möjliga problem eller elever som var stökiga, alla möjliga 
varianter. De hörde inte hemma någonstans. De hade en klassrumsplacering och de var med klassen i 
vissa ämnen. Men de hade svårt att känna sig hemma där. I den lilla gruppen kände de sig ännu mer 
utanför. (…). ( S1) 

 
Det framgår av intervjudeltagarnas svar att de anser att tillhörighet uppnås i en mycket högre 
utsträckning i en inkluderande undervisning.  
 
Självförtroende 
Ett annat framträdande tema är självförtroende. Ordet självförtroende förekommer inte explicit i det 
empiriska materialet men andra nyckelord och fraser som klart och tydligt fokuserar detta tema är: 
lyckas, bli sedd som en viktig person, klara allt som hans kompisar gör, upplevelsen att inte lyckas 
eller utvecklas. Med självförtroende avses just enskilda elevers känsla av att lyckas och att nå viss 
framgång i skolan. Att just detta tema är centralt för den inkluderande undervisningen på skolan 
framgår av skolans motto som är att ”alla elever ska lyckas i klassrummet”. Det framgår av 
utsagorna att det är viktigt för många elever i behov av stöd att känna att de utvecklas och når mål, 
precis som sina klasskamrater. Temat ligger i viss mån nära tillhörighet i den bemärkelsen att 
drivkraften ofta är en önskan om att vara som alla andra. Inkludering kan dock få motsatt effekt i 
den bemärkelsen att en misslyckad inkludering kan resultera i att elever upplever sig som 
misslyckade. 
 

Inkludering för mig (…) är att eleven lyckas tillsammans med andra i gruppen, att eleven känner sig 
som en del av gruppen, ”jag lyckas precis som andra”(…).( Rek) 

 
En kille med svår ADHD-problematik sa till mig att han gör allt för att gå i den stora gruppen så 
mycket som möjligt. Han vill klara allt som hans kompisar gör. För honom är det viktigaste att vara 
med sina kompisar och då anstränger han sig extra mycket (…).( L1) 

 
Även om eleven når bra resultat men känner att han/hon inte får hjälp att prestera bättre eller inte 
hänger med på lektionerna så förlorar eleven i alla fall.  Upplevelsen av att inte lyckas med uppgifter 
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och inte utvecklas är något som kan vara osynligt eller svårt att upptäcka men innebär förödande 
konsekvenser för individens framtid. Inkluderingen innebär stora risker. (L4)  

 
Utmaning  
Ett annat tema som framträder i den tematiska analysen av det empirska materialet är utmaning. 
Samtliga intervjudeltagare talar, såväl direkt som indirekt, om den utmaning som en inkluderande 
undervisning innebär för den enskilda läraren. Detta tema inbegriper nyckelord och fraser som: 
tvungen, tufft, krävande, räcka till, jättesvårt, mäkta sitt uppdrag. Samtliga intervjudeltagare 
påpekar att inkluderande undervisningen är en stor utmaning för den enskilda läraren. Elever i 
behov av stöd är en av de största utmaningarna för den enskilda läraren i den bemärkelsen att det 
ställer krav vad gäller såväl kompetens som tid.  
 

Genom att ha alla sorters elever i samma grupp blir man tvungen att planera både lektioner och 
uppgifter så att alla elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Det är tufft och kräver ett stort engagemang 
och kunnande (…) Då har man stor nytta av andras kompetenser och idéer. Det är då ett samarbete 
drar igång på riktigt (…). (Rek) 

 
Temat handlar om hur intervjudeltagarna ser på hur de ska genomföra sitt uppdrag på ett 
sådant sätt att de kan känna tillfredställelse och själva uppleva att de räcker till och klarar 
av den dagliga verksamheten. En av lärarna menar också att en viktig indikator på en 
fungerande inkluderingsprocess är att både lärare och elever känner att de klarar av de 
utmaningar som arbetsuppgifterna för med sig. Om inkluderingsprocessen fungerar så ska 
såväl lärare som elever känna att de faktiska klarar av de utmaningar som arbetsuppgifterna 
för med sig. Om endera parten upplever att de inte klarar av utmaningen har följaktligen 
inkluderingsprocessen misslyckats.  
 

Om jag inte hade fått stöd av specialpedagogen de första månaderna på terminen så hade det varit 
jättesvårt att på kort tid kartlägga den nya gruppen och då skulle problemen bara växa … (L1) 

 
Om inkluderingen inte fungerar i praktiken finns det stora risker att både elever, lärare och skolan 
blir förlorare säger majoriteten av intervjupersonerna. Om elevens lärande försämras på grund av att 
läraren inte mäktar sitt uppdrag så förlorar eleven på detta och det kommer att synas i betyget. (L2) 

 
Alla vinner på inkludering 
Det sista temat – Alla vinner på inkludering – är något som samtliga intervjudeltagare i hög grad 
ger uttryck för. Temat handlar om att såväl elever i behov av stöd, övriga elever samt medarbetare 
är vinnare på sikt i en väl genomförd inkluderingsprocess. Båda specialpedagogerna (S1, S2) 
betonar att barn, som annars skulle gå i exkluderade grupper, får bättre utvecklingsmöjligheter i 
ordinarie klassen genom att de dras med i gruppens dynamik och blir mer motiverade att prestera 
bättre. De som framförallt vinner på inkludering är barn i behov av stöd enligt intervjudeltagarna 
men de betonar att även andra barn vinner på detta förhållningssätt då de får lära sig att acceptera 
människors olikheter.  
 
En av specialpedagogerna ger ett exempel på detta: 
 

Vi har många barn med autism på vår skola. Dessa barn måste ha en enorm ordning i sin vardag (…) 
vi har färglagt lektioner på deras scheman. De fick till och med mappar i samma färger. I mapparna 
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skulle eleverna stoppa in sina arbetshäften och böcker. På så sätt blev det en bra ordning och lätt att 
hitta i skåpen (…). Nu har alla elever på skolan mappar i färger som matchar ämnena på skolschemat 
(…). Det som var bra för barn med autism blev en bra lösning för alla elever. ( S1) 

 
Det är dock inte bara eleverna som vinner på detta utan även lärare och personal då 
inkluderingsprocessen leder till mer kollegialt samarbete vilket lättar arbetsbördan. Man lär sig av 
varandra och kan kompensera eventuella svagheter genom att utnyttja varandra styrkor: 
 

Genom att ha alla sorters elever i samma grupp blir man tvungen att planera både lektioner och 
uppgifter så att alla elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Det är tufft och kräver ett stort engagemang 
och kunnande (…) Då har man stor nytta av andras kompetenser och idéer. Det är då ett samarbete 
drar igång på riktigt (…). (Rek) 

 

Hur organiseras matematikundervisningen för att möta elevers olika 
förutsättningar? 

 
Förberedelser 
Samtliga intervjudeltagare berättar om de rutiner som finns på plats i skolan för att organisera 
undervisningen så att den möter elevernas olika förutsättningar. Man har bland annat 
elevkonferenser som sker två gånger per termin. Det är ett stort forum där alla pedagoger samlas 
och delar med sig av kunskaper om elevernas framgångar. Varannan vecka samlas elevhälsoteamet 
för att diskutera och lösa svåra problem som angår elevernas skolsituation. Varje måndagsmorgon 
träffar rektor all personal där man spontant kan lyfta fram ett akut ärende eller meddela kollegor om 
viktiga elevärenden. Rektor är alltid närvarande vid dessa tillfällen. Enligt specialpedagogerna 
samlas hela resursteamet var tredje vecka.  Resurstemat består av specialpedagoger, rektor och alla 
lärare som har resurstid i sin tjänst. Tillsammans diskuterar de aktuella behov och eventuella 
förändringar i resursfördelningen.  
 

Jag har bra koll på vilka av mina elever som behöver stöd. Vilka framsteg de gör och vad lärarna stöter 
på för problem. För mig är det viktigt att hjälpa lärarna att lösa problemen. Lärare som får rätt hjälp i 
tid kan göra underverk.  (Rek) 
 
Jag och min kollega träffas en gång i veckan för att titta igenom hur resursfördelningen ser ut för 
veckan därpå. Cirka två tredjedelar av min tid går åt till arbete med eleverna i klassen eller 
individuellt, resten av tiden är arbete kring att kartlägga elevens behov. (S1) 
 

För en av lärarna (L1) är kartläggningen av elevens kunskaper och förutsättningar en naturlig del av 
verksamheten. I början av varje nytt moment genomgår eleverna en liten diagnos som hjälper 
pedagogen att välja lämpliga arbetssätt och arbetsformer för undervisningen. En av 
specialpedagogerna (S2) framhåller att det är viktigt att kolla av kunskapsnivåer ofta och 
dokumentera resultatet i databasen för att kunna se eventuella toppar och dalar i 
kunskapsinhämtningen. Databasen är ett mycket bra redskap för att göra resursfördelningen mer 
flexibel och aktuell. Databasen uppdateras varje vecka av samtliga pedagoger och används för 
kontinuerlig återkoppling till elevens kunskapsutveckling.  
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Val och utformning av lärostoff 
Läsårets lärostoff styrs av det centrala innehåll som finns angivet i läroplanen (Lgr 11). Samtliga 
intervjuade lärare (L1, L2, L3, L4) delar en positiv inställning till kursplanernas styrande funktion 
då de menar att det inte bara skapar en tydlighet och struktur i undervisningen utan också bidrar till 
att göra matematikundervisningen mer likvärdig.  
 
Enligt lärarna är det först när man ska arbeta med de olika områdena i matematiken som materialet 
modifieras och anpassas till den enskilde elevens behov. De fyra matematiklärarna och 
specialpedagogen är huvudaktörer när ett nytt avsnitt ska planeras. Handledningen man får av 
specialpedagoger uppskattas i hög grad av alla intervjudeltagare. L3 ger ett konkret exempel på 
detta:  
 

När vi planerade avsnittet Tal och räkning tog specialpedagogen upp svårigheter som barn med svagt 
arbetsminne ofta har. Dessa problem visar sig tydligt när eleven ska använda huvudräkningsmetoden 
eftersom eleven har svårt att hålla kvar olika tal och siffror i minnet. Skriftlig huvudräkning kan vara 
ett bra alternativ. Istället för att hålla mellanledet i minnet kan eleven skriva ner det på pappret. 
processen är den samma men det gynnar elever med svagt arbetsminne (L3) 

        
Som ett resultat av ett samarbete kring delmomentet utformas en pedagogisk planering som delas ut 
till elever och föräldrar.  Rektor betonar att det är viktigt att eleverna får ett dokument som talar om 
vad de ska läsa, under vilken tid, varför det är bra att kunna det de läser. Lokal pedagogisk 
planering är en kanal för att informera eleven och vårdnadshavare samt skapa tydlighet och struktur 
i undervisningen anser samtliga lärare och specialpedagoger.  
 
Matematikboken spelar en viktig roll när man utformar lärostoff menar L1 och L2. Även en 
uppgiftsbank som består av olika uppgifter används för att komplettera lärostoffet. Matematikboken 
styr i hög grad lärostoffet.  Samtliga lärare är eniga om att boken ger struktur och underlättar den 
gemensamma planeringen.  
 

Boken har jag som underlag, men Jag följer den inte helt. Boken ger tydliga ramar för kunskapsstoffen 
och även erbjuder variationer. (L3) 
 
Eftersom jag har alla planeringar och vet vilka böcker man använder blir det lättare att snabbt och 
effektivt hjälpa eleverna (…). (S2) 

 
Såväl L1 och L3 lyfter fram att det finns för få uppgifter i boken som tränar problemlösning och 
efterfrågar problem som alla elever kan arbeta med samtidigt genom att lösa dem på olika sätt med 
olika strategier som passar deras kunskapsnivå. Det gäller att hitta uppgifter med öppna 
frågeställningar eller modifiera befintliga uppgifter till så kallade öppna uppgifter. Vidare så saknar 
matematikböckerna ofta realistiska uppgifter som skapar ett naturligt intresse för matematik 
 

För att matematiken ska bli intressant måste den fånga verkligheten. Dessvärre är matteböckerna oftast 
fyllda med löjliga problemställningar som eleverna inte kan relatera till. (L1) 
 
Jag skulle gärna vilja ha en bok som är fylld med realistiska situationer som eleverna kan analysera, 
alltså en bok som har uppgifter som är realistiska, spännande som passar för olika typer av intressen 
och kräver en matematisk analys (…) det finns säkert massa på nätet, men där hinner man ju aldrig 
leta. (L2) 
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L4 berättar att under lektionerna arbetar eleverna först tillsammans och läser en grundkurs. Sedan 
delas eleverna in på olika spår inom samma arbetsområde. Även L2 ser stora fördelar att arbeta på 
detta sätt: 
  

Först börjar alla elever med grundkursen i boken. Uppgifterna är inte speciellt svåra i början. Därefter 
gör eleverna ett test och då ser man tydligt på resultatet, ganska ofta vet man utan diagnos vilka som 
behöver gå vidare och fördjupa sina kunskaper och vilka som behöver repetera. ( L2) 

 
Enligt R1 behöver en del elever uppgifter på betydligt lägre nivå och med mycket enklare text än de 
som finns i ordinarie boken. Då måste man göra om dessa uppgifter. Här är specialpedagogen till 
stor hjälp menar R1. Samarbete mellan specialpedagogen och resursläraren skapar goda 
förutsättningar för att hitta rätt nivå för den enskilde elevens utmaningar. Även matematiklärare L1 
och L3 tar upp problematiken kring extramaterial som ofta behövs för att anpassa innehållet till 
elevens förutsättningar. 
 

Det är tidskrävande att göra extra material som är bra och genomtänkt. Tillsammans med 
specialpedagogen går det faktiskt mycket fortare och man bli säkrare på att häftet verkligen reducerar 
svårigheterna. (L1) 

 
Det finns många sådana häften som man själv kan komplettera. Det mesta är sparat på datorn, så det 
blir smidigt (…). (L2) 

 
Samtliga lärare och specialpedagoger betonar vikten av att individualisera uppgifter inom 
arbetsområdet som alla i gruppen arbetar med 
 

Om vi läser till exempel bråk så ska alla i gruppen göra uppgifter som handlar om bråk. Vissa elever 
kan få uppgifter från högre årskurser och vissa elever kan få uppgifter från lägre årskurser.  (L1) 

 
R2 tycker att när alla elever arbetar med uppgifter inom samma område stärker det de svaga 
elevernas självförtroende och underlättar även för resursläraren att hjälpa alla barn. R1 nämner att 
en resurslärare inte är bunden vid en elev utan att denne är en resurs för hela gruppen. 
 
Gruppens sammansättning 
Det finns inga fasta koncept när det gäller hur man grupperar elever för att genomföra 
undervisningen. Det är aktivitetens syfte och karaktär som avgör på vilket sätt eleverna grupperas. 
Samtliga intervjudeltagare menar dock att grupperingar inte ska vara permanenta. Permanenta 
grupperingar som bygger på elevernas prestationer kan leda till att grupper blir en sorts stämpel på 
vad pedagogerna förväntar sig av elever.  
 
Homogena grupperingar tillhör undantaget mer än regeln. L4 gör dock nivågrupperingar i den 
bemärkelsen att eleverna delas in i spår efter grundkursen. Nivågrupperingen är då grupper där 
skillnader i prestationsnivå inte är så stora men ändå finns.  Denna gruppkonstruktion fungerar bra 
då de starkare eleverna drar de något svagare. L4 betonar att en sådan gruppering främjar ett klimat 
där eleverna hjälper varandra och lär av varandra. De elever som inte förstår lika snabbt har tillgång 
till elever som kan hjälpa dem. När elever förklarar för andra elever upptäcker de sina svaga 
områden och kan åtgärda dem, och på så sätt förstärker de sina kunskaper. Det är viktigt att 
skillnader i nivåkunskaperna är lagom stora för att grupparbetet ska fungera menar L4. 
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L1 försöker att variera elevernas sammansättning på ett effektivt sätt genom att färgmarkera deras 
kunskapsnivåer och på så sätt åstadkomma olika variationer av gruppsammansättningar. 
 

Jag brukar tänka elevernas kunskapsnivå i tre olika färger: grön, gul och blå. Sedan klipper jag ut kort 
i dessa färger som jag skriver elevernas namn på. På så sätt kan jag snabbt göra bra 
gruppkombinationer.  Till exempel grupper med liten nivåskillnad, grupper med stor nivåskillnad (…) 
Men man behöver justera även en sådan sammansättning efter andra faktorer också. (L1) 

 
Lektionens struktur 
Ett tydligt mål med lektionen skrivs alltid på tavlan innan eleverna kommer in i klassrummet. 
Enligt lärarna måste målen vara skrivna så att eleverna förstår vad de ska lära sig under 
lektionspasset. Att skapa en tydlig struktur som eleverna känner igen har avgörande betydelse för 
att elever med vissa funktionshinder ska kunna delta i ordinarie undervisningen, menar rektor. Idén 
om att ha en gemensam lektionsstruktur är framtagen av personalen efter att pedagogerna 
tillsammans har bearbetat de senaste forskningsrönen om generella faktorer för framgångsrik 
undervisning. Idén var förankrad hos all personal innan man tillsammans fattade ett beslut om 
modellens implementering poängterar rektor. En startuppgift är något alla lärare inleder sina 
matematiklektioner med. Denna uppgift är en startpunkt för den kommande diskussionen och 
genomgången. 
 

Eleverna vet hela tiden om vad de ska göra och vad läraren förväntar sig av dem. Detta är särskilt bra 
för elever som har olika svårigheter med struktur och ordning (…). Detta är bra för alla elever i 
klassen.”  (S2) 

 
Att ha en genomgång där alla har möjlighet att hänga med är en utmaning för L4. Det är viktigt att 
hitta en uppgift som väcker intresse men samtidigt som alla elever kan arbeta med. Även L2 tar upp 
vikten av öppna uppgifter som passar alla barn inom samma kunskapsområde: 
 

(…) en enkel uppgift som har mer än ett konkret svar (…)Typ skriv en talföljd på tavlan som kan 
fortsätta på olika sätt. Alla kan hänga med.  De svaga eleverna gör enkla mönster och de starka kan 
komma på mer avancerade. (L2) 
 
Det är inte lätt att komma på uppgifter som kan leda till en gemensam diskussion. Uppgiften måste ju 
vara enkel att förstå men ändå ha flera olika svar som eleverna kan komma på (…) Vi brukar byta 
idéer och samla uppgifter som fungerar bra. Man lånar och gör om gamla uppgifter. (L3) 
 

Samtliga lärare nämner att de är noga med att tydliggöra lektionens avslut. Lektionen avslutas 
genom att man ber elever att reflektera över vad de har lärt sig på lektionen.  
 
Framgångsfaktorer 
Samtliga intervjudeltagare lyfter på ett eller annat sätt fram deras samarbete kring undervisningen 
som en av avgörande faktorer för att möjliggöra inkluderingen. 

 
Att vi planerar undervisningen tillsammans underlättar väldigt mycket för mig som lärare. 
Tillsammans diskuterar vi elevernas styrkor och behov, ger varandra tips på hur man kan nå alla elever 
och framför allt dokumenterar vi våra idéer som vi kan återanvända (…). ( L3) 
 
(…) gemensamt försöker vi hitta det bästa sättet att undervisa på och det ger resultat (…). (S2) 
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 Jag uppskattar att vi ofta är två lärare när det behövs. Två hjärnor är alltid bättre än en när det kommer 
till att komma på olika lösningar (…). (L1) 

 
L4 berättar att ett samarbete tvingar henne att reflektera kring sin egen undervisning. Att ge 
varandra feedback har blivit en process som liknar fortbildning och inte inspektion.  
 

Vi pratar om elever hela tiden, på rasten, på konferenser, spontant och planerat. Från att ge varandra 
små reflektioner om elever till situationer som behöver utredas och åtgärdas, kanske omedelbart (…). 
(S2) 

 
Rektor uppskattar lärarnas samarbete som den viktigaste av alla pedagogiska redskap. Genom att 
samarbeta och utbyta idéer breddar och ökar lärare sin kunskap om arbetsformer och ökar variation 
av olika arbetssätt i sin undervisning anser rektor. 
 

Tematisk analys 

Den andra forskningsfrågan syftar till att undersöka hur själva matematikundervisningen 
organiseras för att möta elevers olika förutsättningar. Efter en tematisk analys av intervjumaterialet 
har följande teman identifierats: struktur och rutin, samarbete, individualisering. I analysen nedan 
har kursivering använts i de illustrerande citaten för att visa på de aspekter som indikerar ett tema.  
 
Struktur och rutin 
Detta tema är något som alla intervjudeltagare påtalar som viktigt för att man ska kunna organisera 
undervisningen på ett sådant sätt att man möter elevers olika förutsättningar. Nyckelord och fraser 
som reflekterar detta tema är: kartläggning, tydlighet, bra koll, grundlig insamling, elevkonferenser, 
diagnos, tekniska hjälpmedel, databaser, tydliga ramar, planering, lektionsstruktur, ordning.  
 
Temat handlar om att såväl ledning, medarbetare, föräldrar som elever ska känna sig trygga med 
arbetsgången och att det ska finnas en förutsägbarhet i hur man arbetar. Detta möjliggörs med hjälp 
av tydliga strukturer och rutiner. Att veta var en elev befinner sig för att ge denne en individuell 
utmaning är en av de viktigaste uppgifterna för en pedagog. Att ha en sådan inställning till alla 
elever är en ännu större utmaning som kräver att alla på skolan strävar mot samma mål och hjälps 
åt. För att det skall kunna omsättas i realiteten understryker rektorn vikten av att ha tydliga rutiner 
för insamling av och bevarandet av information. Vidare har man schemalagda möten som 
återkommer med jämna mellanrum vilket underlättar arbetet och gör att man har möjlighet att hela 
tiden avhandla nya ärenden – det är ett exempel på rutiner som bidrar till arbetet på ett bra sätt. 
Tydlighet och struktur underlättar arbetet och gör undervisningen mer effektiv. 
 
Temat struktur och rutin betonar bland annat vikten av kartläggning för att man ska kunna 
individualisera undervisningen. Majoriteten av intervjudeltagarna anger att individanpassad 
undervisning inte existerar utan kunskap om den enskilda elevens speciella behov och tidigare 
erfarenheter. Det förutsätter en grundlig insamling av information samt möjlighet att bevara 
informationen för att se vilken effekt undervisningen har. Med hjälp av tekniska hjälpmedel såsom 
databaser finns strukturer för kartläggning på plats vilket underlättar arbetet. Detta styr därefter 
resursfördelningen: 
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Jag och min kollega träffas en gång i veckan för att titta igenom hur resursfördelningen ser ut för 
veckan därpå. Cirka två tredjedelar av min tid går åt till arbete med eleverna i klassen eller 
individuellt, resten av tiden är arbete kring att kartlägga elevens behov. (S1) 

 
Strukturer och rutiner ska även genomsyra innehållet i undervisningen och då är det bra att arbeta 
utifrån olika styrdokument som tydligt anger vilket innehållet är. Planeringar för lektioner och 
innehåll delas med såväl elever och föräldrar vilket gör matematikämnet mer förutsägbart – det 
skapar en tydlighet och struktur för samtliga parter. Även läromedel bidrar till tydlighet och 
struktur.  
 

Boken har jag som underlag, men Jag följer den inte helt. Boken ger tydliga ramar för 
kunskapsstoffen och även erbjuder variationer. (L3) 

 
Man arbetar även med lektionernas struktur. Genom att arbeta med tydliga mål och ha en rutin för 
hur man startar och avslutar lektioner tydliggörs syftet med undervisningen för eleverna. Den 
gemensamma lektionsstrukturen har personalen arbetat fram gemensamt och samtliga lärare 
använder sig av den.  
 

Eleverna vet hela tiden om vad de ska göra och vad läraren förväntar sig av dem. Detta är särskilt bra 
för elever som har olika svårigheter med struktur och ordning (…). Detta är bra för alla elever i 
klassen.”  (S2) 

 
Samtliga lärare nämner att de är noga med att tydliggöra lektionens avslut. Lektionen avslutas 
genom att man ber elever att reflektera över vad de har lärt sig på lektionen. Att reflektera över sitt 
lärande och sätta konkreta ord på vad man har lärt sig är viktigt, speciellt för svaga elever. Denna 
reflektion stärker självkänsla och även motivationen framgår från de flesta intervjuer. Den 
gemensamma strukturen på lektionernas upplägg hjälper även lärarna att analysera och effektivisera 
undervisningen. 

 
Samarbete 
Ett annat tema som framträder efter en tematisk analys av intervjusvaren är samarbete. I en 
skolkontext kan samarbete handla om hur väl medarbetare på en arbetsplats samarbetar men det kan 
också handla om hur skolan arbetar tillsammans med hemmet för att eleverna ska nå målen. 
Samtliga intervjudeltagare talar, såväl direkt som indirekt, om vikten av samarbete för att 
inkluderingen ska lyckas. Flera intervjudeltagare understryker samarbetets nödvändighet och 
positiva inverkan på undervisningens utformning. Detta tema inbegriper fenomen såsom förståelse, 
konferenser, möten, kommunikation, strävan. Samarbete handlar om att gemensamt sträva mot ett 
givet mål. För inkludering är samarbete centralt då ingen enskild person själv kan ro en 
inkluderingsprocess i hamn. Samarbete tar alla olika former. Bland annat träffas man på 
elevkonferenser, måndagsmöten och man har såväl elevhälsoteam som resursteam. Samarbetet 
kommer även till uttryck i mindre organiserade former 
 

Vi pratar om elever hela tiden, på rasten, på konferenser, spontant och planerat. Från att ge varandra 
små reflektioner om elever till situationer som behöver utredas och åtgärdas, kanske omedelbart (…). 
(S2) 

 
Det är oerhört viktigt att lärarna får det stöd och den hjälp de behöver för att lyckas i sitt arbete. 
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Jag har bra koll på vilka av mina elever som behöver stöd. Vilka framsteg de gör och vad lärarna stöter 
på för problem. För mig är det viktigt att hjälpa lärarna att lösa problemen. Lärare som får rätt hjälp i 
tid kan göra underverk.  (Rek) 

 
Lärarna påtalar hur viktigt samarbetet dem sinsemellan är liksom det stöd de får av 
specialpedagogerna är vid planering av undervisningen. Stödet beskrivs som en form av 
handledning där lärarna får tips på vilka metoder som är mer framgångsrika för elever i behov av 
stöd.       
Samarbetet konkretiseras i form av pedagogiska planeringar som delges såväl föräldrar som elever. 
Med andra ord sträcker sig samarbetet utanför skolans väggar och kommer att inkludera övriga 
berörda parter. Specialpedagogerna kompetens kommer till användning i samarbetet då de ofta kan 
bidra till att skapa material som i högre grad är anpassat till enskilda elever. Här räcker inte 
läromedel till och det är ofta svårt att som enskild lärare finna tiden att hitta rätt nivå för att utmana 
enskilda elever.  

Det är tidskrävande att göra extra material som är bra och genomtänkt. Tillsammans med 
specialpedagogen går det faktiskt mycket fortare och man bli säkrare på att häftet verkligen reducerar 
svårigheterna. (L1) 
 

Samarbete är en förutsättning för att man ska kunna ta fram gemensamma strukturer och väl 
fungerande rutiner. Den gemensamma lektionsstrukturen är resultatet av att man tillsammans har 
bearbetat de senaste forskningsrönen om generella faktorer för framgångsrik undervisning.  
 
Samtliga intervjudeltagare lyfter på ett eller annat sätt fram deras samarbete kring undervisningen 
som en av avgörande faktorer för att möjliggöra inkluderingen. Av intervjuerna framgick att 
intervjudeltagarna är väl medvetna om kollegors undervisning och pedagogiska resonemang. 

 
Att vi planerar undervisningen tillsammans underlättar väldigt mycket för mig som lärare. 
Tillsammans diskuterar vi elevernas styrkor och behov, ger varandra tips på hur man kan nå alla 
elever och framför allt dokumenterar vi våra idéer som vi kan återanvända (…). ( L3) 
 
(…) gemensamt försöker vi hitta det bästa sättet att undervisa på och det ger resultat (…). (S2) 
 
 Jag uppskattar att vi ofta är två lärare när det behövs. Två hjärnor är alltid bättre än en när det 
kommer till att komma på olika lösningar (…). (L1) 

 
Samarbetet gör också att lärarna utvecklas i sin profession och det är en förutsättning för ett 
kollegialt lärande. Man räds inte kommentarer och feedback från kollegor utan välkomnar dem. 
 

Vi pratar om elever hela tiden, på rasten, på konferenser, spontant och planerat. Från att ge varandra 
små reflektioner om elever till situationer som behöver utredas och åtgärdas, kanske omedelbart (…). 
(S2) 

 
Rektor uppskattar lärarnas samarbete som den viktigaste av alla pedagogiska redskap. Genom att 
samarbeta och utbyta idéer breddar och ökar lärare sin kunskap om arbetsformer och ökar variation 
av olika arbetssätt i sin undervisning anser rektor. 
 
Individualisering 
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Att veta var en elev befinner sig för att ge denne en individuell utmaning är en av de viktigaste 
uppgifterna för en pedagog.  Det reflekteras i det sista temat som framträder i det insamlade 
datamaterialet vad gäller hur matematikundervisningen organiseras för att möta elevers olika 
förutsättningar nämligen individualisering. Detta tema reflekteras i ord och fraser såsom 
individuellt, behov, vilka behöver stöd, vilka behöver repetera, vissa elever, nivåskillnad, svaga 
elever, starka elever. Det som är slående och till viss del motsägelsefullt är att detta tema i viss 
utsträckning kontrasterar temat tillhörighet som intervjudeltagarna i mycket hög grad förknippar 
med inkludering. För att man ska kunna individualisera undervisningen måste man se individen och 
inte se individen som del av en större grupp.  
 

Jag och min kollega träffas en gång i veckan för att titta igenom hur resursfördelningen ser ut för 
veckan därpå. Cirka två tredjedelar av min tid går åt till arbete med eleverna i klassen eller 
individuellt, resten av tiden är arbete kring att kartlägga elevens behov. (S1) 

 
Man modifierar läromaterial och anpassar den till den enskilde elevens behov. Det kan handla om 
alltifrån uppgifternas svårighetsgrad till anpassning av lösningsmetoder. Att elever grupperas efter 
nivåer framgår av att man arbetar utifrån ett gemensamt grundspår för att därefter arbeta med olika 
spår beroende på förmåga och behov. Läromaterialen räcker dock inte till då det finns elever som 
behöver uppgifter på en betydligt lägre nivå. Då arbetar lärare och specialpedagoger tillsammans 
för att anpassa materialet till den enskilde elevens behov vilket uttrycker temat individualisering.  
 

Först börjar alla elever med grundkursen i boken. Uppgifterna är inte speciellt svåra i början. Därefter 
gör eleverna ett test och då ser man tydligt på resultatet, ganska ofta vet man utan diagnos vilka som 
behöver gå vidare och fördjupa sina kunskaper och vilka som behöver repetera. ( L2) 

 
Samtliga lärare och specialpedagoger betonar vikten av att individualisera uppgifter inom 
arbetsområdet som alla i gruppen arbetar med 
 

Om vi läser till exempel bråk så ska alla i gruppen göra uppgifter som handlar om bråk. Vissa elever 
kan få uppgifter från högre årskurser och vissa elever kan få uppgifter från lägre årskurser.  (L1) 

 
Det är svårt att ha bra genomgångar där samtliga elever har möjlighet att hänga med. Man ska 
väcka samtliga elevers intresse och uppgifterna ska vara rika i den bemärkelsen att de ska gå att 
lösa på flera olika sätt  
 

(…) en enkel uppgift som har mer än ett konkret svar (…)Typ skriv en talföljd på tavlan som kan 
fortsätta på olika sätt. Alla kan hänga med.  De svaga eleverna gör enkla mönster och de starka kan 
komma på mer avancerade. (L2) 

 

Hur organiseras matematikundervisningen för att främja elevers 
delaktighet? 

 
Flera av informanterna ger uttryck åt att det framförallt är problemlösningen inom 
matematikundervisningen som ställer frågan om delaktighet på sin spets. Att kunna lösa problem 
anser samtliga är det viktigaste och svåraste målet inom matematikundervisningen. Eleven ska 
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förstå uppgiften dvs. läsa, förstå och tolka texten samt sätta sig in i problemet. Därefter ska eleven 
kunna göra en plan för lösningen, pröva sin lösning och sedan uppskatta lösningens rimlighet.  
 

Jag tycker det är jättesvårt att hitta problemuppgifter som fungerar för alla elever i klassen. (L3) 
 
En av de stora utmaningarna vad gäller delaktighet i matematikundervisningen är enligt 
intervjudeltagarna att samtliga elever ska få möjlighet att utifrån sina förutsättningar och på sin nivå 
arbeta med problemlösning. Såväl L1 och L3 lyfter fram att det finns för få uppgifter i de läromedel 
man använder som tränar problemlösning och efterfrågar uppgifter som alla elever kan arbeta med 
samtidigt genom att lösa dem på olika sätt med olika strategier som passar deras kunskapsnivå.  
 
Genom att arbeta med s.k. öppna uppgifter kan man fånga alla elever på deras nivå. Det kan handla 
om att göra talmönster där vissa elever skapar avancerade algebraiska uttryck under det att andra 
skapar enklare talföljder eller ritar ett mönster. För att alla elever ska kunna vara delaktiga måste 
uppgifterna vara konstruerade på ett sådant sätt att de går att lösa på olika nivåer och med hjälp av 
olika metoder. 
 

Att be eleven återberätta uppgiften med egna ord och bilder eller hitta på liknande uppgift fast med 
enklare siffror är ett bra sätt att aktivera elevens förståelse av problemet, vilket ofta leder till att eleven 
kan komma på nästa steg alldeles själv.(L3) 
 
Jag brukar alltid be eleven att förklara för mig med egna ord vad problemtalet går ut på och be dem 
rita en bild till talet. Ganska ofta kommer eleven själv på lösningen (…) man ska inte ha bråttom med 
att ge ledtrådar även om man själv är stressad över att andra väntar på din hjälp (L2) 
 
Att be eleven redovisa sin lösning till en annan elev är ett effektivt sätt att hinna hjälpa många elever. 
Det gäller bara att fixa bra par (…). (L1) 
 

 
Vidare höjs ofta motivation om uppgiften på ett eller annat sätt är relaterad till verkligheten. L3 och 
L1 uttrycker önskan att utveckla problemlösandet av stora matematiska problem som är 
verklighetsanknutna, som kan ge utmaningar åt alla elever-både åt de allra duktigaste och åt de som 
behöver mera stöd. Att levandegöra matematiken handlar om att ge elever en känsla av att 
matematiken är formbar och har en koppling tillverkliga livet. 
 

Våra elever turas om att bidra till skolans caféverksamhet. Där blir matematiken levande och eleverna 
tvingas att analysera och reflektera på ett annat sätt och använda sig av sina kunskaper (L2) 
 
Jag försöker att utgå från elevernas intressen (…) Vid ett tillfälle fick eleverna använda sig av 
Facebook för att jämföra antalet vänner med varandra (…) Det är viktigt att utgå från elevernas 
intressen men också att anpassa uppgifterna till elevernas olika nivåer. . Jag skulle vilja använda IT-
teknik mycket mer i undervisningen men det krävs tid för att lära sig den (L1). 
Man har inte tid att utforma sådana projekt (…). Nationella proven är en stressfaktor som kräver 
förberedelse och genomförande. Tänk om man kunde lägga all den tid på problemställningar som ger 
syn på vad matematiken är och hur den används i vardagen (…) (L3) 
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Pedagogisk vägledning är ofta viktigt för elever i behov av stöd. Denna vägledning ska ske genom 
frågor som hjälper eleven att själv komma fram till lösningen. Det är viktigt att läraren stimulerar 
elevens undersökning genom att man vägleder eleven från hans eller hennes idéer. 
 

Detta sätt att vägleda eleven får eleven att uppleva att eleven själv löser problemet och hjälper att 
bygga elevens självförtroende. (L4) 

 
Delaktighet främjas om elever ges möjlighet att skapa, ta del av varandras tankar samt reflektera 
kring uppgifter och lösningsgång.  
 

Ett annat sätt att öka elevens delaktighet är att hjälpa eleven att förstå uppgiften på egen hand med så 
liten vägledning som möjligt. (R2) 

 
Specialpedagogen föreslog att jag skulle låta eleverna skapa egna uppgifter (…) Jag har märkt att de 
svagare eleverna lär sig mer om de gör egna uppgifter (…) de får så att säga ta del av andras tankar 
men kan samtidigt använda sina egna styrkor. (L2) 

 
Att skapa egna uppgifter ökar förståelsen för hur olika matematikuppgifter byggs upp och ger 
möjligheter att arbeta tillsammans inom samma moment. När en uppgift är konstruerad är det 
stimulerande och spännande att byta den mot en kamrats. Alla uppgifter sparas i en databank där 
namnet på konstruktören läggs in.  
 

De uppgifter som elever hittar på själva använder jag för att få en bild av elevens kunskapsnivå (L1). 
  
Alla elever kan komma på egna uppgifter. Detta hjälper läraren att individualisera undervisningen (…) 
det blir också olika nivåer av skapandet ” (L2) 

 
Det viktigaste är att lärare kan illustrera och presentera olika matematiska begrepp på många olika 
sätt anser S2: 
  

Att förklara negativa tal genom att lägga ut ett rep på golvet och låta eleverna vara tal på tallinjen och 
genomföra olika matematiska operationer gör matematiken fysisk konkret berättar (S2) 
 

Det är viktigt att elever som har behov av hjälpmedel, i sin färdighetsträning, ska få det. Det kan vara 
tallinjer, miniräknare och andra matteverktyg.  (S1) 
 

Att låta eleven påverka undervisningen är viktigt tycker samtliga pedagoger. Resurslärarna (R1, 
R2) menar att om eleven är medveten om sina styrkor och svagheter inom matematikämnet blir 
samarbetet mellan resursläraren och eleven mer effektivt. Eleven vet själv vad han eller hon 
behöver träna på. Samarbete mellan resurslärare och andra aktörer hjälper att medvetandegöra 
eleven om sina styrkor och svagheter. R1 berättar att han alltid ställer frågor till eleven som får 
eleven att berätta om vad eleven tänker ta för nästa steg. Om man vill få eleven att satsa hundra 
procent måste initiativet komma från eleven och inte från den vuxne.   
R2 tycker att det är viktigt att få eleven att reflektera först vad den kan och sedan vad som behöver 
förbättras. Att alltid lyfta upp det positiva innan utmaningen är en bra strategi för att skapa ett 
positivt inlärningsklimat.  
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Att ha en öppen dialog med enskilda elever är en viktig förutsättning för att eleven ska reflektera 
över sin inlärning och välja lämpliga strategier utifrån de individuella drag eleven har. Eleven ska 
ha en tydlig känsla av att han är med och tar ansvar och styr över de mål som sätts upp. Att ta eget 
ansvar är något som eleven bör uppmuntras till genom olika handlingar. 
 

I samtal med eleven frågar vi ofta: ”Hur vill du ha det på lektionerna för att det ska fungera för dig?”. 
Det är en förutsättning för att läraren ska kunna anpassa lektionsinnehållet samt ge eleven möjlighet att 
själv påverka undervisningen. (L3) 
 
Eleverna ska känna att de kan påverka mål och inriktning i sin undervisning. De ska kunna välja 
uppgifter och sätta upp personliga mål. Pedagogens uppgift är att hjälpa eleven att nå upp till målet. 
(S1).  

 
Flera av intervjudeltagarna (L1, L2, L4) betonar vikten av ett auktoritativt ledarskap i klassrummet 
som präglas av värme, stöd, struktur och kontroll. Eleverna ska vara väl medvetna om vikten av att 
lektionstiden används effektivt. Detta uppnår man om eleverna vet vad de ska starta med och de är 
bekanta med målet med lektionen. En genomgående strategi är att uppmärksamma det positiva och 
ignorera det negativa beteendet   
 

Tematisk analys 
Den tredje forskningsfrågan syftar till att undersöka hur matematikundervisningen organiseras för 
att främja delaktighet. Följaktligen ligger frågan nära forskningsfråga 2. De teman som 
utkristalliserades i den tematiska analysen av materialet är differentiering i klassrummet, aktivt 
agerande samt motivation. I analysen nedan har kursivering använts i de illustrerande citaten för att 
visa på de aspekter som indikerar ett tema.  
 
Differentiering i klassrummet 
Vid en tematisk analys av intervjusvaren framträder temat differentiering i klassrummet. Temat 
inbegriper nyckelord och fraser såsom: fungera för alla i klassen, att göra samma sak fast på olika 
sätt, olika nivåer, att anpassa lektionsinnehållet. Flera av intervjudeltagarna upplever att detta är 
bland det svåraste i undervisningen. Det beror i hög grad på att det är svårt att hitta uppgifter som 
går att anpassa så att de faktiskt fungerar för alla.  
 

Jag tycker det är jättesvårt att hitta problemuppgifter som fungerar för alla elever i klassen. (L3) 
 
För att differentiera matematikundervisningen väljer många av informanterna att arbeta med s.k. 
öppna uppgifter. Nivån på uppgiften kan ändras med svårare eller enklare siffror. Följaktligen 
arbetar alla elever med samma uppgifter men på olika nivå vilket gör att eleverna är med i 
klassrummet, är delaktiga, men undervisningen har anpassats till deras individuella nivå. 

Att be eleven återberätta uppgiften med egna ord och bilder eller hitta på liknande uppgift fast med 
enklare siffror är ett bra sätt att aktivera elevens förståelse av problemet, vilket ofta leder till att eleven 
kan komma på nästa steg alldeles själv.(L3) 

 
Alla elever kan komma på egna uppgifter. Detta hjälper läraren att individualisera undervisningen (…) 
det blir också olika nivåer av skapandet ” (L2) 
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I samtal med eleven frågar vi ofta: ”Hur vill du ha det på lektionerna för att det ska fungera för dig?”. 
Det är en förutsättning för att läraren ska kunna anpassa lektionsinnehållet samt ge eleven möjlighet 
att själv påverka undervisningen. (L3) 

 
Aktivt agerande 
Ett annat tema är aktivt agerande. Temat inbegriper nyckelord och fraser såsom: skapa, förklara, 
agera, reflektera, ta initiativ, ta ansvar. Delaktighet förutsätter med andra ord att eleven i fråga är 
aktiv och engagerad i sitt eget lärande. Eleverna är inte bara passiva mottagare av kunskap utan de 
måste själva, med hjälp och stöd, ta till sig kunskapen. Genom att låta elever själva skapa uppgifter 
lär de sig inte bara matematik, de är i högre grad aktiva och engagerade i sitt eget lärande.  
 

Att be eleven återberätta uppgiften med egna ord och bilder eller hitta på liknande uppgift fast med 
enklare siffror är ett bra sätt att aktivera elevens förståelse av problemet, vilket ofta leder till att eleven 
kan komma på nästa steg alldeles själv.(L3) 
 
Jag brukar alltid be eleven att förklara för mig med egna ord vad problemtalet går ut på och be dem 
rita en bild till talet. Ganska ofta kommer eleven själv på lösningen (…) man ska inte ha bråttom med 
att ge ledtrådar även om man själv är stressad över att andra väntar på din hjälp (L2) 
 
Att be eleven redovisa sin lösning till en annan elev är ett effektivt sätt att hinna hjälpa många elever. 
Det gäller bara att fixa bra par (…). (L1) 

 
För att alla elever ska känna sig delaktiga fungerar det inte att endast arbeta med läroboken. Genom 
att knyta an matematiken till verkligheten och låta eleverna praktisera matematik genom att göra 
saker ökar delaktigheten. I en verklig situation tvingas eleverna att ta ansvar och initiativ. 
 

Våra elever turas om att bidra till skolans caféverksamhet. Där blir matematiken levande och eleverna 
tvingas att analysera och reflektera på ett annat sätt och använda sig av sina kunskaper (L2) 

 
Det är viktigt att eleven tillåts utforska sina egna idéer och att eleven upplever ett visst mått av 
självständighet. Eleverna kommer ju inte att ha en lärare vid sin sida i alla situationer och därför 
uppmuntras egna initiativ. 
 

Detta sätt att vägleda eleven får eleven att uppleva att eleven själv löser problemet och hjälper att 
bygga elevens självförtroende. (L4) 

 
Genom att själva skapa uppgifter blir eleverna mycket mer aktiva samtidigt som de får en förståelse 
för hur matematiken är uppbyggd.  
 

Specialpedagogen föreslog att jag skulle låta eleverna skapa egna uppgifter (…) Jag har märkt att de 
svagare eleverna lär sig mer om de gör egna uppgifter (…) de får så att säga ta del av andras tankar 
men kan samtidigt använda sina egna styrkor. (L2) 

 
Väcka positiva känslor 
Vid en tematisk analys av intervjusvaren framträder även temat väcka positiva känslor. Temat 
inbegriper nyckelord och fraser såsom: motivera, levandegöra, entusiasmera, förstärka självkänsla, 
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varmt ledarskap. För att elever som upplever att matematik är svårt ska ta sig an ämnet måste man 
göra ämnet roligare och få dem att förknippa det med något positivt. 
 
Flera av intervjudeltagarna påpekar att verklighetsanknutna uppgifter höjer motivationen. Genom 
att ta reda på elevernas intressen kan man göra ämnet mer intressant och därmed påverka hur 
eleverna känner inför undervisningen.  

 
Jag försöker att utgå från elevernas intressen (…) Vid ett tillfälle fick eleverna använda sig av 
Facebook för att jämföra antalet vänner med varandra (…) Det är viktigt att utgå från elevernas 
intressen men också att anpassa uppgifterna till elevernas olika nivåer. . Jag skulle vilja använda IT-
teknik mycket mer i undervisningen men det krävs tid för att lära sig den (L1). 

 
Detta tema är starkt förknippat med teman från den första frågan såsom självförtroende och 
tillhörighet. Genom att aktivt sträva efter att bygga upp elevernas självförtroende stärks deras 
förmåga att lösa problem och tvärtom. 
 

Detta sätt att vägleda eleven får eleven att uppleva att eleven själv löser problemet och hjälper att 
bygga elevens självförtroende. (L4) 

 
För att eleverna ska utvecklas så mycket som möjligt måste själva undervisningen präglas av en 
positiv inställning. Man ska inte fokusera på eventuella problem utan utgå ifrån det som är positivt 
och successivt ta sig an eventuella utmaningar. Det positiva klimatet främjas av en öppenhet för 
elevens önskemål. 
 

I samtal med eleven frågar vi ofta: ”Hur vill du ha det på lektionerna för att det ska fungera för dig?”. 
Det är en förutsättning för att läraren ska kunna anpassa lektionsinnehållet samt ge eleven möjlighet att 
själv påverka undervisningen. (L3) 

 
Som lärare måste man vara bestämd och ha kontroll. Som lärare är man en viktig person i elevernas 
vardag och det är viktigt att man står för såväl struktur samtidigt som man förmedlar värme och 
trygghet.  

Kapitel 4 Analys och diskussion 
Denna studie har undersökt och beskrivit hur begreppet inkludering uppfattas av olika aktörer inom 
skolan samt hur det realiseras i utformningen av skolornas matematikdidaktiska verksamhet. Syftet 
med studien har varit att belysa relationen mellan aktörernas uppfattning av inkludering, samt 
åskådliggöra hur dessa aspekter påverkar den faktiska implementeringen av en inkluderande 
matematikundervisning. Genom att utgå ifrån studiens tre forskningsfrågor relateras studiens 
resultat till tidigare forskning och studier. Inledningsvis diskuteras de teman som kan härledas till 
aktörernas uppfattning om begreppet inkludering varpå utformningen av den didaktiska 
verksamheten avhandlas. Därefter diskuteras vilka slutsatser som kan dras av resultaten av den 
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tematiska analysen och vilken betydelse de har för kunskapsområdet. Avslutningsvis reflekterar jag 
över val av teoretiskt perspektiv och metod varpå olika uppslag för vidare forskning presenteras. 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion där förtjänster och brister i metodval och utförande 
avhandlas. 
  

Metoddiskussion 
 
Eftersom syftet med min studie är att beskriva och analysera hur aktörer verksamma inom skolan 
ser på inkludering samt deras erfarenheter av inkluderande undervisning i ämnet matematik valde 
jag att  genomföra utgå från ett kvalitativt perspektiv. Därför valde jag att använda 
halvstrukturerade intervjuer som metod, vilket visade sig vara en bra metod som kunde användas 
för att besvara frågeställningarna. Då frågorna var relativt öppna undveks att frågorna blev för 
styrande. Detta gav informanterna en bra möjlighet att själva avgränsa och behandla ämnet. Under 
tiden kunde jag ställa följdfrågor för att öka förståelsen. På så sätt ökade jag studiens tillförlitlighet. 
Alla intervjuer förutom två spelades in och transkriberades. I samband med andra besöket på skolan 
gick diktafonen söder. Då jag inte kunde åtgärda problemet blev anteckningar av 
intervjudeltagarnas utsagor en kompromiss. Jag är fullt medveten om att detta sänkte något studiens 
tillförlitlighet och jag valde att göra en paus mellan intervjuer och komplettera mina anteckningar 
med all den information som jag hade i minnet. När jag därefter analyserade den insamlade 
materialet konstaterade jag att denna händelse gjorde att reurspedagogernas erfarenheter inte blev i 
samma utsträckning beskrivna som de övriga intervjuade personer. 
 
Aktörernas syn på inkludering förmedlades genom en tematisk analys som identifierar och återger 
mönster eller teman i den insamlade empirin (Bryman, 2012; Ryan & Bernard, 2003; Braun & 
Clarke, 2006). När jag genomförde tematisk analys var det viktigt för mig att reflektera kring hur de 
teman som identifierats i datamaterialet förhåller sig till studiens syfte och forskningsfrågor samt 
till tidigare forskning.  
 
Ett sätt att öka såväl validiteten som reliabiliteten hos resultaten kan vara att komplettera intervjuer 
med observationer. Att genomföra observationer utöver nio intervjuer skulle dock bli allt för 
omfattande för en studie på denna nivå. Ett sätt att öka reliabiliteten är att ta in medbedömare. Detta 
var dock ej möjligt i föreliggande studie. Vidare kan man arbeta med analysarbetet vid flera 
tillfällen. 
 
Människans förmåga att förstå innebörden i svaren är beroende av kunskap om ämnets område ( 
Kvale,1997).Vår förståelse styr hur man tolkar resultat. Därför  det viktigt att tillägga att tolkningen 
av datamaterialet utgår från min förförståelse och mina ”konceptuella kartor”. Analysen av 
materialet påverkas både av detta samt av min yttre representation i form av språket (hur jag 
formulerar mig). Detta är dock en del av den kvalitativa forskningen. Oavsett om man använder sig 
av medbedömare eller kompletterar intervjuer med observationen finns den potentiella svagheten 
med forskarens tolkning av vad som är relevant att iaktta och fråga om kvar. Till syvende och sist är 
inte kvalitativ forskning lika validitets- och reliabilitetsdriven som kvantitativ forskning då det i 
slutändan handlar om tolkning och den aktive forskaren har alltid tolkningsföreträde. En kvalitativ 
ansats kan dock, till skillnad från kvantitativ forskning, ge nya perspektiv på ett begrepp eller en 
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företeelse (Larsson, 2005). Föreliggande studies resultat kan inte generaliseras utan visar endast på 
hur ett antal aktörer inom skolan ser på och aktivt arbetar med inkludering inom den specifika 
kontext som matematikundervisning utgör. 
Min studie genomfördes på en skola om har en gedigen erfarenhet av inkluderingsarbete. Det 
faktum att skolan har en flerårig erfarenhet av inkluderingsarbete bidrar till att resultatets innehåll 
har ett större djup och kan ses som mer trovärdig. Intervjupersonerna visste vad de pratade om och 
gav rikliga exempel på sitt arbete. Å andra sidan kan den uppmärksamhet som skolan har fått under 
en längre tid samt det stora antal intervjuer som lärare på skolan genomgått årligen kan leda till att 
berättelserna blivit mer optimistiska än de ursprungligen var. Detta blev ett dilemma när jag 
analyserade resultatet. 

 

Hur ser skolans aktörer på inkluderande undervisning? 

Frågan om inkludering tydliggör skillnaderna mellan det kategoriska och det kritiska 
specialpedagogiska perspektivet. I föreliggande studie kan det insamlade datamaterialet i form av 
utsagor ses i ljuset av båda dessa specialpedagogiska perspektiv samt utifrån ett dilemmaperspektiv. 
I den tematiska analysen av intervjumaterialet kunde teman tillhörighet, självförtroende, utmaning 
och alla vinner på inkludering identifieras. Utifrån de definitioner som finns av begreppet 
inkludering samt tidigare forskning är det möjligt att avgöra huruvida aktörernas uppfattningar om 
begreppet skiljer sig från eller stämmer med vad inkluderingen är. 
 
Enligt Nilholm (2006) innebär inkluderande undervisning att skolan ska vara organiserad utifrån 
det faktum att barn är olika. Denna syn på undervisning är också väl förankrad i de svenska 
styrdokumenten. Inkludering är en process som består av olika aspekter och dimensioner: ökad 
tillgänglighet till lärande, kartläggning och undanröjning av hinder, delaktighet i aktivitet och 
delaktighet i beslutsfattande (Nilholm, 2006; Unesco,2005). Resultaten i föreliggande studie visar 
på att aktörerna uppfattar inkludering som en undervisning som karakteriseras av att alla, elever och 
lärare, ska lyckas i samma klassrum. Att lyckas innebär att alla ska kunna lära sig utifrån sina 
förutsättningar och att den enskilda läraren ska känna att han eller hon mäktar sitt uppdrag. Skolans 
aktörer beskriver det slutgiltiga målet som att lyckas tillsammans.  
 
Vad innebär det att lyckas? Hur gör man för att lyckas? Kan man mäta lyckan? Teorin om optimal  
upplevelse har en del förklaringar om lyckans dimensioner. Att lyckas med det man gör oavsett om 
det handlar om att lösa ett matematiskt problem eller att genomdriva ett förändringsarbete eller anta 
en utmaning innefattar en positiv upplevelse. Att lyckas med inkludering och inte tappa någon elev 
och känna att man räcker till är en enorm utmaning. Men klarar man av utmaningen så blir alla 
vinnare. Detta bekräftas i de teman som trädde fram efter första frågans tematiska analys. Vinsterna 
är tydliga: elevernas självförtroende ökar till följd av grupptillhörigheten. Till synes relativt enkla 
komponenter och stora vinster.  
 
Det är dock aningens mer komplicerat än så. Enligt teorin om den optimala upplevelsen måste det 
finnas en balans mellan utmaningens svårighetsgrad och kompetensen hos den som antar 
utmaningen.  Om balansen rubbas finns det en risk att upplevelsen övergår i frustration eller leder 
till uttråkning (Csikszentmihalyi,2003). De kompetenser som krävs framgår tydligt av 
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inkluderingsbegreppets definition. Pedagogen som har ett inkluderande arbetssätt ska kunna 
förändra och modifiera innehåll, strukturer och strategier utifrån en gemensam version som 
omfattar alla barn i det aktuella åldersintervallet och gruppen (Unesco,2005). Dessa krav är ett 
exempel på hur synen på pedagogernas kompetens har utvecklats i takt med att det kritiska 
perspektivet har vunnit mark. Problemen har därmed lokaliserats till faktorerna utanför individen. 
Inkluderingen syftar till en systemanpassning av undervisningen och inte individanpassning 
(Nilholm, 2006). Resultaten i föreliggande studie visar att intervjudeltagarna anser att alla elever på 
skolan vinner på inkludering, inte bara elever i behov av extra stöd. Detta är något som finner stöd i 
forskningen, bland annat hos Tideman och Rosenquist (2004). Vad beror den positiva inställningen 
på? Informanternas positiva inställning till inkluderingen samt medvetenhet om dess sårbarhet 
framgår tydligt i studien. Ingen frustration eller ängslighet konstaterades när resultatet analyserades.  
Detta tror jag kan bero på att pedagogerna upplever att deras kompetens ligger i balans med 
utmaningens svårighetsgrad, och att deras kompletterande kompetenser är tillräckliga för att de ska 
känna att de greppar utmaningen. Att ingen frustration eller ängslighet konstaterades betyder inte 
att det inte finns svårigheter med inkluderingen. Tvärtom säger många aktörer att 
undervisningsprocessen är full av utmaningar. Exempel på detta är att konstruera uppgifter som alla 
elever kan arbeta med tillsammans, att utforma genomgångar så att alla elever involveras, att göra 
fungerande guppsammansättningar. Att ständigt, genom kartläggning och uppföljning, stötta 
elevens utveckling tillsammans bli en enorm utmaning där fokus på specialpedagogiska åtgärder 
riktas mot lärande miljö. Ordet ”tillsammans” och ”vi” är de ord som förekommer i hög 
utsträckning i undersökningen. Tillsammans med rektor, tillsammans med specialpedagogen, 
tillsammans med kollegor finner aktörerna styrkan att möta utmaningar och hitta strategier och 
metoder för att klara vardagen. Ansvaret  för specialpedagogisk verksamhet läggs på arbetslag och 
lärare med aktivt stöd från rektor. Alla dessa faktorer kännetecknar det relationella perspektivet ( 
Persson,1998). 
 

Hur organiseras matematikundervisningen för att möta elevers olika 
förutsättningar? Samt hur organiseras matematikundervisningen för 
att främja elevers delaktighet? 

Vilka är då de viktigaste komponenterna i den pedagogiska verksamheten? Resultaten pekar på att 
det i första hand är: Tydlig struktur och rutiner, samarbete och individualisering. Detta stämmer 
mycket väl överens med de faktorer som lyfts fram i forskningen om framgångsrik inkludering 
(European Agency for Development in Special Needs Education,2001) då denna pekar på 
framgångsfaktorer såsom samarbetsinriktad undervisning, välstrukturerad undervisning och ett 
förhållningssätt till undervisning i bemötande av mångfalden av elever i klassrummet. Samtliga 
intervjudeltagare lyfter på ett eller annat sätt fram de tydliga rutiner och den stabila struktur som 
genomsyrar hela skolans organisation. Genomtänkt struktur och tydliga ändamål för 
lärarkonferenser och möten för att diskutera elevens kunskapsutveckling och behov leder till att det 
blir lättare att samla in och bearbeta information om elevens kunskapsutveckling. Kartläggningen 
underlättas och nyanseras när dessa möten sker kontinuerligt. Även specialpedagoger har 
återkommande möten om resursbehoven. Vidare träffar rektor en gång i veckan alla pedagoger i ett 
öppet forum vilket gör resursfördelningen mer effektiv och flexibel. Just flexibiliteten i 
resursfördelningen är en återkommande vinst till följd av tydlig struktur i den pedagogiska 
verksamheten. Även undervisningen genomsyras av ett generellt mönster som återkommer under 
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alla undervisningsformer. Lektionens struktur är ett tydligt exempel på detta.  Lektionens struktur 
visas alltid på tavlan innan lektionen dras igång.  En av de faktorer som främjar delaktigheten 
(Sönyi &Söderquist Dunkers,2012) är just tillgänglighet vilket innebär att elever i behov av stöd 
kan kompenseras genom en tydlig struktur av lektionen vilket skapar trygghet och kontinuitet i 
deras tillvaro. Intervjudeltagarna framför att de har lättare att analysera och reflektera över 
didaktiska och metodiska frågor när lektionerna struktureras tydligt och har samma struktur. 
Tydliga mål är även en viktig komponent för att uppnå den optimala upplevelsen 
(Csikszentmihalyi,2003). 
 
Ett ständigt samarbete i olika former kännetecknar verksamheten kring matematikundervisningen. 
Exempel på detta är spontana eller planerade möten., samarbete mellan lärare och 
specialpedagogerna, samarbete mellan lärare och ledningen. Handledningen av specialpedagogerna 
både när det gäller stöd att modifiera lärostoffet och även kartlägga elevens behov är mycket 
uppskattat av alla pedagoger. Det är elevens eller lärarens behov som är avgörande. Regelbundna 
möten för att diskutera om den aktuella hjälpen används där den behövs, om det finns nya önskemål 
eller nya behov är ytterligare exempel på samarbete. 
De intervjuade kände tillfredställelse över det pedagogiska samtalet dem emellan som kunde ske i 
alla möjliga former planerat som oplanerat. Rektorns roll: intervjudeltagarna har indirekt eller 
direkt lyft upp rektors roll i organisationen. Många vittnar om rektors engagemang och delaktighet i 
undervisningsprocessen och rektorn själv uttrycker stort förtroende för medarbetarnas kompetens. 
En tydlig vision för verksamheten, en beredskap att hjälpa lärare och en stor lyhördhet för deras 
behov verkar genomsyra rektorns agenda som påtalar att ”Lärare som får rätt hjälp i tid kan göra 
underverk”. Gregory (2006) har forskat kring vad som kännetecknar en skola som arbetar 
inkluderande och studien visade att en av de viktigaste förutsättningarna är skolledningens förmåga 
att utveckla en ”god kultur” (Gregory, 2006). Även Quvang och Willumsen (2009)  betonar vikten 
av att skolans ledning verkligen tror på både iden och personal för att driva en inkluderande 
undervisning. 
 
Det framgår tydligt av den svenska skollagstiftningen att skolan ska var tillgänglig för alla och att 
utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig. Det innebär att hänsyn ska tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov (Lgr 11). Valet av undervisningens innehåll och arbetsformer måste 
därför vara sådant att alla elever ser någon mening i uppgifterna och att de får växa och utvecklas 
på ett allsidigt sätt. Detta är principen om anpassad undervisning och en av de mest centrala 
principerna för all undervisning (Imsen, 1997). Om man granskar individualiseringsprocessen 
utifrån de specialpedagogiska perspektiven kan man tydligt se inslag av både det kritiska och det 
kompensatoriska perspektivet. I studien gestaltades individualiseringsprocessen som en palett med 
en mängd olika ”färger.” Dessa färgkontraster verkar som varandras motsatser men bildar ändå en 
”tavla” som beskriver en bild av inkludering. Att modifiera lärostoff genom att anpassa 
uppgifternas svårighetsgrad och lösningsmetoderna efter enskilda elevens behov, göra 
nivågrupperingar dock ej permanenta, dela upp arbetet efter olika spår är exempel på segregerande 
åtgärder och hör hemma i det kompensatoriska perspektivet. Man kategoriserar elever och har en 
normativ och värderande syn på individer. Eftersom denna kategorisering sedan används för att 
anpassa gemensamma genomgångar, diskussioner och gruppuppgifter till gruppens beskaffenhet 
skiftar dock perspektivet och övergår i ett kritiskt förhållningssätt som präglas av kraven på att den 
pedagogiska miljön ska anpassas till elevens individuella förutsättningar. Ett fundamentalt dilemma 
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i ett modernt utbildningssystem är t.ex. att å ena sidan ska alla elever ges liknande erfarenheter och 
kunskaper, medan man å andra sidan ska anpassa undervisningen till var och ens individuella 
förutsättningar. Dagens skola präglas i hög grad av att man önskar finna en lösning på detta 
dilemma (Nilhom, 2007). Intervjudeltagarna är i hög grad medvetna om vad de gör, varför de gör 
vad de gör samt vad det leder till. De har i hög grad anpassat sitt sätt att arbeta och skapat en, i 
deras ögon sett, fungerande verksamhet.  
 

Nya frågor/vidare forskning 

Att undersöka inkluderande matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv skulle berika detta 
område och ge en fullständigar bild av vilka erfarenheter elever har av inkluderande undervisning. 
Vill eleverna undervisas i mindre grupper eller i helklass ?. Hur tycker eleverna att de lär sig bäst? 
Upplever de sig inkluderande och vad innebär detta? Hur förstår elever begreppet inkludering? 
Detta är viktigt att veta om man vill åstadkomma en undervisningsprocess som fungerar för både 
eleven och pedagogen och där nyckeln till framgång är elevens erfarenheter och upplevelser. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Skolaktörernas syn på inkluderande undervisning 

• Hur	  skulle	  du	  beskriva	  begreppet	  inkludering?	  
• Vad	  är	  fördelarna	  med	  inkluderande	  undervisning.?	  
• Finns	  det	  nackdelar	  och	  risker	  med	  att	  arbeta	  inkluderande?	  

	  
Hur organiseras matematikundervisningen för att möta elevens olika förutsättningar 
 
Planering av centralt innehåll 

• Hur	  brukar	  du	  välja	  det	  centrala	  innehållet	  (för	  hela	  läsåret,	  för	  terminen,	  avsnittet,	  
lektionen)	  för	  att	  anpassa	  det	  till	  elevers	  olika	  behov	  och	  förutsättningar.	  

 
Arbetsformer och arbetssätt 

• Hur	  skapar	  du	  en	  bild	  över	  elevens	  förutsättningar?	  	  
• Hur	  ser	  lektionens	  struktur	  ut?	  
• Om	  du	  grupperar	  elever	  under	  matematiklektionerna	  vilka	  principer	  använder	  du	  då?	  

Konkreta	  exempel	  	  
• Hur	  arbetar	  du	  med	  matematiska	  diskussioner	  för	  att	  inkludera	  alla	  elever?	  konkreta	  

exempel	  
• Hur	  arbetar	  du	  med	  problemlösning	  för	  att	  inkludera	  alla	  elever?	  konkreta	  exempel	  

	  
Hur organiseras matematikundervisningen för att öka elevers delaktighet? 

	  
	  
Hur	  gör	  du	  för	  att	  eleven	  ska	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  delta	  i	  lektionens	  
aktiviteter?	  	  
	  
Instruktioner;	  alternativa	  läromedel;	  tekniska	  hjälpmedel;	  omskrivna	  uppgifter;	  att	  vara	  
med	  i	  samma	  handling;	  att	  vara	  accepterat	  av	  andra;	  att	  kunna	  tillföra	  något;	  tolerera	  
olikheter;	  att	  uppleva	  engagemang	  och	  motivation	  

 
Hur	  främjar	  du	  elevinflytande	  på	  undervisningen?	  
	  
Ansvar för sitt eget lärande; initiativ till eget lärande; möjligheter att påverka sitt lärande 
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