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Abstract
According to both national and international political regulations, the school should as far as it is 
possible include students with special needs in regular education. However, when implementing 
these political intentions regarding an including school environment, problems often arise. The aim 
of this studie has been to investigate the opinions of teachers and students when it comes to 
inclusive education in mathematics. The study  has partly been based on interviews with students 
with special needs in mathematics. These students were included in regular mathematics groups. It 
has also partly been based on interviews with the teachers of these groups. To analyze the results, a 
phenomenographic approach has been used. By using this approach, it is the students and teachers’ 
opinions that have been studied and the result is being presented in different categories of opinions. 
The result was many varying opinions regarding inclusive education and it thus showed how 
complex the work with students with special needs is. The teachers in the study had for example 
different opinions about what an inclusive approach to education is. The result showed various 
opinions among students and teachers about what possibilities and obstacles an inclusive approach 
to education has when it comes to how the students’ learning process.

Keyword: inclusion, phenomenograpy, special education, students with special needs, mathematic 
education
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1. Inledning
Undervisningen i svenska skolor skall enligt skollagen bedrivas så att alla elever oavsett 
förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt. Hur kan då denna undervisning bedrivas för att 
undanröja hinder och för att alla elever ska ha så goda förutsättningar som möjligt? Hur ser lärare 
och elever på en undervisning för alla i samma klassrum? Vad ser de för hinder och möjligheter? 
Hur ser elever som är i svårigheter på att finnas i en inkluderande verksamhet? Detta är viktiga 
frågor inom det specialpedagogiska området och som kommer att beröras i denna studie vilken är 
gjord med elever som inte når målen eller riskerar att inte nå målen i matematik och finns 
inkluderade i den ordinarie matematikundervisningen.

Studien utgår från elever inkluderade i ordinarie undervisning. Detta delvis eftersom Sverige i en 
internationell överenskommelse beslutat att  som mål ha en undervisning som inkluderar alla elever. 
Detta innebär att den vägledande principen skall vara att ge alla elever samma undervisning 
samtidigt som man ger ytterligare stöd och assistans till de elever som är i behov av särskilt stöd. 
Man har kommit överens om att  det särskilda stödet bör erhållas inom ramen för den ordinarie 
kursplanen och inte med en annan kursplan (Svenska Unescorådet, 2006). Länderna i 
överenskommelsen menar att inkluderande undervisning är en viktig grund för att få lika villkor för 
alla. 

Att undervisningen skall byggas på inkludering av elever i svårigheter betonas också i vår svenska 
skollag och läroplan (Skolverket, 2011; SFS 2010:800) . I skollagen står skrivet  att elever som är  i 
behov av annat stöd än den ordinarie undervisningen skall få detta stöd som ett komplement till 
ordinarie undervisning och att stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven normalt tillhör. Endast 
om särskilda skäl finns får detta stöd ges enskilt  eller i annan undervisningsgrupp (SFS 2010:800). 
Stödet skall alltså så långt som möjligt ges inom elevens ordinarie undervisningsgrupp men 
samtidigt menar läroplanen (Skolverket, 2011) att undervisningen aldrig kan utformas lika utan 
måste anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den internationella visionen samt vår 
nationella vision, vilken innebär en undervisning som inkluderar alla, delas också av politiker på 
alla nivåer i Sverige (Persson, 2008). 

Det har varit  svårt för lärare och rektorer att leva upp till politikernas höga ambition om inkludering 
av elever i svårigheter i ordinarie undervisning (Persson, 2008). Detta trots att  hela 
skolverksamheten skall genomsyras av den inkluderande tanken, från nationell nivå och ändå ner på 
klassrumsnivå i den enskilda lärarens arbete med eleverna (Europeiska samarbetsorganisationen för 
utveckling av undervisning för elever i behov av särskilt  stöd, 2009). I praktiken har lärare och 
rektorer stött på svårigheter när de skall anpassa lärandemiljöerna till elevers olika behov (Persson, 
2008). Det känns därför angeläget att som i denna studie studera en undervisning där elever i 
svårigheter är inkluderade för att få syn på vilka hinder och möjligheter som finns.
 
Groth (2007) har i sin doktorsavhandling undersökt elevers och specialpedagogers uppfattningar i 
en verksamhet där elever befinner sig i en undervisningsgrupp utanför ordinarie undervisning. Han 
menar att det i fortsatt forskning vore intressant att  utifrån ett elevperspektiv undersöka hur elever 
som är inkluderande i en verksamhet upplever sin situation och lärande. Detta för att kunna jämföra 
med hur eleverna i hans studie uppfattar det. Genom att göra en jämförelse av hur elever som finns 
inkluderade i ordinarie undervisning respektive hur elever som undervisas utanför ordinarie 
undervisningsgrupp uppfattar undervisningen skulle en insikt kunna fås om vilken roll det 
organisatoriska upplägget spelar för elevernas självbild och uppfattning av lärande menar Groth.  
Det var angeläget att framförallt få med elevernas uppfattningar i studien eftersom i arbetet med att 



hitta tidigare forskning gjord av inkluderad undervisning har noterats att det finns det finns mindre 
forskning gjord av elevers uppfattningar av inkludering än vad det finns om lärares uppfattning av 
inkludering. Groth (2007) hänvisar till forskningsresultat som visar att insatser på klassrumsnivå har 
större inverkan än de som sätts in på skolnivå. Insatser i klassrummet kan därför ses som extra 
betydelsefulla för att utveckla undervisningen och därigenom lärandet hos eleverna Det är av vikt 
att  elever och lärare samverkar och att eleverna är delaktiga i denna samverkan. För att utveckla 
samarbetet mellan elever och lärare är det viktigt att få en djupare förståelse för lärares men 
framförallt  elevers uppfattning av undervisning. Denna studie har fokus på just elevers men även 
lärares uppfattning av en inkluderad undervisning och vilka möjligheter och hinder de ser i den.

Studien har utförts bland elever och lärare som finns i matematikundervisning där elever som inte 
fått  betyg eller enligt läraren riskerar att inte få betyg i matematik finns inkluderade. Vad gäller 
elevers prestation i just  matematik så visar den internationella studien PISA att elever som inte når 
lägsta prestationsnivån i matematik i Sverige ökar (Skolverket 2004; Skolverket, 2010). Skolverket 
menar att matematikundervisning måste ses över och genomför nu bland annat den stora satsningen 
”Matematiklyftet” i hela landet. Som utbildad matematiklärare och blivande specialpedagog tycker 
jag det  är viktigt att parallellt med stora utbildningsinsatser se över de specialpedagogiska frågorna 
inom matematikundervisning.

Det är viktigt  att utgå från elevens perspektiv vid en inkluderad matematikundervisning. Detta 
eftersom lärarens förmåga att utgå från varje elevs behov och kunskaper är grundläggande i alla 
typer av undervisningsgrupper inom matematik (Skolverket, 2012). Det är också en 
framgångsfaktor att  eleverna får vara delaktiga och med och påverka sin undervisning i matematik 
(Skolverket, 2003). 



2. Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att utifrån ett elev- och lärarperspektiv beskriva, för att tolka och förstå, 
elevers och lärares uppfattning av undervisning i matematik där elever i svårigheter finns 
inkluderade. 

1. Vilken uppfattning har lärarna om inkluderande undervisning?

2. Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärarna för inlärningsprocessen hos elever i svårigheter i 
den inkluderande matematikundervisningen?

3. På vilket sätt uppfattar eleverna att de är inkluderade i undervisningen?

4. Vilka möjligheter och hinder uppfattar eleverna för sin inlärningsprocess i den inkluderande 
matematikundervisningen? 



3. Teoretisk bakgrund
I första delen av den teoretiska bakgrunden presenteras tidigare forskningsresultat som är kopplat 
till studies forskningsfråga 1 och 2 som handlar om inkluderande undervisning. Den andra delen av 
den teoretiska bakgrunden är kopplat  till forskningsfråga 3 och 4 som berör elever i svårigheter 
inom matematik samt matematikundervisning av dessa elever. 

Denna studie utgår ifrån benämningen elever i svårigheter inom matematik. Dessa elever definieras 
med inspiration av Asp-Onsjö (2006) som elever som inte fått ett godkänt betyg eller som enligt 
läraren riskerar att inte få ett godkänt betyg i matematik. Begreppet särskild undervisningsgrupp 
används i studien för att definieras som en mindre grupp där elever får undervisning utanför den 
ordinarie undervisningsgruppen.
 
3.1 Inkludering
Nedan presenteras forskningsresultat om olika synsätt på elever i svårigheter. De olika synsätten ger 
olika perspektiv på  specialpedagogik som också presenteras. Tre olika dimensioner av hur elever i 
svårigheter kan inkluderas i ordinarie undervisning tas upp. Internationella och nationella 
forskningsresultat om vikten av att hela verksamheten genomsyras av inkluderingstanken om den 
ska bli framgångsrik redovisas. Här presenteras också studier som visar att hinder uppstår när den 
nationella och internationella inkluderingvisionen skall genomföras i praktiken. Eftersom denna 
studie delvis utgår från elevers uppfattning om inkludering presenteras tidigare forskningsresultat 
som visar på elever i svårigheters syn på hinder och möjligheter med inkludering. 
Forskningsgenomgången om inkludering avslutas med hur lärares förväntningar samt samarbetet 
mellan specialpedagog och lärare påverkar en framgångsrik inkludering.

3.1.1 Inkluderad eller segregerad integrering
Haug (1998) talar om integrering där han skiljer mellan segregerande integrering och inkluderad 
integrering. Han menar att segregerande integrering innebär att man utgår från kompensation av 
barnets individuella behov. Detta innebär att hur undervisningen organiseras för eleven kan varieras, 
från att eleven är med i ordinarie undervisningsgrupp, till enskild undervisning enskilda timmar 
eller till att undervisningen på heltid sker på annat ställe. Här behövs sakkunniga rådfrågas och det 
blir tydlig skillnad mellan specialundervisning och ordinarie undervisning. Denna segregerande 
integrering har tydliga likheter med ett  av Nilholms (2007) perspektiv på specialpedagogik, det 
kompensatoriska perspektivet. Han menar att med en sådan syn på specialpedagogik söker man 
problemförklaringar hos eleven. Vilka brister finns hos eleven som kan orsaka problemen? Här 
finns också intresse att koppla svårigheter till neurologiska och psykologiska faktorer och olika 
problemgrupper hos elever identifieras. Med denna syn blir specialpedagogikens främsta uppgift att 
kompensera eleven för de brister den uppvisar och detta sker precis som Haug (1998) också 
beskriver segregerad integrering med hjälp  av specialister, exempelvis specialpedagoger och 
psykologer.

Inkluderande integrering menar Haug (1998) istället utgår från att eleven ska undervisas i ordinarie 
undervisningsgrupp. Det handlar om social rättvisa och skillnader mellan elever ska ses som en del 
av skolans dagliga erfarenheter. Undervisningen ska i samma klassrum individuellt tillrättaläggas 
för varje elev och det skall ske utan att någon blir stigmatiserad eller utstött. Detta innebär att 
gränsen mellan specialundervisning och ordinarie undervisning suddas ut  eftersom alla lärare 
behöver kunskap om att undervisa alla elever. Denna inkluderade integrering har likheter med ett 
annat av Nilholms (2007) perspektiv på specialpedagogik, det kritiska perspektivet. I likhet med 
Haug menar Nilholm att med ett kritiskt perspektiv visas skepsis till normalitetsbegreppet och 



urskiljande av elever som ”icke normala”. Istället står begreppet för att det  inte är elevers 
egenskaper som ger upphov till ett behov av specialpedagogik utan snarare sociala processer runt 
elever. Dessa processer kan till exempel vara hur läraren lägger upp undervisningen, hur 
undervisningsgruppen eleven tillhör är sammansatt och hur relationen till andra elever och läraren 
ser ut. I ett inkluderande språkbruk värdesätts elevers olikheter och man försöker undvika 
kategoriseringar och då speciellt de som har en negativ laddning. Man gör ingen distinkt skillnad 
mellan normala elever och avvikande sådana (Nilholm, 2006). Specialpedagogikens uppgift för att 
hjälpa alla elever blir med ett kritiskt  perspektiv och med inkluderande integrering att göra 
förändringar i elevers miljö och sociala sammanhang.

Nilholm (2007) presenterar ytterligare ett perspektiv, dilemma perspektivet, vilket Haug inte 
presenterar någon motsvarighet till. I dilemmaperspektivet ställer man sig inte positiv till det  
kritiska perspektivet eftersom man menar att det kritiska perspektivet speglar ett tillstånd som med 
insatser i de sociala processerna får skolproblem att  upphöra. Dilemmaperspektivet betonar istället 
hela skolsystemets komplexitet  och dilemman. Ett sådant dilemma kan tillexempel vara skolans 
uppdrag att å ena sidan ge alla liknande erfarenheter och kunskaper, medan man å andra sidan skall 
anpassa undervisningen efter varje elevs individuella förutsättningar.

Den internationella Salamancadeklarationen kan tolkas som att  den uttrycker en vision om det Haug 
(1998) kallar inkluderad integrering. Vår svenska skollag uttrycker samma vision men det skulle 
även kunna tolkas som att den ger ett  visst utrymme för den segregerade integreringen. Detta 
eftersom det står att elever får om det finns särskilda skäl undervisas i en annan undervisningsgrupp 
(särskild undervisningsgrupp) än den grupp eleven normalt tillhör (SFS 2010:800). Detta är ett 
dilemma som Haug (1998) menar att svensk specialundervisning brottas med. Haug bedömer det 
som att svensk specialundervisning idag ligger närmare segregerade integrering än inkluderad 
integrering. Detta trots Salamancadeklarationens och skollagens tydliga vision. Asp-Onsjö (2006) 
menar att hennes studie i likhet med flera andras visar att elevers svårigheter i skolan ofta ses som 
bundna till eleven som individ och den pedagogiska omgivningen eleven befinner sig i och de 
relationer eleven har till lärare och kamrater har många gånger lämnats utanför analysen av elevens 
svårigheter.

Det är svårt  att  säga om den inkluderade undervisningen ökar i Sverige (Nilholm, 2006). Detta 
eftersom kunskapen om inkluderande processer på olika nivåer i skolsystemet är bristfällig och det 
saknas statistik över förekomsten av olika elevgrupperingar i Sverige. Det finns strukturella faktorer 
i skolan som stödjer den segregerade inkluderingen menar Haug (1998). En av dessa är att det finns 
en uppdelning i grundskola, specialskola och särskola samt uppdelningen mellan undervisning och 
specialundervisning.

3.1.2 Olika dimensioner av inkluderad undervisning
Att vara inkluderad i den ordinarie undervisningen menar Asp-Onsjö (2006) kan ses ur tre olika 
aspekter; rumsligt, socialt och didaktiskt. Rumsligt  inkluderad innebär att  eleven i svårigheter 
befinner sig i samma lokal som sina övriga klasskamrater. Social inkludering beskriver hon som när 
eleven är delaktig i ett socialt sammanhang med kamrater och personal. Den didaktiska 
inkluderingen handlar om de olika faktorerna som påverkar undervisningen och dess innehåll som 
tillexempel hur undervisningen är organiserad och anpassad till elever i svårigheter. Nilholm (2006) 
menar att arbetsformer som gemensamma genomgångar eller grupparbeten som alla elever deltar i 
kan vid en första anblick se ut att vara inkluderande men behöver nödvändigtvis inte vara det. För 
att  se om ett klassrum är inkluderande måste man också se om alla elever har inflytande och utbyte 



av både arbetet och sociala relationer. En viktig dimension av inkludering är förstås också huruvida 
den enskilda eleven upplever sig delaktig och har utbyte av arbetet och de sociala relationerna 
menar Nilholm.
  
3.1.3 Inkludering ska genomsyra hela verksamheten
EU-kommissionen har sammanställt rekommendationer och riktlinjer för hur länderna skall stödja 
inkludering av elever med olika slags behov av stöd inom de ordinarie lärandemiljöerna. De 
rekommendationer som presenteras bygger på studier i EU-länderna. Rekommendationerna som 
presenteras visar att hela verksamheten bör genomsyras av den inkluderande tanken, allt från 
lagstiftning till lärarutbildningen, till skolors fördelningssystem, organisation, värdegrund, ledning 
och till lärarens arbete i klassrummet (Europeiska samarbetsorganisationen för utveckling av 
undervisning för elever i behov av särskilt stöd, 2009). Nilholm (2006) menar också att  inkludering 
ska ses utifrån hur hela verksamheten är organiserad. Kommunens organisation kan ses som mer 
eller mindre inkluderande beroende på hur de specialpedagogiska frågorna hanteras centralt i 
kommunen. Det kan tillexempel handla om att resursfördelningssystemet kräver diagnos eller 
liknande för att  extra stöd ska tilldelas. Han menar också att formen för hur beslut om inkluderande 
processer tas är viktiga för den inkluderande verksamheten. Kugelmass (2006) beskriver tre skolor i 
tre länder som själva säger sig ha en fungerande inkludering. Skolorna i studien har mycket olika 
sociokulturell kontext och möter helt olika typer av utmaningar men alla tre skolor har en 
inkluderande kultur och elever med särskilda undervisningsbehov undervisas i den ordinarie 
undervisningsgruppen med andra elever i samma ålder. Alla tre skolor har en bred syn på 
inkludering. Skolorna fungerade i två plan. För det första på ett organisatoriskt  plan med en 
organisation som stödde ett inkluderande arbetssätt genom att  undervisnings- och 
organisationmodeller som var samarbetsinriktade var önskvärda. För det andra fungerade skolorna 
också på ett kulturellt plan där värderingar och övertygelser om att var och en har något unikt att 
bidra med i sina respektive gemenskaper hela tiden fanns med. Lärarna på skolorna var hela tiden 
uppmärksamma och lyhörda för behoven hos varandra och behoven hos eleverna. En rektor på en 
av skolorna uttryckte sig på följande sätt:

 In order to have an inclusive school, you have to have teachers who
 have a mentality that is inclusive. And we cannot demand that, have
 rules to impose that. Its group work, it’s a culture, it’s a philosophy, and
 it’s a policy. (Kugelmass, 2006, s. 286) 

Nilholm (2006) beskriver också denna breda syn på inkludering. Han menar att skolans 
organisation kan vara mer eller mindre inkluderande bland annat beroende på den policyn som 
uttrycks i skolans arbetsplaner men det  kan också bero på skolans ideologi som uttrycker något 
annat än arbetsplanerna. Det kan till exempel visa sig i hur relationen mellan lärare och 
specialpedagoger ser ut samt förekomsten av särskilda undervisningsgrupper. 

Nilholm (2006) redogör för faktorer som i forskning anses som avgörande för att inkludering ska 
fungera bra. Dessa faktorer är:

 – ledarskap med en klar vision
 – engagemang från elever och föräldrar
 – lärares attityder
 – övergripande planering med uppföljningar
 – reflektion
 – kompetensutveckling
 – flexibelt stöd



 – övergripande policy
 – samarbete i undervisningen
 – goda ekonomiska möjligheter
  (Nilholm, 2006,  s. 44)

Han poängterar att dessa faktorer inte bara utmärker ett bra arbete med elever i svårigheter utan vad 
många även skulle påstå utmärker bra skolor i allmänhet (Nilholm, 2006)

Persson (2008) har i en studie visat på att det i Sverige finns ett politiskt koncept om en 
inkluderande skola för alla. Han visar att regeringens intentioner har ett starkt stöd hos lokala 
politiker som har ansvar för utbildningsfrågor. När det politiska konceptet om en inkluderad 
undervisning för alla skall genomföras i praktiken ute på skolorna visar studien att problem uppstår. 
Rektorerna som är ansvariga för skolans arbetsmiljö ser problem när elevers svårigheter blir 
oförenliga med en god arbetsmiljö. Lösningen på problemen kan bli att placera eleven i en särskild 
undervisningsgrupp. Man menar då att eleven placeras i denna särskilda undervisningsgrupp med 
elevens bästa i åtanke när det i själva verket görs för den övriga klassens skull. Avramidis & 
Norwich (2002) menar att lärare inte är negativa till inkludering av elever i svårigheter i allmänhet 
men att de är negativa till full inkludering. De pekar på studier som visar att lärare är i huvudsak 
positiva till att på deltid inkludera elever med lättare förståndsmässiga svårigheter men att de är till 
övervägande del negativa till att  inkludera dessa elever på heltid. Lärarna menar att det skulle bli för 
stressigt för dem att på heltid kunna ta hand om dessa elever i den ordinarie klassrumssituationen.  
Avramidis & Norwich forskningsresultat pekar på att lärare menar att graden av inkludering beror 
på karaktären av svårigheterna hos eleven. Lärare är mer villiga att inkludera elever med lättare 
svårigheter eller elever med fysiska skador än de är att inkludera elever med mer grav problematik. 
Deras forskning visar att  lärare har negativ inställning till inkludering av elever med mer grava 
inlärningsproblem och beteendestörningar.

Det finns forskning som tyder på att det är rimligt att anta att lärares attityder till inkludering kan bli 
mer positiva (Avramidis & Norwich, 2002). De menar att hur framgångsrik inkluderande 
undervisning blir är kopplat till hur positiv lärarens inställning till inkluderingen är. Men för att 
lärare skall få en mer positiv attityd till inkludering krävs utökade resurser för lärare som har 
farhågor om elever med särskilda utbildningsbehov. Dessa resurser kan vara stöd av specialutbildad 
personal både för handledning men också direkt hjälp med eleverna i klassrummet. 

3.1.4 Elevers syn på inkludering
På en hearing i Lissabon 2007 anordnad av European Agency for Development in Special Needs 
Education samlades ungdomar i svårigheter från 29 länder. Ungdomarnas åsikter ligger i linje med 
Salamancadeklarationen. De menar att  de har rätt till samma möjligheter som alla andra men med 
det stöd de behöver. Enligt ungdomarna är en inkluderande undervisning som bäst om det finns 
tillräckligt med resurser. De menade att  lärarna ska ha kunskaper om deras behov. De önskade 
också att lärarna frågar dem om deras behov och har ett gott samarbete sinsemellan under alla 
skolår. Ungdomarna uttryckte att en inkluderande undervisning med individualiserat stöd är den 
bästa förberedelsen för högre utbildning och att i de i en inkluderande undervisning får bättre social 
förmåga (European Agency for Development in Special Needs Education, 2007).

Lärarna i Perssons (2008) studie visar sig vara ambivalenta vad gäller synen på inkludering av alla 
elever. De finns en strävan och ambition efter heterogena grupper där social acceptens för 
individuella olikheter ökas samtidigt som lärarna anser att elever i svårigheter behöver stöd av 
specialutbildade lärare och en särskild undervisningsgrupp är då en lösning på detta. Eleverna i 



Perssons studie menar att första delen av grundskolan oftast fungerat bra för dem men att  systemet i 
den senare delen av grundskolan med att konstant byta lärare skapar osäkerhet och de upplever 
själva att de börjar få problem. I studien visar det sig också att elever ser undervisningen i särskild 
undervisningsgrupp som en stor hjälp. De anser att de där inte behöver ägna tid åt att  förklara sina 
svårigheter på samma sätt som de upplever att de behöver göra i den vanliga undervisningsgruppen. 
Eleverna sätter stort värde i att lärarna har kunskap och förståelse för deras svårigheter och vill att 
lärarna ska har god kommunikation mellan varandra. Eleverna ser trots det den särskilda 
undervisningsgruppen som en nödlösning. Eleverna känner att de i den särskilda 
undervisningsgruppen inte får delta i de aktiviteter som de andra eleverna anses vara lämpade för. 
Nyström (2003) har studerat nivågrupperad undervisning i matematik på gymnasienivå och kommer 
där fram till att lärarna i hans studie värderar en socialt fungerande grupp högt. De lärarna menar att 
om elever undervisas i grupper med liknande förkunskaper utanför ordinarie klassindelning finns 
risk att det blir en socialt icke fungerande grupp och då kommer fördelarna med minskad spännvidd 
i elevernas kunskaper reduceras. 

Groth (2007) menar att hans studie tyder på att självbilden påverkas negativt hos elever som får 
hjälp i en särskild undervisningsgrupp. Eleverna upplever sig som annorlunda, får utstå negativa 
kommentarer och upplever ett utanförskap. Det verkar som att det  är den sociala interaktionen som 
påverkar den negativa effekten på självbilden. Detta eftersom eleverna i studien till övervägande del 
upplever det  specialpedagogiska stödet som bra för deras lärande och de är positiva till den hjälp de 
får. Groth menar vidare att  den specialpedagogiska strukturen där elever undervisas i särskild 
undervisningsgrupp pekar mot stämpling och utanförskap som skapar en negativ självbild hos 
eleverna. Denna negativa trend motverkas dock av lärarnas tydliga insats och ambition att motverka 
just denna negativa självbild hos eleverna. Ett exempel på att lärarna lyckats med detta är enligt 
Groth att eleverna i hans studie är tydliga, verbala och vågar uttrycka hur de upplever och känner på 
ett målande sätt.

3.1.5 Samarbete specialpedagog och lärare
För att lyckas bättre med inkluderande undervisning är ett gott samarbete mellan lärare och 
specialpedagog en framgångsfaktor menar Ahlberg (2001). Hon menar att lärare som får 
regelbunden handledning av specialpedagog bättre kan anpassa undervisningen för de enskilda 
elevenas förutsättningar inom klassens ram. Specialpedagogens förändrade yrkesuppdrag till att ha 
mer helhetssyn och medverka till utveckling till hela skolans verksamhet krockar i dag ofta med 
”den gamla” synen på specialpedagogen som ”kliniklärare” menar Ahlberg. Det gör att  samarbetet 
mellan lärare och specialpedagog inte alltid är enkelt. De olika uppfattningarna om 
specialpedagogens roll kan leda till svårigheter och konflikter om hur specialpedagogens arbete 
skall utformas på skolorna. Det är alltså inte bara ekonomiska resurser som påverkar hur det 
specialpedagogiska stödet utformas utan traditionen på skolan spelar en viktigt roll (Ahlberg, 2001).

Det har visat  sig att kunskaper om elever i svåigheter inte har högsta prioritet bland lärare utan de 
kunskaperna förväntas specialpedagoger och elevhälsoteamet ha. Detta kan leda till att man på 
skolan tycker att den mest effektiva och praktiska lösningen är små grupper där specialutbildad 
personal sätts in (Persson, 2008). Till skillnad från denna syn på specialpedagogisk kompetens 
menar Moorehead och Grillo (2013) istället att målet med samarbetet mellan specialpedagog lärare 
inte bara bör vara att  bara höja elever i svårigheters prestationer utan att höja alla elevers resultat. 
Deras studie är gjord om elever i svårigheter i matematik. De menar att  matematiklärare ofta har 
begränsade kunskaper om elever i svårigheter och ofta också begränsad erfarenhet av att arbeta med 
dessa elever. Det är därför viktigt  att  låta specialpedagogutbildade lärare finnas med i ordinarie 



undervisning när det finns elever i svårigheter. De beskriver i sin artikel stationsundervisning som 
de menar är ett sätt utveckla samarbetet mellan matematikläraren och specialpedagogen när de 
samtidigt finns i ordinarie undervisning samt ett sätt att nyttja deras respektive kompetenser. Vid 
stationsundervisning organiserar lärarna vissa lektioner i två eller flera stationer, där varje station 
har olika fokus. Specialpedagogen och matematikläraren leder varsin station och om det finns fler 
än två stationer arbetar eleverna utan lärare på dessa stationer. Stationsundervisning ger lärarna mer 
flexibilitet i interaktionerna lärare-elev, elev-elev och elev-läromedel. Moorhead & Grillo menar att 
om specialpedagogen finns i klassrummet i traditionell undervisning händer ofta att 
specialpedagogen får en roll som medhjälpare men med stationsundervisning nyttjas båda lärarnas 
expertis.

Specialpedagogens roll som samtalspartner fyller en viktig funktion för utvecklandet av 
undervisning. Ahlberg (2001) redovisar för forskning som visar att reflekterande samtal mellan 
lärare och specialpedagog bidrar till att läraren utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin egen 
undervisning vilket bidrar till förändring och utveckling av undervisningen. Hon menar att det finns 
lärare som kontinuerligt för reflekterande samtal med specialpedagog och får då möjlighet  att 
konfronteras med sina egna tankar runt undervisningen. Det leder till att läraren i ökad utsträckning 
ser möjligheter att anpassa klassrumsundervisningen för varje elevs behov. Detta ger effekter som 
blir direkt synliga i klassrummet som till exempel att undervisningen karakteriseras av variation, 
mer problemlösande aktiviteter och att eleverna samtalar i större utsträckning i smågrupper. Det ger 
också effekter som inte är direkt synliga som till exempel att läraren har en fördjupad insikt om hur 
den sociala praktiken påverkar eleverna och undervisningen, lärarens ordinarie undervisning är 
tätare knuten till specialpedagogens arbete och läraren har ett  ökat självförtroende i kontakt med 
föräldrar.

3.1.6 Lärarens förväntningar
Jorgensen & Niesche (2008) pekar på både äldre och nyare forskningsresultat som visar att lärarnas 
förväntningar på eleverna har stor betydelse för hur eleverna sedan presterar i matematik. Lärarens 
förväntningar blir en självuppfyllande profetia för eleven. De menar att höga förväntningar på lärare 
och elever är avgörande för att forma och utveckla rika lärandemiljöer i matematik. Om läraren 
(och eleverna) tror att eleverna kan lära sig matematik bidrar det till att  skapa goda 
inlärningserfarenheter. Jorgensen & Niesche (2008) redogör för Zevwnbergers forskning som visar 
att  elever som inte lyckats i matematik tyckte lärarna hade negativa förväntningar på dem. Eleverna 
tyckte att  lärarna såg på dem med en nedvärderande inställning. Han visade också att  motsatsen 
gällde elever som presterade bra.

En betydande faktor för att elever i svårigheter i matematik ska komma framåt i sin utveckling kan 
vara lärarens syn på de uppkomna problemen. Det framkommer i en sammanställning av nationella 
kvalitetsgranskningar med fokus på matematik som Skolverket  utförde 2001-2002 (Skolverket, 
2003). De menar att om problemen enbart läggs hos de enskilda eleverna ökar risken att mer 
problem uppstår. Om problemen istället ses både utifrån eleverna och den miljön eleverna ingår i 
kommer eleverna ges en undervisning som gör det möjligt att lyckas på flera olika sätt och då finns 
chans att fler klarar sig utan specialundervisning.

3.2 Matematikundervisning av elever i svårigheter
I denna andra del av den teoretiska forskningsgenomgången presenteras forskningsresultat kring 
matematikundervisning av elever i svårigheter. Hur  elever hamnar i svårigheter i matematik samt 
en genomgång av, faktorer som tidigare forskning pekar på, för en framgångsrik 



matematikundervisning gås igenom. Inkludering ger kunskapsmässigt heterogena 
undervisningsgrupper. Forskning som visar på hinder, möjligheter och orsaker till nivågruppering, 
där kunskapsmässigt homogena grupper skapas i matematik redovisas slutligen.

3.2.1 Elever i svårigheter inom matematik
Gunnar Sjöberg (2006) har i sin avhandling studerat elever i matematiksvårigheter. Elever i 
matematiksvårigheter var ingen homogen grupp där likartade mönster för problemens uppkomst 
kunde spåras. Det fanns ett gemensamt mönster hos dessa elever vilket var att de flesta av eleverna 
gick från att  i grundskolan ha betraktat sig som en elev i matematiksvårigheter till att i gymnasiet 
betrakta sig som en ”G-elev” i matematik om än inte en stark sådan. Eleverna i studien lyfter själva 
fram olika strukturella orsaker till sina matematiksvårigheter. Brist på arbetsro på grund av stora 
grupper bekymrade eleverna. Eleverna menade att de fick svårt att koncentrera sig. Även långa 
arbetspass var något eleverna såg som negativt. Ambitionen med de långa arbetspassen var att ge 
utrymme för alternativa undervisningsformer men det visade sig att de sällan blev så utan istället 
gav utrymme för mer tyst räknande. Sjöberg menar att för eleverna i matematiksvårigheter var 
kommunikationen med andra mer betydelsefull än för övriga elever. Samtidigt var 
kommunikationen med deras lärare sällan problemfri eftersom eleverna ansåg sig ha svårt att  förstå 
lärarnas förklaring. Istället valde de ofta att kommunicera med sina kamrater på lektionerna.

Ett tydligt resultat var att  dessa elever hade låg arbetsinsats på matematiklektionerna. Sjöberg 
menar att han genom tidigare forskningsresultat uppmärksammat den låga arbetsinsatsen men att 
hans studie visar att arbetsinsatsen hos elever i matematiksvårigheter var större än tidigare 
forskning visat. Han menar att  arbetet hos alla elever i hans studie präglades av betydligt mer vila 
än arbete. Därför menar Sjöberg att låg arbetsinsats är en viktig förklaring till elevers problem i 
matematik eftersom det knappast finns några metoder som kan hjälpa elever i matematiksvårigheter 
om man samtidigt inte lyckas höja deras aktivitetsnivå i ämnet.

Jorgensen & Niesche (2008) skriver i sin artikel om att framgång i matematik ofta beskrivs som en 
medfödd förmåga. Denna diskurs är idag ifrågasatt eftersom man visat  att hur föräldrar interagerar 
med sina barn från födseln är avgörande för hur barn utvecklar den matematiska förmågan. De 
hänvisar till en studie i USA som visar att medelklassföräldrars sätt att interagera med sina barn 
gynnar den matematiska förmågan mer än sättet föräldrar från arbetarklass interagerar med sina 
barn. De hänvisar också till studier som visar att det är stor skillnad på hur olika kulturella grupper 
kommunicerar med skolan. Det har i dessa studier visat sig att det är mycket olika strukturer i 
medelklassfamiljer och i arbetarklassfamiljer och att skolans pedagogiska praktiker gynnar 
medelklassfamiljerna. Jorgensen & Niesche (2008) menar därför att förmågor som finns i 
läroplanen i matematik fortsätter att ses som om det är något medfött  när det egentligen handlar om 
kulturella och sociala skillnader.

3.2.2 Framgångsrik matematikundervisning
Skolinspektionens inspektörer som under 2001-2002 gjort  kvalitetsgranskningar med fokus på 
matematik menar att de inte kan se en modell av matematikundervisning som garanterar hög 
kvalitet. Istället  menar inspektörerna att de uppmärksammat en rad av olika faktorer som främjar 
elevernas lust och motivation att lära sig matematik. Några av dessa är variation i innehåll och 
arbetsformer, gemensam reflektion om olika sätt att lösa matematiska uppgifter, laborativt 
arbetssätt, läraren är lyhörd för okonventionella elevlösningar samt att  läraren har haft ett medvetet 
och genomtänkt agerande (Skolverket, 2003).



Jorgensen & Niesche (2008) redogör med stöd av annan forskning för en typ av undervisning, där 
elever i behov av särskilt stöd är inkluderade, vilket de menar gynnar både elever i behov av särskilt 
stöd och övriga elever. De menar att  undervisningen bör utgå mer från olika gruppaktiviteter än det 
individuella arbetet som i dag är vanligt på lektionerna. Eleverna bör jobba med väl strukturerade 
problem som är mer omfattande än de som traditionellt finns i läroböckerna och som kan lösas med 
olika strategier. Eleverna får i gruppen dela med sig av varandras sätt  att lösa problem för att utöka 
sina olika strategier vid problemlösning. I grupparbeten har eleverna större möjlighet att bygga på 
varandras tankar och därmed få en djupare förståelse än om de arbetar själva. Med det här 
arbetssättet styr läraren lektionen mindre och får en mer handledande roll.

Det främsta behovet hos elever som hamnat i svårigheter inom matematik är inte att träna mer på 
samma sak utan att få lära sig på ett annat sätt. Det är då viktigt  att processen står i fokus och inte 
svaret. Då behöver eleverna få diskutera och gruppen ses som ovärderlig som grogrund för 
tänkandet (Ahlberg, 2001). Ahlberg menar vidare att det är viktigt  att elever i svårigheter i 
matematik inte bara får nöta för att befästa baskunskaper. De måste få möta olika aspekter av 
matematiken och använda den i olika sammanhang och med olika uttrycksformer som att tala, rita, 
skriva och räkna. För att göra det behöver läraren ta sin utgångspunkt i elevernas eget sätt att tänka 
kring begrepp och problemlösning i matematik. 

3.2.3 Nivågruppering i matematik
Skolverket (2012) skriver i sin rapport  om TIMSS-undersökningen om nivågruppering i 
matematikundervisning. Där står att trots att indelningen av allmän och särskild kurs i matematik är 
avskaffad är det i Sverige fortfarande vanligt att elever delas in i undervisningsgrupper efter sin 
nivå på sina matematikkunskaper. 2011 var en tredjedel av eleverna nivågrupperade i matematik . 
Detta trots att forskning visar att differentierad undervisning i första hand gynnar högpresterande 
elever. För lågpresterande elever kan detta leda till minskad motivation och sänkt  värdering av sin 
egen förmåga. Matematiklärarna menar att svårigheterna med att möta elevers olikheter är idag den 
vanligaste orsaken till att elever nivågrupperas i matematik (Skolverket, 2012). 

Bilden av att det är de starka eleverna som gynnas och de svaga som missgynnas av differentierad 
undervisning bekräftas av Nyström (2003). I sin forskning har han kommit fram till att lärarna ser 
många fler fördelar för de starka eleverna än de ser för de svaga eleverna med nivågrupperad 
undervisning. Lärarna anser att det skapas problem för de svaga eleverna i blandningen av elever 
som inte kan och elever som inte vill. De ger också bilden av att i en grupp med bara svaga elever 
tenderar elever att påverka varandra negativt och ”dra ner varandra”. De menar också att de svaga 
eleverna stimuleras av att ha duktiga elever runt omkring sig. Lärarna menar att  de positiva 
aspekterna av att nivågruppera undervisningen är att kunna hantera den stora spännvidden i 
elevernas förkunskaper och ambition. Att kunna lyckas på sin nivå menar de åstadkommer positiva 
känslor för ämnet matematik. Om grupperna är heterogena menar lärarna i Nyströms studie att 
undervisningen läggs på en medelnivå och varken de svaga eller de starka elevernas behov blir 
tillgodosedda så med nivågruppering blir genomgångarna mer effektiva. Nyström menar att 
nivågruppering av elever är ett  sätt för lärarna att hantera och hitta en väg i en komplex verklighet 
med motstridiga mål och yttre begränsningar.



4. Teoretisk ansats
Eftersom studien syftar till att ta reda på elevers och lärares uppfattning av inkluderande 
undervisning har studien inspirerats av fenomenografi som forskningsansats. Nedan kommer 
fenomenografi att beskrivas. Resultatet av insamlat material i studien har analyserats utifrån den 
teoretiska bakgrunden. Då har främst de olika perspektiven på inkluderande undervisning används. 
Detta beskrivs under rubriken 4.2 nedan.

4.1 Fenomenografi
Fenomenografi är inriktad på att  beskriva människors uppfattningar av olika fenomen i sin 
omgivning (Fejes & Thornberg 2009; Kihlström 2008; Alexandersson 1994). De olika uppfattningar 
som ett antal individer ger uttryck för i en fenomenografisk studie kallas för utfallsrummet för 
fenomenet som studerats (Fejes & Thornberg 2009). Resultatet i en fenomenografisk undersökning 
utgörs av alltså av olika kategorier av människors tankar och uppfattning av ett visst fenomen.  
Kortare kärnfulla citat tjänar som illustrationer av de olika kategorierna (Kihlström, 2008). 
Fenomenografi är inte en metod utan kan ses som en forskningsansats för att  identifiera, formulera 
och hantera vissa typer av forskningsfrågor. Dessa är främst inriktade, som i denna studie, på 
lärande och förståelse i pedagogisk miljö (Maton & Booth, 1997).

Denna studie fokuserar på att  beskriva hur eleverna och lärarna uppfattar den inkluderade 
undervisningen. Att  på så sätt studera hur någon uppfattar sin omgivning kallas i 
forskningssammanhang att man antar andra ordningens perspektiv (Alexandersson, 1994).  Man 
kan säga att forskaren återspeglar hur en människa erfar och förstår ett påstående. Vid första 
ordningens perspektiv däremot anser forskaren att ett påstående är ett påstående om den fysiska 
världen eller om en specifik situation (Marton & Booth, 1997). Första ordningens perspektiv 
fokuserar på att  beskriva omvärlden som den är (Alexandersson, 1994).  Inom forskningsvärlden 
blir det två olika forskningsobjekt om man antar första eller andra ordningens perspektiv (Marton & 
Booth, 1997).

Den vanligaste metoden för att vid fenomenografiska studier ta reda på människors uppfattning är 
intervju (Kihlström, 2008). Intervjuerna i en fenomenografisk studie bör enligt Kihlström (2008) 
vara halvstrukturerade och tematiska. En halvstrukturerad intervju är varken ett öppet 
vardagssamtal eller ett  slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009). För att kunna analysera 
intervjuerna i en fenomenografisk studie är det nödvändigt att transkribera intervjuerna (Kihlström, 
2008). Intervjuerna i en fenomenografisk studie analyseras enligt modellen kategorisering som 
beskrivs i avsnitt 5.7. Genom att analysera likheter och skillnader i det insamlade materialet 
utkristalliseras olika kategorier (Frejes & Thornberg, 2009).

4.2 Inkluderad eller segregerad integrering
Resultatet av det insamlade materialet i studien kommer att analyseras och kategoriseras främst 
efter lärare uppfattning av inkludering och elevers uppfattning av hur de är inkluderade i 
undervisningen. Uppfattningarna kommer främst att analyseras utifrån begreppen inkluderad 
integrering och segregerad integrering (Haug, 1998) som beskrevs i 3.1.1 i den teoretiska 
bakgrunden och Asp-Onsjös (2006) tre olika dimensioner på inkludering som beskrivs i 3.1.2. 



5. Metod
I metoddelen i en uppsats ska det totala tillvägagångssättet  beskrivas i detalj (Backman, 2008). Det 
finns två syften med denna detaljerade beskrivning menar Backman. För det första skall det vara 
möjligt för någon annan att kunna upprepa studien under identiska förhållanden. Det innebär att det 
för någon utomstående skall vara möjligt att kontrollera resultaten. För det andra skall den 
detaljerade metoddelen bidra till att den ger svar på om frågeställningarna besvaras och om det 
finns bärkraft för de slutsatser och tolkningar som sedan görs menar Backman.

5.1 Urvalsgrupp
I den kommun där studien genomfördes finns två högstadieskolor. Den ena skolan är en friskola 
med ca 40 elever i skolår 7-9. Den andra skolan är en kommunal skola med ca 500 elever i skolår 
7-9. För att få ett större urval av klasser med elever i svårigheter i matematik som var inkluderade i 
den ordinarie matematikundervisningen valdes den större skolan ut för att genomföra studien i. En 
specialpedagog på skolan kontaktades för att få en övergripande bild av elever i svårigheter i 
matematik på skolan. Specialpedagogen valde ut fyra klasser, två i år 7 och två i år 8,  där det fanns 
fler än en elev i svårigheter i matematik som var inkluderade i ordinarie matematikundervisning. 
Specialpedagogen valde ut dessa klasser för hon gjorde bedömningen att dessa elever hade 
svårigheter i matematik men samtidigt att  de kommit långt vad gäller att vara inkluderade i den 
ordinarie undervisningen. Efter det kontaktades matematiklärarna i dessa klasser. Matematiklärarna 
blev informerade om studien och blev även tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju vilket 
alla fyra lärare ställde ställde sig positiva till. Samtliga 10 elever i dessa fyra klasser kontaktades 
enskilt  under matematiklektioner. De blev informerade om studien och tillfrågades om de ville 
ställa upp på en intervju. Sju elever tackade ja och tre elever tackade nej till att delta i studien. De 
tre eleverna som valde att tacka nej till att delta i studien gick alla i samma klass. Det innebar att 
kvar för att delta i studien var 7 elever i tre olika klasser och tre lärare som undervisade i matematik 
i dessa tre klasser. Den fjärde läraren togs bort som informant eftersom denna lärare undervisade i 
den klass där de elever som inte ville delta i studien gick i. Urvalet av lärarna i studien var alltså att 
de undervisade i klasser där det fanns elever i svårigheter i matematik som var inkluderade i 
ordinarie matematikundervisning och gett sitt medgivande till att delta i studien. Eftersom endast tre 
lärare deltog i studien beskrivs inte dessa med bakgrundsvariabler med hänsyn till att undvika 
identifiering av dem. Föräldrarna till eleverna som tackat ja till att  delta i studien kontaktades med 
ett personligt meddelande via skolans digitala lärplattform (se bilaga 1). Samtliga föräldrar gav sitt 
medgivande till att deras barn fick delta i studien. 

5.2 Genomförande
I kvalitativa studier är det särskilt viktigt att forskaren är öppen för det oförutsedda och är flexibel. 
Det betyder dock inte att  forskaren inte skall vara väl förberedd genom att vara väl påläst om det 
valda temat för studien (Dalen, 2007). För att vara väl förberedd gjordes en genomgång av tidigare 
forskning. De områden som studerades var olika aspekter på inkluderande undervisning, 
framgångsrik matematikundervisning samt elever i matematiksvårigheter. 

Utifrån den teoretiska bakgrunden utformades en intervjuguide med teman som täckte  den 
teoretiska bakgrunden och därmed forskningsfrågorna. För att  få svar på forskningsfrågan om 
vilken uppfattning lärarna har om inkluderande undervisning ställdes frågor om hur läraren 
organiserar undervisningen men också hur läraren önskar att  den kunde organisera undervisningen, 
vilka utmaningar läraren ser och även en direkt fråga om vad de anser att inkludering innebär. 
Svaren på dessa frågor gav samtidigt svar på forskningsfrågan om vilka möjligheter och hinder 
lärarna ser för elevernas inlärningsprocess.  För att få svar på forskningsfrågan om hur eleverna 



uppfattar sig vara inkluderade i undervisningen ställdes konkreta frågor om matematiklektionerna 
till exempel vad som fungerar bra/mindre bra och frågor om önskemål som eleverna har. Dessa 
frågor gav delvis svar på forskningsfrågan om vilka hinder och möjligheter eleverna ser för sin 
inlärningsprocess men för att ytterligare få svar på det fick eleverna även beskriva en bra 
matematiklektion och hur en bra matematiklärare är. Dalen (2007) menar att man vid kvalitativa 
studier måste göra en provintervju för att  testa den tekniska utrustningen, frågornas utformning och 
sitt eget beteende i intervjusituationen. En provintervju gjordes med en elev och efter den gjordes 
vissa tillägg och någon fråga ströks innan intervjuguiden var helt klar (se bilaga 2). Vid en 
halvstrukturerad intervju bör intervjufrågorna endast ses som förslag på frågor som kan ställas för 
att  få syn på respondentenas uppfattningar (Kvale & Brikmann, 2009). Därför sågs inte 
intervjuguiden som ett frågeformulär som skulle följas. 

Intervjuerna genomfördes under en fyraveckors period. Varje intervju med eleverna tog mellan 
15-30 min. Matematiklärarna intervjuades också under denna period. Dessa intervjuer tog mellan 
25-40 min.

5.3 Databearbetning och analys
Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in med en smartphone och transkriberades sedan i 
sin helhet. Bearbetningen av insamlat data skedde sedan enligt en fenomenografisk analysmodell av 
Dahlgren och Fallsberg som Frejes och Thornberg (2009) redogör för: 

1. Bekantade sig med alla intervjuer genom att läsa igenom intervjuerna flera gånger.
2. Kondensation - försökte hitta uttalanden, passager i intervjuerna, som är signifikanta och 

betydelsefulla för forskningsfrågorna.
3. Jämförelse - en jämförelse mellan likheter och skillnader i passagerna. Fenomenografins mål är 

att  hitta skillnader i olika uppfattningar men för att kunna göra det behöver man också leta efter 
likheter

4. Gruppering - här gjordes en gruppering av de olika uppfattningarna inom varje forskningsfråga.
5. Artikulera kategorierna - kärnan av likheterna i de olika kategorierna hittades
6. Namnge kategorierna - varje kategori av uppfattningar namngavs
7. Kontrastiv fas - här granskades alla passager för att se så att de inte fick plats i mer än en 

kategori.

Intervjuerna lästes igenom många gånger för att  mönster skulle upptäckas. Likheter och skillnader 
mellan olika uppfattningar av forskningsfrågor letades. I detta arbete är det viktigt att vara trogen de 
utskrivna intervjuerna för att undvika att  felaktiga slutsatser dras (Kihlström, 2008). De olika 
uppfattningarna urskiljdes och så småningom bildades grupper där varje grupp hade liknande 
uppfattning om fenomenet. Vad som var utmärkande för varje grupp beskrevs och varje grupp 
namngavs. Detta blev kategorierna av de olika uppfattningarna i studien, det vill säga 
utfallsrummet. När utfallsrummet beskrevs i resultatdelen fördes anteckningar för vilken av 
respondenterna som citerades. Detta för att kontrollera att alla respondenter blev representerade. 
Det var dock inget som redovisades eftersom vid en fenomenografisk studie är huvudintresset på 
innehållet i uppfattningarna på den kollektiva nivån. Det är alltså inte fokus på den individuella 
nivån (Alexandersson, 1994).

5.4 Deldiskussioner
Vid resultatredovisningen redovisas utfallsrummet, det vill säga de kategorier som framkommit vid 
analysen av intervjuerna, till varje forskningsfråga. Efter varje forskningsfråga kommer en 



deldiskussion där resultatet på forskningsfrågan diskuteras. Orsaken till att diskussionen kommer i 
direkt anslutning till varje forskningsfråga och inte sparas till sist är att  om diskussionen kommer 
efter analysen av resultatet på alla forskningsfrågor kan det för läsaren vara svårt att minnas ett stort 
antal olika utfallsrum (Backman, 2008). Rapporten avslutas sedan med en slutdiskussion där 
utfallsrummen diskuteras ur en sammanfattande helhetssynvinkel.

5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet
Två begrepp som ofta används för att beskriva kvalitet i forskning är validitet och realibilitet (Frejes 
och Thornberg, 2009). Alexandersson (1994) beskriver att validitet handlar om forskaren verkligen 
undersökt det som avsågs att undersökas och realibilitet handlar om med vilken noggrannhet 
undersökningen genomfördes. Validitet och realibilitet  har främst används inom kvantitativ 
forskningstradition och det  finns forskare som är kritiska till att använda dessa begrepp inom 
kavlitativ forskning (Frejes och Thornberg, 2009). I denna studie används därför samma begrepp 
som Alexandersson (1994) använder, trovärdighet, noggrannhet och giltighet. Trovärdighet, 
noggrannhet och giltighet handlar i en fenomenografisk studie om i vilken mån kategorierna 
representerar undersökningspersonernas olika uppfattningar om fenomenet. Det gäller att 
kategorierna verkligen speglar försökspersonernas uppfattningar och inte bara blir en konstruktion 
av forskaren (Alexandersson 1994). Måttet på trovärdighet kan ses om någon annan kan förstå 
innebörden av de olika kategorierna i studien. För att förbättra trovärdigheten och noggrannheten 
bör författaren tydligt beskriva de olika faserna i intervju och analys (Kihiström, 2008). Kihlström 
menar också att vid hög trovärdighet skall lärare kunna diskutera och förstå resultaten. Därför fick 
en lärarkollega till författaren läsa igenom de olika kategorierna och ge feedback till författaren på 
hur denne uppfattade kategorierna och om det var något som var otydligt. Det vanligaste sättet att 
undersöka resultatets tillförlitlighet är att låta någon annan ta del av intervjusvaren och se om han 
får samma resultat (Kihlström, 2008). Eftersom tiden var begränsade så var detta inte möjligt att 
genomföra men Kihlström menar också att  citat från intervjuerna för att tydliggöra vad de olika 
kategorierna innebär förbättrar också tillförlitligheten. Citaten hjälper läsaren att förstå innebörden 
av kategorierna. Därför presenteras varje kategori med beskrivande text samt citat från intervjuerna. 
Det är även viktigt för trovärdigheten, noggrannheten och giltigheten i en fenomenografisk studie 
att  författaren tydligt beskriver, inte bara analysen av intervjuerna, utan också urval av 
undersökningspersoner och genomförandet av själva undersökningen (Alexandersson, 1994).

5.6 Etiska aspekter
För att få en god avvägning mellan forskarkraven och individskyddskraven hos de som deltar i 
studien har Vetenskapsrådet  (2002) har gett ut forskningsetiska regler för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. De krav som skall uppfyllas är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att alla som ingår i studien skall få övergripande information om 
studiens syfte och att delta är frivilligt samt de har rätt  att  avbryta sin medverkan. Elever och lärare i 
denna studie fick information enskilt direkt av forskaren. Eftersom eleverna var under 15 år 
kontaktades elevernas föräldrar. Detta gjordes med ett  personligt meddelande (se bilaga 1) på 
skolans nätplattform. Samtyckeskravet innebär att deltagande i studien har själv rätt  att  bestämma 
över sin medverkan. Detta informerades samtliga deltagare i studien om. Det var tre av de 
tillfrågade eleverna som valde att  inte delta i studien. Eftersom samtycket skall lämnas utan yttre 
påfrestningar eller begränsningar av personliga handelsfriheten (Dalen, 2007) valdes att inte ställa 
ytterligare frågor till varför dessa elever inte ville delta. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
personer som ingår i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet. Vid intervjutillfället 



informerades intervjupersonen om att inspelat och transkriberat material kommer endast vara 
tillgängligt för forskaren och eventuellt för forskarens handledare och examinator. Eftersom det var 
fler elever än lärare som deltog i studien var det  lättare att ge konfideltialitet till eleverna när 
resultatet av studien redovisades. Det ingick endast tre lärare i studien. Dessa var både män och 
kvinnor. För att dessa lärare inte skulle gå att identifiera valdes det att kalla samtliga lärare för 
”hon”. Detta var möjligt eftersom kön inte var någon parameter som avseddes att undersökas eller 
var någon parameter som framkom i någon av kategorierna. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 
som samlats in från personer som deltar i studien endast får användas för forskningsändamål. De 
inspelade intervjuerna kommer efter studien avslutats att raderas för att undvika detta. 



6. Resultat och analys
Nedan kommer resultatet efter analys av intervjuerna att presenteras. Varje forskningsfråga kommer 
att  redovisas för sig. De olika kategorierna av uppfattningar, det  så kallade utfallsrummet, 
presenteras under varje forskningsfråga. För att underlätta läsvänligheten kommer lärarna att 
benämnas som Lärare 1, 2 och 3 men eleverna inte kommer att  ges några nummer. Efter 
resultatredovisningen av varje forskningsfråga följer en deldiskussion.

6.1 Lärarnas uppfattning av inkluderande undervisning (Forskningsfråga 1)
Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”Vilken uppfattning har lärarna om 
inkluderande undervisning?” att redovisas.

Kategori 1: Inkludering innebär att undervisningen skall anpassas efter alla
Lärare 3 har en tydlig inställning att  undervisningen skall anpassas för att tillgodose alla elevers 
behov. På frågan hur hon lägger upp undervisningen med tanke på elever i svårigheter svarar hon 
spontant:

Alltså nu jobbar jag ju på ett  sådant  sätt där grundtanken är att det ska passa så 
många elever som möjligt  

(Lärare 3)

Läraren spelar in undervisningsfilmer med genomgångar som hon sedan uppmuntrar eleverna att 
använda sig av och menar att elever i svårigheter men även andra elever då har möjlighet att se 
genomgångarna många gånger och pausa om de behöver. Läraren lägger till stor del upp sin 
undervisning med diskussionsuppgifter där eleverna jobbar i par eller grupp där läraren menar att 
elever i svårigheter utvecklas mycket genom att få lyssna på andras sätt att lösa uppgifter och själv 
få bidra med något även om det inte är en fullständig lösning. Hon menar att  det är en fördel om 
elever i svårigheter finns med i kunskapsmässigt heterogena grupper och att det är mindre 
utvecklande för dem att finnas i kunskapsmässigt homogena grupper.

Forskning pekar på att man mår bäst av att vara i blandade grupper där man har 
olika nivå på vad man kan så kan man lyfta varandra. Sitter man bara med 
människor som har liknande svårigheter så är det inte så utvecklande 

(Lärare 3)

Kategori 2: Inkludering innebär att elever i svårigheter kompenseras
Lärare 1 och 2 ser elever i svårigheter som elever med brister som behöver kompenseras. Lärare 1 
ger som exempel att efter en gemensam genomgång så har hon som ambition att  enskilt gå igenom 
samma sak med elever i svårigheter för att ytterligare hjälpa dem att  hänga med. Läraren önskar hon 
hade mer tid just till att kunna sitta mer enskilt  med elever i svårigheter. Hon ger tydligt  uttryck för 
att  dessa elever behöver alternativt material som är på en enklare nivå och att de skall få 
specialundervisning.

De har rätt  till särskilt  stöd, särskild undervisning. Det  är någonting som en skola 
måste tillgodose. Det måste finnas på alla skolor 

(Lärare 1)

Lärare 2 menar att elever i svårigheter delvis skall finnas med i den ordinarie undervisningen men 
är tydlig med att de regelbundet behöver få undervisning i en liten grupp utanför klassrummet.
 



Vi har pratat om att  försöka lösa det på något  sätt så att man kan plocka ut och gå 
ifrån med kanske två eller tre elever och bara sitta med dem. För jag tror att  de 
behöver det.

(Lärare 2)

Lärare 2 nämner också många gånger under intervjun diagnoser för att beskriva eleverna i 
svårigheter i sina undervisningsgrupper och menar att det är extra viktigt att kompensera dessa 
elever för sina svårigheter. Hon talar om dyskalkyli och dyslexi men benämner också att elever har 
en diagnos men inte vilken typ av diagnos det är. Vid några tillfällen nämner hon också att  elever i 
hennes undervisningsgrupper är under utredning och hon väntar nu in resultaten av dessa 
utredningar.

Kategori 3: Inkludering  innebär att alla elever befinner sig fysiskt på samma plats
Lärare 1 och 3 menar att inkludering handlar om att elever i svårigheter till största del av 
undervisningstiden fysiskt finns med på den plats där ordinarie undervisning bedrivs. Lärare 1 
menar att inkludering handlar om att man inte tar ut elever i svårigheter för undervisning utanför  
ordinarie undervisning utan istället jobbar alla på samma plats men med material på olika nivå. 

Inkludering är dels att alla är i samma klassrum så att det  är som en grupp. Sen att 
de kanske jobbar med olika material. Det beror på vilken nivå man ligger helt 
enkelt. Man ska inte plocka ut de som har det svårt i ett eget rum med en annan 
lärare. För då har man ju isolerat dem så att  säga och då är det  raka motsatsen till 
inkludering. 

(Lärare 1)

Lärare 2 menar också att inkludering handlar om att elever fysiskt befinner sig på samma plats men 
hon menar också att elever i svårigheter vid enstaka tillfällen kan undervisas i särskild 
undervisningsgrupp och det kan ändå ses som om de är inkluderade i den ordinarie undervisning.

Inkludera så långt det går behöver ju inte betyda att  men alltid ska vara i klassen. 
Utan det kan ju också betyda att  man behöver gå ifrån och sitta i en mindre grupp. 
Men visst ska de vara i klassen. de ska inte sitta enskilt jämt. 

(Lärare 2)

Kategori 5: Inkludering har flera olika aspekter
Lärare 3 har tre aspekter för vad hon menar att inkluderad undervisning innebär. Hon menar att 
eleverna i svårigheter skall finnas på samma plats som de övriga eleverna. Det menar hon är viktigt 
för att elever i svårigheter skall utvecklas socialt. Sen menar hon att inkludering också handlar om 
att eleven är delaktig i det pedagogiska arbetet. Vidare menar lärare 3 att inkludering handlar om att 
utgå från varje elevs förutsättningar och behov.

Inkludering innebär inte bara att man ska inkluderas rent fysiskt och befinna sig i 
samma klassrum, vilket  är viktigt för den sociala utvecklingen hos en människa. 
Det  innebär också att  du skall inkluderas i något slags matematiskt klimat i 
klassrummet, du skall vara inkluderad rent  kunskapsmässigt. Det är ingen 
inkludering om du känner att  du inte ens har en chans att hänga med och 
utvecklas. /.../ Då kommer vi in på det här med individualisering som ju då kan 
vara att  ha resurser som lärare att kunna rikta mig mer till varje elev på olika 
sätt. /.../ Men just  att  det i begreppet inkludering ligger så väl fysisk inkludering så 
väl som individualisering. 

(Lärare 3)



Kategori 6: Exkludering är acceptabelt vid koncentrationssvårigheter
Samtliga tre lärare i studien ger uttryck för att exkludera elever från ordinarie undervisning är 
acceptabelt  om eleven har stora koncentrationsproblem. De uttrycker alla på olika sätt att om elever 
har så stora koncentrationsproblem att det som händer runt omkring i klassrummet gör att de inte 
alls kan fokusera på lektionsuppgifterna så kan undervisning i särskild undervisningsgrupp vara en 
lösning. Lärare 1 uttrycker sig på följande sätt när hon talar om att  plocka ut elever från ordinarie 
undervisning:

Det  beror på vad man har svårt  med. Om man inte kan sitta i ett klassrum där det  är 
lite ljud omkring och man då inte alls kan koncentrera sig då måste man ju lösa det 
på annat sätt. Men de här eleverna i 7X kan sitta i ett  klassrum och koncentrera sig 
fast  det  är ljud runt omkring dem och då ser jag inte riktigt vitsen med att  lyfta ut 
dem. 

(Lärare 1)

Kategori 8: Lyckad inkludering kräver reflekterande samtal med matematikutbildad specialpedagog
Lärare 2 och 3 uttrycker båda en stark önskan att få chans att föra reflekterande samtal med  en 
specialpedagog runt sin egen undervisning och om arbetet med elever i svårigheter. De lägger båda 
då stor vikt vid att denna specialpedagog skall ha specifika kunskaper om att undervisa i matematik. 
Båda lärarna har i sina respektive grupper samarbetat med specialpedagog och är nöjda med att 
denna resurs finns. Samarbetet  dem emellan menar de är av mer praktisk karaktär men de saknar 
reflektion och samplanering runt den matematiska förståelsen hos eleverna.

Jag har turen att  jobba med en jättebra specialpedagog men hon har inte 
matematikutbildning och det är det som saknas. Jag skulle vilja ha möjlighet  till 
mer dialog och möjligheter att prata matematiska idéer. Inte så mycket form, ja det 
är klart  att det  är bra att kunna ha mallar och verktyg och kunna använda 
miniräknare och anpassat material MEN vad är det eleven behöver utveckla, vad är 
det för förmågor vi jobbar med. Så det  skulle jag vilja ha mer tid att  jobba med 
med specialpedagogen. 

(Lärare 3)

Lärare 2 känner att  hon saknar kunskaper att  undervisa de som har stora svårigheter i matematik 
och önskar att hon kunde samarbeta med en specialutbildad lärare som kan hjälpa henne att 
reflektera över sitt sätt att undervisa dessa elever.

Jag skulle vilja ha någon att  diskutera med, ja det skall vara en med 
mattekunskaper. Vad verkar jobbigt  för den här eleven? Vad ska vi plocka fram nu 
och hur ska vi jobba? Någon som kommer och ser vad jag gör för fel. Jag menar 
jag har ingen speciallärarutbildning, jag har fått lära mig på erfarenhet och det är ju 
inte säkert jag gör rätt. Vad gör jag för fel? Den personen ser saker som jag inte ser.

(Lärare 2)

6.2 Deldiskussion
Lärare 1 och 2 i studien har ett synsätt på arbetet med elever i svårigheter som stämmer överens 
med Haugs (1998) begrepp  segregerad integrering . Dessa lärare utgår från att elevernas svårigheter 
skall kompenseras på olika sätt och de blir en tydlig skillnad mellan pedagogik och 
specialpedagogik. En av dessa två lärare beskriver i stor utsträckning elever i svårigheter med hjälp 
av diagnoser vilket Nilholm (2007) menar är vanligt vid ett kompensatoriskt perspektiv.  Lärare 3 
har ett  synsätt  på arbetet med elever i svårigheter som mer stämmer överens med Haugs (1998) 
begrepp  inkluderad integrering. Hon ser mer än Lärare 1 och 2 elevers olikheter som en naturlig del 
av undervisningens vardag. Gränserna mellan specialpedagogik och pedagogik suddas ut för henne. 



Det är intressant att  se att Lärare 3 har en syn på inkludering som stämmer överens med Asp-Onsjös 
(2002) definition av inkludering. Asp-Onsjö menar att inkludering sker i tre dimensioner, rumslig, 
social och didaktisk inkludering. Lärare 3 talar om dessa tre dimensionen men använder inte fullt ut 
samma begrepp som Asp-Onsjö gör. Lärare 3 menar att inkludering handlar om att  rent fysiskt 
befinna sig i samma klassrum, rumslig inkludering, och menar att det är viktigt för den sociala 
utvecklingen, social inkludering. Asp-Onsjös tredje aspekt, didaktisk inkludering, talar Lärare 3 om 
men uttrycker det som att eleverna skall inkluderas i det matematiska klimatet i klassrummet.

Lärarna i denna studie menar att det är det är acceptabelt att exkludera en elev om den har stora 
koncentrationssvårigheter. Studien bekräftar Avramidis & Norwichs (2002) resultat om att  lärare är 
olika positiva till inkludering beroende på vilken typ av svårighet eleven har. Avramidis & 
Norwichs resultat pekar mot att lärare är negativa till inkludering av elever med beteendestörningar 
men redovisar inget om det lärarna i denna studie påkar på att det är just elever med koncentrations 
problem som lärarna kan tänka sig att exkludera.

I den teoretiska bakgrunden till denna studie framkom tydligt vikten av att  om inkludering av elever 
i svårigheter skall lyckas bör hela skolans verksamhet präglas av den inkluderande tanken. Detta är 
något som lärarna i studien inte uttalar med samma tydlighet. Det finns en önskan om utökat 
samarbete med specialpedagog vilket eventuellt kan tolkas som en önskan om att verksamheten 
genomsyras av den inkluderande tanken. En uppfattning bland lärarna är att de önskar samarbete 
och reflektion med en matematikutbildad specialpedagog. Lärarna i studien antyder här att det 
många gånger blir som Moorehead och Grillo (2013) också menar att  specialpedagogen som finns 
med i den ordinarie undervisningen bara blir en medhjälpare. Moorehead och Grillo menar att man 
måste hitta vägar för att nyttja båda yrkeskategoriernas kompetens. Lärarna i denna studie efterlyser 
specialpedagogens handledande kompetens och resultaten tyder också på att lärarna känner stort 
behov av att denna handledning sker av en matematikutbildad specialpedagog. Här kan man tänka 
sig att skolor hamnar i ett dilemma vid arbetet med elever i svårigheter i matematik. Ska de skall 
satsa på den specialpedagogiska kompetensen eller den matematiska kompetensen? Önskvärt vore 
antagligen att ha båda kompetenserna kopplade till arbetslagen ute på skolorna.

6.3 Lärarnas uppfattning kring elevernas inlärningsprocess (Forskningsfråga 2)
Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärarna 
för inlärningsprocessen hos elever i svårigheter i den inkluderande matematikundervisningen?” att 
redovisas. Kategorierna har fått namn efter om det uppfattas som ett hinder eller en möjlighet av 
lärarna. Lärarna kan dock uppfatta omständigheter när en möjlighet blir ett hinder i elevernas 
inlärningsprocess. Om så är fallet redovisas dessa hinder under samma kategorin där möjligheter för 
undervisningsprocessen redovisas.

Kategori 1: Möjlighet för inlärningsprocessen - anpassat material och mallar
Samtliga tre lärare i studien menar att anpassat material och mallar är en åtgärd som elever i 
svårigheter behöver. Lärarna menar ett anpassat material innebär att  elever i svårigheter får ett 
mindre omfattande material än det material som övriga klassen (de nämner både mattebok och olika 
häften) använder vid enskilt  arbete. Detta anpassade material innehåller enklare och mindre 
omfattande uppgifter. 

Då har jag tagit  fram ett alternativt  material som bygger på boken men med mindre 
uppgifter per kapitel. Det häftet  är väldigt grundligt, en grund på hela kapitlet men 
det räcker inte för att få E utan då har man ju arbetsblad och då kan man där 
fokusera på det man har svårt för.



(Lärare 1)

Alla tre lärare menar också att det förekommer att de anser att en elev behöver det anpassade 
materialet men att eleven i fråga inte vill ha de utan vill ha det material som övriga klassen jobbar 
med. Detta blir då ett hinder i inlärningsprocessen. Att eleverna inte vill ha det anpassade materialet  
är mer vanligt förekommande hos lärare 1 och 2 än vad det är hos Lärare 3. Detta beror troligen på 
att  Lärare 3 inte använder material där eleverna sitter och jobbar enskilt alls i samma stora 
utsträckning som Lärare 1 och 2 gör. Alla tre lärarna är inne på att orsaken till att eleverna inte vill 
ha det anpassade materialet är att de vill inte följa samma procedurer som de flesta andra i klassen. 
Lärare 2 och 3 svarar så här på frågan om varför de tror att elever inte vill jobba med annat  anpassat 
material:

Jag tror det  handlar om att  de inte vill vara annorlunda i klassen. De vill vara som 
alla andra. De känner sig annorlunda om de har ett annat material.

(Lärare 2)

Jag tror det är skämmigt att man inte har samma bok som alla andra i klassen. 
(Lärare 3)

Lärare 1 återkommer oftare till anpassat material i intervjun jämfört med vad lärare 2 och 3 gör. 
Lärare 1 ger uttryck för att just  anpassat material är den viktigaste och bör vara den största 
anpassningen i arbetet med elever i svårigheter i matematik.

Mallar såsom multiplikationstabell, bråkplatta, tallinje och lathundar som elever kan följa steg för 
steg använder alla tre lärare och menar är ett bra hjälpmedel och en möjlighet för 
inlärningsprocessen hos elever i svårigheter. 

Kategori 2: Möjlighet för inlärningsprocessen - nivågruppering
Lärare 1 och 2 är av uppfattningen att nivågruppering, kunskapsmässigt homogena grupper, kan 
vara positivt i undervisningen. De anser elever i svårigheter utvecklas mer i en kunskapsmässigt 
homogen grupp ände gör i en kunskapsmässigt heterogen grupp.

Om de är flera på samma nivå så kanske det  är lättare att  jobba tillsammans så att 
det inte är en som har jättelätt  i matte och gör allt  och en som bara skriver av och 
då lär man sig inget.

(Lärare 1)

Lärare 2 ställer sig positiv till att nivågruppera hela undervisningen för alla elever i en årskurs. 
Detta för att kunna lägga in mer resurser för gruppen av elever i svårigheter inom matematik och 
elever i andra svårigheter. Hon menar att  med nivågruppering kan lärarna ge adekvat 
undervisningen med tanke på elevernas olika behov, både elever som har svårigheter i matematik 
och elever som är duktiga i matematik. Hon säger:

Nackdelen när vi har som vi har nu med allt från de som har problem till de som 
har A i samma klass. Det är att du inte kan tillgodose allihop utan du får lägga dig 
på en medelnivå känner jag. Jag måste anpassa undervisningen till de som har 
problem och känner att jag inte tillgodoser de som är duktiga.

(Lärare 2)



Katergori 3: Hinder för inlärningsprocessen - nivågruppering
Lärare 3 tycker till skillnad från Lärare 1 och 2 att det är en nackdel att nivågruppera eleverna och 
ser det som en fördel att elever med olika förkunskaper jobbar tillsammans. Hon menar att det är 
utvecklande för elever i svårigheter att att  finnas med och höra hur andra elever tänker. Hon menar 
att  dessa elever kan bli stärkta av att kunna bidra med något även om det inte är en fullständig 
lösning av en uppgift. Hon menar att det är inte utvecklande att  bara jobba med andra som har 
liknande svårigheter som man själv. 
 

Tänker man på det  rent  kommunikativa så tror jag att man mår bra där det är lite 
olika konstellationer på kunskaperna. Man får känna att nu bidrar jag med lite även 
om det är lite vilket jag tror stärker en.

(Lärare 3)

Katergori 4: Möjlighet för inlärningsprocessen - diskussionsuppgifter
Alla tre lärare pratar om diskussionsuppgifter där eleverna får uppgifter anpassade efter att lösas i 
par eller i grupp som något positivt. Lärare 1 menar att hon inte jobbar med det än men uttrycker en 
önskan om att i framtiden göra de. Lärare 2 menar att hon då och då plockar in denna typen av 
uppgifter för att få en större variation i undervisningen men det är inget hon till någon större grad 
verkar lägga upp undervisningen efter. Lärare 3 menar att hon till stor del lägger upp 
undervisningen runt denna typ  av uppgifter. Hon menar att eleverna jobbar mer med denna typen av 
uppgifter än vad de gör åt att räkna enskilt i bok eller häfte. Hon menar att elever med matematiska 
svårigheter gagnas av att jobba med kommunikation och dialog och menar att flera av dem presterar 
bättre och är mer aktiva vid denna typen av uppgifter än de är vid tyst enskilt arbete. Hon är tydlig 
med att dialog är viktigt i hennes undervisning och menar på att det trycks mycket på dialog i den 
nya kursplanen för matematik.

Om du sitter och ensamjobbar så blir du lätt  fånge i dina egna tankar. Jag har löst 
uppgiften och går till något  facit  som är klassiskt och så oj det blev fel och så 
fastnar du där om du inte har en lärare som direkt kommer och ger feedback och 
för en framåt. Så största vinsten med diskussionsuppgifter är man får rätt  på hur 
andra löser en uppgift och man får  andra infallsvinklar och lösningar som man 
aldrig hade kommit på själv.

(Lärare 3)

Katergori 5: Möjlighet för inlärningsprocessen - förstå istället för att bara göra
Lärare 3 uttrycker en tydlig ambition om att  i sin undervisning få eleverna att verkligen förstå 
idéerna bakom begrepp och förståelse för metoderna de lär sig Hon menar att hon vill komma i från 
det mekaniska räknandet där elever oreflekterat  använder en metod och istället få eleverna att 
reflektera och ifrågasätta varför det de skall göra på ett sätt och varför det blir som det blir.

Jag försöker få dem just det här att  man är aktiv, att  man söker av rätt  anledning 
och att  man försöker förstå hur det  fungerar istället för vad är det exakt  man ska 
göra.

(Lärare 3)

6.4 Deldiskussion
Bland lärarna finns en kategori som är av uppfattningen att en möjlighet i inlärningsprocessen för 
elever i svårigheter är att ge dessa elever ett för dem speciellt  anpassat material. Just denna kategori 



framkommer tydligt. Detta framkommer dock inte lika tydligt i tidigare forskning. Det vore därför 
intressant att göra framtida undersökningar kring detta. Vad menar lärarna egentligen när de talar 
om ett  anpassat material? Handlar de om enklare uppgifter eller färre uppgifter? Hur tänker lärarna 
sig att detta material skall användas? 

Genom att arbeta mer med uppgifter där elever i grupp tillsammans får diskutera och pröva sina 
tankegångar skulle kanske problemet med att  elever ser sig som annorlunda på ett negativt sätt 
kunna minskas. I kategorin ”Anpassat material” menar lärarna att  elever i svårigheter i matematik 
behöver arbeta med ett för dem anpassat material men att dessa elever ofta inte vill arbeta med 
detta. De menar att orsaken till att  de inte vill arbeta med det är att de tycker det är pinsamt eftersom 
de tycker sig vara annorlunda jämfört med övriga klassen. Här kan man se likheter med resultatet i 
Perssons (2008) studie med elever som fått hjälp i en särskild undervisningsgrupp. De eleverna 
menar att de behöver den extra hjälp  de får där men att de känner sig annorlunda och inte får delta i 
de aktiviteter de andra eleverna får delta i. Genom att arbeta mer med gemensamma 
diskussionsuppgifter i matematik skulle känslan av utanförskap och känslan att vara annorlunda 
kunna minskas. Elever i svårigheter skulle då kunna, precis som lärare i denna studie uttrycker, få 
delta i diskussionen på sin nivå och få hjälp av de andra eleverna att  komma vidare i sina tankar. Då 
blir diskussionen som Ahlberg (2001) menar en ovärderlig grogrund för tänkandet. Det känns dock 
naivt att tro att införande av mer diskussionsuppgifter i matematikundervisningen skulle lösa 
problemen med en inkluderad undervisning i matematik. Inom kategorin ”Diskussionsuppgifter” 
pekar lärarna i denna studie just på att det är en utmaning att  få alla elever att  delta på ett  givande 
sätt vid denna typ  av uppgifter. Mycket pekar på att diskussionsuppgifter i grupp är en 
framgångsfaktor för elever i svårigheter i matematik men det krävs väl genomtänkta strategier, 
uppgifter och upplägg för att få det att fungera bra.

Resultatet i denna studie visar att det finns en kategori som har uppfattningen att  det är positivt att 
gruppera eleverna inom matematikundervisningen efter deras nivå på kunskaper och en annan 
kategori som har uppfattningen att denna nivågruppering är negativ. Nyström (2003) menar att 
nivågruppering av elever är ett  sätt för lärarna att hantera och hitta en väg i en komplex verklighet 
med motstridiga mål och yttre begränsningar. Detta bekräftas också delvis av lärarna i kategorin 
som har uppfattningen att nivågruppering är positiv. De menar att de lättare kan möta varje individs 
behov och det blir lättare att fördela lärarresurser på ett  bra sätt vid nivågruppering av elever. Det 
skall dock tilläggas att uppfattningen i denna kategori är också att elever lär sig bättre om de är i en 
grupp med elever som har liknande kunskapsnivå. Nyström pekar också på forskningsresultat som 
visar att nivågruppering gynnar de duktiga eleverna men inte de svaga. Detta är inte något  som 
lärarna i kategorin som är för nivågruppering är lika tydlig med. Det kan tolkas som en antydan om 
det när lärarna menar att vid heterogena grupper tillgodoser de mest de svagas behov men hinner 
inte med att tillgodose de duktiga eleverna.  

6.5 Elevernas uppfattning av hur de är inkluderade (Forskningsfråga 3)
Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”På vilket sätt uppfattar eleverna att de är 
inkluderade i undervisningen?” att redovisas.

Kategori 1: Uppfattar sig själv som en elev i svårigheter inom matematik
Alla elever i studien ger ett visst uttryck för att  de ibland tycker att matte är svårt och fem av de sju 
eleverna i studien uppfattar sig själv som elever som befinner sig i svårigheter i matematik. De 
uttrycker detta på olika sätt. Några menar att  innehållet på matematiklektionerna ligger på för hög 



nivå och de måste hela tiden få hjälp. Några är mer positiva till matematiklektionerna men menar att 
det är i behov av att få extra hjälp och förklaringar för att kunna hänga med i undervisningen. 

Av dessa fem elever som ser sig som elever i svårigheter kan man urskilja att det är tre som ser sig 
som socialt inkluderade i gruppen och två som inte är socialt inkluderade i gruppen. Dessa tre 
elever ger uttryck för att vara delaktiga i det matematiska klimatet i klassrummet även fast de tycker 
att matematik är svårt.

De två som ser sig som socialt inkluderade gör flera uttalanden om hur de samspelar med sina 
kamrater på matematiklektionerna. De uttrycker en positiv inställning till att vara inkluderade med 
sina klasskamrater.
 

Jag vill inte gå ut från lektionen för att  sitta i ett annat klassrum med en lärare. Det 
känns typ konstigt. Det blir roligare och lättare om man är fler. Det  känns bra när 
man har folk man gillar att umgås med.

(Elev 4) 

De två elever som ger uttryck för att de inte är socialt inkluderade i klassen gör inget uttalanden 
som visar att de är med och samspelar med sina klasskamrater när det gäller matematik på 
lektionerna. Dessa två elever verkar ha stora svårigheter inom matematik. Det är inget de själva 
säger uttryckligen men de visar det med olika uttalanden. De tycker till exempel att matte är tråkigt 
just för att det är svårt och att de inte kan. När en elev får frågan om vad som fungerar bra för den 
eleven på matte-lektionerna så svarar eleven att  nästan allting är svårt och efter lång betänketid 
svarar eleven att plus och minus går bra. På frågan om det finns någonting som inte fungerar bra på 
mattelektionerna så svarar eleven ”...nästan allting” Elev 6. Dessa två elever ger också uttryck för 
att  de ofta är inaktiva på lektionerna och blir ofta bara sittande. De ber sällan läraren om hjälp  utan 
sitter och läraren måste istället söka upp dem. 

Jag ser på talet  och funderar själv och ibland bara stannar jag upp och så väntar jag 
tills hon kommer.

(Elev 6) 

Elev: Nä jag vet  inte... om det inte fungerar då sitter jag och lyssnar på musik och 
kollar ut genom fönstret eller någonting.
Forskare: Så du räcker inte upp handen och ber inte om hjälp?
Elev: Nej!

(Elev 1)

Kategori 2: Uppfattar inte sig själv som en elev i svårigheter inom matematik
Två av de sju eleverna menar att de inte har svårigheter inom matematik. De menar att de hänger 
med bra på den ordinarie undervisningen och tror också att de kommer att  klara betygen i 
matematik. De menar de att  det är bra för alla att få extra hjälp  men de ser inte att  de själva är mer i 
behov av extra hjälp  än vad någon annan är. På frågan om hur de skulle vilja att mer hjälp i 
matematik skulle se ut så svarar en av dessa elever:

Jag vet faktiskt inte om det behövs. Det skulle säkert vara bra men det behövs inte 
för det är väl inte någon kris för mig.

(Elev 3)



Kategori 3: Socialt positivt att vara inkluderad i ordinarie undervisning
Alla sju elever i studien får sin undervisning i matematik i den klass som eleven normalt tillhör. Tre 
av eleverna berättar dock om att  de tidigare fått undervisning kortare eller längre tid i särskild 
undervisningsgrupp. Dessa elever ser fördelar med att tillhöra en särskild undervisningsgrupp. 
Fördelar de ser är att de får snabbare hjälp för läraren har färre elever och läraren kan ge extra 
förklaring när det är något eleven tycker är svårt. Men två av dem menar samtidigt att  det  är 
negativt för det sociala samspelet att tillhöra en liten undervisningsgrupp.

Alltså det är roligare att  vara med hela klassen men det  var ändå bra att  vara i en 
mindre grupp för då hinner läraren komma till alla personer och då hinner alla få 
den hjälp de behöver. /.../ Jag var glad när jag fick vissa lektioner själv med 
extraläraren och jag berättade för mina föräldrar och de tyckte det var bra att  jag 
fick den hjälpen.

(Elev 2) 

De övriga fyra eleverna som inte berättar att  de någon gång tillhört  en särskild undervisningsgrupp i 
matematik fick frågan om vad de skulle tycka om att helt eller delvis få hjälp  i en särskild 
undervisningsgrupp. Även dessa elever kan se fördelar med det men de menar samtliga att de ändå 
vill tillhöra den stora ordinarie undervisningsgruppen och anger då främst sociala orsaker till detta. 
Tre av dessa fyra elever menar att  det inte skulle kännas bra att tillhöra en liten undervisningsgrupp 
för eleven skulle då känna sig annorlunda jämfört med de andra. 

Det  är inte så roligt att  sitta typ två stycken. Det är roligare att vara typ i en klass. 
Jag skulle inte vilja vara själv med läraren.

(Elev 1)

Elev: Jag vill inte gå ut  från lektionen för att sitta i ett annat  klassrum med en 
lärare. Det  känns typ konstigt. 
Forskare: Hur menar du med att det skulle kännas konstigt?
Elev: Man kanske typ dömer folk.
Forskare: Hur tänker du dömer?
Elev: Att man är dålig, att  man är konstig som får gå ut med hjälplärare varje 
mattelektion.

(Elev 4)

6.6 Deldiskussion
Vid urvalet av eleverna till denna studie valdes elever som av specialpedagog och/eller 
matematiklärare var elever i svårigheter inom matematik. Det är då intressant att  två av dessa elever 
tillhör kategorin som har uppfattningen att de inte har svårigheter i matematik. Man skulle kunna 
tänka sig att denna syn på sig själv skulle kunna vara negativ och tecken på dålig självinsikt. Men 
vid genomläsning och analys av intervjuerna med dessa elever kan man tolka detta mer som något 
positivt. Dessa elever visar tydligt att  de vill vara aktiva och ta sig an uppgifter med samma 
förutsättningar som de andra eleverna. Jorgensen & Niesche (2008) redovisar för forskningsresultat 
som tyder på att om lärare har höga förväntningar på elever så uppnår de också bättre resultat. De 
antyder också att elevens egen syn på sig själv har påverkan på hur eleven presterar. Det vore 
intressant att i framtida forskning titta närmare på hur synen eleven har på sig själv påverkar 
elevens inlärningsprocess. Med tanke på denna studies resultat skulle en utgångspunkt där kunna 
vara att det är positivt för en elevs inlärningsprocess om eleven inte ser sig själv som en elev i 
svårigheter.

Precis som tidigare forskning visar (Persson, 2008; Groth, 2007; Nysröm 2003) anser även elever i 
denna studie att det är positivt  när det gäller de sociala aspekterna att  tillhöra den ordinarie 



undervisningsgruppen. Eleverna ser också på samma sätt som forskningsresultaten ovan visar 
fördelar med att få undervisning i en mindre särskild undervisningsgrupp. Här kan man återigen se 
att  samarbetet mellan specialpedagog och matematiklärare blir viktigt. Det gäller att skapa ett 
samarbete som bygger på lyhördhet för gruppens behov. Denna lyhördhet skulle kunna skapas som 
Ahlberg (2001) menar med hjälp av att specialpedagogen har handledande samtal med 
matematikläraren. Resultatet i denna studie med stöd av tidigare forskning (Groth, 2007; Persson, 
2008) tyder på att det finns tillfällen då inlärningsprocessen hos elever i svårigheter gynnas av att få 
undervisning enskilt eller i en mindre undervisningsgrupp. Resultatet tyder dock på att denna form 
av undervisning skall vara tillfällig och ske i nära samarbete med den ordinarie matematikläraren. 

6.7 Elevernas uppfattning kring sin inlärningsprocess (Forskningsfråga 4)
Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”Vilka möjligheter och hinder uppfattar 
eleverna för sin inlärningsprocess i den inkluderande undervisningen?” att redovisas. Kategorierna 
har fått namn efter om eleverna uppfattar något som ett hinder eller en möjlighet för sin 
inlärningsprocess. I de fall när eleverna har olika uppfattning om det är ett hinder eller en möjlighet 
har kategorin fått namn som innehåller både hinder och möjligheter.

Kategori 1: Möjlighet och hinder för elevernas inlärningsprocess - enskilt arbete 
Samtliga sju elever menar att på lektioner jobbar alla elever i klassen enskilt  med ett material. Men 
de upplever att de gör det i olika stor utsträckning. Två av eleverna menar att det är nästan de enda 
de gör på lektionerna och de övriga tycker att de gör det varvat med andra aktiviteter. Majoriteten 
av elever tar upp att när de jobbar enskilt uppstår väntetider för att få lärarens hjälp. De upplever att 
de fastnar och kommer sällan vidare utan lärarens hjälp.

Det  går inte bra om det  kommer någonting svårt  och så då fastnar jag. När det bara 
är en lärare och det är många som behöver hjälp då är det  som att  man får vänta 
ganska länge ibland./.../ Jag räcker upp handen när jag behöver hjälp och då ser 
hon det och sen tar jag ner den och då glömmer hon bort  och då får jag räcka upp 
den igen.

(Elev 5)

Nej det  är inga farliga väntetider. I bland kan de bli en kvart  att vänta. Då blir det 
inte mycket gjort på den lektionen. 

(Elev 3)

Tre elever menar att de vid enskilt arbete nte har förståelse eftersom de uttrycker att de inte förstår 
när glömmer vad de gjort  innan när det kommer en uppgift  som ser annorlunda ut. De menar att det 
klarar det de jobbar med för stunden men när de börjar på något nytt i boken, arbetsblad eller 
liknande så glömmer de hur man gjorde det de jobbade med innan.

Det  är väl arbetet  i boken för när jag gör det  så hastar jag bara igenom när jag gör 
det. Jag får väl rätt på uppgifterna men jag kommer inte ihåg det jag har gjort.

(Elev 3)

Det  är väl olika uppgifter som kan vara jobbiga. Jag glömmer bort  vissa saker när 
jag har jobbat med dem. Typ när jag jobbar med någonting och sen börjar jag med 
något annat, då kan jag glömma bort det vi jobbade med.

(Elev 2)

Bland eleverna så förekommer både positiva och negativa åsikter om att jobba enskilt med ett 
material (de flesta uttrycker det som att de jobbar med boken). Flera av eleverna uttrycker till och 
med i en och samma intervju både positiva och negativa åsikter om det. 



 
Kategori 2: Möjlighet för inlärningsprocessen - lärargenomgångar där läraren förklarar bra
Samtliga sju elever menar att läraren i sin undervisning med klassen har genomgångar med alla i 
klassen samtidigt. En elev menar att  ”Om det är ett nytt område så går man igenom det på tavlan 
först.” Elev 6 Eleverna har både positiva och negativa erfarenheter av att läraren har gemensamma 
genomgångar men övervägande del av kommentarerna kring det är positiva. En elev menar att:

Elev: Jag lär mig bäst  när det är vid tavlan om man hänger med då. Fast  det gör jag 
alltid.
Forskare: Menar du när någon kompis går igenom vid tavlan eller är det  när lärare 
går igenom?
Elev: När läraren går igenom vid tavlan.

(Elev 3)

En elev menar dock att hon lär sig bättre om läraren förklarar enskilt bara för henne.

Alla sju elever menar att  det är viktigt för att de skall lära sig matematik att läraren är bra på att 
förklara för dem. En av eleverna menar till och med att det direkt påverkar betyget om läraren 
förklarar bra. När eleverna får frågan om de kan förklara vad det innebär att en lärare förklarar bra 
har de svårt att direkt uttrycka det. Vid analys av intervjuerna framträder dock kriterier för vad 
eleverna anser att  det innebär att en lärare förklarar bra. Det framkommer att eleverna vill att läraren 
förklarar på den nivå eleven ligger och de vill att läraren skall ha koll på vad de redan kan. 

I bland blir det  att  jag inte lyssnar om hon förklarar på ett  sätt  jag inte fattar på. Då 
lyssnar jag inte så noga men om det  är någon lätt förklaring då lyssnar jag för då 
fattar jag. Men i bland när det är lite svårare då fattar jag inte, då ids jag inte lyssna 
för att jag inte förstår.

(Elev 5)

Det  ska vara ganska lätta förklaringar, inte så svåra. Väldigt lätt förklaring så att 
man fattar.

(Elev 5)

De vill också att läraren skall vara lyhörd för om eleven har förstått  och de menar att  det inte 
fungerar bra när läraren tar för givet att de förstår fast de inte gör det. 

Men typ är tydlig och så och inte tror att  alla kan fast man inte kan. Kanske när vi 
börjat räkna gå runt och fråga förstod du det här så att hon kan förklara igen.

(Elev 7)

I bland tror läraren att man har gjort  det innan fast det  har man inte. Vissa saker 
säger de att  det  här borde ni ha lärt er i sexan och så har man inte gått  igenom det. 
Det är inte så bra.

(Elev 5)
Två av eleverna säger att det speciellt viktigt att läraren ser till att de hänger med i början av en 
förklaring. Tre av eleverna menar att det  är viktigt att läraren som skall förklara har goda 
ämneskunskaper i matematik. 

Läraren ska själv vara bra på matte.
(Elev 2)

Att läraren har engagemang och brinner för sin undervisning är något som en elev också tycker är 
viktigt. En annan elev menar att  det blir inte en bra förklaring när läraren är stressad för att hinna 



hjälpa andra elever som behöver hjälp. Eleven menar att det blir bäst förklaring om läraren har tid 
att  stå kvar vid eleven och försäkra sig om att denne verkligen har förstått. Eleven beskriver en 
lärare som är bra att förklara så här:

Den förklarar väldigt bra, så här. Inte bara så här ska du ju plussa utan förklarar 
väldigt mycket så att man fattar. Inte så stressad utan kan ändå stå kvar ett  tag. Det 
är det  som är dåligt om de bara är en lärare för då kan den inte stå kvar vid just 
mig. Den måste iväg och hjälpa andra så då måste den förklara så här fort.

(Elev 5)

Kategori 3: Möjlighet och hinder för inlärningsprocessen - lösa uppgifter i grupp
Tre av eleverna säger att  de brukar jobba med att lösa uppgifter i grupp på lektionerna. Alla tre 
uttalar sig positivt om dessa gruppuppgifter. Två av dessa elever är mycket positiva och uttrycker 
tydligt att de lär sig bäst när de får samspela med andra. En elev svarar så här på frågan om vad hon 
tycker fungerar bra på  för henne på matematiklektionerna:
 

Det  är när jag jobbar tillsammans med någon. Vad jag än jobbar med är det lättare 
att arbeta tillsammans med någon. 

(Elev 4)

En annan elev menar att det fungerar sämst att jobba enskilt och menar att hon får mer hjälp om de 
jobbar i grupp. 

Man får ju som hjälp om man är i en grupp. Det är som om alla hjälps åt. 
(Elev 2)

De fyra elever i studien som inte säger att de jobbar med gruppuppgifter på matematiklektionerna 
uttrycker ändå att  de samarbetar med sina klasskompisar på matematiklektionerna. Detta genom att 
de menar att om de sitter och jobbar enskilt och fastnar på någon uppgift  så ber ”bänkkomisen” om 
hjälp. En elev menar att det fungerar bra på lektionerna när han jobbar enskilt  och sitter med någon 
som han kan få hjälp av.

Det  är när man sitter med någon som är ganska bra och kan det  man jobbar med. 
Samtidigt  så avverkar man uppgifter och hänger det  upp sig så kan den andra 
hjälpa och så.

(Elev 3)

Eftersom eleverna tar upp att det är något de gör ibland kan det tolkas som att eleverna ser något 
positivt i att samarbeta med andra elever. Det är endast en av dessa fyra som tydligt uttrycker att 
hon är negativa till att samarbeta med klasskamrater. Hon menar att hon inte får någon hjälp av att 
fråga kompisar.
 

Jag tycker inte att  det är kul att  få hjälp av kompisar. När jag ska hjälpa någon 
annan så känner jag själv att nej jag kan inte förklara det  här. Det går inte att 
förklara på det  sättet jag räknar det  i huvudet. Det  känns som att jag tycker inte att 
jag får någon hjälp av kompisar.

(Elev 7)

Kategori 4: Möjlighet för inlärningsprocessen - mallar
Tre av de intervjuade eleverna i studien berättar att de har så kallade mallar till hjälp  när det arbetar 
med matematik. De nämner att de har multiplikationstabeller bredvid sig. Någon berättar också att 



läraren har skrivit ner det viktigaste om volym på ett papper som eleven sen har haft när denne 
jobbar med volym De förklarar också att de har uppgifter lösta på ett papper bredvid sig och att de 
har en lathund som förklarar steg för steg hur de ska lösa vissa typer av uppgifter.

Jag hade lite svårt  och då fick vi gå tillbaka och så skrev hon ner vad som är bra 
och kunna och sånt. Sen har jag det  som en mall så att  jag kommer i håg som vad 
man ska göra.

(Elev 2)

Kategori 5: Möjlighet för inlärningsprocessen - fler lärare leder till mer hjälp
Fyra av eleverna önskar att  det var fler än en lärare på matematiklektionerna. Dessa elever har  
också erfarenhet av att ha fler än en lärare i klassrummet samtidigt. De har antingen i tidigare 
årskurser haft fler än en lärare i klassrummet eller så har de nu hjälp av en specialpedagog eller en 
annan matematiklärare som jobbar i klassen samtidigt som den ordinarie matematikläraren. Två av 
av dessa elever säger att det vill ha fler lärare i klassrummet för att minska väntetiden när de vill ha 
lärarens hjälp. De menar att det  är ett  hinder för dem när det får vänta på lärarens hjälp på 
lektionerna.

På fredagar brukar en annan lärare komma och vara med xxxx och så hjälper han 
och kommer till en. Så det blir effektivare, det går snabbare. 

(Elev 1)

Alltså det  är lättare när det är flera lärare för då får man ju mer hjälp. Om det bara 
är en får man sitta och vänta.

(Elev 4)

Två av dessa fyra elever har en lite annan vinkling på varför det är bra med fler lärare i klassrummet 
än vad de två andra har. Det handlar i förlängningen om att skapa mer tid för varje elev men de 
uttrycker det som att om någon tycker något är svårt så kan en lärare undervisa dem extra om detta 
om det finns fler än en lärare i klassrummet.

Jag hade helst  velat ha en extralärare, som typ att det  är två lärare som jobbar. Om 
man vill ha hjälp med nåt  som är jätte svårt då kan den ta in en i ett  rum och 
förklara och skriva ner på ett blad, ja typ sånt.

(Elev 2)

Kategori 6: Möjlighet för inlärningsprocessen - förstå istället för att bara göra
En elev uttrycker mycket tydligt att hon inte bara vill göra uppgifter utan hon vill verkligen förstå 
varför man ska göra på ett visst sätt. Hon är skeptisk till att  de på lektionerna arbetar så mycket 
enskilt  i boken. Hon tycker att det är nästan bara det de gör. När de räknar i boken uppfattar hon att 
hon blir påverkad av de andra och det  handlar om att hinna långt i boken istället för att verkligen 
förstå det hon gör.

Fast ibland blir det  så att jag ser på andra - oj ligger hon där nu då måste jag skynda 
mig. Man vill inte ligga sist. Så det  känns som om jag undrar om jag verkligen lär 
mig talen medan jag gör dem. Har jag lärt mig det här nu? 

(Elev 7)

Hon menar att för att få större förståelse så önskar hon att läraren skall ha mer genomgångar med 
hela klassen. Där menar hon att läraren ska ge en bakgrundsförklaring till varför det blir som det 
blir. 



Hon brukar inte göra så mycket genomgångar på tavlan och jag känner att  det  är 
kanske bra om hon gör det, alltså mycket genomgångar. Jag vill att  de förklarar 
mycket på tavlan, kanske ritar och förklarar varför det  blev just så och hur man kan 
tänka och så.

(Elev 7)

6.8 Deldiskussion
I kategorin ”Enskilt  arbetet på gott och ont” menar eleverna att en negativ konsekvens av att alla 
elever arbetar med enskilt arbete är att det skapar väntetider för att få lärarens hjälp. Detta kan man 
förstå skapar stress hos läraren och en känsla av att inte räcka till. Detta visar på liknande sätt som i 
Perssons (2008) studie att när visionen om en god inkluderad undervisning skall genomföras i 
verkligheten stöter lärarna på hinder. I kategorin ”Diskussionsuppgifter” ger eleverna inget  uttryck 
för att de blir väntetider för lärarens hjälp när de jobbar med att  lösa uppgifter tillsammans i grupp. 
Detta kan tyda på att ett sätt att  minska väntetiderna för eleverna är att låta eleverna lösa uppgifter i 
grupp och då få dem att mer ta hjälp  av varandra. En annan lösning på problemet med väntetider är 
enligt eleverna i studien att  det är fler lärare som finns med på lektionerna. Fler lärare per elev är 
förstås en ganska logisk lösning för att  underlätta för eleverna. Eleverna i studien uttrycker både 
positiva och negativa åsikter om att jobba enskilt med uppgifter. Utifrån det kan en slutsats dras att 
eleverna ser fördelar med att jobba enskilt men det känns rimligt att  tro att  det krävs en genomtänkt 
strategi för att inte de negativa delarna som eleverna uttrycker skall ta över.

En stor del av eleverna har uppfattningen att det är viktigt för deras inlärningsprocess att  läraren kan 
förklara bra. Här är resultatet tydligt att eleverna tycker det är viktigt att läraren är lyhörd för vad 
eleven redan kan och bygga från det och sedan också vara lyhörd om eleven har förstått. En 
underliggande ton hos eleverna i studien är här att relationen mellan dem och läraren är viktig för 
hur väl eleven lyckas. Sjöberg (2006) bekräftar detta och menar att kommunikationen mellan lärare 
och elev är mer betydelsefull för elever i matematiksvårigheter än för övriga elever.



7. Slutdiskussion
En övergripande diskussion för de fyra forskningsfrågorna i studien kommer nedan att redovisas. 
Denna övergripande diskussion följs av en metoddiskusssion.

7.1 Sammanfattande diskussion
Denna studie visar att  elever och lärare inom en och samma skola kan ha vitt skilda uppfattningar 
om ett och samma fenomen, i detta fall handlar det om uppfattningar om inkluderande undervisning 
i matematik. Det visar än en gång vad komplex skolans verksamhet är och än mer vad komplex det 
specialpedagogiska arbetet är. Skollagen (SFS 210:800) är tydlig med att elever i svårigheter skall 
så långt som det är möjligt inkluderas och få undervisning i den grupp  eleverna normalt tillhör. Men 
vad innebär egentligen en inkluderande undervisning? Bara i denna studie har lärarna olika 
uppfattning om vad inkludering innebär. Någon av lärarna ger uttryck för att inkludering handlar 
om det Haug (1998) kallar segregerad integrering och en annan av lärarna menar inkludering 
handlar om det Haug kallar inkluderad integrering. Utifrån denna studie kan man ana att det är ett 
viktigt specialpedagogiskt uppdrag att i arbetet med att inkludera elever i svårigheter i den ordinarie 
undervisningen vara medveten om att dessa olikheter finns bland lärarna och synliggöra dem för att 
skapa ett gott samarbetsklimat.     

Både bland elever och lärare i studien finns uppfattningen att tillhöra en särskild 
undervisningsgrupp eller ha ett annat material än de övriga i klassen kan kännas nedvärderande och 
att eleven känner sig annorlunda på ett negativt sätt. Den lärare i studien som ser på inkludering av 
elever i svårigheter som inkluderad integrering (Haug, 1998) är den lärare som i minst  utsträckning 
talar om detta problem. Vid inkluderad integrering utgår läraren inte i första hand ifrån att 
problemet ligger hos eleven utan utgår från att  problemen uppkommer i samspel med omgivningen. 
Det kan finnas ett  samband mellan att läraren ser inkludering av elever som inkluderad integrering 
och att  läraren inte upplever det som att elever ser sina svårigheter som något utpekande och 
nedvärderande. Om så är fallet blir en slutsats av denna studie att  det är av vikt att föra en 
diskussion för att  göra lärare mer medvetna om och ge dem tillfälle att omvärdera sin syn på hur 
problem för elever i svårigheter uppkommer. 

I flera kategorier av uppfattningar skiljer lärarna och eleverna sig åt. En sådan tydlig skillnad är 
synen på anpassat  material till elever i svårigheter. Detta är något som är centralt för lärarnas 
uppfattning om att skapa möjligheter för inlärningsprocessen hos elever i svårigheter i matematik. 
Eleverna däremot tar inte alls upp anpassat material. De talar istället  i stor utsträckning om lärarens 
sätt att bemöta dem i undervisningen. De är tydligt att elever i studien vill ha en lärare som är 
lyhörd för just deras behov. Orsaken till att eleverna inte reflekterar över materialet de skall jobba 
med i samma utsträckning som lärarna gör är utifrån studiens resultat omöjligt att säga. Det kan 
förstås bero på att  dessa elever alltid får ett material som är anpassat efter dem och har därför inte 
reflekterat över detta men det kan också bero på att de faktiskt inte fäster så stor vikt vid det. Den 
lärdom man som specialpedagog och lärare eventuellt skulle kunna dra av detta i arbetet med elever 
i svårigheter i matematik är att lägga ner mer fokus just på att vara lyhörda för varje elevs behov. 
Frågor som då blir viktiga att reflektera över är till exempel: Vilken matematisk nivå behöver 
eleven bemötas på? Vad har denna elev förstått och inte förstått? Vilka missuppfattningar finns hos 
eleven? 

Sjöberg (2006) visar i sina forskningsresultat på att en stor del av de elever som inte når målen i 
matematik har en låg arbetsinsats på matematiklektionerna och menar att genom att höja 
arbetsinsatsen på lektionerna skulle långt många fler kunna nå målen. Detta framgår inte lika tydligt 



varken i lärares eller elevers uppfattning i denna studie. Det finns någon elev och lärare som menar 
att  arbetsinsatsen på lektionerna är låg men inte alls i samma utsträckning som Sjöberg menar i sin 
studie. Det hade varit intressant att gå in de klasser dessa elever tillhör och göra observationer för 
att  kartlägga arbetsinsatsen på lektionerna hos dessa elever. Detta för att se om deras egen syn på 
arbetsinsatsen stämmer överens med verkligheten. Lärarna i denna studie menar att arbetsinsatsen 
hos eleverna är varierande men de ser inte som Sjöberg att det är ett mönster hos elever i svårigheter 
i matematik.

Det blir tydligt i intervjuerna att  de tre lärarna i studien har mycket olika reflektionsnivå när det 
gäller sin undervisning och arbetet med elever i svårigheter. Lärare 3 reflekterar i många olika 
dimensioner över sin undervisning. Hon reflekterar till exempel över det matematiska innehållet, 
olika arbetsformer, samarbete med specialpedagog, elever i svårigheter, elevernas material och så 
vidare. Lärare 1 har få dimensioner på sin reflektion över sin undervisning. Hon reflekterar mest 
över anpassat material och hur hon ska få alla att  hänga med. Lärare 2 kan man säga befinner sig 
mittemellan lärare 1 och lärare 3 vad gäller antal dimensioner hon reflekterar över sin undervisning.
Det känns som ett inte alltför djärvt antagande att anta att  Lärare 3 i och med det breda sättet att 
reflektera har en mer utvecklad undervisning med tanke på elever i svårigheter har än vad Lärare 1 
har. Detta eftersom Ahlberg (2001) visar på en studie som menar att lärare som har haft 
reflekterande samtal under en period också utvecklar sin undervisning. Det vore mycket intressant 
att  i en framtida studie mer i detalj studera om och på vilket  sätt elevernas lärande påverkas av 
vilken reflektionsnivå läraren har på sin undervisning

För den lärare i studien som reflekterar över sin undervisning i många olika dimensioner är det 
mycket centralt att hon vill att eleverna inte bara ska mekaniskt räkna på matematiklektionerna utan 
hon vill att de skall förstå varför de gör som de gör och förstå idéerna bakom metoder och begrepp. 
Detta förstår man eftersom hon många gånger under intervjun återkommer till detta. Det finns en 
elev som också poängterar att hon tycker det är viktigt att  inte bara mekaniskt räkna uppgifterna på 
matematiklektionerna utan verkligen förstå varför hon gör som hon gör. Denna elev reflekterar, i 
likhet med läraren som också såg förståelsen som viktig, i många olika dimensioner över sin 
matematikundervisning. Det kan vara en slump att det är den lärare och den elev som för de mest 
utvecklade reflektionerna över undervisningen som också gör tydliga uttalanden om vikten av 
förståelse men det är en intressant iakttagelse som kan ha ett samband.   

Både lärarna och eleverna i denna studie menar att det är viktigt hur en lärare med 
specialpedagogisk kompetens arbetar i klassen tillsammans med matematikläraren. Eleverna 
reflekterar av förståeliga skäl mest över hur specialpedagogen arbetar när denne finns med i 
undervisningen. Lärarna reflekterar både över arbetet i klassrummet men också över hur 
handledning av specialpedagog och samplanering med en specialpedagog skulle kunna se ut. 
Moorehead och Grillo (2013) menar att  samarbetet mellan specialpedagog och lärare inte bara skall 
gynna elever i svårigheter i matematik utan det skall gynna alla elever och att  både 
matematiklärarens och specialpedagogens kompetens skall nyttjas optimalt. Resultatet i denna 
studie pekar precis som Mooreheads och Grillos resultat men även annan tidigare forskning på att 
det är viktigt hur samarbetet mellan lärare och specialpedagog organiseras. Lärdomar från denna 
studie som skulle kunna användas i organisationen mellan specialpedagog och matematiklärare är 
att  eleverna önskar fler lärare som kan hjälpa elever som inte förstår och då får mer tid att  finnas vid 
varje elev. De menar också att det är bra med en lärare som kan förklara extra och ge olika mallar 
för att öka förståelsen. Eleverna menar att detta kan ske i klassrummet men också att man tillfälligt 
kan gå ut i ett grupprum för att göra detta. Lärarna ser också fördelar med att vara flera pedagoger i 



klassrummet men två av de tre lärarna i studien lägger ännu större vikt  vid att  få handledning av en 
matematikutbildad specialpedagog för att få syn på hur de skulle kunna utveckla undervisningen 
med elever i svårigheter i matematik.

Det är en framgångsfaktor för elever i svårigheter i matematik om de får arbeta med 
diskussionsuppgifter där de får pröva sina tankegångar med andra (Skolverket, 2003; Jorgensen & 
Niesche, 2008: Ahlberg, 2001). En kategori i utfallsrummet i denna studie handlar just om att 
lärarna är positiva till denna typ av uppgifter. Det visar sig dock att endast en av lärarna arbetar med 
denna typ  av uppgifter på ett  mer utbrett och systematiskt sätt. Tidigare forskningsresultat visar att 
denna typ av uppgifter är framgångsrika och lärarna i denna studie är positiva till den typen av 
uppgifter. Trots det består matematikundervisningen i skolan i dag till största delen av tyst enskild 
räkning (Skolverket, 2003). Lärare vill antagligen jobba mer med diskussionsuppgifter men 
uppenbarligen stöter de på hinder i vardagen som gör att de inte gör det i större utsträckning. Det 
skulle antagligen vara en god idé att lägga delar av de specialpedagogiska resurserna ute på 
skolorna på handledning till matematiklärare för att främja arbetet  med denna typ av 
diskussionsuppgifter och undanröja de hinder lärarna ser för att arbeta mer med denna typ av 
uppgifter.

Det visar sig att de tre elever som har uppfattningen att de lär sig bäst genom att jobba med 
diskussionsövningar i grupp undervisas av den läraren i studien som menar att hon till en stor del 
lägger upp undervisningen kring diskussionsuppgifter. De övriga eleverna har få åsikter kring detta. 
Detsamma gäller de elever i studien som har fått jobba med hjälp av olika mallar. En slutsats man 
skulle kunna dra av detta är att elever behöver få pröva på olika typer av arbetsformer och arbetssätt 
för att kunna göra en bedömning om vilka hinder och möjligheter det finns för deras 
inlärningsprocess. Skolverket (2003) menar att variation i undervisningen är en viktig 
framgångsfaktor. En viktig orsak till variation i undervisningen skulle då kunna vara just att 
eleverna får prova på olika arbetsformer och arbetssätt för att kunna bedöma vad som fungerar bäst 
för dem.

7.2 Metoddiskussion
I studien ingick tre olika klasser och tre olika lärare som undervisade i dessa klasser. Detta gav en 
större variation av uppfattningar av det  undersökta fenomenet än om studien gjorts i EN klass med 
EN undervisande lärare. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser av uppfattningar på 
skolan eftersom endast en del av klasserna på skolan ingick i studien. För att få ett  bredare spektrum  
av uppfattningar kring inkluderande undervisning hade det varit önskvärt att elever från fler klasser 
på skolan och fler undervisande lärare deltagit i studien. En specialpedagog på skolan gjorde urvalet 
av lämpliga elever till att delta i studien. Kriteriet för urvalet av elever var att  det skulle vara elever 
i svårighet i matematik som i stor utsträckning var inkluderade i den ordinarie 
matematikundervisningen. Det var en styrka för studiens resultat att  specialpedagogen kände väl till 
matematikundervisningen av elever i svårigheter i matematik på skolan. Det kan också finnas en 
risk att specialpedagogen la in egna värderingar vid urvalet och tillexempel valde klasser där det 
fanns elever som ansågs lätta att intervjua och kunde uttrycka sig väl.

Ursprungligen tillfrågades tio elever om att delta i studien. Tre av dessa elever valde att tacka nej 
till att ingå i studien. Alla dessa tre elever gick i samma klass och undervisades av samma lärare. 
Varför de valde att inte delta i studien framgick inte vid samtal med dem. Det kan finnas en risk att 
dessa tre elever ställde sig negativa till att ingå i studien eftersom de hade en negativ uppfattning av 
sin matematikundervisning. Om så var fallet kan resultatet påverkats så att uppfattningarna av den 



inkluderande undervisningen var mer positiv än om dessa tre elever deltagit i studien. Det kan 
också påverkat resultatet så att om dessa tre elever deltagit i studien hade det gett  ett bredare 
spektrum av uppfattningar om hinder för inlärningsprocessen.

Samtliga elever som ingick i studien var vid intervjutillfället inkluderade i den ordinarie 
matematikundervisningen. Detta gav en styrka för resultatet genom att de direkt kunde relatera sin 
uppfattning till sin vardag. Några av eleverna som ingick i studien hade tidigare fått undervisning i 
särskild undervisningsgrupp och kunde därför göra en jämförelse mellan att få undervisning 
inkluderade i den ordinarie undervisningen och få undervisning i särskild undervisningsgrupp. Det 
hade varit en styrka om alla elever hade haft denna erfarenheten för då hade resultatet även kunnat 
innefatta en jämförelse mellan elevernas uppfattning av för- och nackdelarna med inkluderande 
undervisning och undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Vid analysen och kategoriseringen av intervjusvaren krävdes det att hela tiden vara trogen de 
utskrivna intervjuerna för att undvika att  felaktiga slutsatser drogs (Kihlström, 2008). Det fanns 
också en risk att analysen och kategoriseringen påverkades av den föregående teoretiska 
bakgrunden. Detta fick hela tiden hållas i minnet vid analysarbetet. Risken var att kategorierna i stor 
utsträckning följde forskningsresultaten som presenterades i den teoretiska bakgrunden. Samtidigt 
var det en styrka att ha den teoretiska bakgrunden för att jämföra de olika kategorierna av 
uppfattningar med. Vissa uppfattningar kunde direkt jämföras med och dras paralleller till den 
teoretiska bakgrunden. Ett exempel på detta var elevers och lärares uppfattning av olika perspektiv 
på inkludering som direkt kunde jämföras med Asp-Onsjös (2006) tre perspektiv på inkludering, 
rumslig, social och didaktisk inkludering. Där kunde tydliga paralleller dras till att  en lärare i 
studien endast såg inkludering utifrån en av dessa tre aspekter och en annan lärare såg inkludering 
utifrån alla tre aspekterna. Andra uppfattningar kunde inte hittas i de tidigare forskningsresultaten. 
Ett exempel på detta var kategorin av uppfattningar som lärarna hade att  arbetsmaterial anpassat 
efter den enskilda elevens förutsättningar och behov var viktigt och centralt för elevens 
inlärningsprocess. Detta var något som inte hittades i tidigare forskning.

När utskrifterna på intervjuerna med lärarna och eleverna läses igenom blev det tydligt att lärarna 
ger mer långa och utförliga svar jämfört med vad eleverna ger. Detta skulle kunna tyda på att 
lärarna har en mer utvecklad reflektionsnivå när det gäller undervisning men det skulle också kunna 
tyda på att eleverna inte har ett lika utvecklat språk för att kunna uttrycka sig eller att de är fostrade 
i en kultur där de inte får utrymme att uttrycka sig i dessa frågor. Det är svårt att ta ställning till om 
skillnaden i hur utförligt elever och lärare svarar på frågorna påverkar resultatet i studien. Det skulle 
kunna tänkas att lärarnas mer utvecklade svar gör det lättare att  hitta olika kategorier av 
uppfattningar men det kan också tänkas att det försvårar eftersom de långa utläggningarna gör det 
svårare att tolka vad uppfattningen verkligen är.

Två av eleverna i studien kan man tolka som att de inte är inkluderade enligt Asp-Onsjös (2006) 
definition i alla tre plan, rumsligt, socialt och didaktiskt inkluderade. Intervjuerna med dessa elever 
tyder på att de endast är rumsligt inkluderade. Eleverna verkar inte delaktiga i det matematiska 
klimatet i klassrummet och är alltså inte didaktiskt  inkluderade i undervisningen. Det bör tilläggas 
att  dessa två elever är de mest fåordiga av de elever som ingår i studien. Det är därför viktigt att 
göra en analys av hur mycket det påverkade analysen av hur de är inkluderade. Vid intervjuerna 
med dessa två elever var forskaren extra noga med att uppmuntra till att berätta och verkligen ge 
respons på vad eleverna sa för att få dem att  berätta mer. Trots detta var dessa elever fåordiga vid 
intervjuerna. Det är tydligt att  dessa elever antagligen är tysta och fåordiga även på 



matematiklektionerna. Då blir det intressant att analysera om dessa elever är fåordiga för att de inte 
känner sig inkluderade fullt ut eller om de inte är inkluderade fullt ut för att de är fåordiga?
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9. Bilagor

9.1 Brev till föräldrarna

Hej!

Jag jobbar här på xxx-skolan som matematiklärare. Jag läser samtidigt till specialpedagog vid 
Umeå universitet och håller nu på att skriva mitt examensarbete. Det kommer att handla om 
elevers syn på matematikundervisning, vad tycker de är bra/dålig undervisning, hur lär de sig 
bäst, vilken typ av hjälp vill de ha osv.

xxx och xxx har tipsat mig om att xxx tycker att matte är svårt och har nog många värdefulla 
åsikter om matematikundervisning. Jag har därför frågat xxx om hon kan ställa upp på en 
intervju med mig vilket hon kunde tänka sig. Jag kommer göra ca 10 intervjuer och kommer 
självklart inte nämna några namn eller skriva så att någon kan identifiera vilka elever jag 
intervjuat. Jag vill nu informer er föräldrar om detta och undrar om jag har ert samtycke att 
genomföra denna intervju med xxx? Hör också gärna av er om ni har åsikter eller frågor om 
detta.

Mvh Malin Öberg

9.2 Intervjufrågor

Frågor till lärarna

Organisation av undervisningen

Beskriv gruppen/grupperna du undervisar i

Hur organiserar du matematikundervisningen i din klass/grupp? (Användning av lärobok, 
gruppövningar , annat)

Vilka fördelar och nackdelar upplever du med det sätt du har valt att arbeta på?

Vad ser du som största utmaning när du lägger upp och genomför din undervisning?

Hur ser du på elevernas arbetsinsats?

Elever i behov av särskilt stöd

Berätta hur du i din undervisning tar hänsyn till elever som inte når lägsta kunskapskrav i 
matematik

Vilka hinder och möjligheter ser du för elever som inte når lägsta kravnivå i din undervisning?

Hur skulle stödet till dessa elever kunna bli ännu bättre?



Synen på inkludering

Berätta vad begreppet inkludering betyder för dig?

En del påstår att elever med matematiksvårigheter utvecklas bäst om de får enskild undervisning 
där arbetet anpassas efter deras svårigheter. Hur skulle du svara på det?

Om du fick obegränsat  med resurser, hur skulle du vilja att  undervisningen lades upp? (Speciellt 
med tanke på elever i behov av särskilt stöd.)

Skolans organisation av undervisning av elever i behov av särskilt stöd

Hur ser du på skolans organisation när det gäller arbetet med elever som behöver särskilt stöd? 
Fördelar/Nackdelar.

Vad anser du skulle behövas för att den skulle fungera bättre?

Frågor till eleverna

Synen på sig själv, vems är problemet (elevens eller undervisningens)

Vad tycker du om matte? Förklara varför du känner så?

Hur upplever eleven undervisningen

Berätta hur ni jobbar på mattelektionerna. (Boken, gruppuppgifter, specialpedagog, resurspersoner)

Socialt och didaktiskt inkluderade
Är det positivt socialt men negativt pedagogiskt

Vad fungerar bra för dig på mattelektionerna?

Vad fungerar inte så bra för dig på mattelektionerna?

Om du skulle få mer hjälp  på mattelektionerna. Hur skulle du vilja att  den hjälpen såg ut? Vad 
skulle du vilja ha hjälp med? Förklara

En del elever som tycker att matte är svårt tycker att de lär sig bäst om de får ha sina mattelektioner 
själv eller med någon annan elev tillsammans med en lärare. Hur skulle du uppleva att ha matte 
undervisningen så?
Vad skulle vara bra?
Vad skulle vara dåligt?



Upplevelse av lärarens syn på en

Vad tror du din lärare tycker om dina mattekunskaper? Förklara varför du tror så.

Framgångsrik matematikundervisning

Berätta om en mattelektion där du kände att du lärde dig mycket. Vad var det som gjorde att du 
lärde dig mycket då?

Berätta om någon gång din lärare hjälpt dig att lära dig matte. Vad gjorde läraren som gjorde att du 
lärde dig bra?

Berätta hur dina klasskompisar kan vara till hjälp när du ska lära dig matte.
Berätta hur dina klasskompisar kan vara till ett hinder när du ska lära dig matte.

Elevens arbetsinsats

Hur ser du på din egen arbetsinsats på mattelektionerna?


