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Sammanfattning 

Denna studie behandlar lärares uppfattningar om inkludering mellan grundsärskolan och 

grundskolan i matematikundervisning. Studien genomfördes med hjälp av fokusgrupp och 

webbenkät. Fyra grundsärskollärare och grundskollärare i åk 1-6 fick mötas för att diskutera 

inkludering, dess möjligheter och hinder samt vilka tankar som väckts efter att lärarna fått 

diskutera med varandra om inkludering i matematikundervisning. Resultatet av studien visar 

att lärarna som medverkat i studien är positiva till inkludering av grundsärskoleelever i 

matematikundervisning men saknar tydliga direktiv och styrning från ledning vad det gäller 

utformning av inkludering i undervisning i ämnet matematik. Vidare ser lärarna i studien både 

möjligheter och hinder. De möjligheter som lärarna bland annat upplever är att det finns större 

potentialer och förutsättningar för inkludering av de yngre eleverna på lågstadiet. En annan 

möjlighet som lärarna i studien ser är att läroplanerna för de båda skolformerna är relativt lika 

vilket skapar goda förutsättningar för inkludering i ämnet matematik. De hinder som lärarna i 

studien påvisar är bland annat att matematik upplevs som ett teoretiskt ämne och därför sällan 

blir aktuell vid inkludering i någon större utsträckning. Ett annat hinder som lärarna i studien 

ser är att det redan nu är svårt att tillmötesgå alla elevers individuella behov. Lärarna anser att 

svårigheten att tillmötesgå alla elever kommer att öka då elever från grundsärskolan inkluderas 

i den ordinarie matematikundervisningen i grundskolan.  

Nyckelord 

Inkludering, matematikundervisning, en skola för alla, grundsärskola, grundskola, fokusgrupp, 

webbenkät. 
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Abstract 

This study has addressed teachers' views on inclusion between primary school and elementary 

school in mathematics education. The study was conducted using the focus group and web 

kettle. Four primary school teachers and primary school teachers in Grades 1-6 were met to 

discuss inclusion, possibilities and obstacles as well as what thoughts were raised after the 

teachers discussed each other about inclusion in mathematics education. The results of the study 

show that the teachers involved in the study are positive for inclusion of elementary school 

students in mathematics education but lack clear guidelines and guidance from management 

regarding the design of inclusion in teaching in the subject of mathematics. Furthermore, the 

teachers in study see both possibilities and obstacles. The opportunities that the teachers, among 

other things, experience, are that there are greater potentials and conditions for inclusion of the 

younger students at the lower level. Another possibility that the teachers in the study see is that 

the curricula for the two school forms are relatively similar, which creates good conditions for 

inclusion in the subject of mathematics. The obstacles that the teachers in the study demonstrate 

are, among other things, that mathematics is perceived as a theoretical subject and, therefore, 

rarely becomes involved in inclusion to a large extent. Another obstacle that the teachers in the 

study experience is that it is already difficult to accommodate all pupils' individual needs. 

Teachers find that the difficulty of accommodating all students will increase as pupils from the 

basic school of school are included in the regular mathematics education in elementary school. 

Keywords 

Inclusion, mathematics education, a school for all, basic school, elementary school, focus 

group and webbinquiry. 
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1 Inledning 
Vår förhoppning är att detta arbete ska leda till att vi som speciallärare ska kunna bidra till en 

förändring på vår egen arbetsplats så att inkluderingen av särskolans elever ökar i 

matematikundervisningen. På vår arbetsplats har vi idag ingen grundsärskoleelev inkluderad i 

grundskolans matematikundervisning. Däremot har vi flera särskoleelever inkluderade i 

grundskolans praktiska ämnen som exempelvis musik och slöjd. Vi har ofta ställt oss frågan 

varför ämnet matematik inte är representerat som ett ämne vid inkludering. Vi har gått två olika 

inriktningar, matematik och utvecklingsstörning på speciallärarprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under studietiden väcktes idén att tillsammans skriva vårt examensarbete med 

fokus på inkludering i ämnet matematik när det gäller elever i grundsärskolan och då använda 

oss av de kunskaper som vi har fått i vårt verksamma arbetsliv och under vår studietid. Vi valde 

att fördjupa oss i inkludering när det gäller ämnet matematik eftersom vår erfarenhet är att det 

i regel handlar om att inkludera elever i de praktiska ämnena. De teoretiska ämnena som 

exempelvis matematik, svenska och de naturorienterande ämnena är mer sällan representerade 

när det gäller inkludering. Vid flera tillfällen har vi upplevt en avsaknad av att kunna tillmötesgå 

elever från grundsärskolan som inkluderas i grundskolans undervisning.  Vår upplevelse är att 

det i skolan i dag är svårt att hitta möjlighet till inkludering av grundsärskolans elever i 

grundskolans matematikundervisning. Förhoppningen är att starta en diskussion på vår egen 

arbetsplats genom att lärare i grundsärskolan och grundskolan ges möjlighet att mötas och 

diskutera ämnet inkludering. Vår långsiktiga förhoppning är att likt det förändringsarbete som 

genomfördes i Essunga kommun (Persson, 2013) skapa en verksamhet där alla elever 

inkluderas. I de undersökningar som gjorts av svenska elevers kunskaper i ämnet matematik 

syns ett tydligt sjunkande resultat i ämnet matematik.  

Motsatsen till inkludering enligt Persson (2013) innebär exkludering av elever i skolan. Detta 

innebär att barn tidigt lär sig att särskiljande är något som vuxna ägnar sig åt, vilket i sin tur kan 

leda till att avvikelser från normen ses som något negativt. För att skolan ska kunna bli 

inkluderande krävs en förändring inte bara i den enskilda skolan utan i hela utbildningssystemet. 

Att dela upp personer i grupper på grund av exempelvis funktionsnedsättningar skapar begrepp 

som normalitet, särskiljande och avvikelse. Om vi undviker dessa uppdelningar blir 

normalspannet vidare och på sikt kan vi förhoppningsvis vidga synen på vad som anses vara 

avvikande eller normalt. När man inkluderar alla i klassrummet och ger alla elever en möjlighet 

att lyckas i den ordinarie klassen, lär sig eleverna att olikheter är naturligt, vilket leder till att 
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eleverna visar tolerans och respekt för varandra. Man bör alltid utgå från att människor är olika 

och att skillnader människor emellan är normala (Persson, 2013).  

I den internationella forskning som gjorts kring inkluderande undervisning finns flera exempel 

på den positiva effekt som inkluderande undervisning ger både socialt och kunskapsmässigt 

men det finns också exempel på att den inte har gett någon effekt alls. Den inkluderande 

undervisningen visar sig i de flesta fall ha effekt också på de elever som inte uppvisar några 

svårigheter. Bland annat har man sett att den sociala förmågan ökar bland de elever som inte 

har några svårigheter men också att de kunskapsmässigt ökar sina resultat. En av de positiva 

effekterna som kunde ses var att elever med grava funktionsnedsättningar fick mer socialt stöd 

och skapade fler sociala relationer med andra elever genom att vara inkluderade i den vanliga 

undervisningen. Den inkluderande undervisningen utvecklade den sociala kompetensen hos 

eleverna med allvarliga funktionsnedsättningar jämfört med de elever som undervisades 

segregerat (Mitchell, 2015). 

Genom denna studie önskar vi höja elevernas resultat i matematik med hjälp av en inkludering 

av särskolans elever i grundskolans matematikundervisning. Vi har tagit utgångspunkt utifrån 

det sociokulturella perspektivet som menar att lärande sker genom hela livet och via samspel 

med andra (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet innebär för vår studie att lärande sker 

i ett socialt samspel elever emellan samt mellan elever och lärare. Inkludering är viktigt redan 

i tidig ålder för att skapa en hållbar och långsiktig värdegrund.  

2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras ett historiskt perspektiv samt begreppet ”en skola för alla”. 

Salamancadeklarationen och ämnet matematik beskrivs samt grundsärskolan och grundskolan 

som skilda skolformer. Vidare tas läroplanerna i grundsärskolan och grundskolan upp och en 

jämförelse sker i ämnet matematik genom att jämföra innehållet i syftet och det centrala 

innehållet för ämnet för att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan 

läroplanerna. Slutligen beskrivs studiens syfte och frågeställningarna för studien presenteras.  

Skolverkets senaste mätning läsåret 2016/2017 kring antal elever inskrivna i respektive 

skolform visar att 1 023 956 elever är inskrivna i grundskolan och 9944 elever i grundsärskolan. 

Inskrivningarna i grundsärskolan har ökat. Det är fler pojkar än flickor inskrivna i 

grundsärskolan och man ser främst en ökning av inskrivningar bland eleverna på högstadiet. I 

17 av Sveriges kommuner har varje kommuns huvudman organiserat verksamheten så att 
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grundsärskolans samtliga elever är integrerade i grundskolans klasser detta på grund av att 

elevantalet i grundsärskolan i de aktuella kommunerna är lågt (Skolverket, 2017a). 

2.1 Historiskt perspektiv 
Redan under 1950- och 1960-talet fördes diskussionen om att elever i behov av särskilt stöd 

skulle inkluderas och bli delaktiga i den ordinarie skolmiljön. Det var inte förrän i Läroplan för 

grundskolan (Lgr 80) som specialpedagogikens roll förändrades och det började talas om brister 

i utbildningsmiljön och vilken inverkan miljön hade på eleverna. Fokus flyttades från individ 

till miljö (Nilholm, 2007). Tidigare hade många familjer som hade barn med 

utvecklingsstörning getts rådet av myndigheter och läkare att lämna sina barn på institutioner. 

Ett av argumenten var att föräldrar och syskon skulle ha det bättre om barnet vistades på 

institution. På institutionerna skulle barnen få den vård och den utbildning de var i behov av. 

Idag vet vi att dessa familjer fördes bakom ljuset vilket förmodligen gjordes på grund av 

samhällets okunskap kring barn med utvecklingsstörning (Brodin & Lindstrand, 2010).  

Lagen som gav alla barn rätt att gå i skolan kom 1944, men denna lag innefattade inte barn med 

utvecklingsstörning utan bara de barn som ansågs vara möjliga att utbilda. Tio år senare 1954 

fick barn som var psykiskt efterblivna, där många av de barnen med utvecklingsstörning 

räknades in också tillgång till undervisning då skolan blev obligatorisk. 1967 ändrades synen 

på barn med utvecklingsstörning vilket innebar att alla elever skulle tas emot i den vanliga 

undervisningen i grundskolan. Speciallärare stöttade de elever som hade särskilda behov och 

en form av samordnad specialundervisning växte fram. Denna form var inte speciellt synlig 

utanför skolan och det krävdes inte heller någon utredning av eleverna eller något godkännande 

från vårdnadshavare för denna undervisning (Brodin & Lindstrand, 2010). 

2.2 En skola för alla  
När folkskolan skapades i Sverige 1842 diskuterades det kring hur skolsystemet skulle utformas 

för att på bästa sätt bli så rättvist som möjligt för alla elever (Nilholm, 2007). Begreppen 

delaktighet och gemenskap är avgörande i ”en skola för alla”. Det handlar om att finna 

möjlighet att delta och kunna påverka situationer eleven befinner sig i, men också en känsla av 

att höra till. I ”en skola för alla” ses elevers olikheter som en resurs och målet är att elever som 

är olika ska samarbeta med varandra (Göransson, Stéenson, Roll-Pettersson, Stenhammar & 

Thorsson, 2000). 

”En skola för alla” introducerades i SIA-utredningen (SOU 1974:53) och handlade om skolans 

inre arbete. I Sverige handlade det om elevers rätt att oavsett funktionsnedsättning eller 
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utvecklingsnivå, få tillgång till utbildning i sin lokala omgivning tillsammans med de andra 

eleverna i sin närhet. Alla barns rätt till skolgång implementerades 1968 i Sverige då 

träningsskolan inom särskolan infördes för elever med grav utvecklingsstörning och också för 

elever med flera olika funktionsnedsättningar. I läroplanerna, Läroplan för grundskolan 1980 

(Lgr 80) och Läroplan för grundskolan 1994 (Lpo 94) talar man om ”en skola för alla”. Tanken 

är att alla elever så långt som det är genomförbart ska få sin undervisning i sin ordinarie grupp 

och klassrum. I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011(Lgr 11) finns dessa tankar kvar. Dessa tankar består av att eleverna i största möjliga mån 

ska få det stöd de är i behov av inne i klassrummet. När elevers svårigheter upptäcks är det först 

och främst skolans arbetssätt som ska förändras. Först när alla möjligheter till förändring och 

anpassning av undervisning har skett ska individuella insatser ta form vilka kan innebära 

individuella extra anpassningar, särskilt stöd eller placering i särskild undervisningsgrupp. Ett 

tecken på detta förändrade synsätt var att speciallärarutbildningen lades ner och den nya 

utbildningen till specialpedagog startade 1990. Under 1990- och 2000-talet började det 

individuella synsättet komma tillbaka.  

År 2007 startades på nytt speciallärarutbildningen med två olika inriktningar, språk-, läs- och 

skriv samt matematik. Eftersom specialpedagogen inte till fullo lyckats ersätta speciallärarens 

roll så utvidgades utbildningen 2011 med fyra inriktningar till, hörselskada eller dövhet, 

synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning. I och med detta skulle de två olika 

yrkesrollerna komplettera varandra (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

2.3 Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen har varit avgörande för det inkluderingsarbete som idag sker på skolor 

runt om i världen. Syftet med deklarationen var att alla elever skulle ha rätt till en meningsfull 

skolgång där särskiljande inte förekom vilket var vanligt innan mötet uppmärksammade ämnet 

inkludering. Det ägnades vid detta internationella möte stor uppmärksamhet kring att skapa 

inkluderande lärandemiljöer för alla elever. I Sverige hade inkludering redan uppmärksammats 

i och med införandet av Lgr 80 (Läroplan för grundskolan) som var tydlig med att 

undervisningen skulle anpassas utifrån innehåll, arbetssätt och organisation så att det passade 

olika individer (Skolverket, 1980). The World Conference on Special Needs Education var det 

första internationella mötet som ägde rum där frågor kring inkludering lyftes globalt. 

Konferensen representerades av 92 regeringar och 25 internationella organisationer och 

genomfördes i Salamanca i Spanien 1994. Genom denna konferens skapades 

Salamancadeklarationen 1994 som visar på riktlinjer, principer, inriktningar och hur man ska 
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gå till väga vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2013). 

Salamancadeklarationen innebär att en inkluderande skola utgår från en pedagogisk, social och 

ekonomisk grundtanke. Salamancadeklarationen betonar att en inkluderande skola ska utbilda 

alla barn tillsammans vilket ses som en stor fördel och gagnar alla barn och ungdomar. När alla 

barn undervisas tillsammans ges förutsättningar till att förändra attityder till olikheter (Svenska 

Unescorådets skriftserie 2/2006). Sverige undertecknade deklarationen vilket innebär att 

svenska skolan ska ge möjlighet till undervisning för alla barn med hänsyn till deras fysiska, 

intellektuella, sociala, emotionella och språkliga förmåga. I undantagsfall kan eleven få 

undervisning utanför den ordinarie gruppen (Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006). 

2.4 Grundsärskola som skolform 
Grundsärskolan skapades som en särskild skolform i Sverige 1976. Placering sker i respektive 

skolform utefter intelligenskvot där IQ lägre än 55 innebär inskrivning i träningsskolan och IQ 

70 eller lägre i grundsärskolan (Egelund, Haug & Persson, 2006). Begreppet 

utvecklingsstörning har definierats på flera sätt i olika delar av världen. Gemensamt för 

begreppet är att det innefattar svårigheter att inhämta, bearbeta och tillägna sig information 

(Söderman & Antonson, 2011). Utvecklingsstörning kan tolkas utifrån tre perspektiv, det 

medicinska, då utvecklingsstörning hos individen ses som en följd av brister orsakade av skador 

eller sjukdom. Det kan också ses utifrån det sociala perspektivet där utvecklingsstörning 

förklaras av de hinder som finns i miljön kring individen eller utifrån det miljörelativa 

perspektivet där både individens egenskaper och faktorer i omgivningen påverkar individen 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009). För de elever som på grund av utvecklingsstörning inte anses 

nå upp till kunskapskraven för grundskolan finns två alternativ, grundsärskola och 

träningsskola. Definitionen av utvecklingsstörning innebär en konstaterad nedsättning före 18 

års ålder i intelligensförmåga och även en nedsättning i adaptiv förmåga vilket innebär förmåga 

att klara sig självständigt i samhället. Innan en inskrivning sker måste en utredning innehållande 

pedagogisk bedömning, psykologisk bedömning, medicinsk bedömning och social bedömning 

göras för att se om eleven tillhör särskolans målgrupp och erbjuds då en inskrivning i 

grundsärskolan. De elever som är inskrivna i grundsärskolan har möjlighet till integrering i 

grundskolan och kan då tillägna sig specifika delar av grundskolans undervisning, men 

undervisas och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner (Skolverket, 2013). 

2.5 Läroplaner 
De olika skolformerna, grundskola och grundsärskola, har egna läroplaner. Grundsärskolans 

kursplaner är anpassade efter eleverna som går i grundsärskolan. De teoretiska ämnena skiljer 
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sig mer åt än de praktiska ämnena i grundskolans och grundsärskolans läroplaner. Efter 

grundsärskolan har eleven möjlighet att söka vidare utbildning på gymnasiesärskolan där 

alternativen är att läsa på nationellt program eller individanpassat program under fyra år. Under 

dessa fyra år är syftet att eleverna ska förberedas för fortsatt arbete, studier, samhällsliv och 

senare vuxenliv (Skolverket, 2017b). I en jämförelse nedan mellan läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) och läroplanen för grundsärskolans 

(Skolverket, 2011b) syftesbeskrivning i matematik kan tydligt ses att formuleringarna i ämnet 

matematik skiljer sig åt (Skolverket, 2011a; 2011b). 

Jämförelse av läroplaner 

 Ur Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet  

Matematik 

åk 1-3, åk 4-6 

Ur Läroplanen för 

grundsärskolan  

 

Matematik 

åk 1-6 

Begrepp i 

syftesformuleringen 

Formulera, analysera, beräkna, 

resonera, argumentera och 

redogöra. 

Lösa, använda och reflektera 

Likheter i centralt 

innehåll 

Taluppfattning och tals 

användning 

Sannolikhet och statistik 

Geometri 

Problemlösning 

Taluppfattning och tals 

användning 

Sannolikhet och statistik 

Geometri 

Problemlösning 

Skillnader i centralt 

innehåll 

Mer omfattande innehåll där fler 

delar inom matematik tas upp 

Uppdelat i respektive stadie åk 

1-3, åk 4-6 och åk 7-9 

Tid och pengar 

Ämnesspecifika begrepp 

Uppdelat åk 1-6 och åk 7-9 

Figur 1 Jämförelser av läroplaner (Skolverket, 2011a & 2011b). 

I Figur 1 visas grundskolans syftesbeskrivning där begrepp som formulera, analysera, beräkna, 

resonera, argumentera och redogöra används medan det i grundsärskolans läroplan är begrepp 

som lösa, använda och reflektera som är styrande. I centrala innehållet för matematik skiljer 

sig uppdelningen av årskurserna då läroplanen för grundskolan är indelad i åk 1-3 åk 4-6 samt 

åk 7-9 medan läroplanen för särskolan är indelad i åk 1-6 och åk 7-9. I innehållet för 
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grundskolan åk 1-3, åk 4-6 och grundsärskolan åk 1-6 finns vissa likheter så som taluppfattning 

och tals användning, sannolikhet och statistik, geometri och problemlösning men dessa 

områden är mer innehållsrika i grundskolans centrala innehåll. En skillnad är att storleken i de 

gemensamma arbetsområdena inte är lika omfattande. Ytterligare en skillnad är att 

grundsärskolans läroplan (2011b) åk 1-6 har tid och pengar som ämnesspecifikt begrepp vilket 

grundskolans läroplan inte har (Skolverket, 2011a; 2011b). 

2.6 Matematik 
Det av stor vikt att barnets första möte med matematik blir positivt för den fortsatta 

kunskapsinhämtningen i ämnet menar Jakobsson och Nilsson (2011). Barnets första möte med 

matematik äger rum redan i förskolan och sker oftast genom upplevelser och erfarenheter som 

uppfattas med sinnena. På detta sätt tillägnar sig barnet de första begreppen i ämnet och 

förståelsen för matematik. Det kan handla om olika situationer i vardagen, lekar, bilder och 

ramsor där barnet lär sig att lösa problem och en första kontakt med ämnet matematik sker. 

Detta möte är en inkörsport till skolans matematikundervisning och lägger grunden för elevens 

lärande i ämnet. Mötet med skolmatematiken blir ofta formellt och inleder med ämnets minsta 

delar, det vill säga siffror, symboler och räkneoperationer. Lärandets fokus blir på kontextlösa 

uppgifter som presenteras utan något sammanhang. Detta leder ofta till att eleverna får svårt att 

koppla kunskap till den informella matematiken de har erfarenhet av och där de uppträtt som 

skickliga problemlösare (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

2.7 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om grundsärskollärares och grundskollärares 

uppfattningar om inkludering i matematikundervisning.  

- Vilka möjligheter upplever lärare vid inkludering i matematikundervisning? 

- Vilka hinder upplever lärare vid inkludering i matematikundervisning? 

- Hur talar grundsärskollärare och grundskollärare i fokusgruppen med varandra om 

inkludering i matematikundervisning? 

- Vilka tankar väcks hos grundsärskollärare och grundskollärare när de får möjlighet att 

diskutera med varandra om inkludering i matematikundervisning? 

3 Tidigare forskning 
Här behandlas centrala begrepp och forskning som är av betydelse för vår studie.   Först ges en 

beskrivning av lärandeteorier. Vidare beskrivs begreppet inkludering som begrepp följt av 

inkluderingsarbeten i stort. Efter detta behandlas matematiksvårigheter och 
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undervisningsstrategier i matematik. Avslutningsvis presenteras exempel på tidigare 

inkluderingsarbeten i matematik samt lärares uppfattningar om inkludering. Vi har valt att 

belysa inkluderingsarbeten i andra ämnen och inte specifikt i ämnet matematik eftersom 

inkluderingsarbeten i matematik inte är så utforskat. 

3.1 Lärande  
Piaget och Vygotskij är två av historiens ledande utvecklingsteoretiker. Piaget representerar 

konstruktivism medan Vygotskij representerar den sociokulturella teorin. Det finns likheter och 

skillnader mellan de två teorierna. Lärande och utveckling sker i en process som kommer inifrån 

individen och lärande sker enligt Piaget då barnet själv skapar en förståelse för miljön runt sig. 

Barn behöver på egen hand upptäcka och förstå saker, de ska ges möjlighet att ledas av sin egen 

nyfikenhet och arbeta laborativt, praktiskt med föremål i undervisningen. Vygotskij menar att 

lärande sker i ett samspel mellan individ, miljö och personer i barnets omgivning. Piaget menar 

också att lärandet, individens intellekt vid 15- 20 års ålder är färdigutvecklat medan det utifrån 

det sociokulturella perspektivet som Vygotskij representerar hävdar att lärande och 

kunskapsinhämtning sker genom hela livet och att utvecklingen är oändlig (Säljö, 2000). Likt 

Säljö (2000) menar Jakobsson och Nilsson (2011) att inlärning hos eleven sker i ett samspel 

mellan elever och lärare och påverkas av omgivningen. Piaget menar att elever lär sig bäst om 

materialet i undervisningen är noga anpassat utifrån elevens egna förutsättningar. Lärandet sker 

sedan av barnets egen drivkraft och motivation (i Imsen, 2006). Vygotskij menar att elevernas 

inlärning sker i en social process i gemensam delaktighet mellan barn och vuxen (Vygotskij, 

2001). I dagens läroplan Lgr 11 (2011) ser vi hur Piaget och Vygotskijs tankar återfinns i 

formuleringar som exempelvis: Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

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

2011a s.8). 

Det är av stor betydelse att hjälpa eleven på lagom nivå enligt Vygotskijs teori, dvs den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att varje människa har 

ett område som ligger precis över det den klarar av (Jakobsson & Nilsson, 2011). Likt 

Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver Eriksson Gustavsson m.fl. (2011) hur den proximala 

utvecklingszonen är ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin där elevens 

kunskapsinhämtning påverkas av det sociala sammanhang som eleven befinner sig i. 

Utmaningen för läraren består i att ge inspirerande uppgifter som eleven klarar av, till en början 

med hjälp av den vuxnes stöd och så småningom behärskar eleven uppgifterna på egen hand. 
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När uppgifternas svårighetsgrad kräver en viss ansträngning hos eleven samtidigt som det 

erbjuds möjlighet till att lyckas, ökar ofta koncentrationen och känslan hos eleven av 

tillräcklighet ökar. Är uppgifterna för enkla sker ingen stimulans hos eleven och är uppgifterna 

för svåra upplever eleven endast ett misslyckande. Upprepas dessa misslyckanden påverkar 

detta elevens självbild och kan i värsta fall leda till tankar kring sig själv som handlar om att 

eleven är någon som inte kan något alls. Genom en egen drivkraft hos eleven och en 

befrämjande attityd hos läraren förväntas inlärningen utvecklas positivt (Jakobsson & Nilsson, 

2011).  

3.2 Inkludering som begrepp 
Definitionen av inkludering i Salamancadeklarationen består av ett synsätt där skolan ska vända 

sig till och möta alla elevers skiftande behov. Detta sker genom att ge eleven lika möjlighet till 

lärande, kultur och kommunikation som övriga elever i skolan (Svenska Unescorådets 

skriftserie 2/2006).  

I Läroplanerna för grundsärskola och grundskola används inte begreppet inkludering men det 

finns många värderingar i styrdokumenten som överensstämmer med begreppet. Göransson, 

Nilholm och Karlsson (2011) frågar sig varför inkludering är så aktuellt i den svenska skolan 

när styrdokumenten inte är tydliga med riktlinjerna för en inkluderande skola, om hur miljön 

ska utformas och hur allas olikheter ska ses som en tillgång i undervisningen. Att alla elever 

ska uppnå en viss kunskapsnivå kan tyckas motsäga att alla elever ska utvecklas utifrån sin egen 

förmåga (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). Enligt Tetler (2015) handlar inkludering och 

begreppets innebörd om sociala värden där tillhörighet, gemenskap, tillit och trygghet får 

mening. Detta är inte bara av betydelse för eleverna på skolan utan också för personalen. 

Relationerna mellan eleverna, lärarna och eleverna och också mellan de olika 

personalgrupperna på skolan har stor betydelse då inkluderande lärmiljöer ska utformas. Hur 

verksamheten organiseras rent praktiskt är av betydelse för hur väl inkluderingen kommer att 

fungera. Gemensamma regler och rutiner, organiserade raster och större närvaro av 

pedagogerna i fritidshemmet och i lekaktiviteter är framgångsfaktorer i inkluderingsarbeten. 

Hur väl inkluderingen har lyckats måste enligt Tetler (2015) bedömas utifrån hur eleverna 

upplever sig delaktiga i undervisningen och hur de upplever sig som en del av gruppen.  

Nilholm och Göranssons (2014) definition av inkludering innebär gemenskap på olika nivåer. 

Det finns ett enda system och inte ett för vanliga elever och ett för elever i behov av stöd. 

Inkludering vilar enligt Nilholm och Göransson (2014) på en demokratisk gemenskap, det finns 
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en delaktighet från eleverna och olikhet ska ses som en tillgång och inte ett hinder för 

utveckling. Inkludering kan ses utifrån tre definitioner. Den gemenskapsorienterade 

definitionen av inkludering innebär att alla elever oavsett egenskaper finns inom ett skolsystem. 

I detta system ses olikheter som en tillgång och alla elever har möjlighet att känna sig delaktiga 

både socialt och pedagogiskt. Alla elever ska också ha rätt att utvecklas utifrån sin egen 

förmåga. Utifrån den individorienterade definitionen ser man på den enskilda individens 

situation, om eleven trivs och har sociala relationer samt om eleven uppnår målen. Utifrån den 

tredje definitionen som är den placeringsorienterade definitionen är det vanligt att det bara 

fokuseras på de elever som har svårigheter (Nilholm & Göransson, 2014). För att skolan ska 

kunna bli inkluderande krävs att alla elever tas emot och att skolan ges möjlighet att bemöta 

eleverna utifrån deras olika nivåer. För att inkluderingen ska kunna implementeras längre än 

till bara skolans värld och även ut i samhället är det av stor betydelse att hela 

utbildningssystemet är uppbyggt på denna princip. Enligt Persson (2013) är det av stort värde 

för elevernas demokratiska uppfostran att få möjlighet att möta och lära av varandras olikheter. 

Begreppet inkludering innebär att alla elever är olika men har trots olikheten rätt att mötas i en 

gemenskap med andra som inte har samma förutsättningar och behov som de själva. Inkludering 

betyder att det finns en känsla av samhörighet och gemenskap elever emellan och att vi inte ska 

förneka dess olikheter. Elever främjas av att ibland få arbeta enskilt eller i en mindre grupp, det 

handlar om att som vuxen vara lyhörd och flexibel för elevernas egna tankar om när och hur de 

lär sig bäst (Sundqvist, 2014). 

Enligt Ahlberg (2010) ser skolan ofta fortfarande på eleven som problemet, där svårigheterna 

kopplas till individen och där bristande förmågor ska tränas. Det eleven inte kan, behöver eleven 

träna mera på för att uppnå samma kunskapsnivå som övriga i gruppen. Vad som anses vara 

normalt hos en individ speglas av samhället och hur samhället ser ut. Hur svårigheter uppfattas 

och definieras präglas av vilket förhållningssätt och synsätt enskilda lärare har, samt vilken 

kultur som råder på skolan. Ett inkluderade arbetssätt måste drivas av hela verksamheten och 

inte bara av enskilda lärare. Det behövs en helhetssyn och ett långsiktigt arbete för att göra alla 

medvetna (Ahlberg, 2010). Mitchell (2015) belyser likt Ahlberg (2010) lärarens 

förhållningssätt och roll vid inkludering och menar att alla lärare på alla nivåer måste vara 

positiva till inkludering. Elever i behov av särskilt stöd gynnas då självkänslan hos dessa elever 

stärks. Även övriga elever drar nytta av inkludering genom att de får förståelse för mångfald, 

jämställdhet och social rättvisa i samhället. Den ekonomiska aspekten lyfts också fram då det 
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är mer ekonomiskt lönsamt att undervisa alla elever tillsammans (Ahlberg, 2010; Mitchell, 

2015). 

I denna studie har vi valt att utgå från definitionen av begreppet inkludering som 

Salamancadeklarationen ger i Svenska Unescorådets Skriftserie (2006). I skolan ska det enligt 

Svenska Unescorådets Skriftserie (2006) finnas ett synsätt som innebär att man ska se på alla 

elever utifrån deras skiftande behov och ge alla elever lika möjlighet till lärande, kultur och 

kommunikation. Vi har också utgått från Nilholm och Göranssons (2014) definition som likt 

Salamancadeklarationen innebär att det ska finnas gemenskap på olika nivåer, ett enda 

skolsystem, en demokratisk gemenskap, elevdelaktighet samt att olikheter ses som en tillgång 

i undervisningen.   

3.3 Inkluderingsarbeten i stort 
Svenska skolan har successivt tagit steget från ett differentieringsperspektiv till ett 

integreringsperspektiv, särskiljande har bytts ut mot inneslutande och det är människan och 

samhällets attityd som har stått för den största förändringen (Brodin & Lindstrand, 2010). 

Normalitet och avvikelse är begrepp som är föränderliga och det är i förhållande till 

jämförelsegruppen som begreppen får mening (Jakobsson & Nilsson, 2011). Normen för hur 

man ska vara är olika för oss människor. Vad man som individ anser vara normalt i den miljö 

man själv befinner sig i behöver inte anses vara normalt för någon annan. Normen i en grupp 

kan förändras beroende på vilka individer som befinner sig i gruppen. Det underförstådda och 

självklara kan skilja sig mellan grupper. Att individer samspelar och interagerar med varandra, 

att individer har ett ömsesidigt beroende av varandra samt att individer påverkar varandra är 

vad som definierar en grupp. Gruppnormer, de formella och informella normerna styr vad som 

är acceptabla och önskvärda beteenden i en grupp och har avgörande betydelse för 

gruppklimatet men också hur medlemmarna agerar i olika situationer. Den gemensamma 

känslan av tillhörighet, den positiva sammanhållningen och elevernas känsla av att vara viktiga 

och värdefulla har stor påverkan för hur en grupp utvecklas (Thornberg, 2013).  

Essunga kommun är enligt Persson (2013) ett gott exempel på hur man nationellt har lyckats 

skapa en verksamhet där alla elever inkluderas. Projektet i Essunga kommun i södra Sverige 

handlar om att prestationer hos eleverna på tre år förbättrades så kommunen klättrade från 

väldigt lågt resultat till den mest framgångsrika kommunen i landet.   

Det huvudsakliga syftet för projektet var att finna framgångsfaktorer för ett långsiktigt 

förändringsarbete i skolan (Persson, 2013). Inkluderingsarbetet i Essunga kommun innebar att 
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man tog bort alla särskilda undervisningsgrupper och skapade en verksamhet där alla elever 

skulle känna att de fick lyckas. Effekterna av detta blev att många elever skapade nya relationer 

med andra elever som de förmodligen aldrig annars skulle ha kommit i kontakt med och de 

sociala relationerna ökade. En förutsättning för att alla elever skulle kunna medverka i den 

ordinarie undervisningen var att en väl synlig struktur skapades på skolan men också att 

förväntningarna på eleverna tydligt framgick. Alla lärare var inte positiva till denna förändring 

innan projektet startades men såg vinsten i inkluderingsarbetet då det hade pågått en tid. Lärarna 

såg bland annat positivt på att de blev fler lärare i klassrummet och att de pedagogiska samtalen 

ökade. När alla elever inkluderas i klassrummet och ges möjlighet att lyckas i den ordinarie 

klassen, lär sig eleverna att olikheter är naturligt, vilket resulterar i att eleverna visar förståelse 

och respekt för varandra som individer (Persson & Persson, 2012). De viktigaste faktorerna för 

framgång visade sig vara att det fanns en ambition för att åstadkomma en förändring. Det 

skedde en genomgång av alla delar av skolans verksamheter och det pedagogiska ledarskapet 

var tydligt för alla. Den specialpedagogiska kompetensen samordnades med arbetet i 

klassrummen och på detta sätt blev behov av stöd en del av det dagliga arbetet som sker i 

klassrummet. Att ta del av modern och aktuell forskning blev centralt under förändringsarbetet. 

En koppling mellan skola och socialtjänst utvecklades genom att en elevcoach anställdes som 

ansvarade för att följa elever i riskzonen under och efter skolans slut (Persson, 2013). En 

inkluderande grundsyn utvecklades under förändringsprojektet och skolans slagord blev 

följande: Alla ska lyckas, alla ska lyckas i klassrummet och alla ska vara inkluderande (Persson, 

2013 s. 106). 

Att inkludera elever innebär inte bara att man undervisar elever i behov av särskilt stöd i den 

ordinarie undervisningen, det krävs mer än så. Det krävs att synsättet på individers olikheter 

uppmärksammas i hela samhället och inte bara inom skolan. Vad det innebär att inkludera 

elever skiljer sig länder emellan men också inom länder; detta trots den överenskommelse som 

togs fram i Salamanca 1994. Enligt den sammanställning som Mitchell (2015) redogör för sker 

inkludering inte bara i klassrummet utan måste implementeras ända upp på nationell nivå för 

att vi ska se ett resultat i skolans verksamhet. För att lyckas med inkluderande undervisning 

måste vissa delar finnas med enligt Mitchell (2015). Det måste finnas en vision om ett 

gemensamt mål på alla nivåer i systemet. Vid behov behöver läroplanen anpassas och förändras 

för att skapa förutsättningar för tillgänglighet för alla elever. Undervisningen behöver anpassas 

så att eleven får möjlighet att lära sig på det sätt som passar eleven bäst. Vid behov kan 
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omfördelning av resurser vara nödvändig för att verksamheten ska bli så optimal som möjligt. 

För att dessa faktorer ska leda till en inkludering krävs ett gott ledarskap (Mitchell 2015). 

Enligt Ström och Lahtinen (2012) är finska skolsystemet ett exempel på att man tagit 

inkludering på allvar och nått framgång med inkluderingen. Tidiga insatser i de lägre 

årskurserna gör att man i de högre årskurserna kan se att stödinsatser för elever minskar.  25 % 

av eleverna i årskurs 1-6 får någon form av specialundervisning i den ordinarie undervisningen 

vilket har medfört att endast 16 % av eleverna i årskurs 7-9 är i behov av specialundervisning. 

Det är främst satsningar på läs- och skrivinlärning i de lägre årskurserna som gjorts men de 

senaste åren har även satsningar på matematikundervisningen genomförts. Syfte med 

satsningarna är att de yngre eleverna ska få med sig goda basfärdigheter och att svårigheter 

tidigt ska identifieras och förebyggas med hjälp av rätt åtgärder (Ström & Lahtinen, 2012). 

Mitchell (2015) beskriver det finska skolsystemet där specialundervisningen är en stor del av 

skolans verksamhet. Specialundervisningen kan ses i form av tvålärarsystem eller klassrum där 

extra resurser finns att tillgå. Likt Ström och Lahtinen (2012) beskriver Mitchell (2015) att en 

stor del av de finska eleverna deltar i någon form av specialundervisning, speciellt i de lägre 

åldrarna. Detta kan innebära att eleven får extra stöd innan eller efter skoldagens slut, 

individuellt eller i små grupper. 

3.4 Matematiksvårigheter 
För att få förståelse för vad matematiksvårigheter är och vad det kan innebära för eleven 

behöver lärare och föräldrar känna igen tecken på matematiksvårigheter och uppmärksamma 

dessa svårigheter i tid. Enligt Lunde (2010)  är det som lärare viktigt att undervisningen sker 

utifrån elevens förutsättningar och behov så att svårigheterna inte hindrar elevens inlärning och 

utveckling i ämnet. Det finns vissa kännetecken som skola och vårdnadshavare kan utgå ifrån 

och dessa kännetecken kan vara att eleven spegelvänder siffror och tal, t ex 13 och 31 eller har 

bristande kunskap när det gäller jämförelse av tal. När eleven visar brister i kunskap när det 

gäller exempelvis algoritmer kan detta visa på svårigheter inom ämnet matematik. Andra 

kännetecken på matematiksvårigheter kan visa sig genom att eleven saknar symbolsäkerhet, 

detta hör ihop med ett försvagat visuellt minne. Ytterligare kännetecken på 

matematiksvårigheter kan vara att eleven har en bristande spatial förmåga när det gäller siffror 

och symboler. Spatial förmåga handlar om att eleven har möjlighet att uppfatta omvärlden. Ett 

annat kännetecken på matematiksvårigheter kan vara att eleven innehar både ett försvagat 

korttidsminne och långtidsminne. Korttidsminnet har att göra med förmågan att minnas tal som 

eleven hört och som sedan ska användas vid beräkning. Långtidsminnet handlar om att 
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automatiseringen inte fungerar och eleven har svårt att komma ihåg talfakta. Litet ordförråd och 

språksvårigheter och slutligen bristande kognitiva färdigheter kan också vara kännetecken på 

att eleven har matematiksvårigheter. Kognitiva färdigheter handlar om de processer som sker 

då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information, hur vi tänker, känner och lär oss (Lunde, 

2010). Matematiksvårigheter ökar med elevernas ålder. Ökningen bland de elever med 

begåvningshandikapp visar sig i högre grad i de äldre åldrarna och elever som upplever 

matematik som svårt och tråkigt ökar i stigande årskurser. Det är sannolikt att ett negativt möte 

med matematiken kan leda till blockeringar och skapa emotionella störningar som kan leda till 

att inlärningen hämmas (Malmer, 2002). 

3.5 Undervisningsstrategier i matematik 
Matematik lär man sig genom att räkna, genom att lösa problem och genom att samtala, mer 

än genom att läsa och lyssna (Boaler, 2011 s. 48). Matematik är inte bara ett ämne som finns i 

skolan, vi möter matematik överallt i samhället och i vår vardag. Matematik består av att 

åskådliggöra relationer som uppkommer i former och i naturen. Ämnet är också ett effektfullt 

sätt att uttrycka förhållande och idéer i numeriska, grafiska, symboliska, verbala och 

bildmässiga former. Matematik är något som utförs, en levande handling, ett sätt att tolka 

världen (Boaler, 2011). För att kunna utföra beräkningar inom ämnet matematik måste eleven 

kunna läsa, skriva, samtala, räkna och ha en god tankeprocess vilket många gånger kan vara 

svårt (Ljungblad, 2003). Lärarens uppgift är att skapa inlärningstillfällen där eleven i en aktiv 

och skapande process bygger kunskap. Innehållet i undervisningen behöver anpassas till 

elevernas behov och hänsyn behöver tas till både psykiska och sociala sammanhang. Att ta 

utgångspunkt i det konkreta inom matematiken, att ta utgångspunkt i det som eleven känner till 

är av stor vikt för att undervisningen ska anpassas till elevens verklighet och förutsättningar. 

Detta leder till att eleven hittar lust och nyfikenhet till att lära sig ny kunskap (Malmer, 2002). 

En fördel med matematiken i de tidigare åren är att mycket av ämnet kan göras laborativt 

(Ljungblad, 2003). 

Det finns många skäl till varför elever ska ges möjlighet till samarbete i undervisningen, 

eleverna lär av varandra och kvaliteten på idéerna ökar på detta sätt i matematikundervisningen. 

Eleverna behöver prata igenom de metoder som valts för att på så sätt bli medvetna om att de 

förstått rätt, att förklara för någon är det bästa sättet för att komma underfund med om eleven 

själv har förstått rätt. Matematiska diskussioner är ett sätt för eleverna att öka förståelsen för 

ämnet. När eleverna får möjlighet att förklara för varandra får de också höra varandras 

förklaringar och detta kan leda till att förståelsen ökar hos eleverna. Det kan vara lättare att 
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förstå en förklaring från en kamrat än från läraren. När elever förklarar för varandra upptäcker 

de lättare sina egna svagheter och kan på så sätt göra något åt dem och detta leder i sin tur till 

ökad kunskapsinhämtning. Genom att samarbeta förbättrar eleverna sin sociala förmåga 

samtidigt som de lär sig matematik och logiskt tänkande (Boaler, 2011). För att eleverna ska 

kunna veta syftet med och användbarheten av matematiken måste skolan ge eleverna möjlighet 

till att skapa en känsla av att matematik är formbar och verklighetsförankrad. Lärarens utmaning 

blir att skapa uppgifter som väcker elevernas intresse för att skapa lust till lärande i ämnet 

matematik. När det gäller självförtroendet i ämnet matematik är verklighetsförankringen viktig 

för elevernas motivation och senare framgång inom ämnet. När eleverna ställer frågor har det 

visat sig att prestationen inom ämnet matematik ökar hos eleverna och i och med detta förbättras 

även attityden till ämnet. Elever som ställer ett stort antal frågor är de elever som presterar bäst. 

Att tala matematik är ett bra sätt för alla elever att lära sig att dela upp och sätta ihop tal och 

detta leder i sin tur till en positiv matematisk utveckling (Boaler, 2011).  

Mellan lärarens kompetens och elevens lärande kan ett tydligt samband bli synbart. Lärare som 

använder sig av problemorienterad undervisning, med fokus på problemlösning och laborativ 

undervisning istället för mekanisk inlärning där undervisningen endast sker teoretiskt, gynnar 

lärandet (Lunde, 2010). Det är av stor vikt att lärare har höga förväntningar på eleverna för att 

på detta sätt öka elevernas möjligheter att lära matematik. Parallellt med de höga 

förväntningarna är det av stor betydelse att skolan kan erbjuda eleverna god stödjande 

undervisning för att positiv utveckling ska ske. God undervisning som ger bestående kunskap 

skapas genom att läraren växlar mellan praktiska uppgifter och abstrakt matematik och även att 

lärarna försöker förstå elevernas tankar kring ämnet för att på detta sätt minska 

missuppfattningar (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). 

3.6 Inkluderingsarbeten i matematik 
Yngre elever utvecklar kunskap genom att först göra, sedan veta och till slut bli medvetna om 

vad och hur de har lärt. Hos de elever som är i behov av särskilt stöd i ämnet matematik och 

inte når de uppsatta målen för ämnet syns två orsaker till problemet. Problemet läggs oftast på 

den enskilda eleven eller att miljön kring eleven tillsammans med eleven utgör problemet. Då 

problemet läggs på eleven är risken att bekymmer som inte finns skapas. Lärarens inställning 

och syn på elevers svårigheter är betydande aspekter för hur elevers svårigheter kommer att 

bemötas i skolan. Det finns en stor skillnad mellan undervisningen för de yngre och äldre 

eleverna i grundskolan. Undervisningen för de yngre eleverna tar oftast utgångspunkt i elevnära 

situationer och man ser till hela eleven vilket sällan syns i undervisningen för de äldre eleverna. 
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Det är ett återkommande fenomen att matematik blir mer teoretiskt ju äldre eleverna blir och 

läroboken blir ett centralt inslag i undervisningen (Pramling-Samuelsson, 1983).  

3.7 Lärares uppfattningar om inkludering 
Monsen, Ewing och Kwoka (2013) fann i sin studie att lärares attityd till inkludering är 

avgörande för vilken effekt ett inkluderingsarbete kommer att få i skolans verksamhet. Lärares 

attityder till inkludering grundar sig oftast i vilka tidigare erfarenheter lärarna har till att 

inkludera elever.  

 

Ett gemensamt arbete i arbetslaget är av stor vikt och också bemötandet mellan kollegor och 

elever är viktigt för att inkludering ska ha möjlighet att äga rum. Samarbetet mellan lärare kan 

ske genom delgivande av erfarenheter och att lärarna besöker varandras lektioner. Att besöka 

varandras lektioner och ge feedback kring iakttagelser läraren fått kan leda till givande 

diskussioner om utveckling kring undervisning och hur bemötandet av elever i behov av stöd 

kan utvecklas vidare. Ett annat sätt som också kan visa på hur samarbetet utvecklas är att 

diskussioner sker på arbetslagsträffar kring hur lärarna arbetar och också lärarnas önskan kring 

hur arbetet ska kunna vidareutvecklas kring inkludering (Hattie, 2014). Det är också viktigt hur 

lärare tänker kring elever i behov av stöd. Hur skolan underlättar för eleven i behov av stöd 

istället för att se eleven som ett bekymmer som skolan önskar få bort är av stor betydelse för 

vidare utveckling av inkludering. Inkludering handlar om att skolan ska anpassa sig till eleven 

och en inkluderande lärmiljö betyder att alla elever ska känna samhörighet till skolan 

(Hermansson & Hamilton 2015). 

 

Kroksmark och Åberg (2007) menar att specialpedagogik är ett ämne som tar utgångspunkt inte 

bara i pedagogiken utan även i medicinska, psykologiska och sociala kunskapsområden. Enligt 

författarna har handledning inom specialpedagogik blivit allt mer populärt för att på så sätt 

utveckla och förändra svenska skolan. Handledning handlar om att specialpedagogiska 

kompetenser utvecklas i exempelvis diskussioner och samtal mellan lärare. Handledning sker i 

syfte att utveckla professionalitet hos lärare. Läraren ska reflektera över sin undervisning som 

kan leda till en förändring. Handledningens mening kan också vara att pröva och ompröva sin 

egen undervisning för att förändra denna utifrån de behov som framkommit (Kroksmark & 

Åberg 2007).  
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Giangreco, Dennis, Cloninger, Edelman och Schattman (1993) beskriver lärares uppfattningar 

och upplevelser kring undervisning av elever med funktionsnedsättningar. Till en början såg de 

i sin studie att attityden var mycket negativ till undervisning av funktionsnedsatta elever, vilket 

till största del grundade sig i oerfarenhet. Uppfattningar hos lärarna likt: Jag skulle ha utbildad 

mig till speciallärare och jag hade velat undervisa specialpedagogik (Giangreco et al s.365). 

Med tiden kunde lärarna trots den till en början negativa attityden så småningom se fördelarna 

med inkludering. 

 

Under perioden då begreppet ”en skola för alla” myntades beskriver Avramidis och Norwich 

(2002) att lärares attityder till inkludering blivit mer positiv. Lärarnas positiva attityd till 

inkludering handlar till största del om att undervisa elever med lättare svårigheter. Avramidis 

och Norwich (2002) ser möjlighet att skapa en mer positiv syn till inkludering om lärarna ges 

förutsättningar i form av resurser och stöd. Författarna ser också en koppling mellan positiv syn 

på inkludering och synen lärarna har på funktionsnedsättningar. De lärare som ser 

funktionsnedsättningar utifrån det medicinska perspektivet var mer negativa till inkludering än 

de lärare som ser funktionsnedsättningar utifrån det miljörelaterade perspektivet där miljön 

avgör nedsättningen. 
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4 Metod  
I detta kapitel beskrivs studiens metodansats och valet av datainsamlingsmetod som i studien 

är fokusgrupp och webbenkät. Vidare beskrivs deltagare och urval samt genomförande av 

fokusgrupp och webbenkät. Avslutningsvis ges en beskrivning av analysmetod och studiens 

tillförlitlighet samt etiska aspekter. 

4.1 Metodansats 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi tagit utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 

där fokus handlar om att alla elever lär sig bäst i gemenskap med andra. Den kvalitativa studien 

genomfördes för att få mer kunskap om grundsärskollärares och grundskollärares uppfattningar 

om inkludering mellan grundskolan och grundsärskolan i matematikundervisning. Utifrån 

datainsamlingsmetoderna fokusgruppsintervju och webbenkät har vi sökt svar på vilka 

uppfattningar grundsärskollärare och grundskollärare har kring inkludering i 

matematikundervisning. Förespråkare för den kvalitativa metoden hävdar att det handlar om att 

systematisera det nya som upptäcks. Kvalitativa studier utgår ifrån en frågeställning där 

uppfattningar om verkligheten ska undersökas (Malterud, 2009). I vår studie har vi utgått ifrån 

begreppet inkludering. I studien har vi även utgått från grundsärskollärare och grundskollärares 

uppfattningar om inkludering i matematikundervisning. 

Vi har inspirerats av tematisk analys då vi bearbetat vårt insamlade data. Tematisk analys 

innebär att mönster i empirin struktureras, identifieras, analyseras och presenteras utifrån 

kvalitativa data. Processen sker i sex steg där man inledningsvis bekantar sig med empirin så 

att man får en överblick genom att läsa igenom data flertalet gånger och anteckna väsentligheter 

som är centrala för forskningsfrågan. Sedan kodar man, vilket innebär att man plockar isär 

materialet så de mest betydelsefulla aspekterna för forskningsfrågan lyfts fram. Kodningen 

leder till att ord, meningar, stycken tilldelas olika koder. Koderna sammanfogas sedan i grupper 

där koder som har samma mönster och relation till varandra fogas samman till teman. Efter 

följer en granskning av de teman som framkommit. I denna fas sker en förfining av de aktuella 

teman som framkommit, teman kan komma att slås samman eller delas upp i nya teman, vissa 

teman som inte är relevanta för frågeställningen kan även komma att tas bort. Vidare namnges 

alla teman och en beskrivning, en motivering om varför temat är aktuellt för uppsatsen sker. 

Slutligen görs en sammanställning där analysen vävs samman och presenteras i relation till 

frågeställningen, här bör också citat finnas med som stärker giltigheten i studien (Braun & 

Clarke, 2006).   
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När teman eftersöks i tematisk analys är det några saker som kan vara bra att tänka på. Det är 

av betydelse att vara uppmärksam på teman som återkommer flera gånger och även på lokala 

uttryck som inte är kända. Hur eventuella metaforer används för att återge intervjupersonernas 

tankar är av stort värde att uppmärksamma. Att finna likheter och skillnader i hur 

intervjupersonerna diskuterar ett och samma tema är viktigt för vidare bearbetning. Att vara 

uppmärksam på hur intervjupersonerna använder specifika ord och också att reflektera över vad 

som inte finns med i texten genom att ställa frågor till sig själv om vad intervjupersonerna inte 

uppmärksammar i svaren är också av stor vikt vid tematisk analys (Ryan & Bernard, 2003). I 

tematisk analys läggs fokus på vad som sägs, inte på hur det sägs. Tematisk analys är ett vanligt 

sätt att bearbeta kvalitativa data (Bryman, 2013). Tematisk analys är en analysmetod som 

används inom alla slags kvalitativa studier. Sättet att framställa något, gestaltningen är väldigt 

viktig när det gäller resultat i kvalitativa studier. En analys med goda resultat visar på en god 

kvalitet för studien (Larsson, 2005). I kvalitativa studier undersöks datamaterialet systematiskt 

för att utmynna i ett resultat. Processen innebär att data kodas, bryts ner och kategoriseras för 

att finna mönster (Bogdan & Biklen, 2007).  

När det gäller kvalitativa studier blir forskaren beroende av att gestalta något nytt, själva 

uttryckssättet och förmågan till kommunikation till läsaren blir i fokus. En lyckad analys medför 

ett nytt sätt att se verkligheten. Man kan förstå till exempel via begrepp, nya kategorier för 

tänkandet eller att något kan relateras till ett sammanhang som bidrar till att det obegripliga blir 

begripligt, detta är grunden för den kvalitativa analysen. Resultaten i kvalitativa studier handlar 

om att åskådliggöra något så att nya betydelser uppkommer, det är innehållet som är det viktiga 

(Larsson, 2005).  

4.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har i vår studie valt att använda oss av fokusgrupp och webbenkät som datainsamlingsmetod. 

Vi önskade att skapa ett möte mellan grundsärskollärare och grundskollärare kring inkludering 

i matematikundervisning samt undersöka vilka tankar som väcks hos grundsärskollärare och 

grundskollärare när de får möjlighet att diskutera med varandra om inkludering i 

matematikundervisning. Vi genomförde fokusgruppsintervjun först och följde sedan upp denna 

med en webbenkät för att ta reda på eventuella nya tankar som dykt upp hos deltagarna efter 

fokusgruppsintervjun. Av tidigare erfarenheter vet vi att nya tankar ofta uppkommer en tid efter 

att möten ägt rum och dessa ville vi inte gå miste om i vår studie. 
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4.3 Fokusgrupp 
Syftet med fokusgruppen var att i studien ta reda på grundsärskollärares och grundskollärares 

uppfattningar om inkludering i matematikundervisning. Vi använde oss av fokusgrupp som 

datainsamlingsmetod för att undersöka vilka uppfattningar grundsärskollärare och 

grundskollärare har om inkludering i matematik. Mötet som vi skapade mellan 

grundsärskollärare och grundskollärare genom att använda fokusgrupp som 

datainsamlingsmetod skulle vi inte ha kunnat åstadkomma med hjälp av enskilda intervjuer. 

Fokus i vår studie består av att grundsärskollärare och grundskollärare ska mötas kring ämnet 

inkludering i matematikundervisning och vi söker svar från lärarna om vad som händer när de 

får mötas och samtala kring inkludering i matematikundervisning. Vårt syfte var att få fram 

individernas upplevelser samt att diskussionen skulle leda till att nya idéer tog form. 

Fokusgrupp är en lämplig datainsamlingsmetod när det finns skillnader mellan individers 

åsikter och då man har som syfte att få individer att skapa förståelse för varandras upplevelse 

och situation (Wibeck, 2010). Likt Wibeck (2010) önskar vi att mellan fokusgruppsdeltagarna 

åstadkomma förståelse för varandras upplevelse av inkludering. 

En fokusgrupp är en form av gruppintervju där flera individer deltar och där fokus läggs på ett 

specifikt ämne. Det är samspelet och den gemensamma förståelsen kring ämnet som är det 

viktiga. Gruppintervju, flera deltagare som samtalar kring många olika frågor och fokuserad 

intervju, utvalda deltagare med tanke på erfarenhet och aktuellt ämne är de metoder som 

innefattas i en fokusgrupp (Bryman, 2013). En samtalsledare styr gruppen och startar 

diskussionen, utifrån frågor för samtalsledaren gruppen vidare i samtalet. Fördelen med en 

fokusgruppsintervju är att gruppledaren har möjlighet att styra diskussionen och få ett 

organiserat samtal där fokus läggs på ämnet. Vid en fokusgruppsintervju har gruppledaren 

också möjlighet att låta alla medlemmars tankar och åsikter komma fram då det är viktigt att 

alla kommer till tals. Gruppledarens roll innebär att både lyfta den tillbakadragna deltagaren 

men också att dämpa den dominanta deltagaren för att alla ska ges samma talutrymme (Wibeck, 

2010). 

Vi genomförde en semistrukturerad fokusgruppsintervju där det fanns förberedda frågor utifrån 

en intervjuguide, där vi som gruppledare deltog i samtalet. När det gäller kvalitativa intervjuer 

är det av stort värde att informanternas egna ord uppmärksammas och det är därför viktigt att 

spela in intervjutillfället (Dalen, 2015). Vid en semistrukturerad intervju utgår gruppledaren 

från ett frågeschema där de allmänna frågornas ordningsföljd kan variera. Ytterligare frågor, 

följdfrågor kan bli aktuella i en semistrukturerad intervju (Bryman, 2013). Vi valde att följa 



26 

 

Krueger (1998)  fem olika typer av frågor vilka är centrala vid genomförandet av en 

fokusgruppsintervju (se Bilaga 2). De fem olika typerna av frågor är öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Öppningsfrågans 

syfte är att medlemmarna i fokusgruppen ska bekanta sig med varandra och känna att de har 

något gemensamt. Introduktionsfrågor används för att ämnet ska presenteras för fokusgruppen 

och fokusgruppsmedlemmarna ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter kring det 

aktuella ämnet. Övergångsfrågor används för att deltagarna ska bli medvetna om de övriga 

fokusgruppsmedlemmarnas uppfattning om det aktuella ämnet och ges möjlighet att reflektera 

djupare på de erfarenheter de själva har. De frågor som fokusgruppen ska ägna den största delen 

av intervjutillfället åt är nyckelfrågorna. De avslutande frågorna har som syfte att ge 

fokusgruppsmedlemmarna en chans att uttrycka sin slutliga åsikt.  

Ett stimulusmaterial används ibland för att deltagarna i fokusgruppen ska känna sig bekanta 

med ämnet och det som ska diskuteras. Ett stimulusmaterial kan exempelvis vara bilder, 

artiklar, videofilmer eller citat. Syftet är att materialet ska väcka frågor och uppmuntra till 

diskussion i fokusgruppen (Wibeck, 2010). Eftersom vi var väl förberedda och deltagarna 

visade sig vara väl insatta i ämnet så behövde vi inte använda stimulusmaterialet 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014) utan valde istället att använda det som en 

avslutning på fokusgruppsintervjun. Stimulusmaterialet blev då istället en ingång till 

uppföljningsenkäten. I webbenkäten (se Bilaga 3) valde vi att ha en fråga kring vilka tankar 

som väcktes hos deltagarna efter att de sett filmen. Filmen valdes som ett stimulusmaterial 

eftersom filmen gav en förklaring kring begreppen likvärdighet, inkludering och delaktighet 

vilka är centrala för studien.  

Efter fokusgruppsintervjun valde vi att lämna ut en webbenkät för att få svar på vilka tankar 

som väckts hos grundsärskollärare och grundskollärare efter att de gavs möjlighet att träffas 

och diskutera begreppet inkludering i matematikundervisning. 

4.4 Webbenkät 
Vi har också genomfört en kvalitativ webbenkät eftersom vi ville följa upp fokusgruppens 

diskussion och undersöka vilka tankar som väckts hos grundsärskollärare och grundskollärare, 

när de fått möjlighet att diskutera med varandra om inkludering i matematikundervisning. På 

detta sätt kan vi säkerställa att alla deltagare fått komma till tals och även fått möjlighet att 

framföra eventuella tankar och reflektioner som uppkommit efter fokusgruppsintervjun. En 

enkät kan ses som en form intervju där forskaren har som mål att få information för att besvara 
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uppsatsens syfte (Barmark & Djurfeldt, 2015). Enkäten bör utformas efter att fokusgruppen är 

genomförd, vilket vi också gjorde, så att forskaren kan utforma enkätfrågorna utifrån vad som 

har sagts i fokusgruppen (Wibeck, 2010). Meningen med en enkät är att försöka förstå 

fokusgruppens åsikter och sätt att resonera samt för att hitta mönster i deltagarnas upplevelser 

och situation (Trost, 2012). Syftet är att få en övergripande bild kring hur deltagarna tänker 

(Wibeck, 2010). Detta stärker vår motivering till att komplettera vår fokusgrupp med en 

webbenkät. Vårt syfte var att ta reda på vilka tankar som väckts efter att deltagarna fått mötas 

och tagit del av varandras upplevelser. Webbenkäten (se Bilaga 3) gjordes i uppföljningssyfte 

och lämnades ut till deltagarna mindre än en vecka efter fokusgruppsintervjuns genomförande. 

Alla fokusgruppsdeltagare svarade på den uppföljande webbenkäten och på frågan kring hur 

fokusgruppsdeltagarna upplevde hur det var att samtala i fokusgrupp kring inkludering svarade 

alla deltagare med två till tre meningar. Kring frågan vad fokusgruppsdeltagarna tagit med sig 

från fokusgruppsintervjun svarade alla på frågan och en deltagare svarade med tio meningar. 

På frågan kring hur deltagarna kan arbeta vidare kring inkludering svarade alla deltagare med 

fyra till sex meningar. Nästa fråga handlade om att deltagarna skulle sammanfatta vilka 

möjligheter de ser med inkludering och där svarade alla deltagarna med mellan två och fem 

meningar. Vidare handlade nästa fråga om att deltagarna skulle sammanfatta vilka hinder de 

ser med inkludering och alla deltagare svarade på frågan med mellan tre och fem meningar. På 

den avslutande webbenkätsfrågan svarade alla deltagare på vilka tankar som deltagarna fick 

efter att ha sett filmen om likvärdighet, inkludering och delaktighet (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2014) och deltagarna svarade med mellan tre och sex meningar. Filmen var 

ämnad att användas som ett stimulusmaterial under fokusgruppsintervjuns genomförande men 

eftersom behovet av stimulusmaterial inte fanns valde vi att använda den i slutet av 

fokusgruppsintervjun. De tankar som filmen gav fokusgruppsdeltagarna följdes upp i 

webbenkäten. 

4.5 Deltagare och urval 
Eftersom vi fick fler grundskollärare som samtyckte från grundskolan än från grundsärskolan 

så fanns det bara underlag till att skapa en fokusgrupp. För att fokusgruppen skulle bli så 

balanserad som möjligt valde vi två grundskollärare från varje skolform. Storleken på en 

fokusgrupp ska vara så stor så att alla medlemmar kan komma till tals och att deras 

uppmärksamhet bibehålls vilket ökar inflytandet och engagemanget i samtalet (Wibeck, 2010). 

Fördelarna med en mindre grupp är att det både är enklare att få och ge feedback. Alla i gruppen 

får mer talutrymme och tiden kan användas på ett mer fördelaktigt sätt. I den mindre gruppen 
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är det lättare för deltagarna att få en mer personlig kommunikation och tolka varandras 

kroppsspråk. Den stora gruppen blir mer uppgiftsorienterad medan den lilla gruppen ofta blir 

mer fokuserad kring relationer. Fördelen med en liten grupp är dessutom att gruppklimatet 

varken blir för anonymt eller personligt (Svedberg, 2016). 

När det gällde val av skola använde vi oss av ett bekvämlighetsurval och genomförde vår studie 

på vår egen arbetsplats. Skolan ligger i en småstad i mellersta Sverige och är en F-9 skola med 

cirka 700 elever. På skolan finns också en grundsärskola med 19 elever inskrivna. Detta innebär 

att grundskola och grundsärskola ligger geografiskt nära varandra på samma skolgård men i 

olika byggnader. Vi kontaktade rektor på vår skola och fick hens samtycke att genomföra vår 

undersökning kring inkludering i ämnet matematik. Vi valde att bjuda in alla grundskollärare i 

de båda skolformerna för att alla skulle få chansen och möjlighet att delta i 

fokusgruppsintervjun. Vår önskan är att ett kommande inkluderingsarbete tar sin början genom 

vår studie.  

För att bjuda in grundskollärarna började vi med att formulera ett missivbrev (se Bilaga 1) där 

vi presenterade syftet med vår uppsats och hur genomförandet skulle gå till väga. Vid skolans 

gemensamma morgonmöte där båda skolformerna fanns representerade presenterade vi vår 

studie och bjöd in alla intresserade grundskollärare till att medverka i fokusgruppsintervjun. 

Missivbrevet lämnades ut till alla grundskollärare i båda skolformerna.  

Vi sammanställde de brev vi fått in från de grundskollärare som samtyckt till att delta. Från 

grundsärskolan fick vi 2 av 5 möjliga deltagare. I grundskolan samtyckte 7 grundskollärare av 

22 möjliga deltagare. Av de 7 grundskollärarna som samtyckte från grundskolan gjorde vi ett 

slumpmässigt urval. Alla individer har lika stor chans att bli utvalda då ett slumpmässigt urval 

sker (Bell & Waters, 2016). Vi valde att göra ett slumpmässigt urval ur båda lärargrupperna 

eftersom vi ville ha en jämn fördelning av deltagare mellan skolformerna. 2 av de 7 

grundskollärarna lottades ut att delta i fokusgruppsintervjun. Vi valde att inte göra en 

fokusgruppsintervju med de resterande grundskollärarna från grundskolan. Vi ansåg att det inte 

var aktuellt för vårt syfte och våra frågeställningar att enbart grundskolan diskuterade ämnet 

inkludering eftersom vårt syfte var att undersöka vilka uppfattningar grundsärskollärarna och 

grundskollärarna har kring inkludering i matematikundervisning. De utvalda grundskollärarna 

till fokusgruppsintervjun kontaktades via mejl där information om plats och tid för 

fokusgruppsintervjuns genomförande meddelades.  
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Fokusgruppsintervjun kom därmed att bestå av två lärare från grundskolan och två lärare från 

grundsärskolan. För att uppfylla kravet på konfidentialitet hos deltagarna valde vi att 

anonymisera deltagarna och ge deltagarna alias (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Beskrivning av fokusgruppsdeltagare 

Beskrivning av lärare Alias 

Grundsärskollärare                15 års erfarenhet Åke 45 år  

Grundsärskollärare               19 års erfarenhet Jenny 53 år 

Grundskollärare                   26 års erfarenhet Catrin 62 år 

Grundskollärare                    29 års erfarenhet Anna 56 år   

Figur 2 Beskrivning av fokusgruppsdeltagare 

Avsikten och förhoppningen var att fokusgruppen skulle få ge uttryck och diskutera begreppet 

inkludering och ges möjlighet till samspel med varandra. Medlemmarna i vår fokusgrupp har 

kunskap om eller yrkesmässigt intresse för ämnet inkludering. En brist med fokusgrupp som 

datainsamlingsinstrument är att det kan uppstå bekymmer att få samtalet att fortlöpa om 

medlemmarna är dåligt insatta i det ämne som ska diskuteras eller inte är beredda att ge sin bild 

av verkligheten (Wibeck, 2010).   

4.6 Genomförande fokusgrupp 
Vi valde ljudupptagning med hjälp av iPad och diktafon för att på bästa sätt återge samtalet vid 

transkribering. Innan intervjutillfället provade vi utrustningen för vara säkra på att inspelningen 

skulle bli lyckad. Dalen (2015) betonar vikten av att man som intervjuare har en avslappnad 

relation till inspelningsutrustningen. 

Fokusgruppsintervjun genomfördes kring ett bord där alla kunde få ögonkontakt med varandra. 

Flera av fokusgruppsdeltagarna hade sedan tidigare haft samarbete med varandra på skolan och 

var därmed kända för varandra vilket bidrog till att det redan från början var en gemytlig 

stämning i gruppen. Vid fokusgruppsintervjun var vi båda gruppledare, där vi i förhand hade 

bestämt vem som ansvarade för vilken fråga som ställdes utifrån intervjuguiden (se Bilaga 2). 

Utifrån Kreuger (1998) inledde vi med en öppningsfråga där målet med frågan var att alla 

deltagare skulle känna samhörighet med varandra. Vi hade en introduktionsfråga där alla 

deltagare fick presentera sina tidigare erfarenheter kring inkludering i ämnet matematik. Efter 

följde specificerade övergångsfrågor där syftet var att deltagarna och vi som fokusgruppsledare 
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skulle få insyn i varandras tankar om inkludering. Övergångsfrågorna ledde till nyckelfrågor, 

de var mest väsentliga för uppsatsen. Fokusgruppintervjun avslutades med en fråga kring varför 

grundsärskolans elever inte inkluderas i grundskolans matematikundervisning. Den film som 

var tänkt som ett eventuellt stimulusmaterial behövdes inte eftersom samtalet i fokusgruppen 

flöt på så bra och vi valde därför istället att använda den som avslutning på 

fokusgruppsintervjun eftersom samtalet mellan gruppdeltagarna fortlöpte utan behov av 

stimuli. Efter filmen berättade vi att grundskollärarna under kommande vecka skulle få 

möjlighet att framföra tankar och idéer i en webbenkät efter fokusgruppsintervjuns 

genomförande samt berätta om vilka tankar de fått efter att de sett filmen. 

4.7 Genomförande webbenkät 
Efter en vecka fick deltagarna tillgång till vår webbenkät som utformades i Google Formulär 

där verktygen för utformande av enkät är enkla och tydliga. Ett e-brev skickades till deltagarna 

och vi fick bekräftelse när deltagarna besvarat webbenkäten. I programmet finns enkla verktyg 

för analys och för att sammanställa webbenkätens resultat. Frågorna i webbenkäten utformades 

utifrån fokusgruppens diskussion och de tankar som väcktes hos oss som gruppledare efter 

fokusgruppsintervjuns genomförande. Vi behövde inte påminna deltagarna att besvara enkäten 

utan fick dessa besvarade inom en vecka som var den utsatta tiden. Webbenkäten som följde 

upp fokusgruppsintervjun gav en hel del nya tankar från deltagarna. Exempelvis gav en av 

deltagarna uttryck för att begreppet inkludering och dess innebörd inte uppfattas lika av alla 

pedagoger. Alla fyra fokusgruppsdeltagare svarade på webbenkäten och när alla svar inkommit 

skrev vi i pappersform ut de olika enkätsvaren från respektive deltagare. Utifrån 

fokusgruppsintervjun och enkätsvaren påbörjades sedan vår analys. 

4.8 Analysmetod 
I den tematiska analysen har vi utgått från fokusgruppsintervjun som bestod av fyra 

grundskollärare och från webbenkäten som alla fyra grundskollärarna fick besvara en vecka 

efter fokusgruppsintervjuns genomförande. De två olika datamaterialen har vi bearbetat 

tillsammans i en gemensam analys.  

I det första steget började vi med att noggrant läsa igenom vårt data var och en för sig. Vi läste 

vårt data flera gånger och skrev ner betydelsefulla ord och förde anteckningar kring det centrala 

för vår forskningsfråga. Bryman (2013) beskriver begreppet interbedömarreliabilitet där flera 

observatörers bedömning av data överensstämmer med varandra vilket innebar att vi sedan 

delgav varandra de betydelsefulla ord och anteckningar som gjorts enskilt. Genom denna 

gemensamma bedömning stärker vi analysens reliabilitet.  
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Efter den första läsningen inleddes det andra steget i analysen och vi utförde var och en för sig 

en första kodning utifrån Braun och Clarke (2006) analysmetod. Vi plockade isär materialet för 

att lyfta fram de mest betydelsefulla aspekterna. Vi delgav varandra de koder som framträtt 

under den första kodningen. Vi hade många likvärdiga koder och de koder som inte 

framkommit hos oss båda fokuserade vi kring om de var väsentliga för vår studie eller inte. För 

att skapa en samsyn, interbedömarreliabilitet (Bryman, 2013) kring vårt data jämförde vi sedan 

våra koder och skapade tillsammans en tabell med våra koder som var frikopplade från data för 

att på detta sätt göra vårt data lättöverskådligt. En tabell för att organisera kvalitativa data när 

det gäller den tematiska analysen är en så kallad framework, vilket är ett sätt att hantera data 

och teman vid analys (Ritchie, Spencer & O´Connor, 2003). De citat som vi inte från början 

hade gemensamma, diskuterade vi för att hitta en samstämmighet kring. Under diskussionens 

förlopp togs vissa citat bort och ersattes med andra. Vi kom överens om att de koder som 

gemensamt framkommit var de koder som var mest väsentliga för vår studie och våra 

forskningsfrågor.  

Som ett tredje steg sammanfogade vi gemensamt koderna i grupper utifrån vilken relation de 

hade till varandra och utifrån kodernas gemensamma mönster. I det fjärde steget granskade vi 

våra koder för att upptäcka vilka tema som återkom. Ett tema är ett sammanhängande mönster 

i empirin som är relevant för forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). Exempel på koder som 

återkom var yngre elever, praktiska ämnen, teoretisk matematik, viljan, gemensam grundtanke 

och inspiration. I vår studie var det flera av koderna som tillsammans skapade tema där det 

handlade om möjligheter och hinder för en inkludering. Ett annat tema som framkom vid 

kodningen var bilden av eleven i de olika skolformerna. Ytterligare ett tema som framkom i 

koderna handlade om ämnens utmärkande drag. De olika pedagogernas bild av varandra var 

även ett framträdande tema bland koderna. De teman som framkom blev inte de slutgiltiga. 

Vidare följde en gemensam granskning av de tema som framkommit och vi sammanfogade de 

teman som kunde beskrivas med ett övergripande tema. De teman som inte kom att besvara vår 

forskningsfråga kring grundsärskollärare och grundskollärares uppfattningar om inkludering i 

matematikundervisning togs bort, exempelvis teman om vårdnadshavares uppfattningar om 

grundsärskolan och förskolans betydelse för inkluderingsarbete i skolan.  

Femte steget i analysen var att namnge och beskriva varje tema vilket gjordes gemensamt. Vi 

namngav varje tema utifrån temats innehåll. Slutligen i det sjätte och sista steget gjorde vi en 

gemensam sammanställning för att väva samman analysen i relation till vår frågeställning och 

presentera ett resultat av vår studie.  
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4.9 Studiens tillförlitlighet 
För att säkerställa studiens kvalitet bör man resonera kring hur man mätt det man haft för avsikt 

att mäta och att det har mätts på ett säkert sätt (Bryman, 2013). I vår studie använde vi oss av 

fokusgrupp med semistrukturerade frågor som datainsamlingsmetod för att få en hög validitet 

och reliabilitet. För att ytterligare säkerställa tillförlitligheten i studien använde vi oss av en 

webbenkät för att ge fokusgruppsdeltagarna möjlighet att framföra tankar som uppstått efter 

fokusgruppstillfället. Denna webbenkät genomfördes med fokusgruppen inom en vecka efter 

fokusgruppsintervjun. 

Validitet innebär att det som undersöks tillsammans med de valda metoderna som används 

verkligen tar reda på det som är tänkt att undersökas. Studiens syfte är att undersöka det som är 

avsatt att undersökas (Fejes & Thornberg, 2016). Vår studie har för avsikt att ge mer kunskap 

om grundsärskollärares och grundskollärares uppfattningar om inkludering i 

matematikundervisningen. Detta gör vi genom att genomföra en fokusgruppsintervju samt en 

webbenkät för att på så sätt skapa ett möte där inkludering diskuteras. Vi valde att komplettera 

fokusgruppsintervjun med en webbenkät för att på detta sätt säkerställa att alla deltagarna fått 

komma till tals. För att säkerställa validiteten bör samtalsledaren fråga sig hur klimatet var i 

fokusgruppen och om alla fick säga vad de ville ha sagt (Wibeck, 2010). I vår 

fokusgruppsintervju var det ett tillåtande klimat där alla fick talutrymme. Vi som samtalsledare 

fördelade ordet så att alla fick uttrycka sina åsikter. 

Hög reliabilitet betyder tillförlitlighet. Brister i reliabilitet kan orsakas av att frågor eller 

svarsalternativ inte är tydligt formulerade vilket leder till missförstånd hos deltagarna (Barmark 

& Djurfeldt, 2015). Detta är inget vi upplevde i samband med genomförandet av vår studie. 

Eftersom vi var två samtalsledare ökade reliabiliteten då vi var flera observatörer som kunde 

delge varandra betydelsefulla aspekter och upplevelser vid fokusgruppstillfället, så kallad 

interbedömarreliabilitet (Bryman, 2013). Att deltagarna är våra kollegor skulle ha kunnat 

påverka resultatet av vår studie. Vi upplevde det bara som positivt att deltagarna var våra 

kollegor och vår uppfattning är att klimatet var tillåtande och alla fick ge uttryck för sina tankar, 

upplevelser och åsikter. Vi är väl medvetna om att deltagarna i fokusgruppen redan hade en 

positiv uppfattning om begreppet inkludering vilket kan ha påverkat resultatet i vår studie. 

4.10 Etiska aspekter   
Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har informerat 

deltagarna om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Fokusgruppsdeltagarna fick lämna 
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sitt samtycke skriftligt genom en talong på missivbrevet. I studien har fokusgruppsdeltagarna 

anonymiserats och getts fingerade namn. Fokusgruppsdeltagarnas svar kan därmed inte 

härledas tillbaka till individen. Vi informerade även om att studien enbart kommer att användas 

i vetenskapligt forskningssyfte.  

För att säkerställa trovärdigheten vid genomförandet av fokusgruppsintervjun på den egna 

arbetsplatsen är det enligt Granström (2004) viktigt att undersöka så deltagarna inte påverkas 

negativt av situationen. Genom att låta deltagarna bedöma hur de eventuellt påverkats av 

situationen kan deltagarna själva få berätta om sina upplevelser i en uppföljande intervju. Ett 

annat sätt kan vara att deltagarna efter fokusgruppsintervjuns genomförande får möjlighet att 

beskriva vid vilka tillfällen under fokusgruppsintervjun deltagarna kände sig påverkade eller 

störda av situationen. I vår webbenkät utformade vi en fråga som handlade om hur upplevelsen 

var att samtala i fokusgrupp om inkludering. Deltagarna var positiva till att medverka i 

fokusgruppen och såg fördelar med att diskutera inkludering i ämnet matematik tillsammans 

med sina kollegor. 

5 Resultat 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om grundsärskollärares och grundskollärares 

uppfattningar om inkludering i matematikundervisning. 

I denna del av uppsatsen redovisar vi resultatet av det insamlade empiriska materialet från de 

fyra fokusgruppsdeltagarna. Vi har valt att sammanföra svaren från den genomförda 

fokusgruppen med svaren från webbenkäten. Deltagarnas tilldelade namn; Åke, Catrin, Anna 

och Jenny (se Figur 2 s. 24). Utifrån det transkriberade materialet där koderna sammanfogades 

i teman framkom dessa kategorier; möjligheter vid en inkludering, hinder vid en inkludering, 

syn på eleven, matematik som teoretiskt ämne, lärares syn på vem som har ansvaret för en 

inkludering, förutsättningar för inkludering och förutsättningar för inkludering i ämnet 

matematik. 

5.1 Möjligheter 
Lärarna i fokusgruppen beskriver flera möjligheter med en inkludering i 

matematikundervisningen. Framför allt beskriver lärarna möjligheter med att inkludera de 

yngre eleverna på lågstadiet i matematikundervisningen. Nedan beskriver Anna i fokusgruppen 

möjligheterna med inkludering:  

Men lågstadiet när jag tänker tillbaka är det ett gyllene tillfälle där är det mer praktiskt. Där kan de 

hjälpa varandra det är mycket plock med grejer på ett annat sätt.  
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Lärarna menar att möjligheten är större med de yngre eleverna eftersom det i de lägre 

årskurserna är mer praktisk och laborativ matematik. Den praktiska och laborativa matematiken 

försvinner allt mer och blir teoretisk med stigande årskurs. Catrin beskriver i fokusgruppen hur 

hon har större möjlighet att inkludera de yngre eleverna: …det är ju lågstadiet man kan på ett 

helt annat sätt. Att inkludera i matematikundervisningen är möjligt enligt alla fyra deltagande 

lärarna eftersom grundskolans- och grundsärskolans läroplan har många likheter som bland 

annat taluppfattning, tals användning, problemlösning och statistik. Läroplanerna följer 

varandra i ämnet matematik men undervisningen måste genomföras med olika uppsatta mål för 

eleverna. Jenny beskriver i fokusgruppen likheterna mellan läroplanerna och hur 

undervisningen måste individualiseras efter varje elevs behov och förutsättningar:  

Sen är ju inte läroplanerna jätteolika varandra men eftersom våra barn har en utvecklingsstörning 

och svårare att nå så är ju kunskapskraven lägre…men det strävar ju åt samma håll, och våra barn 

ska ju också utvecklas optimalt efter vad de klarar. 

Åke i fokusgruppen lyfter även alternativet till att inkludera grundskolans elever i 

grundsärskolan, så kallad omvänd inkludering som innebär att grundskolelever inkluderas i 

grundsärskolans verksamhet: …lite som du sa där med möjligheten att kunna gå lite åt båda 

hållen… 

Ett annat alternativ som Jenny i fokusgruppen beskriver är att grundsärskolans elever och 

personal kommer till grundskolans lokaler för att få undervisning tillsammans med de elever 

från grundskolan som har behov av grundsärskolans pedagogik men som inte är inskrivna i 

grundsärskolan: Eller om vi är hos er och vi går till ett grupprum här. Det kan ju vara lite 

farligt att komma innanför våra dörrar…  

Åke i fokusgruppen upplever ett långsiktigt värde i att inkludera grundsärskolans elever i 

grundskolan och att skapa ett möte mellan eleverna i de olika skolformerna:  

Och dom mötena för dom eleverna som klarar av och mår bra av det är det fantastiskt när dom får 

möjlighet att få prata med andra. Likadant för grundskolans elever, att dom får möta och prata med 

särskolans elever och för den relationen som byggs är otroligt viktig som man kan ha med sig lång 

tid framöver när det funkar. 

Även Jenny beskriver i webbenkäten ett långsiktigt värde i att inkludera grundsärskolans elever 

i grundskolan: Våra elever är känsliga på sina individuella vis och det inkluderingen ger kanske 

visar sig mer i ett livsperspektiv som vi inte kan se just nu. 
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I webbenkäten betonar Catrin och Anna vikten av att eleverna förstår varandras olikheter för 

att inkludering ska kunna äga rum. Catrin beskriver möjligheter med inkludering: Vi är på 

samma skola. Alla barn behöver bli medvetna om att alla är vi olika men lika mycket värda. 

Slutligen beskriver Anna hur elevernas olikheter måste göras synliga: Att öka elevernas 

förståelse för elever med funktionshinder. 

5.2 Hinder 
Anna i fokusgruppen lyfter svårigheten med att inkludera grundsärskoleelever i 

matematikundervisningen då hon redan idag upplever svårigheter i att tillmötesgå alla elever 

utifrån deras enskilda behov. Att ha tid för att kunna bemöta alla elever på deras individuella 

nivå upplevs som en svårighet och lärarens otillräcklighet skulle öka om ytterligare elever 

inkluderas i gruppen: Mellanstadiet känns ju som en utopi nästan…alltså du har ju den 

spridningen ändå, jag tänker tillbaka på idag, då vet i sjutton hur det skulle gå till. 

Lärarna upplever hinder för inkludering i matematikundervisning. Lärarna beskriver matematik 

som ett teoretiskt ämne vilket i sin tur leder till att inkluderingen av grundsärskolans elever blir 

lidande. Ett teoretiskt ämne upplevs som ett svårare ämne att inkludera grundsärskolans elever 

i än i de praktiska ämnena. Lärarna beskriver att de upplever NTA (naturkunskap och teknik 

för alla) idrott, slöjd och engelska som exempel på praktiska ämnen. Nedan beskriver Anna i 

fokusgruppen sin upplevelse kring att inkludera i matematik: Det är ju nästan det svåraste 

ämnet att göra det i känner jag, tycker jag av alla, varför vet jag inte men det känns som det 

när man tänker på de andra ämnena… 

Ett annat hinder som Åke och Jenny i fokusgruppen upplever är att grundskolans 

kunskapsinhämtning i matematik sker i hög hastighet och lärarna ger uttryck för att både 

eleverna och lärarnas tid inte räcker till för att tillgodose alla elevers behov. De båda lärarna 

har svårt att prioritera i sitt uppdrag samt sätta sig in i nya uppgifter som ett inkluderingsarbete 

exempelvis skulle innebära. Åke beskriver i fokusgruppen hur tiden är avgörande för hur 

samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan ska kunna utvecklas: 

…att starta upp nånting och dra igång nåntingen det tar ju tid och energi alltså du måste ju liksom 

betala lite nu för att det sen ska bli nånting bra. I grundskolan går det ju oftast lite snabbare, här kan 

man kanske inte repetera det som vi är vana att göra med våra elever. 

Jenny beskriver i webbenkäten sin upplevelse av hinder för en inkludering mellan grundskolan 

och grundsärskolan: Att få ihop det schematekniskt. Allt ska gå snabbt och kunskapskraven är 

höga.   
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I fokusgruppen beskriver Jenny även de hinder som hon upplever:…prioriterar på ett sätt som 

vi tror leder eleverna längst i alla fall på kort sikt… 

De hinder som framkommer i fokusgruppen och webbenkäten är att det är svårt att inkludera 

de äldre eleverna och att matematik tidigt upplevs som ett teoretiskt ämne av lärarna. Tiden 

som behövs för att ett inkluderingsarbete ska kunna ta form saknas enligt lärarna i 

fokusgruppen. 

5.3 Syn på eleven 
Lärarna i fokusgruppen är överens om att en inkludering i matematikundervisningen är 

gynnsam för alla elever i båda skolformerna. Enligt lärarna i fokusgruppen kan resultatet av en 

inkludering i matematikundervisning komma att leda till ett ökat självförtroende hos 

grundskolans elever som befinner sig i gråzonen, det vill säga de elever som knappt når upp till 

kunskapskraven för grundskolan. Nedan beskriver Catrin fördelarna med inkludering för de 

elever som går i grundskolan men har svårigheter att uppnå kunskapskraven. 

 Jag tänker dom här som verkligen ligger i den här gråzonen då att få känna då att dom kan sitta 

tillsammans att de kan vara lite duktiga det tror jag också skulle va jätte, för dom skulle nog också 

växa då ju. 

Jenny betonar i fokusgruppen vikten av att elever måste få utvecklas utifrån sin egen förmåga 

och i sin egen takt för att tillgodogöra sig varaktig kunskap. Det höga tempot i grundskolan 

innebär att många elever inte kan tillgodogöra sig den undervisning som sker i skolan idag: 

Men de strävar ju åt samma håll, och våra barn ska ju också utvecklas optimalt efter vad dom 

klarar… Också i webbenkäten lyfter Jenny vikten av att eleverna i grundsärskolan måste få 

utvecklas i egen takt: Det är vi vuxna som måste anpassa så att alla blir förstådda utifrån sina 

behov. 

Anna beskriver i webbenkäten begreppet likvärdighet: Att likvärdighet inte är samma sak som 

att alla får det likadant. Utan att alla ska behandlas på ett likvärdigt sätt utifrån sina 

förutsättningar. 

Alla deltagande lärare i fokusgruppen använder sig av begreppen svaga och starka elever när 

de talar om enskilda elevers kunskapsnivå. Att eleverna måste få utvecklas utifrån sin egen 

förmåga upplevs som viktigt och avgörande. Anna upplever att det är svårt att möta de svaga 

eleverna på rätt nivå: …då får man ta dom i en mindre grupp i så fall, om nån kommer in och 

sitter med dom svagaste i så fall. 
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5.4 Matematik som teoretiskt ämne 
Lärarna i fokusgruppen upplever och beskriver matematik som ett teoretiskt ämne. För att alla 

elever ska kunna inkluderas krävs det att lärarna följer upp och repeterar 

matematikundervisningen. Deltagarna är överens om att matematik är ett svårt och outforskat 

ämne då det handlar om inkludering och att det är lättare att arbeta med praktisk matematik med 

de yngre eleverna. Nedan beskriver Catrin i fokusgruppen sin upplevelse av att inkludera elever 

i de yngre åldrarna i matematik: I förskoleklassen där kan man verkligen inkludera för där är 

det ju så mycket, där är det bara praktiskt allting. 

Lärarna beskriver också möjligheten att hitta matematik i andra ämnen för att på så sätt kunna 

inkludera elever i matematikundervisning. Alla fyra deltagande lärare tar upp NTA 

(naturkunskap och teknik för alla) som ett ämne där de alla har erfarenhet av att matematik 

finns synlig även i andra ämnen. Jenny synliggör matematiken i andra ämnen som förekommer 

i skolan: 

Det är ju mycket matematik i NTA, då är det ju praktiska saker man gör tillsammans… 

skogsutflykter det kan ju också vara mycket matematik…praktiska saker man gör, säkert mycket 

uppgifter med matematik. 

Anna beskriver i webbenkäten hur hon kan göra matematiken mer praktisk i sin undervisning:  

Eleverna hos mig kan få träna sig i att få resonera och föra resonemang i matematik med dessa elever 

och då utveckla den förmågan. Eftersom det kanske krävs mycket prat för att leda eleverna från 

särskolan fram till en förståelse. 

I diskussionen i fokusgruppen är lärarna positiva till inkludering och försöker hitta möjligheter 

till att inkludera i matematik, trots att de upplever matematik som ett teoretiskt ämne vilket 

upplevs vara svårare att inkludera elever i.  

5.5 Lärares syn på vem som har ansvaret för en inkludering 
Anna i fokusgruppen ger uttryck för att initiativet för inkludering bör komma från 

grundsärskolan:  

…men initiativet känns ju som det skulle komma från er mer då…det är ju om jag hade en elev i så 

fall som jag kände låg mer så där på gränsen då hade jag kanske hört av mig. Men annars känns det 

som det ska komma från er då. 

Jenny lyfter i fokusgruppen viljan hos lärarna i de båda skolformerna som avgörande faktor för 

att inkludering i matematik ska kunna äga rum:…det viktigaste är ju att viljan finns, att kunna 

se möjligheten, att kontakten finns… 



38 

 

Åke ger uttryck för att alla lärare i grundskolan inte är positiva till att inkludera elever. Han 

beskriver sin upplevelse av hur han blivit bemött då elever ska inkluderas från grundsärskolan 

till grundskolan: Det kanske inte är alla som är lika öppna när vi kommer, jag tycker att vi har 

blivit bra bemötta men vi kanske också väljer vart vi går. 

En gemensam grundsyn från ledningen på skolan efterfrågas av lärarna i fokusgruppen. Åke 

beskriver nedan avsaknaden av en gemensam chef vilket skulle underlätta i ett 

inkluderingsarbete: Vi har aldrig haft samma chef som ni har haft men det är ju svårt att komma 

åt ibland. 

Det finns ett intresse för inkludering hos alla deltagande lärare i fokusgruppen. Alla lärare ser 

inkludering som en viktig del i skolans arbete men på vem ansvaret ligger för att en inkludering 

ska kunna fungera är inte tydlig hos lärarna i fokusgruppen.  

5.6 Förutsättningar för inkludering  
Åke i fokusgruppen ger uttryck för och efterfrågar mer insyn i varandras verksamheter för att 

på så sätt få kunskap om varandra och på detta sätt kunna öka möjligheterna för en inkludering: 

Ja när man inte riktigt vet om varandra, tänka på och vad dom gör, har insyn i varandras 

verksamhet och det vi gör…och så gjorde vi besök hos varandra.  

Catrin påvisar i webbenkäten vikten av att möten mellan de olika skolformerna äger rum: Det 

är så otroligt viktigt att vi träffas och får insyn i varandras verksamheter. Man lever i sin egen 

lilla värld. Vi jobbar alla på samma skola men vet ändå så lite om varandras verksamheter. 

Lärarna i fokusgruppen efterfrågar en gemensam grundsyn vilket de idag saknar på grund av 

att de bland annat inte har samma rektor. En strävan efter att alla ska åt samma håll finns hos 

alla fyra lärarna. Alla upplever strävan mot en gemensam grundsyn, bland annat genom 

likabehandlingsarbetet på skolan som något positivt. Avsaknad av tid för bland annat möten 

mellan de olika skolformerna lyfts som en avgörande faktor för att ett inkluderingsarbete inte 

redan tidigare har ägt rum. Nedan beskriver Jenny i fokusgruppen hur skolan idag har en vision 

om att alla enheter inom skolan ska samverka: De vill ju att vi ska åka åt samma håll i samma 

båt.   

Åke ger exempel på vad som idag är gemensamt för både grundskolan och grundsärskolan och 

hur avsaknaden av tid påverkar samarbetet: Det är ju likabehandlingen också det är ju samma. 

Att det finns tid också för pedagogerna att mötas och prata, det är ju också en förutsättning 

tycker jag för att det ska bli ett bra samarbete. 
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Jenny betonar att det är viljan hos lärarna som är den avgörande faktorn för att en inkludering 

ska äga rum: Man kan ju alltid säga att man vill ha resurser, klart man vill ha det men det 

viktigaste är ju att viljan finns att kunna se möjligheten, att kontakten finns… man kan ju inte 

skylla på att vi har, att inte resurserna finns… medan Catrin framhäver att det är resurser som 

leder till ifall inkludering kan utvecklas: Jag tänkte på det här med resurser måste ju finnas… 

5.7 Förutsättningar för inkludering i ämnet matematik 
När det gäller inkludering i ämnet matematik är lärarna i grundsärskolan och grundskolan 

överens om att en möjlighet till inkludering är att eleverna i de båda skolformerna tillsammans 

får resonera och förklara kring matematiska företeelser. De deltagande lärarna är också överens 

om att eleverna måste förstå ämnet matematik för att kunna förklara för och resonera med 

varandra. Anna i fokusgruppen beskriver nedan hur eleverna måste utmanas till att resonera 

matematik:…träna sig på att förklara för nån som har jättesvårt att förstå då men de får 

verkligen ge sig sjutton på för att kunna förklara då.  

Jenny i fokusgruppen beskriver hur ett samarbete mellan elever från grundsärskolan och 

grundskolan skulle kunna gå till:…en från grundskolan, en från oss, satt med, hjälpte en elev 

att räkna. Det är ju väldigt enkelt då men för att få hjälpa någon att förklara, resonera för 

eleven på den nivån vår elev är då… Catrin i webbenkäten beskriver upplevelsen av att det 

finns tillfällen där ett samarbete skulle kunna äga rum mellan de olika skolformerna: Jag tror 

det finns många tillfällen där vi kan samarbeta framförallt i de lägre årskurserna. Men för att 

detta ska kunna fungera så måste vi få tid för gemensam planering. 

Jenny beskriver i webbenkäten hur det kan finnas svårigheter att starta upp ett samarbete mellan 

grundsärskola och grundskola. Eleverna måste känna sig trygga med varandra: Exempelvis om 

elever i grundskola skulle träffa elev i särskolan för att förklara och visa matematikuppgifter 

så är det inte bara att börja med det, utan det tar tid att bygga relationer. 

Anna beskriver i webbenkäten hur samarbetet mellan grundsärskola och grundskola kan ta en 

början i en liten skala och utvecklas efterhand: Börja i det ”lilla”… Ha någon matteaktivitet 

ute i vår. Bygga upp en kontakt med en personal på särskolan och som jag skrev ovan, börja i 

det lilla. 

5.8 Sammanfattning av resultat 
Lärarna i fokusgruppen och de svar lärarna ger i webbenkäten visar att de ser möjligheter med 

att inkludera elever från grundsärskolan med grundskolans elever i matematikundervisningen. 

Lärarna ser främst möjligheter med de yngre eleverna eftersom de upplever att 
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matematikundervisningen är mer laborativ och praktisk i de yngre åldrarna. De hinder som 

lärarna upplever med att inkludera i matematikundervisningen är tiden som krävs för att 

individualisera för varje elev. Lärarna upplever matematik som ett teoretiskt ämne, främst i 

undervisningen med de äldre eleverna, vilket upplevs vara svårare att inkludera i. Synen på 

eleven hos lärarna är att alla elever gynnas av en inkludering i matematikundervisningen och 

att de elever som befinner sig i gråzonen har en stor fördel av denna inkludering. För att kunna 

inkludera i ämnet matematik så upplever lärarna att de behöver hitta matematiken i andra 

ämnen. Att låta eleverna resonera och föra resonemang i matematik är ett sätt att göra ämnet 

mindre teoretiskt. Ansvarsbiten när det gäller inkludering är inte tydlig och lärarna saknar en 

gemensam grundsyn hos ledningen på skolan vilket också är en förutsättning för att en 

inkludering ska fungera. Att eleverna ska känna sig trygga i ett inkluderingsarbete är en viktig 

komponent för att inkluderingsarbetet i matematik ska bli lyckat. 
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6 Diskussion 
I diskussionen analyserar vi resultaten och jämför med tidigare forskning. I diskussionsavsnittet 

kommer vi att fokusera på att behandla de teman som förekommit i avsnittet kring resultat i 

studien.  

Trots att det internationellt genom Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådets skriftserie 

2/2006) har beslutats vilka riktlinjer, principer, inriktningar och tillvägagångsätt som gäller vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd så nämner inte styrdokumenten för svenska 

skolan begreppet inkludering utan bara dess innebörd. I läroplanen Lgr 11 (2011) står att: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (Skolverket, 2011a 

s.7). Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja alla elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande (Skolverket, 2011a s.14). Dessa citat beskriver begreppet inkludering och dess 

innebörd. En förklaring till att lärarna upplever inkludering i matematik som något nytt och 

svårt kan vara att de inte har någon större erfarenhet av att inkludera elever från grundsärskolan 

i ämnet matematik. Det är inte förrän 1954 som lagen som gav alla barn rätt att gå i skolan kom. 

Denna lag innefattade även de barn med utvecklingsstörning vilket den tidigare lagen inte hade 

gjort. 1967 fick alla barn rätt att delta i den vanliga undervisningen i grundskolan (Brodin & 

Lindstrand, 2010).  

Det finns lärare som ser möjligheter och har en förhoppning av att i framtiden göra ämnet 

matematik mer levande i inkluderingsarbetet. 

6.1 Möjligheter 
De båda skolformerna har läroplaner i matematik som i många avseende liknar varandra men 

det är formuleringarna i syftesbeskrivningen som skiljer dem åt. Likheterna mellan läroplanerna 

i matematik är begreppen taluppfattning och tals användning, sannolikhet och statistik, 

geometri och problemlösning (Skolverket, 2011a & 2011b). Lärarna i vår studie ser möjligheter 

att inkludera elever i matematikundervisningen eftersom läroplanerna i de olika skolformerna 

inte skiljer sig speciellt mycket åt. Bland annat behövs mer forskning i ämnet matematik när 

det handlar om inkludering eftersom ämnet är så aktuellt inom till exempel kunskapsmätningar 

och fortbildning för lärare. Lärarna behöver också mer erfarenhet och ges möjlighet att 

praktisera inkludering i matematik av grundsärskolans elever i grundskolan för att inkludering 

inte ska upplevas främmande för lärarna.  
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Lärarna i studien kan se flera möjligheter kring inkludering av elever från grundsärskolan. 

Dessa möjligheter handlar till exempel om att det främst är de yngre eleverna som inkluderas 

på grund av att ämnet matematik är mer praktiskt och laborativt i de lägre åldrarna. Skolverket 

(2003) likt Ljungblad (2003) lyfter att undervisningen i matematik oftast blir teoretisk ju äldre 

eleverna blir. Malmer (2002) ser en tendens att elever upplever matematik som ett svårt och 

tråkigt ämne ju äldre de blir. Precis på samma sätt upplever lärarna i vår studie att matematik 

är lättare att inkludera med de yngre eleverna för ämnet blir mer teoretiskt ju äldre eleverna blir.  

I vår studie kan lärarna också se en långsiktig vinst i att eleverna förstår varandras olikheter och 

skapar relationer med varandra samt blir medvetna om att alla är lika mycket värda. Detta ses 

som ett led i det värdegrundsarbete som skolan står för. Göransson m.fl. (2000) betonar vikten 

av att elevernas olikheter bör ses som en tillgång och resurs i skolan vilket lärarna i studien 

också betonar då de ger uttryck för att mötet mellan eleverna i de olika skolformerna är av ett 

långsiktigt värde. För att attityder till olikheter ska ändras hos eleverna är det en förutsättning 

att alla elever undervisas tillsammans (Svenska Unescorådets Skriftserie 2/2006). Mitchell 

(2015) påvisar alla elevers rätt till undervisning och att acceptans från både lärare, elever och 

föräldrar är en förutsättning för att kunna möjliggöra för en inkludering. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet som Vygotskij (Vygotskij, 2001) förespråkar lär elever sig med 

och av varandra i gemenskap, detta är en förutsättning för inkludering. Lärarna i vår studie 

betonar även värdet av att elever får mötas i olika konstellationer för att få förståelse för 

varandras olikheter och eventuella funktionshinder. 

6.2 Hinder 
Lärarna i studien ser möjligheter med inkludering men måste ges förutsättningar till detta. Ett 

hinder som lärarna ser för att inkludering ska kunna äga rum är brist av tid. Tetler (2015) betonar 

vikten av gemensamma rutiner och regler på skolan och också större samverkan mellan skola 

och fritidshem. Gemensamma rutiner som schematekniska bekymmer och regler på skolan för 

att effektivisera verksamheten och på så sätt i slutet vinna tid och kunna tillmötesgå alla elevers 

behov är något som lärarna efterfrågar och som de anser bör kunna lösas av ledningen. Ett 

ytterligare hinder är att verksamheterna har olika rektorer vilket lärarna upplever som negativt 

eftersom helhetssynen inte blir enhetlig. 

Lärarna ser hinder med inkludering genom att ämnet matematik tidigt upplevs som ett teoretiskt 

ämne. Jakobsson och Nilsson (2011) visar på att mötet med ämnet matematik i skolan oftast 

upplevs hos eleverna som något formellt och teoretiskt redan i de lägre åldrarna. Eftersom både 
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lärarna i vår studie och Jakobsson och Nilsson (2011) kommer fram till att matematik är ett 

ämne som tidigt blir mer teoretiskt går det att fundera på vad detta kan bero på. Kanske kan det 

bero på att lärare är läromedelsstyrda och förlitar sig på att matematikbokens innehåll innefattar 

alla delar i kursplanen för matematik. Genom att följa innehållet i matematikboken kan läraren 

tro sig vara säker på att få med alla delar som matematikundervisningen ska innehålla. Läraren 

förlitar sig helt enkelt på läromedlet. 

Ett annat hinder med inkludering som lärarna påvisar är att det är svårt att tillmötesgå alla elever 

på individuell nivå. Variationen på elevernas kunskaper är stor och lärarna upplever svårigheter 

att anpassa undervisningen efter varje elevs behov då det tar mycket tid och krävs stor insyn 

kring elevers svårigheter för att hitta individanpassat material. Malmer (2002) beskriver 

lärarens uppgift där inlärningstillfällena behöver anpassas till varje elevs behov. Läraren 

behöver ta hänsyn till både elevens psykiska och sociala förutsättningar för att motivera eleven. 

Imsen (2006) beskriver Piagets lärandeteori där han menar att undervisningen måste grunda sig 

i elevens egna förutsättningar och att materialet därför noga måste anpassas till eleven. Likt 

Malmer (2002) anser Imsen (2006) att barnets drivkraft och motivation är avgörande för elevens 

lärande. Mitchell (2015) ser resursomfördelning som en lösning på hur lärarna kan tillmötesgå 

alla elever på en enskild nivå. Då resurser som redan finns inom verksamheten omfördelas sker 

oftast en positiv utveckling. Begreppet resurser diskuteras av lärarna i studien och de ser ett 

behov av att resurserna används rätt, så effektivt som möjligt. En avgörande faktor för att 

inkludering ska äga rum är att viljan finns hos lärarna. 

6.3 Syn på eleven 
Lärarnas syn på eleven när det handlar om inkludering är att en inkludering gynnar alla 

individer. Ineland (2009) beskriver hur elevens svårigheter oftast kan förklaras av miljön som 

eleven befinner sig i. Det var under 1980-talet fokus flyttades från eleven till miljön som eleven 

befann sig i. Detta ledde senare till att begreppet ”en skola för alla” växte fram (Eriksson m.fl. 

2011). 

Lärarnas syn kring eleven handlar om att eleven måste få utvecklas i sin egen takt vilket kan 

leda till bättre självkänsla. Även de så kallade gråzonseleverna, de elever som går i grundskolan 

men som knappt når upp till kunskapskraven, kan utveckla sin självkänsla på ett positivt sätt. I 

en inkluderande skola där alla elever får utvecklas i sin takt ser lärarna en vinst i att ha alla 

elever tillsammans i klassrummet för att på detta sätt låta eleverna stimuleras av varandra. 
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Lärarnas syn kring eleven handlar också om att eleverna ska få utvecklas i egen takt för att 

deras kunskapsinhämtning ska bli beständig. Vygotskij (2001) beskriver hur lärande sker i en 

social process och att eleven måste utmanas på rätt nivå, den proximala utvecklingszonen som 

innebär att eleven utmanas på den nivå som ligger strax över vad eleven klarar. Detta kan 

uppnås i det inkluderande klassrummet där eleverna får möjlighet att utmanas av varandras 

kunskapsnivåer. 

6.4 Syn på matematik 
Lärarna i studien anser att matematik är ett teoretiskt och outforskat ämne ur didaktisk 

synpunkt, vilket vi också ser då det finns väldigt lite forskning om inkludering i matematik. 

Eftersom lärarna anser att det är lättare att inkludera elever i praktiska ämnen försöker de hitta 

matematiken inom andra områden och på så sätt göra matematik laborativ och praktisk. Boaler 

(2011) ger exempel på matematiska diskussioner som en möjlighet att göra matematiken mer 

praktisk. Genom matematiska diskussioner ges eleverna möjlighet att prata igenom och 

motivera sina val av metoder. På detta sätt blir eleverna medvetna om de har förstått uppgiften 

rätt. Genom samarbete mellan eleverna utvecklas det logiska tänkandet och detta kan leda till 

att attityden till matematik förbättras. Lunde (2011) menar att lärare som använder sig av 

problemorienterad undervisning med fokus på problemlösning och laborativ undervisning når 

längre med elevernas lärande till skillnad från lärare som endast använder sig av teoretisk 

undervisning.  

6.5 Ansvaret för inkludering 
Lärarna i studien är inte eniga om hos vem ansvaret ligger för att en inkludering ska kunna 

genomföras. Åsikterna går isär hos vem ansvaret ligger för en inkludering men lärarna är 

överens om att en grundsyn kring inkludering bör finnas vilket de idag saknar. De är också 

eniga om att den gemensamma grundsynen måste komma från ledningen för att den ska bli 

tydlig och genomförbar inom alla verksamheter på skolan. Ahlberg (2010) anser som lärarna i 

vår studie att det behövs en helhetssyn och att hela verksamheten, inte bara enskilda lärare 

behöver bli delaktiga för att inkludering ska utvecklas. Persson (2013) menar att en 

förutsättning är att skolan ges möjlighet att inkludera alla elever och att hela 

utbildningssystemet vilar på principen att inkludering är det mest gynnsamma för alla elever. 

Persson och Persson (2012) framhåller att en tydlig struktur och tydliga riktlinjer är avgörande 

för ett inkluderingsarbete. Även tydliga och gemensamma förväntningar på eleverna är av stor 

vikt för att ett lyckat inkluderingsarbete kan utvecklas. Persson (2013) menar att det 

pedagogiska ledarskapet måste vara tydligt för alla och en gemensam ambition för att 



45 

 

genomföra en förändring måste finnas i alla skolans verksamheter. Mitchell (2015) betonar 

också vikten av att visionen och målet med inkluderingsarbetet måste vara lika på alla nivåer 

inom skolan för att en inkluderande skolmiljö ska tar form. En förutsättning för att skolan ska 

bli inkluderande är att tydliga mål och riktlinjer kommer från skolans ledning. I dagsläget ligger 

ansvaret när det gäller inkludering av enskilda elever på ansvarig lärare och det är upp till 

läraren att organisera undervisningen för eleven. Detta leder till att vissa lärare väljer att inte 

inkludera eftersom riktlinjerna för hur inkluderingen ska gå till inte existerar. 

6.6 Förutsättningar för inkludering 
Lärarna i studien ger uttryck för att de önskar mer insyn i varandras verksamheter för att en 

inkludering ska utvecklas. Lärarna i grundsärskolan påvisar att de inte är trygga med att 

diskutera inkludering med alla kollegor i grundskolan, utan att de väljer vilka kollegor de tar 

kontakt med för att inleda ett samarbete kring inkludering av elever. Appel och Ernestam (2017) 

menar att det är av stor vikt att lärare samarbetar, delger varandra erfarenheter och besöker 

varandras lektioner för att givande diskussioner ska uppstå kring hur bemötandet av elever i 

behov av stöd kan utvecklas. 

Lärarna påpekar vikten av att vilja inkludera och att se det som något positivt att inkludera alla 

elever i undervisningen. Persson och Persson (2012) beskriver hur alla lärarna i Essunga 

kommuns inkluderingsarbete till en början inte var positiva till projektet men så småningom 

såg vinsten med att inkludera alla elever. Lärares tidigare erfarenheter av inkluderingsarbete är 

avgörande för hur lärarnas inställning till inkludering är och hur effekten av inkluderingsarbetet 

kommer att utveckla sig (Monsen m.fl. 2013). Att finna ytterligare kunskap kring inkludering i 

ämnet matematik är av stort värde när det gäller grundsärskoleelever i grundskolan då avsaknad 

av kunskap och erfarenhet av att inkludera elever skapar en osäkerhet hos lärarna. Giangreco et 

al (1993) lyfter oerfarenhet som en bidragande orsak till att lärare i början av ett 

inkluderingsarbete ofta har en negativ inställning till att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar. 

Lärarna beskriver behovet av en gemensam grundsyn som en förutsättning för inkludering och 

Persson (2013) betonar vikten av att hela skolsystemet behöver förändras och inte bara den 

enskilda skolan för att en inkludering ska kunna äga rum. 

6.7 Förutsättningar för inkludering i matematik 
Lärarna visar på att en förutsättning för inkludering i matematik är att man börjar i en liten skala 

exempelvis genom att låta eleverna resonerar kring matematiska företeelser med varandra. 
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Återigen ser lärarna möjligheten med inkludering i matematik främst med de yngre eleverna. 

Ström och Lahtinen (2012) beskriver hur inkluderingsarbetet i Finland främst grundar sig i 

tidiga insatser för de yngre eleverna. Till en början innebar satsningen att fokus lades på läs- 

och skrivinlärning men de senaste åren har även satsningar gjorts inom 

matematikundervisningen. Syftet är att svårigheter ska identifieras i tidig ålder för att kunna 

förebyggas med rätt åtgärder. Svårigheter hos elever i den svenska skolan visar sig tydligare i 

de senare åren vilket skulle kunna undvikas om insatserna sattes in tidigare för elever i behov 

av stöd. Lärarna i vår studie lyfter fram elevernas trygghet som en avgörande förutsättning för 

inkludering i matematik. Tetler (2015) påvisar vikten av att tillhörighet, tillit och trygghet är av 

stor betydelse inte bara för eleverna utan också för personalen på skolan då inkluderande 

lärmiljöer utformas. Om lärarna ska finna trygghet i att inkludera elever från grundsärskolan i 

grundskolan måste ett tillåtande klimat finnas på skolan mellan lärarna. 

7 Avslutande reflektion 
Vårt syfte med vår studie var att få mer kunskap om grundsärskollärares och grundskollärares 

uppfattningar om inkludering i matematikundervisning. Vår förhoppning var att få svar på vilka 

möjligheter och hinder lärarna upplever vid inkludering i matematikundervisning, samt hur de 

talar med varandra om inkludering och vilka tankar som väcks när de får möjlighet att diskutera 

med varandra om inkludering i matematikundervisning. Genom vår studie har vi fått en del 

tankar från lärarna i fokusgruppen och webbenkäten om vilka möjligheter och hinder de 

upplever vid inkludering i matematik samt en uppfattning om hur de talar med varandra om 

inkludering. 

När grundsärskollärare och grundskollärare i vår fokusgrupp och efterföljande webbenkät talar 

med varandra om inkludering i matematikundervisning är det tydligt att lärarna saknar och 

efterfrågar en styrning från ledningen för hur ett inkluderingsarbete i matematik ska gå till väga. 

Persson (2013) påvisar att styrning från ledningen är en av de främsta förutsättningarna för att 

ett inkluderingsarbete ska ta form. En gemensam uppfattning om vad inkludering innebär finns 

idag inte hos lärarna i studien, vilket vi skulle kunna bidra till att skapa i vår roll som 

speciallärare. Detta skulle kunna ske i form av ytterligare en fokusgrupp där lärare från 

grundsärskolan och grundskolan får mötas och tillsammans komma fram till en gemensam 

uppfattning om vad inkludering innebär. Denna gemensamma syn efterfrågas idag av lärarna 

och de anser att den bör komma från ledningen. Finns det en gemensam grundsyn gällande 

elevers olikheter och tydliga direktiv för inkludering är det goda förutsättningar för ett lyckat 
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inkluderingsarbete. Att ha insyn i varandras verksamheter anser lärarna i vår studie är ytterligare 

en förutsättning för att inkluderingsarbetet ska upplevas positivt. 

De tankar som väcks hos grundsärskollärare och grundskollärare i fokusgruppen är att viljan 

måste finnas hos alla lärare för en lyckad inkludering. Idag upplever lärarna att inte alla kollegor 

är positiva till inkludering och lärarna väljer med omsorg vilka de väljer att samarbeta med när 

det gäller inkludering i matematikundervisningen. De lärare som medverkat i fokusgruppen och 

webbenkäten är de lärare som redan idag har ett intresse och engagemang kring inkludering och 

begreppets innebörd men engagemanget behöver spridas till fler lärare på skolan för att arbetet 

kring inkludering ska bli lyckat.  

Eftersom lärarna upplever tiden som ett hinder för inkludering i matematikundervisningen och 

prioriterar bort nya saker att sätta sig in i vilket ett inkluderingsarbete skulle innebära behöver 

inkluderingsarbetet börja i en liten skala. Detta skulle innebära att lärarna gavs möjlighet att bli 

trygga och bekväma i hur ett inkluderingsarbete kan utformas. En förutsättning för att eleverna 

ska känna sig trygga i ett inkluderingsarbete är självklart att lärarna känner sig bekväma med 

både kollegor och i situationen som helhet. 

Lärarna i studien ser många möjligheter med inkludering i matematikundervisningen. Lärarnas 

förhoppning är att både elevernas självkänsla och kunskapsnivå ökar och att grunden läggs för 

ett långsiktigt värdegrundsarbete där olikheter ses som en tillgång. Möjlighet till inkludering 

ses främst med de yngre eleverna då det där upplevs vara lättare att göra undervisningen i 

matematik mer praktisk och laborativ. Läroplanerna i de båda skolformerna är till stor del lika 

och möjligheten finns därför att inkludera eleverna från grundsärskolan till grundskolan. En 

anledning till att inkludering inte sker kan vara att lärarna arbetar vidare med det de känner sig 

bekväma med istället för att avsätta tid till att fördjupa sig i något nytt och okänt. 

Lärarna i fokusgruppen ser även hinder med inkludering i matematikundervisningen. Främst är 

det svårigheten att tillmötesgå alla elever utifrån deras enskilda behov. Det handlar också om 

praktiska hinder så som schematekniska bekymmer där de båda verksamheterna, grundsärskola 

och grundskola ska få sin planering att stämma överens med varandra. Matematik ses av lärarna 

som ett teoretiskt ämne och detta leder till svårigheter att se möjligheterna i att inkludera i 

ämnet. 

I vår profession som speciallärare i matematik ser vi behovet av att uppmärksamma elevernas 

svårigheter i god tid och dra nytta av grundsärskolans pedagogik i grundskolan. Som 
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speciallärare med inriktning utvecklingsstörning finns ett stort behov av att visa på vikten av 

allas lika värde och att vi utvecklas tillsammans i lärandet. Grundsärskolan och grundskolan 

behöver tillsammans skapa en gemensam grund för ett inkluderingsarbete där vi drar nytta av 

varandras erfarenheter och kompetenser. Lärarna i studien upplever att matematik är ett 

teoretiskt ämne som med stigande ålder blir mindre praktiskt och mer teoretiskt. För att göra 

ämnet matematik mer praktiskt och därmed mer tillgängligt för inkludering behöver vi 

tillsammans i de två skolformerna utveckla ämnet och göra det mer praktiskt och laborativt.  

7.1 Vidare forskning 
Efter denna studie skulle det vara intressant att starta ett inkluderingsarbete i matematik mellan 

de olika skolformerna på vår arbetsplats där vi tänker oss en uppstart på lågstadiet eftersom vi 

redan nu ser att förutsättningarna och möjligheterna är störst där. Om grunden till inkludering i 

matematik börjar med de yngre eleverna så är vår förhoppning att detta inkluderingsarbete 

fortlöper med stigande ålder och att det blir ett naturligt inslag i matematikundervisningen. Det 

vore också intressant att undersöka vilken syn eleverna har på inkludering i 

matematikundervisning samt vilken syn vårdnadshavare har på ett inkluderingsarbete mellan 

grundsärskola och grundskola. Förskolans betydelse för inkluderingsarbete i grundskolan är 

också av intresse för fortsatt forskning eftersom vi på detta sätt har möjlighet att lägga grunden 

för allas lika värde redan i tidig ålder.  
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Bilaga 1 

Vill du vara med och diskutera samarbetet mellan grundsärskola och grundskola? 

Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi kommer att undersöka lärares uppfattningar om 

inkludering i matematikundervisningen mellan elever i grundskola och grundsärskola. Vi söker 

lärare i grundskolan och grundsärskolan som kan tänka sig att vara med i en gruppintervju som 

leds av oss. Gruppen kommer att bestå av 4-6 stycken lärare som kommer att resonera kring ett 

antal frågor kring inkludering. Vi kommer att samla lärare för att diskutera erfarenheter och 

möjligheter/hinder vid inkludering, vår förhoppning är att det kommer att uppstå en givande 

diskussion. Vi hoppas att din erfarenhet, kunskap och utbildning i detta samtal leder till ett 

resultat för vår studie. Vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt. Vi kommer att spela in samtalet på ljudfil som kommer att 

anonymiseras vid transkribering och analys. I resultatet kommer dina åsikter behandlas 

konfidentiellt så att det inte går att knyta dig eller din arbetsplats till studien. Resultatet kommer 

enbart att används i forskningssyfte. 

Vi heter Sandra Gladh och Sofia Sandin och arbetar som grundskollärare. Parallellt med vårt 

arbete som grundskolelärare läser vi en påbyggnadsutbildning på Linköpings universitet till 

speciallärare med inriktning utvecklingsstörning respektive matematik. 

Du som tackar ja kommer att få information om plats och datum via mail.  

Svar lämnas i vårt postfack senast 17/2 av de som vill medverka. 

Hälsningar Sandra & Sofia 

Vid frågor om studien tas kontakt med oss: 

Sandra Gladh                       Sofia Sandin  

073-674 93 64                       070-212 77 78 

sandra.gladh@vimmerby.se                      sofia.sandin@vimmerby.se 

Handledare: Tove Mattsson 

Doktorand (IBL) 

mailto:sandra.gladh@vimmerby.se
mailto:sofia.sandin@vimmerby.se
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tove.mattsson@liu.se      VÄND! 

Jag samtycker till att medverka i gruppintervjun: 

Namn: 

Mailadress: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Klargöra för fokusgruppen hur begreppet inkludering definieras.  

Nilholm och Göransson (2014) professorer i specialpedagogik. 

 gemenskap på olika nivåer 

 ett enda system (alltså inte ett för vanliga elever och ett för elever i behov av stöd) 

 en demokratisk gemenskap 

 delaktighet från eleverna 

 att olikhet ses som en tillgång 

Salamancadeklarationen (2006) definierar begreppet inkludering som ett synsätt där skolan ska 

vända sig till, och möta alla elevers skiftande behov, genom att ge dem lika möjlighet till 

lärande, kultur och kommunikation som andra i samhället. 

En inledande presentationsrunda där alla deltagare får presentera sig med namn och titel. 

Intervjufrågor 

- Vad var er första tanke när ni fick missivbrevet i er hand? (öppningsfråga) 

- Inledande fråga kring tidigare erfarenhet av inkludering i matematikundervisning? 

(introduktionsfråga) 

- Hur ska vi inkludera grundsärskolans elever i grundskolan? (övergång) 

- Hur tänker ni när det handlar om att inkludera elever från grundsärskolan i 

matematikundervisningen? (övergång) 

- Vilka möjligheter ser ni med inkludering i matematikundervisning på skolan? 

(nyckelfråga) 

- Vilka hinder ser ni med inkludering i matematikundervisning på skolan?(nyckelfråga) 

- Vilka förutsättningar behövs för en inkludering i matematikundervisning på skolan? 

(nyckelfråga) 

- Vilka förutsättningar ges ni för att inkludering ska ske på skolan? (nyckelfråga) 

- Hur skulle ni kunna göra för att inkludera eleverna i matematikundervisning på 

skolan? 
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- Varför inkluderar ni inte eleverna från grundsärskolan i grundskolans 

matematikundervisning? 

Bilaga 3 

Enkätfrågor 

- Hur var det att samtala i fokusgrupp om inkludering? 

- Vad har du tagit med dig från samtalet i fokusgruppen? 

- Hur kan du arbeta vidare med inkludering? 

- Sammanfatta vilka möjligheter du ser med inkludering? 

- Sammanfatta vilka hinder du ser med inkludering? 

- Vilka tankar fick du av filmen vi såg i slutet på fokusgruppen? 
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