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Sammanfattning                                                                                             

Några av de elever vi möter i skolan har sådana svårigheter att det krävs individuella 

lösningar med olika anpassningar vad gäller elevens personliga behov, gruppsammansättning 

och pedagogik. En av de lösningar för elever som visar sig ha en intellektuell 

funktionsnedsättning (IF) är en inskrivning i särskolan. I dessa fall har föräldrarna två val att 

förhålla sig till. Det första är att eleven ska gå som integrerad elev i grundskolan. Det andra är 

att ha sin placering på grundsärskolan där personaltätheten är större och miljön anpassad till 

elevens behov på alla nivåer. Oavsett vilken skolform som väljs läser eleven efter 

grundsärskolans kursplan eftersom den är utformad för elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning. När en särskoleintegrerad elev har sin placering i grundskolan ställer 

det speciella krav på skolan och berörda lärare i bemötandet av eleven för att 

matematikundervisningen ska bli framåtsyftande och utvecklande.   

Syftet med studien är att uppmärksamma de intentioner specialläraren har för 

särskoleintegrerade elever i grundskolan. Genom empiriska studier och samtal finns möjlighet 

att lyfta fram de faktorer som specialläraren menar främjar eller hindrar deras intentioner. 

Undersökningen har en etnografiinspirerad ansats med kvalitativa undersökningsmetoder 

såsom klassrumsobservationer, samtal och semistrukturerade intervjuer. Informanterna är två 

speciallärare och två matematiklärare på två olika skolor samt en särskollärare som har ansvar 

för relationen mellan grundskolan och särskolan samt att ge stöd och råd till matematiklärarna 

och speciallärarna.  

Resultaten i studien granskas med en viss förkunskap om särskoleelever men utan någon 

hypotes vilket utmärker en etnografisk ansats. Det som framkommer i studien tolkas och 

analyseras ur ett händelselogiskt perspektiv. Studien utgår från speciallärarens intensioner 

som påverkas av interna och externa determinanter som påverkar speciallärarens handlingar i 

bemötandet av elever med en intellektuell funktionsnedsättning.  

Det som framkommer i studien är främst att specialläraren inte har den tid de skulle önska för 

att möta dessa elever i en konkret verklighet. Det framkommer även en oro för elevens 

placering i grundskolan både vad gäller aktiviteter i klassrummet och i den sociala 

interaktionen mellan eleverna då det är fria aktiviteter. Erfarenheter från de som arbetar runt 

de särskoleintegrerade eleverna är att de ofta får svårare att interagera med övriga elever ju 

högre upp i ålder eleven kommer. 

Nyckelord: särskoleintegrerade elever, intentioner, påverkansfaktorer, handlingar  
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1. Inledning och bakgrund 

Jag har tidigare arbete som lärare inom grundsärskolan årskurs 3-6. Där var miljön och 

undervisningen anpassad efter varje enskild elevs behov. Det var relativt små grupper med 6-

10 elever i varje grupp där det oftast arbetade en lärare och en elevassistent. Vid de tillfällen 

det uppkom situationer i klassrummet som krävde fler vuxna fanns det möjlighet att få utökad 

hjälp. Undervisningen bedrevs utifrån elevens kunskapsnivå med lagom utmanande uppgifter. 

I de praktiskt estetiska ämnen, så som hemkunskap, bild, slöjd och idrott, fanns möjlighet för 

de vuxna att stötta och se alla elever. När jag nu i mina studier till speciallärare i matematik 

ska skriva ett examensarbete skulle det vara intressant att undersöka vilka speciallärarens 

avsikter är och hur arbetet ser ut för att ge eleven de förutsättningar som behövs för att få en 

så bra matematikutveckling som är möjligt.                

Den svenska grundskolan ska möta varje enskild elev med hänsyn till dess olikheter. Skolan 

ska vara uppbyggt så att den ordinarie undervisningen även fungerar för barn i behov av 

särskilt stöd med anpassningar och stimulans så att barnen utvecklas så långt som möjligt 

(Svenska Unescorådet, 2006; SFS 2010:800). I praktiken kan det handla om att förebygga 

hinder och svårigheter i det direkta arbetet med eleven (Von Ahlefeld Nisser, 2009).  

Genom att skolan går mot en allt större integrering av elever med olika funktionsnedsättningar 

blir klasserna mer heterogena (Giota et al., 2013). I de fall en elev med en intellektuell 

funktionsnedsättning ska integreras i grundskolan krävs det för matematikläraren att arbeta 

utifrån två läroplaner. I de fall läraren inte har kunskap om särskolans kursplan och en 

gedigen insikt beträffande vad utvecklingsstörning innebär kan det bli svårt att planera dessa 

elevers undervisning. Det krävs ett anpassat arbetssätt som ställer krav på att speciallärare och 

skolans organisation att stötta och hjälpa läraren i planeringen och uppföljningen i det dagliga 

arbetet i matematikundervisningen och att skapa en inkluderande undervisning (Nilholm, 

2012). Det är skolans ledning som har ansvar för att uppmuntra och hjälpa personalen så att 

utbildningen blir framgångsrik (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011). 

Matematikämnet är en utmaning för alla elever och det krävs en omfattande kunskap av 

läraren i ämnet för att en matematisk utveckling hos den enskilde eleven ska bli så effektiv 

och rättvis som möjligt. Utbildningspolitiskt sett är målsättningen att alla barn oavsett 

svårigheter eller funktionsnedsättningar ska inkluderas i klassrummet och vara en naturlig del 
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i skolans verksamhet (SOU 2003:35; Engström, 2015). I en skola för alla innebär det en 

förskjutning från individen till omgivningen för att möta elever i behov av särskilt stöd (SOU 

2003:35; Svenska Unescorådet, 2006; SFS 2010:800). För att skolans arbete ska bli lyckosamt 

i mötet med elever krävs det en noggrann planering på olika nivåer. I det dagliga arbetet 

handlar det om ett direkt arbete med eleverna och/eller med ett förebyggande sätt att arbeta på 

individ- grupp- och organisationsnivå.  

Trots politikernas ambition att skapa en skola för alla förekommer det idag särskilda skolor 

för vissa elever. Om en elev avviker för mycket från det normala har vi i Sverige speciella 

skolor, en av dem är grundsärskola för utvecklingsstörda (Engström, 2015).  

Utifrån min egen erfarenhet av att ha arbetat i grundsärskolan i tio år, är det en skolform där 

det finns en förmåga och kunskap hos personalen om hur varje enskild elevs behov av stöd 

och omsorg ska bemötas. Pedagogerna har stor kunskap om och insikt i hur särskolans 

läroplan är utformad och vilka krav som kan ställas på eleven för att nå framgång i 

matematikämnet. På särskolan finns även en kompetens och förståelse för hur eleverna ska 

bemötas vad gäller krav och anpassningar på olika nivåer. 

Oavsett vilket val av placering föräldrar till elever med intellektuell funktionsnedsättning gör, 

är det skolans uppgift att vara en bra miljö för samtliga barns lärande. Vid skolmisslyckanden 

är det viktigt att problemet söks utanför eleven (Engström, 2015). Det är skolan uppgift att se 

till att de svårigheter eleven har blir analyserade på olika nivåer och i en förlängning att den 

som senare ska genomföra ett eventuellt förändringsarbete har rätt kompetens för uppgiften 

(Nilholm, 2012). Om en elev med intellektuell funktionsnedsättning och dennes föräldrar 

väljer att eleven ska gå som integrerad elev i grundskolan blir det oftast speciallärarens ansvar 

att se vilka åtgärder som är nödvändiga att genomföra för att möta eleven som faller utanför 

den naturliga variationen (Engström, 2015).  Förhoppningsvis finns det resurser i grundskolan 

som kan möta elever med intellektuell funktionsnedsättning och deras behov av stöd och 

anpassningar på ett adekvat och tillfredsställande sätt.  

I det här arbetet ska det bli intressant att undersöka hur speciallärarens intentioner ser ut för 

att svara mot dessa elevers behov av hjälp och stöd i matematikämnet och om det finns en 

kultur på skolan där alla som arbetar runt de särskoleintegrerade eleverna får insikt och är 

delaktiga i det arbetet.  Jag vill även undersöka hur olika yrkesgrupper uppfattar att stödet till 

särskoleintegrerade elever kan se ut.  
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2. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att beskriva och analysera olika faktorer som påverkar speciallärarens arbete 

och de intentioner som ligger till grund för en god och inkluderande matematikundervisning 

som avser gagna de särskoleintegrerade eleverna i grundskolans årskurs 4-6. Jag kommer 

även försöka uppmärksamma de handlingar speciallärarens intentioner utmynnar i för dessa 

elever. 

 De frågeställningar som studien omfattar är:  

 Vilka intentioner har specialläraren för att inkludera intellektuellt funktionsnedsatta 

elever i matematikundervisningen då de är placerade i en grundskoleklass? 

 Vilka är de determinanter som främjar respektive motverkar speciallärarens arbete 

med de integrerade eleverna i grundskolan?    
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3. Händelselogiskt perspektiv   

Jag har valt att anta ett händelselogiskt perspektiv eftersom jag i min studie vill fokusera på de 

intentioner specialläraren har och försöka undersöka hur dessa påverkas av inre och yttre 

faktorer som senare leder till de handlingar som blir styrande i arbetet med 

särskoleintegrerade elever i grundskolans årskurs 4-6 i matematikämnet. Jag vill belysa hur 

arbetet läggs upp på organisations-, grupp- och individnivå och hur speciallärarens intention i 

det arbetet avspeglar sig i verksamheten. I studien vill jag även åskådliggöra vilka handlingar 

som är rådande för att bemöta dessa elevers behov både vad gäller framgångsfaktorer i 

matematikämnet och i en social kontext ur en inkluderande synvinkel i 

matematikundervisningen. Min förhoppning och tro är att den här studien ska leda till en 

förståelse och insikt om vilka faktorer som styr olika tankemönster och åtgärder och att den 

gör mig mer förberedd att möta liknande situationer i min kommande yrkesroll. 

Varje dag ställs vi inför olika situationer och händelser som vi behöver hantera och bemötas 

på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. På det sätt som vi väljer att bemöta och agera mot 

våra medmänniskor i olika situationer påverkar både oss själva och alla som finns i vår 

omgivning. Halldén (2002) menar att det centrala i ett internationellt perspektiv är att 

människan har olika intentioner (avsikter) med sina handlingar. I skolans verksamhet styrs 

handlingar av de intentioner eller avsikter läraren har enligt en generell mänsklig modell med 

stegen avsikt -handling-utvärdering (Uljens, s.171, 1997). För att undervisningen ska bli 

meningsfull planeras, genomförs och utvärderas den. Kursplanernas innehåll ska kopplas ihop 

med speciallärarens och lärarens personliga syften med undervisningen. Halldén (2002) 

menar att en tydlig och klar intention hos läraren är viktig för undervisningen. Intentionerna 

kan vara kunskaper som läraren behöver utveckla, innehåll som behöver bearbetas eller vilka 

representationsformer som ska användas i klassrummet i form olika konkreta eller abstrakta 

material samt vilken metod som är lämplig (Alm et al., 2009).  

Genom ett händelselogiskt perspektiv kan vi föröka förstå och förklara mänskliga handlingar 

och studera vad som ligger till grund för dessa för att sedan undersöka de olika motiven och 

orsakerna för att i en förlängning se de handlingar det utmynnar i (Alm et al., 2009).  I det 

händelselogiska perspektivet går det att tolka och analysera det som syns genom empiriska 

observationsstudier och de svar som framkommer i informella samtal och semistrukturerade 

intervjuer med berörd personal utifrån det studien avser betrakta.                                                                         
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   INTERNA (mentala) Vad man vill, tilltro till förmåga, reell förmåga 

    

   DETERMINANTER INTENTION        HANDLING

                                                                                                                                                                                                        

   EXTERNA (diskursiva) Plikter, normer, möjligheter     

  

               Figur 1.  Handlingens determinanter (Fritt från Halldén, 2002 och Alm & Samuelsson, 2009) 

Det finns påverkansfaktorer på intentionerna och handlingarna hos specialläraren i form av 

interna och externa determinanter. De interna determinanterna är speciallärarens tankar om 

den egna förmågan och föreställningar om vad som är viktig kunskap inom ett ämne. Externa 

determinanter är den plikt specialläraren känner sig ha och de möjligheter som finns i olika 

sammanhang (Alm et al., 2009). Det kan vara i form av ekonomi, ledarskap, läroplaner och 

olika styrdokument. Tanken med att ha ett händelselogiskt perspektiv är att se hur 

determinanternas påverkar speciallärarens intentioner och handlingar för att analyseras och 

dela in dem i de som främjar och de som hindrar arbetet med särskoleintegrerade elever i 

grundskolan (Alm et al., 2009). De intentioner specialläraren har kan relateras till fyra 

centrala frågor enligt Uljens (1997). Dessa är: 

1. Undervisningens mål - Vilken kunskap ska eleven utveckla? Läraren är här tvungen att 

utifrån olika styrdokument relatera dem till sina egna syften med undervisningen så att 

kunskapen leder fram till eleven. 

2. Valet av relevant innehåll – På vilket sätt ska eleven arbeta för att utveckla en viss 

kompetens? Valt innehåll ska relateras till utbildningens syfte med hänsyn till eleverna 

kunskapsnivå och ha ett relevant innehåll.  

3. Representationsformer – Läraren avgör vilken representationsform som är den mest 

lämpliga formen utifrån ämnesområde, elevgrupp och kompetens som man vill uppnå utifrån 

de resurser som finns. 

4. Metod – Vilken metod ska användas för att eleven ska lära sig ett visst område? Det finns 

olika metoder och omfattningen är så stor att det är svårt att redovisa här. 
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4. Matematiken i skolan 

Skolans verksamhet är till för att eleverna ska inhämta kunskaper och skapa värden som 

främjar elevens lärande och utveckling och ger en livslång lust att lära (Skolverket, 2011a). 

Om läraren har en gedigen kunskap i matematikämnet och har höga förväntningar så främjas 

lärandet hos eleven (National Mathematics Advisory Panel, 2008). Oavsett styrkor och 

svagheter i matematik är det skolans uppgift att möta varje enskild individ på dess nivå och ge 

den hjälp och det stöd som behövs Den enskilt viktigaste faktorn för vilka resultat eleverna 

uppnår är läraren (SOU, 2004:97).  

Lärare som undervisar i matematik behöver ett kunnande som har ” samma mångfasetterande 

karaktär” som vi önskar att våra elever ska få (Nationellt Centrum för Matematik, s.44, 

2001). Enlig Boaler (2011) tycker eleverna mer om matematiken om läraren kopplar den till 

det verkliga livet, ger möjlighet att ställa egna frågor. Eleverna kommer då att inse att 

matematiken är levande och inte handlar om något färdigt och fast som ska memoreras. Även 

i NCM (2001) anses det att lärare som lyckas levandegöra matematiken och förmedla en 

känsla av att matematiken är formbar och har en koppling till det verkliga livet och där 

undervisningen sker på ett intressant, engagerande och effektivt sätt ger eleverna möjlighet att 

utvecklar sitt matematiska kunnande (Johansson et al. i NCM, 2001). Johansson et al. (2001) 

anser att den didaktiska kompetensen är bristfälligt hos många lärare och det finns goda skäl 

till en kompetensutvecklig i matematikdidaktik. Om en kompetensutveckling sker samtidigt 

som det finns ett aktivt stöd med mer tid och resurser från skolledning och samhälle finns 

goda förutsättningar att lyckas i matematikundervisningen (Mathematics Advisory Panel, 

2008). Ma (2010) menar också att mer tid att studera läroplaner och arbetsmaterial i 

matematik ger förutsättning för att i högre utsträckning kunna bemöta elevernas behov i 

matematik. 

4.1 Mål 

För att eleven i framtiden ska kunna fatta välgrundande beslut i vardagslivet och kunna delta i 

det ökade flödet av information behöver eleven förstå och kunna använda matematik (Lgr, 

2011a, McIntosh, 2014). För att nå de nationella målen innebär det att eleven behöver 

utveckla kompetenser där kunskaper, erfarenheter och färdigheter kan användas för att lösa en 

uppgift i en viss situation på ett så effektivt sätt som möjligt.  
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4.1.1 Kompetenser  

Här nedan ges den syn på matematiskt kompetenser eleven bör utveckla enligt Nationellt 

Centrum för Matematik (NCM, 2001) . 

 Produktivt förhållningssätt: när matematiken ses som meningsfull, användbar och 

värdefull och det finns en stark tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i 

vardagsliv, samhällsliv, kommande studier och yrkesliv. 

 Helhetsperspektiv: ha insikt om den roll, värde och egenvärde matematiken har i ett 

historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

 Begreppslig förmåga: förstå innebörden av matematiska begrepp och hur dess bildar 

ett sammanhängande nätverk. 

 Behärska procedurer: behärska procedurer och algoritmer på ett flexibelt och effektivt 

sätt. 

 Kommunikationsförmåga: kunna diskutera och argumentera i tal och skrift kring 

frågeställningar inom matematik. 

 Strategisk kompetens: kunna formulera, presentera och lösa matematiska problem. 

 Argumentationsförmåga: att tänka logiskt, reflektera och förklara och troliggöra 

matematiska påståenden.   (NCM, 2001) 

Hudson & Miller (2006) använder NTCM:s (the National Council for Teachers of 

Mathematics) följande indelning av kompetenser eleven bör utveckla:    

 Problem solving: att använda sig av sina kunskaper och tänka för att därigenom hitta 

en lösning på ett problem. 

 Reasoning and proof: att tänka analytiskt, undersöka möjligheter och förklara och 

motivera resultat. 

 Communication: att kunna läsa och lyssna på andras idéer och förklaringar i 

matematik samt kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt. 

 Connection: att kunna se hur matematiska begrepp och färdigheter är relaterade till 

varandra och hur de kan användas i verkligheten. 
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 Representation: Att använda sig av och kunna tolka symboler, bilder eller konkret 

material för att kommunicera matematiska idéer och lösa problem. 

     (Hudson et al., 2006.) 

  

I skolverkets rapport 368 (2011c) redovisas att det inte finns någon särskild undervisning för 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är då av stor betydelse att dessa elever 

uppmärksammas och får anpassade utmaningar med flexibilitet runt eleven. I rapporten visar 

det sig att de vanligaste kompetenserna särskoleintegrerade elever utvecklat är 

representations- och procedurkompetens samtidigt som sambands- och 

kommunikationskompetens förekommer mer sällan.  

4.1.2Kunskapsområden 

Hudson & Miller (2006) beskriver tre kunskapsområden inom aritmetik som är nödvändiga 

för att ha ett matematiskt kunnande. Det är konceptuell förståelse, deklarativ kunskap och 

procedurell kunskap vilket handlar om vilken strategi som ska användas för att lösa en 

uppgift. Vid god problemlösningsförmåga krävs att eleven har kunskap om och kan använda 

dessa tre kunskapsområden. För elever som visar sig ha behov av särskilt stöd i matematik 

kan det vara problem med ett eller flera av dessa områden.  

4.1.2.1Konceptuell kunskap 

Att ha konceptuell kunskap innebär att eleven förstår meningen med matematik. Begrepp så 

som tid, geometriska former, kvantitet, likheter, volym och positionssystemet är viktiga för 

eleven att ha kunskap om för att bli skicklig i matematik. I introduktionen av nya begrepp är 

det viktigt att sätta in orden i ett sammanhang för att öka elevens motivation och 

inlärningsförmågan (Hudson et al., 2006). Om eleven tidigt ges utvecklande strategier att lära 

sig begrepp finns möjligheten till att lyckas med att få ett gott flexibelt matematiskt tänkande 

generellt som leder till en god konceptuell förståelse (Ramirez at el., 2016). För att befästa 

och kunna gå vidare i sin kunskapsutveckling behöver eleven i tidig ålder träna begrepp och 

lära sig använda olika metoder (Hudson et al., 2006). När läraren ger eleven de verktyg som 

leder till att eleven känner sig trygg så kan det även i framtiden lindra elevens eventuella 

matematikängslan (Ramirez at el., 2016). I de fall eleven har goda begreppskunskaper 

kommer det även få en positiv inverkan på deklarativ- och procedurell kunskap menar 

Hudson & Miller (2006). Brister i de konceptuella processerna där mönster ska kännas igen, 

kunskap om ord eller bilder behövs eller förmågan att kunna använda sig av en kontext är 
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bristfällig ökar risken för fel i beräkningar och antaganden menar Träff och Samuelsson 

(2013).  

4.1.2.2 Deklarativ kunskap 

Deklarativ kunskap är en förmåga att automatisera beräkningar eller komma ihåg beräkningar. 

En elev med den förmågan har inga problem med att till exempel lära sig klockan, befästa 

multiplikationstabellen eller förstå olika symboler (Hudson et al., 2006). Då en automatisering 

skett kan eleven”… veta att något är fallet” (Woolfolk et al., s.272. 2015). Deklarativ 

kunskap frigör arbetsminnet så att eleven inte behöver belasta hjärnan med en process utan 

vet vad svaret är direkt och arbetsminnet kan då användas till mer komplexa matematiska 

beräkningar (Hudson et al., 2006). Deklarativ kunskap kan presenteras med ord eller symboler 

(Woolfolk et al., 2015).  

4.1.2.3 Procedurell kunskap 

För att få elever med inlärningssvårigheter att lyckas i matematiken är det grundläggande med 

tillvägagångssättet av instruktioner (Hudson et al., 2006). Procedurell kunskap handlar om att 

veta hur man ska hantera ett matematiskt problem inledningsvis gå vidare med problemet och 

avslutningsvis genom steg för steg ha en strategi mot målet (Hudson et al., 2006). För att få 

flyt i räknandet behövs kunskap om regler och procedurer och i vilken ordning de olika stegen 

ska utföras (Hudson et al., 2006). Om det finns problem i arbetsminnet hos eleven blir det 

svårt att förstå innebörden i benämnda uppgifter (Woolfolk et al., 2015). Det kan leda till att 

eleven tappar kontrollen över uppgiften och har svårt att veta i vilket steg de är. Det alternativ 

som finns kvar för eleven är då att börja gissa.  

4.1.3 Förmågor  

För att skapa goda lärmiljöer måste undervisningen anpassas i förhållande till elevens behov, 

erfarenheter och intressen. Enligt skolinspektionen (2010) bör fokus ligga på en successiv 

kunskapsutveckling som ger eleverna möjlighet att pröva kunskaper, erfarenheter och 

förhållningssätt i olika situationer. I Lgr 11 uttrycks de fem förmågor eleverna ska utveckla i 

ämnet matematik. Dessa är kommunikations-, metod-, begrepps-, resonemangs- och 

problemlösningsförmåga.   

4.1.3.1 Kommunikationsförmåga 

Kommunikation innebär att eleven ska kunna meddela sina matematiska tankar muntligt och 

skriftligt genom bland annat ord, grafer. symboler, bilder och tabeller. Vid en redovisning ska 

tankar och budskap komma fram på ett tydligt sätt till mottagaren. 
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4.1.3.2 Metod 

Eleven ska kunna välja och använda metoder som passar för att lösa uppgiften. I matematiken 

finns det ofta olika sätt att lösa en uppgift på och genom att ha god matematisk förmåga 

bedömer eleven vilken metod är mest lämpad för uppgiften.  

4.1.3.3 Begreppsförmåga 

Eleven ska förstå och kunna använda olika begrepp samt kunna analysera och se samband. 

4.1.3.4 Resonemangsförmåga 

Eleven ska kunna argumentera logiskt och motivera sina val genom ett matematiskt 

resonemang.  

4.1.3.5 Problemlösningsförmåga 

Inom detta område möter eleven olika problem som ska lösas. Här är det viktigt att eleven kan 

identifiera ett problem och se olika lösningsalternativ för att komma fram till en lämplig 

metod. Det krävs ett antal kognitiva färdigheter så som att identifiera problemet, se olika 

lösningsalternativ, genomföra uppgiften och eventuellt korrigera fel och slutligen utvärdera 

resultatet samt lagra det i minnet. 

För att utveckla de matematiska förmågorna bör klassrumsarbetet ge förutsättning till eleven 

för det. Engvall (2013) pekar i sin studie på att många elever får en begränsad möjlighet att 

utveckla alla förmågor förutom metod- och beräkningsförmåga. Här nedan presenteras de 

olika förutsättningar för eleven i olika klassrum. Tabellen visar hur förmågorna som beskrivs i 

Lgr 11 tränas i klassrum med olika inriktningar. 

Matematik-
klassrum 

Metod- och 
beräknings-
förmåga 

Tilltro och 
intresse 

Begrepps
-förmåga 

Kommunikations-
förmåga 

Resonemangs-
förmåga 

Det procedurinrik-
tade  

x x    
Det procedur och 
begreppsinrik-tade 

x x x   
Det procedur och 
kommunikationsin-
riktade 

x x - x  

Det begrepps och 
argumentations- 
inriktande 

x x x x x 

( Fritt efter Engvall, 2013) 

 



11 
 

4.2 Förmågor i grundskolan och särskolan    

Grundskolan och särskolan har olika kursplaner och i ämnet matematik är det vid en analys 

stora skillnader mellan vilka förmågor som betonas.  För att tillgodose elevens medvetenhet 

om den egna kunskapsprocess och veta vad eleven behöver utveckla mer är det viktigt att 

läraren har kunskap om olika kursplaner och betygskriterier (Giota, 2006). I särskolans 

kursplan (Skolverket, 2011b) framhålls vikten av en vardaglig användning av matematik 

medan kursplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) lägger fokus på matematiska 

samband, sammanhang och relevans. I särskolans kursplan används begrepp så som 

”medverkar till” eller ”bidrar till” medan det i grundskolans läroplan beskrivs att eleven ska 

kunna och ha grundläggande kunskaper inom ett område. Här nedanför ges en 

sammanfattning på de förmågor som ska utvecklas i grundskolan respektive särskolan. 

 

Grundskolans kursplan i matematik 

(Skolverket 2011a) 

Grundsärskolans kursplan i matematik 

(Skolverket, 2011b) 

 

Undervisningen ska bidra till att eleven kan 

formulera och lösa problem med hjälp av 

matematik samt värdera olika strategier. 

 

 

Eleven ska bidra till att lösa matematiska 

problem 

 

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med matematiska begrepp och 

metoder och hur de kan användas. 

 

 

 

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att 

lära sig använda lämpliga matematiska metoder 

för göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

 

 

Eleven ska använda matematiska metoder för att 

göra beräkningar och rutinuppgifter 

 

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar 

förmåga i att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. 

 

 

Använda ämnesspecifika ord, symboler och 

begrepp 

 

Eleven ska ges förutsättningar att föra och följa 

matematiska resonemang. 

 

 

Reflektera över rimlighet i situationer med 

matematisk anknytning. 
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4.3 Innehåll  

I årskurs 4-6 ska eleven utveckla sin förmåga och kunna behärska områdena taluppfattning 

och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar 

samt problemlösningsförmåga. Här nedanför presenteras det centrala innehållet för 

grundskolan och grundsärskolan. 

Centralt innehåll Grundskolan  Grundsärskolan 

Taluppfattning 

och tals 

användning 

 Rationella tal och deras 

egenskaper  

 Positionssystemet för tal i 

decimalform 

 Det binära talsystemet och 

talsystem i andra kulturer 

historiskt 

 Tal i bråk, procent och 

decimalform. 

 Metoder för beräkning med 

naturliga tal, tal i decimalform, 

överslagsberäkning 

huvudräkning och beräkningar 

med digitala verktyg. 

 Rimlighetsbedömning och 

uppskattning och beräkning i 

vardagliga situationer. 

 Naturliga tal mellan 1-1000 Kunna 

storleksordna, jämföra och dela upp 

samt kunna ange antal och ordning. 

 Uttrycka naturliga tal i ord och bild. 

 De fyra räknesätten 

 Centrala metoder för addition och 

subtraktion vid huvudräkning och 

beräkning skriftligt och vid 

användning av digitala verktyg. 

 Tal i bråkform.  

 Rimlighetsbedömning i vardagliga 

situationer.                    

 

Algebra 

 

 Obekanta tal och deras 

egenskaper samt när de ersatts 

av en symbol 

 Enkla algebraiska uttryck och 

ekvationer. 

 Metoder för enkel 

ekvationslösning. 

 Hur olika mönster i talföljder 

och geometriska mönster kan 

konstrueras, beskrivas och 

uttryckas. 

 Likhetstecknets innebörd. 

 Hur enkla mönster och talföljder och 

enkla geometriska mönster kan 

konstrueras. 

 Hur entydiga, stegvisa instruktioner 

kan konstrueras, beskrivas och följas 

som grund vid programmering. 

Symbolers användning vid stegvisa 

instruktioner.  
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Centralt innehåll Grundskolan  Grundsärskolan 

Geometri 

 Geometriska objekt så som 

polygoner, cirklar, klot, koner, 

cylindrar, pyramider och 

rätblock. 

 Konstruktion av geometriska 

objekt. 

 Symmetri i vardagen. 

 Metoder att räkna omkrets och 

area hos olika tvådimensionella 

geometriska figurer. 

 Jämförelse, uppskattning och 

mätning av längd, area, volym, 

massa, tid, och vinklar med 

vardagliga måttenheter. 

 Kunna använda lägesord och 

beskriva placering i rummet till 

exempel över, under framför och 

bakom. 

 Geometriska objekten cirkel, kvadrat, 

rektangel och triangel. Hur de 

benämns och ser ut. 

 Geometriska begrepp till exempel 

bredd, längd och höjd. 

 Mätning av längd, volym och massa 

samt vanliga måttenheter. 

 Geometriska mönster. 

Samband och 

förändringar 

(grundskolan) 

--------------------- 

Tid och pengar 

(grundsärskolan) 

 Proportionalitet och procent 

samt deras samband. 

 Grafer för att uttrycka olika 

typer av proportionalitet. 

 Koordinatsystem och strategier 

för gradering av koordinataxlar. 

 Enheter och uttryck för tid. 

 Mäta och uttrycka tid 

 Sedlars och mynts namn och värde i 

förhållande till varandra 

 Digitala betalningssätt. 

Problemlösning 

 Strategier för matematisk 

problemlösning i vardagliga 

situationer. 

 Matematiska formuleringar av 

frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer. 

 Strategier för problemlösning i 

vardagliga situationer. 
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4.4 Representationer 

Målet i matematikundervisningen är att eleven ska kunna använda abstrakta strukturer och 

representationsformer. Genom att ge eleven olika sätt att nå fram till matematisk förståelse 

och visa på olika sätt utvecklar eleven flexibilitet och förståelse om olika strukturer. I en 

rapport från skolverket (2011c) visar det sig att en satsning på lärare som fördjupar sina 

didaktiska ämneskunskaper i en förlängning leder till en bättre och mer varierad undervisning. 

Rapporten pekar på vilken betydelse materialet och laborationerna har för elevernas lärande. 

För att se vilka förkunskaper eleverna har kartlades elevernas förkunskaper. Därefter blev 

lärarnas mål att individualisera och göra undervisningen mer flexibel och eleverna gavs 

möjlighet till egna idéer och tankar. Genom en så pass varierande arbetsmetod kunde lärarna 

få möjlighet att belysa innehållet på olika sätt. Eleverna fick även möjlighet att aktivt visa vad 

de lärt sig och träna på att passivt lyssna på sina kamrater (Skolverket, 2011c). Förutom de 

”traditionella” representationsformerna har vi i dagens samhälle den digitala tekniken och 

andra digitala medier som en representationsform som inte bör förbises (Nämnaren nr.3, 

2011).  

I den process det innebär att nå det abstrakta kan vi i dagligt tal beskriva ett arbetssätt som att 

” vi arbetar med konkret material”, ” vi arbetar laborativt”, ”vi talar matematik” eller ” vi ger 

symboler en mening”. De representationer som kan användas i klassrummet är: 

- bilder – bilder med antal och siffror som ska paras ihop, göra tabeller i olika 

matriser mm. 

- laborativt material - kan vara centikuber, tärningar, bråktårtor mm. 

- vardagsnära händelser – skolgården eller klassrummet vid areaberäkning, 

uppskattning och mätning av korridor, hur lång tid det tar att åka med bil 1 mil 

mm.   

- skrivna symboler – de fyra räknesättens tecken, större än, mindre än mm. 

- det talde språket – genom samtal komma fram till huvudräkningsstrategier, 

grupparbeten, muntliga redovisningar, EPA där eleven arbetar enskilt sedan i 

par och till sist i grupp för att komma fram till en lösning.  

När ett problem dyker upp och representeras på fel sätt av eleven behöver läraren ha som mål 

att hitta strategier som hjälper eleven med andra representationsformer så att målet med en 

korrekt lösning uppfylls (Hudson et al., 2006). 
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4.5 Kunskapsmål och betyg    

I skollagen står att elever som inte bedöms nå grundskolans kunskapsmål för att de har en 

utvecklingsstörning har rätt att gå i grundsärskolan (SFS 2012:800, kap 7, § 5). Ska skolan 

betraktas som likvärdig för alla elever är det rektor som har den centrala rollen när det handlar 

om att organisera det särskilda stödet (Wernholm et al., 2013) 

Om en elev i grundsärskolan eller dess vårdnadshavare begär ett betyg ska det sättas efter 

grundsärskolans läroplan. Betyg fås från och med årskurs 6 och har beteckningarna A, B, C, 

D eller lägsta betyg E. Grundsärskoleelever som inte når upp till betyget E i ett ämne får inget 

betyg alls eller så bedöms eleven efter träningsskolans mål i det aktuella ämnet (SFS, 

2010:800 kap.11, 19§ och 20§). 
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5. Inkludering och integrering 

Begreppet inclusion började ta sin form i de anglosaxiska länderna på 1980-talet och var en 

följd av ett missnöje hos forskare och praktiker som arbetade med integrering av elever i 

svårigheter vid reguljära skolor. Man hade sett att dessa elever skulle anpassas till hur skolan 

var utformad och ville istället se en förändring där skolan var utformad för att möta alla elever 

oavsett behov (Nilholm et al., 2013).   

 Om en elev som är inskriven i särskolan och har sin fysiska placering i en grundskolklass är 

eleven integrerad (Skolverket, 2015). Om integreringen ska bli lyckad måste skolan ge 

anpassningar och anpassningar med hänsyn till den integrerade elevens behov. För att få en 

mer omfattande syn på en integrering som fungerar där skolsystemet ansvarar för 

undervisningen och där alla elevers olikheter är en tillgång växer begreppet inkludering fram.  

I Salamancadeklarationen (1994) beskrivs hur en inkluderande skola ska vara en skola för alla 

barn med rätt till god kvalité på utbildningen. Målet är att så långt som möjligt göra skolan till 

en tillgänglig för alla. I de fall det inte är möjligt beskrivs att det ska finnas bra lösningar för 

alla elevers skolgång (Salamancadeklarationen, 1994).      

5:1 Intellektuell funktionsnedsättning 

Skollagen (SFS 2010:800) använder termen utvecklingsstörning för elever med kognitiv 

nedsatt funktion. I den här studien används istället intellektuell funktionsnedsättning (IF) som 

begrepp.  

Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav. 

Om en elev trots att den fått särskilt stöd i undervisningen bedöms att inte uppnå 

kunskapskraven finns det indikationer på att det beror på en intellektuell funktionsnedsättning 

och då är det viktigt att överväga om eleven har rätt till en annan skolform (Skolverket, 2014). 

Om föräldrarna är positiva och ger sitt samtycke till att en utredning genomför består den av 

fyra olika bedömningar: 

1) Pedagogisk utredning: Innebär att man kartlägger elevens förmågor, färdigheter, 

styrkor och svårigheter. Det är ofta specialpedagogens kompetens kommer in. Stöd 

kan dock behövas annan expertis som finns utanför skolan. I utredningen behöver 

även lärmiljön som eleven befinner sig kartläggas. Elevens egna erfarenheter och 
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upplevelser bör också beaktas. De extra anpassningar som redan genomförts 

utvärderas och resultatet av dessa tas också med i utredningen (SPSM, 2016). 

2) Psykologisk utredning – Det kan handla om att barnet har. 

 

* Generella svårigheter och det finns misstanke om svag begåvning eller 

misstanke om lindrig utvecklingsstörning. 

 

* Specifika svårigheter att lära sig skriva, läsa och räkna. 

 

* svårt att koncentrera sig och upprätthålla uppmärksamheten samt strukturera 

och planera sitt arbete. 

 

* Svårt i klassrumssituationen med turordning och är utåtagerande. 

 

* Har svårt med att integrera socialt med de andra eleverna. 

 

* Svårt med schemabrytande aktiviteter och blir orolig vi rutinavbrott. 

 

*Har hög frånvaro och visar tecken på depression, ångest, ängslan, självskade- 

eller riskbeteende.   

(Socialstyrelsen, 2013.) 

   

3) Medicinsk utredning – Utredningen ska bland annat innehålla en anamnes det vill 

säga en sammanställning av medicinsk information av betydelse för elevens 

utveckling. Den kan omfatta tre generationer tillbaka i tiden och ska belysa släktskap 

mellan föräldrar, uppgifter om förekomst av kramper och andra symtom under tidiga 

barndomen. En genomgång av viktiga milstolpar i barnets utveckling ska finnas med 

så som fin- och grovmotorisk utveckling, tal- och språkutveckling och social 

utveckling. Det är även viktigt att se om det finns en regression av tidigare uppnådda 

färdigheter.       

           (Arbetsgruppen för utvecklingsstörning - Svensk neuropediatrisk förening. 2015) 

4) Social utredning – Här sker oftast arbetet i en dialog mellan skolan och 

vårdnadshavare.  

 

Att vårdnadshavaren sagt ja till en utredning och där utredningen visar att barnet har en 

intellektuell funktionsnedsättning betyder inte att föräldrarna sagt ja till att förflytta barnet 

fysiskt till särskolan.  
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För elever med IF behöver undervisningssituationen grundas på elevens enskilda behov. De 

komponenter som ska ta hänsyn till kan vara: 

 struktur av miljö, tid och aktiviteter 

 elevens styrkor, till exempel det visuella 

 elevens självinitierande kommunikation, samt 

 elevens specialintressen. 

(Skolverket, s.12, 2014). 

  

5:2 Inkludering 

Här nedanför beskriver Nilholm & Göransson (2013)  tre olika modeller för inkludering.  

1. Den gemensamorienterade inkluderingen. Där utgår skolan från att eleven är en del av 

gemenskapen i klassrummet och delaktig i det som sker. Eleven ska känna delaktighet i 

lärandet och ha rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån dess förutsättningar. 

2. I den individorienterade modellen satsar skolan på att eleven ska må bra och trivas i 

klassen. Eleven får en egen planering för att nå målen i de olika ämnena. Fokus läggs på 

elevens kunskapsinhämtande. 

3. Placeringsorienterade modellen innebär att det är själva platsen för undervisningen som är 

central. Det tas inte någon särskild hänsyn till om eleven är socialt och pedagogiskt 

inkluderad. 

 

5:3 Delaktighet  

Persson & Persson (2017) pekar på att begreppet inkludering varken förekommer i skolans 

styrdokument eller i den politiska utbildningsdebatten. Orsaken kan vara att det ofta 

formulerats en felaktig bild av inkludering där det endast handlar om en individplacering där 

eleverna befinner sig i samma miljö (Persson et al., 2017).  

 

”Inkludering är alltså inte i första hand en fråga om fysisk placering, 

  utan ytterst om våra intentioner om ett bättre samhälle.”   

     (Persson et al., s.19, 2012).  
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Det som kännetecknar en inkluderande skola är att eleverna ges möjlighet att ta del av den 

helhet den befinner sig i och känna delaktighet i verksamheten utifrån sina förutsättningar. 

Enligt läroplanens kapitel 1ska skolan roll vara att främja förståelsen för andra människor och 

träna förmågan till inlevelse (LGR 11). Elevernas olikheter ska accepteras och respekteras och 

inkluderingen ska vara vägen till att eleven känner gemenskap och delaktighet med andra 

elever (Persson, 2013). Enligt Obiaktor (2012) är en fungerande inkluderande skolmiljö en 

bra grogrund mot diskriminerande attityder i framtiden. Pedagoger i grundskolan behöver 

erfarenhet för att förhindra fördomar i den sociala miljön och kunna åtgärda den sociala 

interaktionen mellan elever så att den integrerade undervisningen innefattas av respekt för alla 

elever (Estádo Moreiria et al., 2014). Klassrumsmiljön bör vara en strukturerad miljö där 

många moment känns igen av eleven då utvecklas förutsättningarna för en god utbildning 

(Engström, 2013). Den gemensamhetsorienterande inkluderingen är den som ger störst positiv 

effekt hos de särskoleintegrerade eleverna där inkluderingen bygger på delaktighet i en social 

och pedagogisk gemenskap som även leder till goda kunskapsresultat (Nilholm et al., 2013). 

William (2013) menar att i framtiden kommer den forskningsbaserade praxisen i arbetet med 

elever med funktionsnedsättning att vara så övertygande att alla lärare kommer att känna sig 

tvungna att genomför den. 

En inkluderande undervisning i matematik handlar om att hitta ett arbetssätt där det sker 

anpassningar och skapas tillgänglighet så att eleven ser och kan utveckla förmågor och 

kunskap och oavsett kunskapsnivå upplever matematiken som intressant och meningsfull 

(Skolverket, 2011 & Engström, 2015). Samarbetet mellan olika parter i skolan har stor 

betydelse för en lyckad integrering. Ett anpassat arbetssättet ställer krav på att speciallärare, 

matematiklärare, specialpedagog och assistenter samarbetar med planeringen och 

uppföljningen i det dagliga arbetet (Nilholm, 2012).  

Med en inkluderande intention i skolan ska även elever i olika svårigheter huvudsakligen ges 

undervisning inom klassens ram vilket mötts med kritik från olika håll (Persson et al., 2017). 

Då prestationskraven i skolan har ökat finns det en önskan om att undervisning för elever i 

behov av stöd sker i särskilda undervisningsgrupper då dessa elever anses hindra 

verksamheten (Persson et al., 2017). I det övergripande uppdraget för skolan ingår det att ge 

eleverna demokratiska erfarenheter och förbereda dem på att bli samhällsmedborgare och att i 

ett smalare uppdrag om att tillgodose elevens kunskapsutveckling (Nilholm et al., 2013). Det 

ställer höga krav på skolan att möta dessa elevers behov där skolans värdegrund ska vilar på 

allas lika värde oavsett olikheter.  
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5.4 Krav på inkludering 

I Salamancadeklarationen (1994) framkommer att det är eftersträvansvärt att elever inkluderas 

men det är ingen absolut regel. 

”Assignment of children to special schools – or special classes or sections                                 

within a school on a permanent basis – should be exception, to be recommended                      

only in those infrequent cases where it is clearly demonstrated that education                                   

in regular classrooms is incapable of meeting a child´s educational or social needs                         

or when it is required for the welfare of the child or that of other children.”  

   (Salamancadeklarationen, s.12 1994). 
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6. Metod 

Mitt mål med studien är att få en djupare förståelse för och att se detaljer i de intentioner 

specialläraren har samt hur de inre och yttre determinanterna påverkar olika handlingar i 

arbetet med inkludering av de grundsärskoleintegrerade eleverna. Nedan kommer en 

redovisning av studiens metodansats, genomförande och bearbetning och en presentation av 

de forskningsetiska principerna. Avslutningsvis görs en metoddiskussion vad olika val 

inneburit för studien. 

6.1 Metodansats 

Etnografiska studier har inte som mål att vara generaliserbara utan vill utgå från den 

empiriska verkligheten för att undersöka ett speciellt område eller problem (Hammar Chiriac 

et al., 2013).  Det kan enkelt beskrivas att en etnografisk ansats utgångspunkten existerar i en 

empirisk verklighet där ”kärnan är deltagande observationer”, samtal och intervjuer 

(Elvstrand et al., s. 178, 2012). Etnografin vill som vetenskap beskriva en verklighet där 

forskaren försöker förstå och beskriva en kultur utifrån informanternas perspektiv. Denna 

forskningsansats ger möjlighet till att förstå och förklara miljö, människor och handlingar som 

process och struktur (Stukát, 2011). Studiens undersökning kan ses som ett nära och flexibelt 

förhållningssätt till informanten där närvaro i empirin är nödvändig (Hammar Chiriac et al., 

2013). Med den information som framkommer leds forskare vidare till andra 

undersökningsområden som i sin tur ställer nya frågor. I etnografiska studier kan 

datainsamlingen bestå av djupintervjuer, informella intervjuer (fältintervjuer), direkta 

observationer och artefakter och olika dokument som har relevans för studien (Hammar 

Chirac et al., 2018). 

”Den etnografiska ansatsen är just en ansats snarare än en metod, eftersom 

den mer handlar om ett förhållningssätt mer än ett metodologiskt 

tillvägagångssätt.”                    (Hammar Chiriac, s.162, 2018).   

När studierna görs empiriskt i den miljö som ska studeras kallas det fältstudier. Forskaren har 

med sin fysiska närvaro i den kontext som ska beskrivas möjlighet att försöka förstå och 

beskriva den sociala verkligheten ur ett skapande och konstruerande perspektiv (Bryman, 

2018)  

Vid en etnografisk ansats är forskaren fri från teorier, olika hypoteser och perspektiv. För att 

göra ett bra arbete krävs noggranna förberedelser inför studien (Hammar Chiriac et al., 2018). 
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Observationsstudierna är teorigrundande och har låg grad av struktur. Forskaren deltar i 

empirin, lyssnar, frågar och observerar vilket är en och deltagande observationsroll. Målet är 

att generera ny kunskap om kända och/eller lyfta fram nya aspekter ur verkligheten (Hammar 

Chiriac et al., 2018).  

Analysen sker huvudsakligen under arbetets gång genom fältanteckningar och inspelningar av 

semistrukturerade intervjuer som kontinuerligt analyseras och avslutas eller genererar nya 

frågor. Arbetet avslutas med en fördjupning av analysen (Hammar Chiriac et al., 2013). 

6.2 Urval och genomförande 

För att få underlag för min undersökning var det givet att ta kontakt med de skolor som hade 

särskoleintegrerade elever i matematik i årskurs 4-6. Det var fyra skolor i kommunen. Jag 

ringde till varje skola och skickade sedan missivbrev (bilaga 1). Vid förfrågan om de ville 

delta i min studie sa två av skolorna ja. En av skolorna sade ifrån på grund av för hög 

arbetsbelastning och den fjärde skolan svarade inte på frågan förrän lång tid efter. Min tanke 

var att få en så omfattande bild som möjligt av det jag ville undersöka så jag tog kontakt med 

grundsärskolan och samtalade med en den lärare som har ansvaret för de integrerade eleverna.  

I en studie med etnografisk ansats krävs att forskaren kan och har läst in sig på det som ska 

studeras. Genom teoretiska studier på speciallärarprogrammet och mitt arbete på 

grundsärskola under tio år finns både en teoretisk grund och verklighetsanknuten kunskap om 

ämnet.  

6.2.1 Informanten 

För att få svar på hur speciallärarens intentioner ser ut och på vilket sätt de yttre ramarna 

påverkar verksamheten är det möjligt att få kunskap om skolans verksamhet. Genom fler 

möten med informanten framträder en tydlig bild av speciallärarens arbete i den vardagliga 

miljön. Vid de olika observationerna skrivs noggranna anteckningar och vid samtal och 

intervjuer sker ljudupptagningar. Det kommande steget blir att sammanställa olika data som 

framkommit och som utgör undersökningens resultatet (Bryman, 2018) 

6.3 Analys                                                                                                     

Etnografiska studier handlar det om att kunna förklara och beskriver en kultur utifrån den 

undersökta personens perspektiv och genom det få information som kan leda till vidare 

undersökningsområden. Det är en induktiv ansats som valts där data kan samlas utan en 

förutbestämd teori och där forskaren är öppen för idéer och tankar och där frihet finns att gå 
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direkt ut på forskningsfältet och samla in data (Bryman, 2018; Braun et al., 2006). I den 

kvalitativa forskningen där teorier skapas utifrån en social verklighet finns det en skapande 

och konstruerande förmåga (Bryman, 2018). I min undersökning har jag använt mig av 

kvalitativa undersökningsmetoder så som deltagarobservationer, semistrukturerade intervjuer 

och ostrukturerade samtal. Braun & Clarke (2006) menar att en analys kan göras i sex steg 

vilkets gjorts i studien.  

1. Lär känna din data - Genom att göra noggranna anteckningar i observationer och när 

tillfälle ges skriva minnesanteckningar samt göra inspelningar när det är möjligt finns 

möjlighet till att hitta tankemönster och fakta som återkommer.   

2. Hitta normsystem – Vilka normer är rådande i den empiri som studien utförs i och kan 

finnas i de olika dokumentationsformerna. 

3. Sök efter teman – Försöka se vilka teman som är angelägna för informanten och skilja 

ut dem. 

4. Granska teman – Se på de olika teman som identifierades i steg 3 modifiera och 

utveckla dem. 

5. Definiera teman – Försök att visa vad olika temana säger, om det är ett subtema hur 

hänger det ihop med huvudtemat och hur relaterar temana till varandra. 

6. Skrivbord – Skriva rapport eller uppsats. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav för att skydda individen vid forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 Informationskravet innebär att informera uppgiftslämnaren om syftet med 

studien. I den här studien handlade det om att jag meddelade informanterna 

med ett missivbrev (bilaga1 & 2). Innan missivbreven skickades ut 

informerades rektorerna via telefonsamtal om studien och lämnade sitt 

samtycke. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas 

när som helst.  
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 Samtyckeskravet innebär att daltagandet i studien är frivilligt. I den här studien 

framkom det att en av skolorna inte ville delta. 

 Konfidentialitetskravet innebär att som forskare ser till att förvara 

informationen och anteckningarna från studien oåtkomligt för obehöriga. I den 

här studien finns det ljudupptagningar som endast jag har tillgång till och 

anteckningar som förvaras på ett säkert sätt. Efter avslutad studie förstörs allt 

material.   

 Nyttjandekravet innebär att det material som framkommit under studiens gång 

inte får lånas ut eller användas för andra syften än de överenskomna. 

    (Vetenskapsrådet, 2002) 
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7. Resultat av studien 

För att få en så omfattande uppfattning av de alternativ de särskoleintegrerade eleverna har 

gavs en lärare på grundsärskolan möjlighet att beskriva de intentioner som finns för dessa 

elever och deras undervisning. Mitt syfte är att ge grundsärskoleläraren möjlighet att delge 

sina reflektioner och tankar omkring integrering i grundskolan kontra en placering i 

grundsärskolan.  

Varje termin tar särskolläraren kontakt med de skolor som har särskoleintegrerade elever för 

att ha uppföljningsmöte vad beträffar elevens skolgång. I samtalet vill läraren att först och 

främst elevens mentor ska delta ibland finns även annan personal, föräldrar eller eleven själv 

med. Samtalet börjar med att man tar upp dagsläget för eleven och hur den fortsatta 

skolgången ska se ut. Det kan handla om schemaupplägg för eleven, vad som fungerar bra och 

mindre bra. Finns det oklarheter på något plan är särskoleläraren behjälp med att se på 

situationen och ge förslag på ändringar sedan är det upp till den enskilda skolan att avgöra vad 

som sedan bör göras. Syftet för särskollärarens arbete är att finnas till hands, svara på frågor 

och göra eventuella besök eller ha spontana möten vid frågeställningar. Särskollärarens 

beskriver att de intentioner hen har är att vara ett stöd i arbetet med de särskoleintegrerade 

eleverna i grundskolan i så hög grad som möjligt. Trots det påverkas möten och kontakter av 

olika determinanter som främjar eller hindrar hans intentioner.   

I det först delen av studien redovisar jag vad som framkom under samtalet med särskolläraren. 

I det andra avsnittet redovisar jag hur olika påverkansfaktorer som ligger till grund för 

speciallärarens handlingar.   

7.1 Stöd från särskolan  

Särskoleläraren har möjlighet att när som helst komma ut och hjälpa till på skolorna, det kan 

vara att träffa och diskutera hur målen ska nås och/eller hur ett bra förhållningssätt för eleven 

ska se ut för eleven.  

Jag saknar lite action från skolorna oftast är det jag som tar kontakt och 

frågar. Problem som kunskapsnivå och vilka krav som kan ställas på eleven 

är ofta förekommande trots det hör inte lärarna av sig. Anledningen till att 

kontakt inte tas kan vara att mentorn ofta har 25-28 elever och vet att jag 

kommer ut vid terminsmötena. 
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Det händer att mentorerna tar kontakt med särskoleläraren mellan terminsmötena men det är 

väldigt sällan. Särskolläraren menar att det vore bra om flera kontakter togs under terminen 

till exempel vid utvecklingssamtal där särskolläraren skulle kunna vara ett stöd i att förklara 

särskolans läroplan eller vid tveksamheter i det dagliga arbetet menar särskoleläraren.  

I samtalen särskolläraren har med mentorerna hamnar diskussionen ofta om betyg från sexan 

och uppåt. Grundsärskoleeleven kan endast få det lägsta betyget är E om detta inte skulle 

uppnås bedöms eleven mot träningsskolans ämnesområden enligt särskolläraren. Inom 

Grundsärskolan arbetar lärarna i stort sätt endast med formativa betyg och bedömningar 

medan grundskolan i huvudsak använder sig av summativa betyg och bedömningar. 

7.1.2Kursplan 

En påverkansfaktor för särskolläraren är att kunskapen om särskolans kursplan är bristfällig. 

Ansvaret att läsa och förstå särskolans läroplan ligger hos elevens mentor och de olika 

ämneslärarna. De behöver vara väl insatta i styrdokument och kursplaner för att veta hur de 

särskoleintegrerade eleverna ska bedömas men även ha en genuin kunskap hur 

funktionsnedsättningen påverkar elevens kunskapsinhämtande. I de fall grundskolans lärare 

eller specialläraren känner att de har kunskapsbrister för att klara av och veta vilket 

förhållningssätt eller hur kraven kan se ut för den särskoleintegrerade eleven måste mentorn 

tala om det för särskolläraren och be om hjälp. Ett skäl till att det är svårt för skolans olika 

lärare att vara väl insatt i särskolans kursplan kan bero på att det i klassen finns 25 elever som 

utgår från grundskolans läroplan och en elev som läser inom särskolans läroplan och på grund 

av tidsbrist prioriterar mentorn de 25 eleverna.   

7.1.3 Placering 

Särskolläraren förklarar att det är sällan en elev i lågstadiet placeras i särskolan och det sker 

en särskoleinskrivning. I mellanstadiet brukar skillnaderna kognitivt och socialt bli större och 

frågan om en särskoleplacering bli aktuell och man börjar titta på vad som är det bästa 

alternativet för eleven. Särskolläraren förklarar att: 

”Den sociala interaktionen är viktig och fungerar den så är det positivt och 

en viktig faktor att ta med i en bedömning av i vilken verksamhet eleven ska 

placeras.”                

Särskolläraren menar att om särskoleeleven har kamrater att leka med hemma och på skolans 

raster, är en naturlig del i hela skolans verksamhet såväl i klassrummet som under de fria 
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aktiviteterna, har fritidsintressen tillsammans med sina jämnåriga kamrater och på alla sätt 

uppvisar en tillhörighet kan det tänka sig att integreringen är den bästa lösningen för eleven. 

Fungerar inte eleven socialt är det bra att tänka på att ha en backup ”a jour” när en 

särskoleplacering kanske ses som ett bättre alternativ. Det är fortfarande föräldrarna som 

bestämmer var eleven ska placeras.  

7.1.4 Föräldrar 

Enligt särskolläraren är anledningen till att föräldrarna inte går med på att placera sitt barn i 

särskolan kan vara att de inte har kunskap om hur det fungerar i grundsärskoleverksamheten 

och/eller att de inte själva bearbetat och accepterat att deras barn har en intellektuell 

funktionsnedsättning. För föräldrarna kan det vara en form av nederlag och att de kanske inte 

berättat för sina kompisar om sitt barns svårigheter. Det är även möjligt att eleven själv inte 

har förstått att ”- Jag har faktiskt en funktionsnedsättning som innebär saker och ting för 

mig” menar särskolläraren. 

Särskolläraren förklarar att vid mottagandet av en elev i särskolan finns elevhälsan med där 

bland annat psykolog och specialpedagog deltar och som har till uppgift att berätta för 

föräldrarna vad det innebär att vara särskoleinskriven. I fråga om tydlighet vid inskrivning i 

särskolan menar särskolläraren att:  

Ja, man ska skriva på ett papper men har man förstått innebörden i vad det 

innebär och att mitt barn har en funktionsnedsättning. Det är svårt att veta 

men det kan nog vara en faktor till att föräldrar väljer som de gör. 

   

Om föräldern behöver stöd i att acceptera sitt barns intellektuella funktionsnedsättning får 

denne inte någon given hjälp från särskolan utan måste söka upp elevhälsan eller andra 

aktörer själv.  

Föräldrarna tar ibland till att börja med oftast beslutet att deras barn ska vara integrerad i 

grundskolan. Efter en tid visar det sig inte fungera på ett tillfredsställande sätt och föräldrarna 

bestämmer sig för att deras barn ska placeras i grundsärskolan. Efter den placeringen säger: 

”100 % av föräldrarna att: - Det här skulle vi gjort tidigare”, enligt särskolläraren. 

Särskoleläraren berättar att föräldrar till barn som ska placeras på grundsärskolan har 

möjlighet att komma på besök och få information om hur verksamheten bedrivs och hur 

organisationen ser ut. 
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7.1.5 Organisation 

Organisationen på kommunens skolor är väldigt varierad. Varje enskild skola får en 

ekonomisk resurs för att stötta upp verksamheten och organisera undervisningen på det sätt 

som den anser vara bäst. Det är viktigt att komma ihåg att alla vuxna som arbetar med elever 

som har en intellektuell funktionsnedsättning har ett ansvar att skaffa sig kunskap om dessa 

elevers svårigheter och hur ett gott bemötande ser ut och att ligga ”steget före” det vill säga 

förstå och ha kännedom om hur olika handlingar leder till ett visst beteende hos eleven. 

När en grundsärskoleplacering blir aktuell vill oftast samtliga parter att en överflyttning ska 

ske skyndsamt. Särskolan kan då inte av välvilja bara ta emot alla elever som är i behov av 

deras stöd. För att förbereda eleven på en så god överflyttning som möjligt krävs en process 

där olika aspekter ses över och där överväganden görs för att mottagandet ska bli så positivt 

som möjligt, förklarar särskolläraren. 

7.1.6 Enskild undervisning 

I kommunen jag undersökte har de särskoleintegrerade eleverna rätt till fem timmars extra 

undervisning. Det innebär att varje särskoleintegrerad elev har rätt att få särskilt stöd och det 

är upp till varje skolenhet att lägga upp de extra timmarna på bästa tänkbara sätt. Finns det 

fler särskoleintegrerade elever på skolan kan undervisningen organiseras som en liten grupp 

men i de skolor jag besökt bedrevs den extra undervisningen enskilt med en elev tillsammans 

med en lärare eller assistent. 

7.1.7 Sammanfattning 

Grundsärskolan är en lagskyddad verksamhet inom skolväsendet och är till för elever med 

intellektuella funktionsnedsättningar som inte har möjlighet att nå upp till grundskolans 

kunskapskrav (SFS 2010:800). Grundsärskolan i kommunen består av två klasser på 

mellanstadiet och tre klasser på högstadiet. Särskolan bistår alla kommunens skolor som har 

särskoleintegrerade elever med information och hjälp omkring deras skolutveckling och 

hjälper till och tipsar om bra material.  För att få en tydlig bild av på vilket sätt särskolan kan 

vara behjälplig i arbetet med integrerade särskoleinskrivna elever tog jag kontakt och 

samtalade med den lärare vars arbetsuppgifter är att vara en länk och en möjlighet till råd och 

hjälp mot grundskolan.  

När det handlar om den sociala integreringen ser särskolläraren en tendens till att ju högre upp 

i ålder särskoleeleven kommer desto mer skiljer sig grundskoleelevernas sociala interaktion 
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från elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Det går även att se att skillnaderna hos 

eleverna både kunskapsmässigt och kognitivt inte är så stora i de lägre åldrarna men ju längre 

upp i ålder eleverna kommer desto större blir glappet mellan en grundskoleelev och en elev 

med intellektuell funktionsnedsättning menar särskolläraren. Då är det viktigt att samtalen 

mellan grundskolan, föräldrarna och särskolan har skett kontinuerligt så att det över tid går att 

se när det är dags för den särskolintegrerade eleven att flytta över till särskolan. När det 

framkommer att det särskoleintegrerade barnet skulle ha det bättre och få mer stöd och 

omsorg och det sker en placering i särskolan beskriver särskolläraren att reaktionen från 

föräldrarna alltid är positivt.  

I valet av skolform kan det i ibland vara svårt och ta tid för föräldrarna att inse vad det innebär 

att ha en funktionsnedsättning och att det kan leda till att de väljer att deras barn ska fortsätta 

sin utbildning i grundskolan även om en särskoleplacering skulle vara mest gynnsam för 

barnet. Det kan finnas behov av stöd och handledning hos föräldrarna om vad det innebär att 

vara förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning finns det möjlighet för dem 

att söka hjälp utanför skolans omsorg.  

7.2 Faktorer som stödjer och hindrar speciallärarens intentioner i 

matematikämnet  

Här nedan presenteras de resultat som speciallärarna och deras medarbetare menar främja 

eller hindra deras intentioner omkring särskoleintegrerade elever i matematik. Resultatet av de 

empiriska studierna presenteras under de teman som identifierats under studiens gång. 

På de skolor jag besökt har specialläraren tillsammans med arbetslag och rektor 

enats om att de extra timmar den särskoleintegrerade eleven har rätt till räcker som 

enskilt stöd.  

7.2.1 Främjande faktorer 

I följande avsnitt kommer en presentation av fyra teman som specialläraren och dennes 

medarbetare menar inspirera dem i arbetet med särskoleintegrerade elevers 

matematikutveckling, (A) Extra timmar i liten grupp (B) Samarbet, (C) Organisation och 

anpassningar och (D) Utvärdering. 
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7.2.2.1 Extra timmar i liten grupp  

Nedanstående beskrivning visar att en av speciallärarna anser att det är en god lösning för 

eleven med arbetet tillsammans med en lärare i eget rum.  

I den lilla gruppen finns möjlighet till att förtydliga och förklara för eleven så 

att han får förförståelse och det blir lättare att se elevens kunskapsnivå och 

hitta passande arbetsmaterial. 

En åsikt som framkom från speciallärarna var att dessa timmar är en nödvändighet 

för att få arbetet med de särskoleintegrerade eleverna att fungera.   

I min tolkning känner speciallärarna att eleven når framgång i matematikämnet i 

form av förförståelse och en individuell planering för matematiklektionen. Genom 

att ge eleven de extra timmarna ser specialläraren att det finns möjlighet för eleven 

att känna delaktighet i det matematikläraren tar upp i klassrummet och nå 

framgång.  

7.2.2.2 Samarbete 

I en av skolorna sker merparten av undervisningstiden i klassrummet och det är 

matematikläraren som planerar och ansvarar för elevens framgång i ämnet. Det 

finns ett stöd runt eleven med tre timmars undervisning enskilt med en assistent. 

Specialläraren på skolan beskriver att:   

Matematikläraren och assistenten har stöd av mig i sitt arbete och en 

pedagog från Grundsärskolan. Största delen av dagen befinner sig dock den 

integrerade eleven i den ordinarie klassmiljön. 

Med hjälp av en god planering tillsammans med specialläraren anser matematikläraren att det 

fungerar. Eleven vet vad den ska arbeta med och eleven är en del i klassen. Speciallärarna 

arbetar inte konkret med de särskoleintegrerade eleverna men deltar och stöttar i frågor och 

undringar som förekommer runt den integrerade eleven. Det kan handla om ämneslärarnas 

frågor om förhållningssätt eller arbetsmaterial och metoder. Den extra resursen kan också 

behöva ventilera tankar och frågor och en av speciallärarna säger att det sker dagligen i 

samband med lektionen. Genom att hela tiden försöka hitta strategier som är hållbara och som 

gör arbetet, trots stor arbetsbelastning, meningsfullt beskriver specialläraren att de känner sig 

nöjda med sina insatser och beskriver det som nedan:  

                                      Man gör så gott man kan utifrån de förutsättningar som finns. 
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Jag tolkar ovanstående som att specialläraren känner att det är positivt att de kan bistå med 

råd och stöd men även hjälpa till med organisationen och diskutera vardagliga funderingar 

runt eleverna. Samtidigt kan skönjas en känsla av otillräcklighet för att få tid till att stötta 

tillräckligt och att vara mer konkret delaktig del i att elevens behov blir uppfyllda.  

7.2.2.3 Organisation och anpassningar  

En av speciallärarna förklarar att i arbetet runt eleven görs allt som står till buds för att ge den 

hjälp och det stöd som behövs. För att bemöta elevens behov har specialläraren tillsammans 

med rektor och berörd personal kommit överrens om att ansvaret för det dagliga arbetet ligger 

på ämnesläraren och görs inom klassens ram med stöd av tillgänglig resurs.  

Klassrumsmiljön på en av skolorna är anpassat efter den särskoleintegrerade elevens behov. 

På tavlan finns bildstöd för schemat över dagen. Eleven har sina egna arbetsböcker och 

arbetsmaterial som de inblandade runt eleven hjälpts åt att plocka fram. Matematikläraren 

berättar att istället för att anpassa eleven till klassrummet har klassrummet anpassats så att det 

passar alla elevers i olika behov. Matematikläraren uttrycker att: 

Vi (särskoleintegrerade eleven och matematiklärare) har hittat varandra och 

vårt arbetssätt där eleven är glad och nöjd och arbetet fungerar och eleven 

visar sin positiva attityd genom att skriva positiva saker till mig i sin 

kontaktbok. 

En matematiklärare försöker skapa tillfällen när hon kan arbeta enskilt med eleven och hon 

får möjlighet att se vad eleven har för kunskaper. I skolarbetet försöker matematikläraren hitta 

lagom utmaningar men att det ändå sker en progression i lärandet. 

Matematikläraren har höga förväntningar på eleven och ställer framåtsyftande krav för att 

eleven ska utmanas i sina kunskaper och gå vidare. Eleven arbetar med självständigt material i 

klassrummet som är på en nivå som är tillgänglig för henne och som är samma område de 

andra arbetar med. Hon får förförståelse i arbetet på de extra timmarna. Eleven har en vilja att 

lära och jobba och läraren upplever inte att det är svårt för eleven att göra om och göra rätt. 

Matematikläraren tänker att eleven är med och gör sitt bästa men då arbetsminne inte är så bra 

stöttar matematikläraren mycket för att upprätthålla känslan av att lyckas hos eleven. 

Genom att eleven uttrycker sig positivt i både tal och skrift till är min tolkning att eleven trivs 

och mår socialt bra på ett för eleven tillfredsställande sätt. I klassrumsobservationen ser jag att 
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eleven söker upp läraren när hon behöver hjälp och ber om att få byta plats till ett eget hörn av 

klassrummet där hon kan arbeta mer ostört. 

En av de andra matematiklärarna har stöd av de extra timmarna på alla klassens 

matematiklektioner vilket gör att matematikläraren inte gör någon bedömning av elevens 

kunskaper eller bedömer elevens kunskapsnivå. Den resurs som eleven har är en erfaren lärare 

som tar ansvar för hela matematikundervisningen.  

Matematikläraren avlastas och jag tolkar det som hen upplever det positivt då läraren kan 

rikta all uppmärksamhet på klassens övriga elever samt att den särskoleintegrerade eleven får 

en kvalitativ matematikundervisning.    

7.2.2.4 Inkludering 

En av de särskoleintegrerade eleverna följer klassens undervisning med undantag för de 

specialundervisningstimmar med enskild undervisning. I en del ämnen har eleven anpassat 

material och läser och bedöms efter grundsärskolans läroplan. Den särskoleintegrerade eleven 

är glad och positiv och ser ut och säger sig trivas i skolan. Klasskamraterna är snälla och 

eleven uttrycker inte något annat.  

Vid genomgångar är den integrerade eleven alltid med och även på skriftliga redovisningar då 

eleven gör dessa på sin nivå. Eleven får genomföra prov som de andra eleverna gör och 

matematikläraren upplever då att eleven känner sig delaktig och känner sig som en del i 

klassen. Vid en senare bedömning av resultatet tänker matematikläraren annorlunda om 

elevens kunskaper och för att få en klar bild av vad eleven klarar av. För att få en rättvis bild 

av elevens förmågor har matematikläraren muntliga prov där eleven får beskriva muntligt och 

om förmågan finns att skriva själv för att redogöra sitt kunnande. Vissa uppgifter klarar 

eleven att lösa medan det behövs lärarens stöttning för att lösa andra uppgifter.  

Det finns en alltid pågående diskussion på skolorna om vilken placering som är bäst och 

skulle gynna särskoleeleven. Matematikläraren beskriver att eleven halkar efter i skolarbetet 

mer och mer samtidigt som det blev svårt att fungera i sociala sammanhang. 

Matematikläraren tyckte det var svårt att arbeta med eleven i början men att eleven och 

läraren nu har hittat arbetsformer som fungerar bra. Under hela dagen har matematiklärare 

som mål att få eleven att känna sig inkluderad 

Min tolkning är att det krävs både tid och planering för att lyckas med att inkludera de 

särskoleintegrerade eleverna i den ordinarie undervisningen och på rasterna.  
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7.2.2.5 Utvärdering  

Speciallärarnas arbetsuppgift blir i huvudsak att handleda och stötta lärare och övrig personal 

vid möten och med arbetsmaterial till eleven. Varje termin deltar speciallärarna på 

uppföljningsmöte med särskollärarelärare, matematiklärare och övrig personal omkring den 

särskoleintegrerade elevens behov pedagogiskt och socialt.  

En tolkning av de regelbundna mötena är att specialläraren och de andra som arbetar runt 

eleven får möjlighet att samtala om förhållningssätt både vad gäller pedagogik och olika 

anpassningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. De får tid till att se hela den 

grundskoleintegrerade elevens situation och tänka framåt vad som är den bästa lösningen. 

7.3.1 Hindrande faktorer 

Nedan kommer jag presentera de faktorer som specialläraren och den övriga personalen anser 

motverkar arbetet med särskoleintegrerade eleverna. Det som specialläraren och den andra 

personalen anser hindra deras arbete är indelat i följande fem teman (A), Extra timmar, (B), 

Placering, (C), Integrering, (D), Inkludering och (E), Föräldrars påverkan. 

7.3.1.1 Extra timmar i liten grupp 

I arbetet som speciallärare förkommer sagda och outsagda krav från medarbetare om vad som 

är viktigt och behöver prioriteras. Speciallärarens övergripande kunskap om vilka behov som 

finns på hela enheten gör att hen kan se och ska avgöra vad som ska prioriteras. För att känna 

sig trygg i de val specialläraren gör behövs ett gott stöd och nära samarbete med ledningen på 

skolan. För att förtydliga känslan av otillräcklighet trots stöd beskriver en av lärarna att: 

Man känner att man aldrig gör tillräckligt. 

Min tolkning av speciallärarnas uttalande finns en önskan om att vara mer konkret delaktig i 

den särskoleintegrerade elevens kunskapsutveckling.  

7.3.1.2 Placering 

En av speciallärarna anser att genom att ha en särskoleintegrerad elev i klassen, trots det stöd i 

form av extra timmar som finns, är det en ökad arbetsbelastning för matematiklärarna. I det 

dagliga arbetet är matematiklärarens tid begränsad och det finns en risk för att de 

särskoleintegrerade eleverna inte får den hjälp och det stöd den skulle behöva. Ett problem 

som även framkommer är att man anser sig se att ju högre upp i skolsystemet 

grundskoleeleverna kommer desto mer fokus behöver läraren lägga på att undervisa efter 
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”klassens behov”, även diskussioner och samtal i klassen hamnar på en nivå som inte ligger 

på den särskoleintegrerade elevens nivå. En av speciallärarna uttrycker att:  

Skillnader uppstår ganska tydligt då den integrerade eleven börjar halka efter 

sina jämnåriga klasskamrater. Möjlighet till vidare utveckling för den 

integrerade elevens kunskapande och sociala utveckling inom klassens ram 

försämras”  

I en tolkning kan det röra sig om en känsla av att inte räcka till trots olika insatser. Lärarnas 

dagliga arbete med tid som är begränsad och att det oftast finns väldigt lite utrymme för 

reflektion leder det till att prioriteringarna som görs ligger på de övriga eleverna i klassen som 

är numerärt fler. Speciallärarna verkar hamna i en dilemmafråga där de vet att deras kunskap 

är god och att de skulle vilja arbeta konkret med särskoleeleven men att behovet av 

speciallärarstöd är stort och ska tillgodose många elevers behov samtidigt som speciallärarna 

är för få.  

I tankar omkring dessa elever säger en av speciallärarna att man idag kan ”skönja en tendens” 

där orsaken till en placering i grundskolan är besparingar av platser inom grundsärskolan eller 

att man tycker sig följa mänskliga värden där man inte vill peka ut någon. Hen anser även att 

det även finns andra orsaker till att särskoleelever placeras i grundskolan, så som att föräldrar 

inte vill ha sina barn inskrivna på grundskolan istället för särskolan. Om dessa argument för 

integrering är skäl till en placering i grundskolan menar specialläraren att det orsakar 

svårigheter inom grundskolan och lika ”vanligt och självklart” svårigheter för den 

särskoleinskrivna eleven. Specialläraren påpekar att en placering av särskoleinskrivna elever i 

grundskolan är en rättighet och specialläraren ser det som en självklarhet att det är så men det 

krävs att en fingertoppskänsla för vad eleven gynnas mest av. Specialläraren menar att: 

I det pedagogiska och sociala sammanhanget kan sägas att dessa elever är 

lika olika i sin karaktär och utvecklingsnivå, precis som andra elever inom 

grundskolan.  

En av speciallärarna menar att de senaste femton åren har karaktären på arbetet som lärare 

förändrats på så sätt att det pålagts andra uppdrag och arbetsuppgifter. Lärarna upplever att 

tiden är knapp för att man inriktar sig på att ”följa kursplanens innehåll ordagrant”. Om 

läraren är stressad leder det i en förlängning till att utvecklingen för den särskoleintegrerade 

eleven inte blir optimal. 
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Här tolkar jag att specialläraren anser att alla barn oavsett behov ska ha möjlighet att vara 

placerade i grundskolan men det ska vara klart och tydligt av vilken anledning man gör 

beslutet för elevens placering. Det kan vara bra att se hur det ser ut runt eleven. Finns det 

möjlighet för eleven att få det stöd och den hjälp den behöver? Lyssnar man på pedagogerna 

som arbetar med barnet som ser var barnet mår bäst och får bäst stöd? Får ekonomi styra var 

eleven ska placeras? Har föräldrarna accepterat sitt barns utvecklingsstörning och speciella 

behov? och får matematikläraren det utrymme som behövs för att tillgodose elevens behov?  

7.3.1.3Kunskap 

En speciallärare menar att om det finns en begränsning i vad eleven kan lära sig behövs det 

utredas vad som är god kunskap för eleven att ha senare i livet, en slags livskunskap. Det 

finns en tveksamhet om vad de särskolintegrerade eleverna har nytta av att lära sig och att det 

är ”rätt saker”.  

Min tolkning är att det trots en genuin ämneskunskap hos specialläraren finns en osäkerhet 

om vilken kunskap särskoleeleven behöver. Det finns en oro att inte ge eleven de kunskaper 

som är möjliga och kan ses som en användbar kunskap för att eleven i framtiden.  

En matematiklärare beskriver att det svåra i uppdraget med särskoleintegrerade elever är att 

hitta rätt nivå på arbetsmaterial. Särskolan kommer på besök och tittar på undervisningen och 

ger råd och tips. I klassrummet arbetar matematikläraren med en integrerande miljö där den 

alla ska känna sig väl till mods. Eleven har anpassat material och arbetar enligt särskolans 

läroplan på sin nivå. 

En reflektion en av matematiklärarna gör angående de träffarna med representanten för 

grundsärskolan skulle kunna förbättras med ett tätare samarbete.  

Jag ville ha hjälp med att hitta lite arbetsböcker men det blev inte så mycket 

så jag fick ta hjälp av specialläraren och andra på skolan. Särskolläraren hade 

inga idéer på vad eleven skulle kunna ha så det blev bara att kolla läget. 

Jag tolkar att matematikläraren skulle önska mer konkret hjälp från särskolans lärare i form av 

arbetsmaterial och tips och råd.  

7.3.1.4 Integrering 

I klassrummet eller i arbetet enskilt får eleven den hjälp och det stöd den behöver. På rasterna 

beskriver fler av lärarna på de olika skolorna att de särskolintegrerade eleverna drar sig undan 
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och går för sig själv. De har få eller inga kamrater att leka med. De vuxna på skolorna oroas 

mycket över det och rastvakterna har särskild koll på dessa elever.  

En gemensam uppfattning hos lärarna är att eleven är omogen och har svårt för den sociala 

interaktionen och att de gärna leker med yngre barn. Det kan vara svårt för särskoleeleverna 

att vara med de andra i klassen då de är på en socialt lägre nivå i sin utveckling. I perioder är 

det väldigt mycket av missuppfattningar och missförstånd. De andra barnen försöker vara 

snälla och ha överseende med de svårigheter eleven har.  

Men hon är inte på rätt plats. Eleven är inte på samma nivå.  

Det finns en oro kring den sociala utvecklingen hos de integrerade eleverna. Jag tolkar den 

känsla som matematikläraren beskriver som generell hos alla de informanter jag träffat. 

Särskoleeleverna är utanför klassgemenskapen även om de inte är utsatta för trakasserier eller 

mobbning. 

En av speciallärarna påpekar att utvecklingen för eleven ska utgå från kursplanen och ge 

kunskaper och social utveckling. 

Inkluderingen för eleven är viktig och vi behöver prata om vad det innebär 

och blir för skillnad för en elev att arbeta inom klassens ram.  

Skillnaderna på kunskapsnivå uppstår över tid och syns tydligare ju högre upp i åldrarna man 

kommer oavsett integrering eller inkludering menar en av speciallärarna. 

Det orsakar svårigheter i undervisningen och det blir svårt för särskoleeleven 

att hänga med. Tydligast är skillnaderna hos flickorna när vissa av flickorna 

uppvisar ett förpubertalt beteende som är svårt att tolka för särskoleeleven. 

Min tolkning är att det finnas en oro hos specialläraren att eleven inte känner den gemenskap 

och det välmående som är målet för en inkluderande miljö.  

7.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studien att de främjande faktorerna som specialläraren menar är av 

störst vikt är att den särskoleintegrerade eleven får stöd och hjälp av en vuxen i form av extra 

tid enskilt och att specialläraren har samarbete med de olika aktörerna i planeringen runt 

eleven. Samtidigt upplevs det som en hindrande faktorerna att det finns för lite tid för 

utvärdering där det skulle kunna ske en tydligare framåtsyftande planering och diskussion om 

vad som är bäst för eleven. Studien visar även att speciallärarna har en tydlig föreställning om 
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att det oftast skulle vara bättre med en grundsärskoleplacering där förutsättningarna skulle var 

gynnsammare för särskoleleverna. När eleverna går i de lägre stadierna är skillnaden i 

utvecklingen inte så stor men i mellanstadiet ökar de både kognitivt och socialt.  Även om 

specialläraren inte pratar om ekonomi beskriver de att det behövs tid och fler resurser som i 

sin tur genererar en kostnad. Avslutningsvis visar studien att trots svårigheter i bemötande av 

elevens behov, brist på tid och frågeställningar om vilken placering som gynnar eleven bäst 

känner speciallärarna att de gör allt de kan utifrån de förutsättningar de har. 
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8. Händelselogisk analys 

Jag kommer i följande avsnitt analysera resultaten i min studie med utgång från ett 

händelselogiskt perspektiv. På det sätt vi förstår handlingar och uttalanden som människor gör 

och betraktar dem som intentionella tolkar vi handlingarna som värderingar eller 

uppfattningar (Halldén, 2002). 

 

8.1 Speciallärarens intentioner i arbetet med särskoleintegrerade 

elever i grundskolan. 

När en ny situation uppkommer frambringar det ett visst agerande som påverkas av de inre 

och yttre determinanterna för speciallärarens intentioner. I sin yrkesroll har specialläraren ofta 

begränsad tid till förfogande och tvingas göra olika prioriteringar för att känna att de räcker 

till för alla. Speciallärarna i min studie menar att det är viktigt att vara med i utarbetandet av 

planeringen i matematiken för de integrerade eleverna och att kunna bistå med hjälp och stöd 

till andra vuxna som kommer i kontakt med eleven under skoldagen. Genom sin tillgänglighet 

vill speciallärarna skapa trygghet och delge sin kunskap omkring frågor som kan uppstå.  

8.2 Delaktighet 

Det framkommer att det finns en önskan hos speciallärarna att vara konkret delaktiga i den 

integrerade elevens vardag men att tiden inte finns och det leder till att hitta andra lösningar i 

form av stöttning till lärare och övrig personal och med att hitta lämpligt arbetsmaterial.  

8.3 Extra timmar  

Genom studien kan ses att de extra timmar de särskolintegrerade eleverna får anser 

speciallärarna att eleverna får möjlighet att hänga med på klassrumslektionerna. Med 

förstärkning av bildstöd och anpassat material kan eleven hänga med på ett bra sätt under den 

tid alla elever har eget arbete.    
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8.4 Bemötande  

Speciallärarna uttrycker en svårighet i arbetet runt de särskoleinskrivna elevernas möjlighet 

till att få ett tillräckligt gott och utvecklande framåtsyftande bemötande i skolverksamheten. 

De beskriver att eleven sitter med i klassrummet men undervisningen ligger ofta på en så hög 

kognitiv nivå att de särskoleintegrerade eleverna får problem med att följa samtal och 

diskussioner. Studien visar också att speciallärarna uppfattar matematiklärarnas 

undervisningssituation som krävande och i bemötandet av varje enskild elevs behov finns en 

risk för de integrerade eleverna att hamna utanför och bara sitta av tiden.  

8.5 Speciallärarens arbetsuppgifter och mål 

Jag gör den tolkningen att speciallärarna har för avsikt och mål att skapa en tillgänglighet och 

vara behjälpliga i förekommande fall. De vill vara en trygghet och ett bollplank för 

matematikläraren när frågor om den särskolintegrerade elevens beteende eller 

kunskapsutveckling är svår att förstå. Jag uppfattar också att speciallärarna gärna plockar fram 

arbetsmaterial och tar ansvar för möten och samtal med rektor och andra inblandade runt 

eleven. Genom min tolkning kan jag skönja en tendens till att speciallärarna anser att det är 

svårt att konkret tillgodose dessa elevers behov och att en särskoleplacering oftast vore den 

bästa lösningen för eleven. De menar att det i särskolan finns tillgång till mer personal och att 

hela miljön är anpassad med mindre klasser, direkt återkoppling och att det finns möjlighet till 

fler anpassningar på olika nivåer.  

8.6 Placering  

Min tolkning är att studien samtidigt ger vid handen att det finns en ambivalens hos 

speciallärarna i frågan om placering och att man alltid ska ha elevens bästa för ögonen. 

Fungerar eleven socialt bra i klassen och de har sina kompisar med samma intressen och 

eleverna lever i en fullt ut social kontext med en fungerande skolverksamhet finns det ingen 

anledning att eleven flyttar till särskolan.  

Det finns mycket att ta ställning till för föräldrar i valet av var barnet ska placeras och i vilken 

miljö barnets behov bäst kan tillgodoses.  
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8.7 Faktorer som påverkar speciallärarnas intention 

Vid en sammanfattning av främjande och hindrande faktorer erhålls en bild av vad som 

påverkar speciallärarens intention i arbetet med särskoleinskrivna elever på grundskolan. 

 

 

 

 

INTERNA (mentala)  

Extra timmar 

Speciallärarnas syn på sin roll  

Speciallärarens engagemang runt särskoleintegrerade elever  

    

 

DETERMINANTER  INTENTION                  HANDLING 

Faktorer som påverkar speciallärare Skapa en bra miljö där eleven                          Skapa en bra  

i arbetet med särskolintegrerade elever får utvecklas efter sin förmåga                          lärandemiljö med rätt  

i matematik.    och få användbar kunskap                             utmaningar och social  

                                                                                                                                                                                   gemenskap 

    

EXTERNA (diskursiva) 

 Möjlighet till samtal 

   Tid och delaktighet 

 

 Figur 2.  Handlingens determinanter (Fritt från Halldén, 2002 och Alm & Samuelsson, 2009) 
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9.Diskussion 

9.1 Matematikkunskaper 

Syftet med studien var att undersöka speciallärarens intentioner för särskoleintegrerade 

elevers behov av stöd och anpassningar i matematikämnet.                                                                   

För att kunna bemöta elever i behov av stöd och anpassningar behöver specialläraren ha en 

gedigen kunskap om vilka kompetenser eleven har och bör utveckla för att lyckas i 

matematikämnet (Hudson et al., 2006; NCM, 2001). Specialläraren bör även veta att det är 

genom att förstå och kunna arbeta med tal, som eleven får kunskap om begrepp, fakta och 

vilka strategier som ska användas för att lösa matematikuppgifter på ett effektivt sätt 

(McIntosh, 2016; Hudson et al., 2006). För att sedan nå fram till den kompetens som 

eftersträvas krävs det även att lärare har erfarenhet och kunskap om att få eleverna att se 

sambandet från det konkreta till det abstrakta (Woolfolk et al., 2015). För elever med en 

intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårt eller omöjligt att få de kompetenser, 

kunskaper och förstå de sociala spelregler som förväntas av elever i grundskolan. Att hitta 

elevens kunskapsnivå kan innebära att eleven med intellektuell funktionsnedsättning endast 

lär sig behärska procedurer så som algoritmräkning av addition eller subtraktion eller endast 

en av dessa det bekräftas även i skolverkets rapport (2011c) som visar att representations- och 

procedurkunskapen är de områden som är lättast för särskoleintegrerade elever att ta till sig. 

Specialläraren behöver kunskaper om elevens förutsättningar att lära sig olika moment och 

strategier inom matematikämnet och känna trygghet i att dröja sig kvar inom det 

kunskapsområde eleven befinner sig. 

9.2 Integrering i matematikundervisningen 

Studien visar att de skolor som studerades har olika lösningar på hur 

matematikundervisningen för de särskoleintegrerade eleverna utformats.  

Vid en av skolorna arbetar den särskoleintegrerade eleven alltid utanför klassrummet. Således 

är eleven helt segregerad under matematiklektionerna. Matematikläraren och specialläraren 

ser det som en bra lösning då eleven får den hjälp och stöd den behöver för att nå målen. I 

Salamancadeklarationen (1994) klargörs att det inte är en självklarhet att elever med behov av 

stöd ska vara placerade i klassrummet. Det finns inga generella principer med lösningar för 

den enskilda eleven utan det behöver lösas från fall till fall så att undervisningen blir så bra 
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som möjligt (Salamancadeklarationen, 1994). Det arbetssätt som bedrevs gjorde att 

matematikläraren kunde fokusera sin undervisning på den övriga klassen samtidigt som 

specialläraren och elevens ”egen” lärare ansvarade för planering och uppföljning av den 

särskoleintegrerade elevens matematikundervisning. I den ”egna” undervisningen fick den 

integrerade eleven möjlighet att föra matematiska resonemang utifrån sin kunskapsnivå vilket 

hade varit svårt att göra i klassen där diskussioner och samtal i vissa fall ligger över den 

särskolintegrerade elevens abstraktionsförmåga.   

I den skola där den särskoleintegrerade eleven befann sig i klassrummet största delen av tiden 

fanns det ett tydligt och strukturerat arbetssätt där eleven integrerades i allt de andra eleverna 

gjorde. Genom att den särskoleintegrerade eleven deltar i samma moment som de andra 

eleverna men utifrån sin nivå blir eleven en del av klassen. Matematikläraren och 

specialläraren var båda väl insatta i elevens arbete och i klassrummet fanns en genomtänkt 

struktur med ett inkluderande synsätt som mål. Detta stöds även i Salamancadeklarationen 

(1994) som pekar på att elever i svårigheter ska få sin utbildning i den ordinarie miljön utifrån 

sina förutsättningar.   

9.3 Specialpedagogisk stöttning av de särskoleintegrerade 

eleverna   

När det handlade om att ge eleven stöd i matematikundervisningen visade det sig att det inte 

fanns någon möjlighet för specialläraren att konkret kunna utföra uppgiften. Under de 

förutsättningar specialläraren arbetar med ett stort antal elever och med begränsad tid blev 

lösningen att andra aktörer så som assistenter eller matematikläraren fick ta ansvar för 

undervisningen. Speciallärarens arbete blev att stötta och hjälpa matematiklärare och 

assistenter så att undervisningen kunde utföras på ett tillfredsställande sätt och då krävs det 

enligt Nilholm & Göransson (2013) att specialläraren har god insikt om vilka faktorer som 

gynnar kunskapsutvecklingen hos eleven.  

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning når inte upp till grundskolans kunskapsmål 

och har rätt till att läsa enligt grundsärskolans läroplan (2011b) (SFS 2012:800) vilket gör att 

de som arbetar med elevens matematikutveckling behöver vara väl insatt i båda kursplanerna. 

I studien pekar speciallärarna på de svårigheter det möter i den dagliga verksamheten. Idag är 

det stor press på lärarna vad gäller dokumentation och omfattande kunskapskrav som kräver 

mycket planerings- och förberedelsetid. Engström (2015) menar att även den naturliga 

variationen av olikheter hos barnen som kommer till skolan och om då läraren har 
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särskoleinskrivna elever i klassen ska de inte endast ha kunskap om de olika kursplanerna 

utan med olika anpassningar kunna tillgodose alla barns olika behov vilket ofta ökar på 

lärarnas stress och upplevd brist på tid. Skolverket (2014) pekar på olika stöd så som struktur i 

undervisningen, att se till elevens styrkor och lyssna på eleven för att fånga upp de intressen 

eleven har finns det möjlighet att motverka de konsekvenser funktionsnedsättningen har. 

 

9.4 Intentioner och mål  

Speciallärarens intentioner i arbetet med särskoleintegrerade elever är att skapa en bra miljö 

för eleverna i skolan, det kan handla om klassrummet, enskild undervisning eller raster och 

fria aktiviteter. En annan viktig aspekt av intentionerna var att utveckla förmågor och 

kunskaper där de integrerade eleverna behöver bemötas efter kunskapsnivå och med 

varierande representationsformer för att lyckas. Genom att ha kunskap om elevens 

kunskapsnivå och vara observant på elevens förmåga att lära sig finns det god chans för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning att får redskap till kunskaper som är användbar i 

vardagssituationer menar speciallärarna.  

9.5 En social gemenskap 

Det är viktigt för oss alla att stå upp för de mänskliga värden och acceptera människors 

olikheter. För att hjälpa barnen att respektera alla individers olikheter behöver de träna på att 

umgås med andra och kunna samarbeta med alla i klassen. I den inkluderande undervisningen 

är samtliga elever en naturlig del av gemenskapen i klassrummet enligt Nilholm & Göransson 

(2013). Om det genomförs en strukturerad undervisning och läraren har erfarenheter av att 

upprätthålla en respektfull miljö med social interaktion mellan eleverna finns goda chanser till 

en god inkluderande och accepterande miljö (Engström, 2013,Estádo Moreira et al., 2014 och 

Persson, 2013). Om skolan lyckas med att upprätthålla denna inkluderande miljö finns det 

goda förutsättningar för att motverka diskriminering och utanförskap i framtiden (Obiaktor, 

2013).  

Speciallärarna beskriver en oro runt de särskolintegrerade elevernas sociala gemenskap med 

de andra eleverna i klassen. De kan se och känna oro inför de sociala skillnader som 

framträder mer ju äldre barnen blir. De integrerade eleverna går oftare för sig själv på rasterna 

och undviker aktiviteter tillsammans med de andra barnen. 
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9.6 Slutsats 

Genom att undersöka speciallärares intentioner för arbetet med särskoleintegrerade elever i 

matematikundervisningen framkommer många tankar och funderingar omkring hur de ska 

kunna stötta eleverna på ett så bra sätt som möjligt. Det finns frågetecken omkring en 

placering i grundskola kontra grundsärskola. Det framkommer även funderingar om var 

eleven mår bäst både vad gäller det pedagogiska stödet, kunskaper om läroplaner och social 

stöttning under hela skoldagen.     

I studien går att se att de externa determinanter som påverkar lärarens intention är tiden som 

avgör hur arbetet måste anpassas och bedrivas med hjälp av yttre förutsättningar. Det blir 

speciallärarens uppgift att skaffa anpassat konkret och abstrakt matematikmaterial till 

assistenter och matematiklärare som får uppgiften att utföra arbetet. Tidsbristen gör att den 

dagliga utvärderingen av de anpassningar som görs endast kan utvärderas vid ett fåtal 

tillfällen. Det framkom dock att de möten grundskolepersonalen hade med särskoleläraren var 

ett tillfälle till utvärdering om undervisning, hur den aktuella sociala situationen såg ut för 

eleven och funderingar på vad som utvecklar och påverka elevens utveckling bäst.  

De interna determinanterna som påverkar intentionerna hos specialläraren är deras tilltro till 

den egna förmågan. Speciallärarna beskriver att de har kunskap både vad gäller 

förhållningssätt, kursplaner och pedagogiskt material men att tiden begränsar dem och gör att 

de får lösa situationen för de integrerade eleverna på ett så bra sätt som möjligt utifrån de 

förutsättningar som finns. Engagemanget runt eleverna är stort och många tankar och 

beskrivningar av vad som är bäst för eleven framkommer i studien. Det märks att det finns ett 

stort engagemang och en tydlig ambition hos specialläraren att hjälpa dessa elever men att de 

externa determinanterna begränsar handlingsutrymmet.  
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Bilaga 1 

Semistrukturerad intervjuguide 

 

 Presentation av studien 

* Syfte med intervjun presenteras 

* Etiska principer 

* Beskrivning av hur det som framkommer under samtalet ska användas  

Informanten 

 * Namn 

 * Utbildning 

 *År i yrket 

Frågeställningar 

 1) Hur ser situationen för den särskolintegrerade eleven ut för tillfället? 

 2) Har du tidigare arbetat med särskoleintegrerade elever? 

 3) Vad tänker du om integrering/inkludering? 

 4) Vad har du för intentioner för den särskoleintegrerade eleven? 

 5) Hur fungerar den sociala situationen för eleven? 

 6) Hur ser samarbetet med särskolan ut? 

 7) Hur involverad är rektor i arbetet med särskoleanpassade eleven? 

  

Tackar för informantens deltagande.  
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Bilaga 2 

Missivbrev till rektor 

Hej! 

Jag heter Heléne Jakobsson och arbetar som speciallärare på XXX skola i XXX kommun. Jag 

studerar även till speciallärare med inriktning mot matematik vid Linköpings Universitet och 

ska nu göra mitt examensarbete i ämnet. 

Under min utbildning och med tidigare erfarenheter i arbete på särskolan skulle jag vilja 

undersöka hur speciallärarens intentioner och tankar runt de särskoleintegrerade eleverna ser 

ut i matematikämnet för elever i mellanstadiet. För att kunna undersöka detta lite närmare 

skulle jag behöva komma till din skola och prata med speciallärare och övrig personal runt 

dessa elever. Jag skulle även vilja vara med i det dagliga arbetet vid några tillfällen för att få 

en tydligare inblick i det specialpedagogiska arbetet och olika tankegångar i vardagen. Det 

vore även av stor betydelse att få samtal med dig som rektor om din intention för 

särskoleintegrerade barn i den reguljära skolan. I studien kommer jag använda mig av 

semistrukturerade samtal och observationsstudier. 

Materialet som framkommer i studien kommer hanteras strikt konfidentiellt. Jag 

kommer söka efter mönster i hur specialläraren tänker och arbetar runt de integrerade 

eleverna och vilka möjligheter och svårigheter som specialläraren upplever och som 

påverkar de intentioner som finns. Ingen jämförelse mellan skolor eller lärare kommer 

att göras. Kommunen kommer inte att namnges utan kallas för en medelstor kommun.     

Examensarbetet kommer att publiceras efter examinationen. Under läsåret 2019/2020 kommer 

jag återkoppla till dig var du kan hitta arbetet och dess titel där det går att ta del av. Jag 

hoppas att du ställer dig positiv till att delta i den här undersökningen. 

För att få vetskap om på vilka skolor det finns särskoleintegrerade elever har jag varit i 

kontakt med Grundsärskolan och fått information. I ett missivbrev kontaktar jag även 

specialläraren på din skola och ber om dess medverkan.  

Du får gärna höra av dig om du har frågor gällande studien. 

Ett varmt tack på förhand för din medverkan! 

Heléne Jakobsson                                                                                                            

helen.jakobsson@ XXX      

Ansvarig handledare vid Linköpings Universitet: 

 XXX                                                            




