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Syfte med föreläsningen
Syftet med föreläsningen är att  belysa 

inkludering i matematik  med fokus på särskilda 
utbildningsbehov i matematik


Syftet är även att flytta fokus från svårigheten hos 

eleven till nödvändigheten av mångfald och 
flexibilitet i matematikundervisningen





Innehåll
v Särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM
v Inkluderande perspektiv i 

matematikundervisningen
v Studien
v Inkludering i matematik – vad kan det vara?
v Samarbete reguljära undervisningen och 

specialpedagogiska undervisningen i 
matematik

 



Särskilda Utbildningsbehov i 
Matematik


SUM är INTE en fix fakta utan en mänsklig tolkning av 
relationen mellan individen, matematiken och omgivningen. 
Magne, O. (2006). 


Fokus kan läggas på olika saker i denna tolkning. Ur ett 
(special)pedagogiskt perspektiv lägger vi fokus på 
matematiken och omgivningen.

Relativt och situerat begrepp  - elever som behöver något 
annat än den regjulära undervisningen


 
 



Ett inkluderande perspektiv i 
matematikundervisningen

•  Ur ett inkluderande perspektiv betonas 
mångfald bland eleverna.


•   I en inkluderande undervisning bör alla 

elevers kunskaper och färdigheter beaktas för 
att främja alla elevers lärande. 


 



Inkludering - ideologi eller verktyg?

Vad är då 
inkludering i 
skolan? I ett 
ämne?



Fokus 

Särskilda Utbildningsbehov i Matematik -  Hur 
kan SUM-elever få möjlighet att bli engagerade i 
matematikundervisningen i skolan?

SUM är inte en fakta, utan snarare en tolkning 
av vad som konstituerar matematisk kunskap. 





Frågeställningar 

1.  Vad kan inkludering i matematik vara i 

grundskolan och vad påverkar 
inkluderingsprocessen?


2.  Vad, från ett inkluderande perspektiv, verkar 

vara viktigt i lärandet och undervisningen i 
matematik?





Inkluderingsbegreppet

Komplext begrepp
Att kunna stärka alla elever och kunna möta 
olikheter samt skapa meningsfullt deltagande i 
undervisningen (Barton, 1997, Persson & Persson, 
2012)
En kontinuerlig process

I denna forskning är inkludering sett som en 
deltagande-process med fokus på matematik.




STUDIEN
Etnografiskt approach

En stor låg och mellanstadieskola

Speciallärarare (specialpedagog) har följts under 
två års tid.

Tre fallstudier inom skolan – Barbara 
(speciallärare), matematiklärare och rektorn




Inkludering i ett ämne – vad kan det 
vara?

Dynamisk inkludering (dynamic 
inclusion) – organisation i fokus


Innehålls-inkludering (content inclusion) 
– matematiken och matematikdidaktik i fokus


Deltagande inkludering (participating 
inclusion) – eleven i fokus
Roos, 2015

Helena Roos    



Dynamisk inkludering (dynamic 
inclusion)

– Kurser
– Intensivundervisning
– Både inne och utanför klassrummet
– Lyssna på elever 
– Byta roller�




Innehålls inkludering (content 
inclusion)

– Representationer
–Uppgifter
– Strategier, generalisering 
– Didaktiska diskussioner
– Lärarkunskap
– Känna igen likheter
– Innehållsamband
– Nå och utmana  SUM-eleverna. 




Exempel på representationer i matematik 

Laborativa modeller       Skrivna symboler 
       ½ 0,5 
                     Bilder 

 
 
Omvärldssituationer        Talade symboler 

             ”en halv” Noll  
             komma fem”, … 
             

         

         



Deltagande inkludering 
(participating inclusion)

– Vara lyhörd
– Lyssna på elever
– Elevers deltagande
– Självförtroende och självkänsla�




Samverkan reguljära undervisningen 
och specialpedagogiska undervisningen 

i matematik
Igenkännande av likheter (recognition of  similarities) – att hjälpa 
eleverna att se att det är “samma sak” de jobbar med i de olika situationerna. 
>

Innehållsflöde  (content flow) –mellan specialundervisningen och 
matematikundervisningen


Tre viktiga aspekter för innehållsflöde:
         1. Förbereda
         2. Fördjupa
         3. Repetera


Alla dessa tre med fokus på innehållet, vilka uppgifter, vilka representationer osv. 
 
 
 
Roos (2015) 
	

   



Empiriskt exempel 

Barbara: […] Du vet det här med minus, hade de 
sagt till Jonna (matematikläraren i år 4) det hade de 
aldrig jobbat med.. visste de ingenting om .. ja..Du 
vet det var 14-6 det var en uppgift där, kopplar det 
inte till det här, vi har ju jobbat med det här 
talområdet mycket.  
 
Barbara: […] då inställer sig frågan, har detta vi har 
övat här så intensivt har de kunnat se att de har 
användning för detta i klassen?        < 
 
 
 
 



Hur utnyttjar ni olika kompetenser på 
skolan för att stödja SUM-elever?

Organisation -  hur stödjer organisationen ett dynamiskt sätt att jobba? 
Flexibla lösningar

Utveckling av matematikundervisning på skolan – hur ser det konkreta arbetet 
med utveckling av matematikundervisningen på skolan ut? Hur jobbar 
man med didaktiska diskussioner? Vem har ansvaret?

Lärarkunskap – vem har det som krävs i just denna situationen med 
denna eleven?

Byta roller – vilken kompetens passar nu? Kan matematikläraren och 
specialläraren/specialpedagogen byta roller? 

(Roos, 2015)

 
 
 
 

  



Relationellt  och inkluderande 
perspektiv på SUM

•  Om inkludering ska ses som effektiv ur ett 
lärandeperspektiv så ska alla elever aktivt tillhöra och 
delta i matematikundervisningen. Elevernas olikheter 
och förmågor ses där som tillgångar (Farrell, 2004). 
Inkludering handlar då om att utnyttja att alla är olika 
istället för att alla ska stöpas i samma form.

 
•  Ett relationellt perspektiv på matematiksvårigheter 

innebär att  man i detalj beaktar hur undervisningen och 
lärandeaktiviteterna som genomförs påverkar elevernas lärande i 
matematik (Dalvang & Lunde, 2006). 



Vem är ansvarig för processen?

Hur säkerställs att de processer som dras igång 
på en skola fortlöper? Ex vid matematiklyftet?

Vem/vilka är ansvarig för att utveckla 
(matematik)undervisningen på skolan? 

Vem är ansvarig för att SUM-eleverna får rätt 
stöd?



Sammanfattningsvis
Att vara speciallärare eller att jobba med särskilda 
utbildningsbehov i matematik är ett komplext uppdrag. Viktigt 
är att se att det handlar om hur vi kan skapa en trygg lärmiljö 
runtom eleven. 

Inkludering i matematik är en process och kan genomföras på 
många olika sätt. Fokus är dock att se till att alla elever är med 
och känner sig delaktiga i matematik-undervisningen.

Man behöver: ämneskunskap, ämnesdidaktisk kunskap, 
specialpedagogisk kunskap samt en organisatorisk överblick 
och möjlighet att påverka organisation och undervisning. Roos 
(2015)

    



Alla har rätt att lyckas i skolan, vi är 
alla unika, och behöver olika! 

    

”Det är ingen som begär att någon ska läsa 
en mycket svårare bok än vad de egentligen 
klarar. Men när det gäller matteuppgifter så 

får de faktiskt sitta och göra ofta mycket 
svårare än vad de egentligen klarar. Det är ju 
också konstigt på något vis ”.  Barbara (Roos, 

2015) 



Tack!
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