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1.Vem kämpar för att få access till lärande i matematik? Vad är signifikant för 
en elev som kämpar för att få access  till matematiklärande? 

2.Vem har access till lärande? Vad är signifikant för en elev som har access till 
lärande? 

3.Är alltid en högpresterande i access till lärande? Om inte, varför inte då?



Vad betyder särskilda utbildningsbehov i 
matematik (SUM)?

SUM är ett särskilt behov som finns i matematik-undervisningen 
för att möta den enskilde eleven för att få tillgång till 
matematiken och utvecklas still sin fulla potential.

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



Var ligger fokus vid SUM? 

Fokus ligger i att flytta tanken, från att 
svårigheten och bristen ligger inom eleven till 
no ̈dvändigheten av mångfald och flexibilitet i 
matematikundervisningen

Från HAR svårigheter till ÄR I svårigheter



Matematiksvårigheter ur ett pedagogiskt
perspektiv

Källa: Lundberg – Sterner, Dyskalkyli finns det?, 2009

Ur: Lundberg, I & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli finns det? 



Viktiga aspekter för att utveckla en 
inkluderande undervisning

1. Var befinner sig eleven i sin kunskap? 



Identifikation av aktuell kunskap i matematik
Kartläggning – En allsidig kartläggning som också inrymmer sociala och 
emotionella sidor.

Kartläggning av matematikkunskaper – testas rätt saker? Risken är uppenbar att 
man mäter det som är lätt att mäta och inte det som är viktigt att mäta! Vägen 
till svaret är oftast det som är intressant. Uppföljning över tid är viktigt.

Riktade insatser – insatser mot de områden där barnet/eleven uppvisar 
svårigheter 

Kompensation – På vilka sätt kan man kompensera för elevens svårigheter?

Lindring av följder – Låt eleven tala om det som är svårt och frustrerande, sätt 
ord på problemet. 



Kartläggningsmaterial i matematik



Viktiga aspekter för att utveckla en 
inkluderande undervisning

1. Var befinner sig eleven i sin kunskap?

2. Vilken elev, vilken matematik, och hur ser undervisningen ut nu?



Faktorsamspelsmodell - MEN 
(Magne, 2004) 

Matematiken

Eleven Nätverket



Var börjar vi – var lägger vi ribban? 



Viktiga aspekter för att utveckla en 
inkluderande undervisning

1. Kartläggning - Var befinner sig eleven i sin kunskap?

2. Vilken elev, vilken matematik, och hur ser undervisningen ut nu?

3. Vad vill eleven? 



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

PROCESSER AV 

DELTAGANDE 



Dynamisk inkludering (dynamic inclusion)

– Kurser

– Intensivundervisning

– Både inne och utanför klassrummet

– Lyssna på elever

– Byta roller



Innehållsinkludering (content inclusion)

– Representationer

–Uppgifter

– Strategier, generalisering

– Didaktiska diskussioner

– Lärarkunskap

– Känna igen likheter

– Innehållssamband

– Nå och utmana SUM-eleverna. 



Deltagande inkludering (participating 
inclusion)

– Vara lyhörd

– Lyssna på elever

– Elevers deltagande

– Självförtroende och självkänsla



Vad påverkar inkludering ur ett 
elevperspektiv?

Tre övergripande och interrelaterade Diskurser:

Bedömningsdiskursen

(assessment)

Diskursen om Matematikklassrummets

uppbyggnad

(mathematics classroom setting)

Tillgänglighetsdiskursen

(accessibility in mathematics education)

Prov och tester – i relation till ångest, till att få 

kämpa och till hur man måste skriva lösningar för att få 

bra betyg

Betyg – kunskap i matematik uttrycks i betygssteg. 

Uppgifter blir betygssteg ”A-uppgifter”.

Klassrumsorganisation – gällande matteböcker, 

Anteckningsböcker, diskussioner med klasskompisar, 

Genomgångar

Att vara i liten grupp utanför klassrummet –

känslan av trygghet, våga prata och lugn och ro

Undervisningssätt – lärarens förklaringar, 

problemlösning, variation av arbetssätt

Uppgifter – (icke)utmaningar, teman, osäkerhet i hur man

ska lösa, textproblem

Vikten av läraren – ge rätt utmaningar, takten, lyssna

Matte är tråkigt – lyssna länge, administrera matte,

arbeta bara i bokenRoos (2019)



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, 2017)



Konkreta med anpassningar i lärmiljo ̈n

Organisera efter gruppen och individerna och aktuella kompetenser

Anpassa representationerna efter aktuellt innehåll och elev(er)

Bestäm vilka strategier och generaliseringar som ska synliggöras utifrån innehåll 
och elev(er)

Synliggör likheterna mellan både situationer och innehåll för eleverna

Skapa tydliga innehållssamband i (special)undervisningen



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)



Kompetenser och kollegialt samarbete för att 
kunna möta varje elev – ingen kan allt!

Det gäller för skolan som organisation att synliggöra och matcha personalens 
kunnande mot de enskilda elevernas behov och förutsättningar.

En viktig del i processen är att se över hur resurser fördelas med fokus på 
enskilda lärares kompetens, vilka pedagogiska och didaktiska metoder och 
arbetssätt som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens 
lärmiljöer är organiserade. 

Skolan som organisation behöver säkerställa att det finns rutiner för att adekvat 
kunskap som finns inom organisationen används på rätt sätt.

Roos & Gadler (2018).



Sammanfattningsvis
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/eleverna. Ett situerat sätt
att se de elever som vi faktiskt möter och deras förutsättningar.

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 och får
tillgång till lärande.

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

Inkludering i matematikundervisning från elevperspektiv är samma, men ändå olika om du
tittar på den enskilda eleven.

• Inkludering i matematik är inte ekvivalent med att alla elever är i samma klassrum hela
tiden. En mer dynamisk syn på elevernas deltagande behövs.



Vill du veta mer? 



Vi lär oss det här i stiltje för att komma ihåg
det i storm… Tack! 

Kontakt: 

Helena Roos

Malmö Universitet

Helena.Roos@mau.se

Linnéuniversitet

Helena.Roos@lnu.se
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