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Abstract 

In this study I want to illustrate how teachers describe their preventions and interventions when 

teaching students with low achievement in mathematics. 

This is a qualitative study based on a series of group interviews of teachers in the Swedish 

compulsory school.  

Mathematics teachers still hold a traditional compensatory perspective on students with low 

achievement thus placing the responsibility for learning with the students. The general opinion 

is that special pedagogics is necessary to enable support enough to help students with low 

achievement in mathematics to reach a passing grade. Thanks to further training, primarily 

through “Matematiklyftet”, the view on the possibility to include low achieving students in the 

classroom in a good way is more positive. 

There is an ongoing work in schools to improve the mathematics teaching, but one cannot see 

a complete or common plan for the schools neither from the school administration nor the 

teachers. The preventive measures made to include the low achieving students does have a 

positive effect for all students. Much of the implemented changes have its origin in talking 

mathematics in the classroom and not following the textbook as slavishly as previously done. 

 . 
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Sammanfattning 

I den här studien vill jag belysa hur lärare beskriver prevention och intervention, alltså deras 

förebyggande och ingripande agerande när det gäller undervisningen av elever som presterar 

lågt i matematik. 

Det är en kvalitativ studie som bygger på en serie gruppintervjuer av lärare i grundskolan. 

Det finns fortfarande en traditionellt kompensatoriskt syn på eleverna hos matematiklärarna 

och de är ofta av uppfattningen att det behövs specialpedagogik för att alla ska få ett godkänt 

betyg i matematik. I och med fortbildning, främst genom matematiklyftet, har inställningen till 

att klara av att inkludera elever som presterar lågt i matematik på ett bra sätt dock ökat.  

Arbetet i skolorna pågår för att förbättra matematikundervisningen men man ser sällan en 

övergripande gemensam plan från skolans eller lärarnas sida. Det arbete lärarna bedriver 

preventivt för att kunna inkludera de elever som presterar lågt har en positiv effekt på alla 

elever. Mycket av förändringen ligger i att lärare och elever talar mer matematik och inte följer 

läroboken lika slaviskt som tidigare. 

 

Nyckelord 

matematikundervisning, låga prestationer, individualisering, inkludering, lärarens perspektiv 
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1 Inledning 

När jag har arbetat som lärare, om än obehörig, har jag stött på många kollegor som uttryckt att 

det är en stor utmaning att hantera undervisningen för elever som presterar lågt. De tycker att 

det är mycket svårt eller till och med omöjligt att hinna med att ge dem det stöd de behöver 

samtidigt som undervisningen för hela gruppen ska fungera. Den lösning som många 

förespråkar är stödundervisning utanför gruppen, dels med argumentet att eleven ska få ett 

bättre och tydligare stöd men också för att det ska bli lugnare och en mer enhetlig undervisning 

i klassen.  

Denna syn anammade jag och höll med om tills jag började lärarutbildningen där jag fick ta 

mig tid att läsa skollagen, läroplanen, forskning om inkludering och specialpedagogik och insåg 

att det inte var så enkelt. Verkligheten finns i hela gråskalan från svart till vitt. 

I skollagen står det att alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 

utifrån sina egna förutsättningar. Stöd ska ges antingen i stället för den vanliga undervisningen 

eller som komplement och detta ska i första hand ske inom den elevgrupp som eleven tillhör 

(SFS 2010:800). Dessutom står det i läroplanen att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar med särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen (Skolverket, 2011a). Det är alltså så att om man ska följa 

styrdokumenten ska skolan i första hand undervisa alla elever i den vanliga elevgruppen, det är 

alltså där som anpassningarna till varje elev ska ske. 

Kan det ändå vara bra med undervisning i mindre grupp skilt från ordinarie klassen? Eleverna 

kan få lugn och ro och möjlighet till hjälp på sin nivå utan att behöva vänta så länge på sin tur. 

Många tänker så och det finns belägg även för detta. Engström (2015, s. 79) menar att i första 

hand ska läraren skapa förutsättningar för elever att lyckas i klassrummet men de elever som 

får svårigheter ändå kan behöva undervisas i små grupper. Ett flertal av eleverna i Sjöbergs 

doktorsavhandling (2006) berättar om hur de inte klarade av att få lugn och ro, att koncentrera 

sig och arbeta i den stora gruppen. Sjöberg (2006) gör antagandet att elever i matematikproblem 

påverkas i större omfattning av bristen på arbetsro och den oroliga miljön i de stora grupperna 

än övriga elever (Sjöberg, 2006, s. 168).   

Sedan är det med matematiken som med det mesta annat här i världen, att vi har olika lätt för 

oss. Lika väl som att vi kan springa olika fort eller tecknar och målar med olika konstnärligt 

resultat, lika väl kommer det finnas några som fattar matematiska samband direkt medan andra 
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får kämpa från första början för att hänga med och förstå. Det kan finnas orsaker som problem 

med koncentrationen eller dyslexi men forskning visar att det är en ganska stor andel som är 

svagbegåvade. 13,5 procent av eleverna inom normalvariationen har en begåvning med 

standardavvikelse mellan -1 och -2 vilket klassas som svagbegåvning (Fernell, 2015, s. 119). 

Det finns alltså alltid ungefär fyra elever som får problem med matematiken i en klass om trettio 

elever, detta faktum måste skolan ha med i beräkningarna när undervisningen planeras. 

Det är så många saker som gör att en elev kan tappa taget och halka efter i matematiken och 

halkar man efter är det svårt att komma ifatt. Alltså är det otroligt viktigt att få veta hur skolan 

gör i verkligheten för att få det att fungera. Finns det utrymme för den som inte presterar så bra 

i matematik? Och hur gör lärarna egentligen för att lyckas med att ge även de som presterar lågt 

tid och utrymme i det vanliga klassrummet?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa hur lärare beskriver prevention och intervention när det 

gäller undervisningen av elever som presterar lågt i matematik. 

 Hur beskriver lärare att de hanterar elever som presterar lågt i matematik? 

 Vilka perspektiv framträder i lärarnas berättelser om undervisning av elever som 

presterar lågt i matematik? 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Genomgången av litteratur och forskning presenteras i fyra delar från vad problemen kan vara, 

hur man ser på problemen till hur man hanterar dem. För att kunna belysa hur lärare beskriver 

prevention och intervention när det gäller undervisningen av elever som presterar lågt i 

matematik ges i första avsnittet exempel på vad som utgöra problem för eleverna, alltså något 

om vad som gör att de presterar lågt. 

Följande del beskriver hur lärarna genom att se problemet med inlärningen ur olika perspektiv 

kan placera problemet antingen hos eleven, hos skolan eller anse att de två perspektiven ger 

olika dilemman som gör att lösningar för en god undervisning för alla är svår att nå. Denna 

teoridel utgör grunden för att kunna ge en bild av lärarnas perspektiv på undervisning av elever 

som presterar lågt i matematik. 

Lärarnas hantering av elever som presterar lågt i matematik bygger därmed på att de ser vad 

som kan vara problem för eleverna och hur de ser på vem som äger problemet. Utifrån detta 

behöver skolan skapa en plan för att förhindra att problemen uppstår eller blir så svåra att elever 

inte uppnår godkänt betyg i matematik. I den tredje delen presenteras denna teori. 

Till sist beskrivs de interventioner skolan kan ta till då elever trots preventiva åtgärder inte kan 

nå godkänt betyg i matematik. 

2.1 Vad är problemet? – Låga prestationer i matematik 

Det finns många olika sätt att beskriva problem med matematikinlärningen men för att inte 

implicera varken orsaker till problemet eller egenskaper hos eleven är det lämpligt att använda 

låga prestationer i matematik (Engström, 2015, s. 9) som är en neutral och rent beskrivande 

term. Att konstatera att prestationerna inte är tillräckligt bra kan göras objektivt och relativt 

enkelt medan diskussionen om varför är betydligt mer komplex. I det här avsnittet ses 

problemen dels ur ett matematikperspektiv och dels ur ett socialt perspektiv. 

Det centrala innehållet i matematik delas upp i ett antal olika områden som studeras och bedöms 

i grundskolan. Taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, 

samband och förändring samt problemlösning, i alla dessa områden ska elever klara minst 

betyget E för att få ett godkänt slutbetyg i matematik i årskurs 9 (Skolverket, 2011a).  

Matematikämnet är stort och framför allt bygger mycket på vartannat så det kanske inte är så 

underligt att eleverna ibland hamnar i problem (Löwing & Kilborn, 2002, s. 36).  
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Eftersom denna studie är en del av ett större projekt med algebra i fokus, har just algebra fått 

påverka valet av områden som beskrivs i det här avsnittet.  

2.1.1 Abstrakt och konkret 

Matematik är en abstrakt och generell vetenskap (Nationalencyklopedin, 1994), den har frigjort 

sig från det konkreta, man måste inte ha två kulor framför sig och lägga dit tre till för att inse 

att summan av kulor är fem. Man kan göra en abstraktion av problemet, generalisera och inse 

att det gäller även för annat än kulor. Matematiken är också ett villkor för högre studier i just 

matematik och ett verktyg för studier i andra universitetsämnen, men även ett verktyg i till 

exempel hantverksyrken och nödvändig för att förstå hur samhället fungerar och för att kunna 

hantera sin egen ekonomi. Som lärare är det viktigt att använda flera av dessa perspektiv på 

matematiken i sin undervisning för att visa att matematiken har olika syften och 

användningsområden och fler kan se betydelsen för dem själva. Men att uppnå denna 

abstraktionsnivå kräver träning och i grundskolan behöver eleverna ofta kunna falla tillbaka på 

konkreta exempel för att försäkra sig om att de tänkt rätt. Ibland är lärare för strikta i sin 

matematiska disciplin och låter inte det konkreta ta den plats som behövs för att alla elever ska 

kunna förstå. (Löwing & Kilborn, 2002, ss. 40-42) 

Matematik är ett tankeverktyg med vilket man kan formulera och lösa problemställningar. I 

skolan får eleverna lära sig begrepp och procedurer som blir grunden till detta arbete. Många 

tycker om att arbeta med detta som rent tankearbete, abstrakt, medan andra behöver något mer 

konkret att tillämpa kunskaperna på. När matematiken tillämpas kan fler se betydelsen av att 

lära sig matematik och intresse och motivation ökar (Häggblom, 2013, s. 13). 

Målet med matematikundervisningen är att ge eleverna möjlighet att förstå de begrepp läraren 

undervisar om, men ofta ser inte eleverna det syftet, utan de vill räkna i boken och vända blad. 

För att nå en större förståelse är det viktigt att ge tid till matematiska samtal och diskussioner 

och inte låta läroboken bli ett stressmoment där det är viktigare att komma långt än att förstå 

(Malmer, 2002, s. 30). 

2.1.2 Taluppfattning 

Långt innan de siffror vi använder idag fanns kunde människor räkna. En bonde behövde till 

exempel kunna räkna och hålla ordning på antalet djur han ägde eller kunna berätta om hur 

många år eller dagar som passerat sedan sådd och skörd, men tal och talsymboler är relativt 
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moderna uppfinningar för mänskligheten. Tiosystemet infördes till exempel inte i Europa förrän 

kanske på 1200-talet (Häggblom, 2013).  

Även om nästan alla som är lärare i, eller studerar till lärare i matematik redan tidigt har förstått 

hur tal och siffror kan kopplas till olika mängder, hur siffrorna kan skapa olika tal beroende på 

hur de placeras och sällan har haft problem att snabbt se vilket av två olika tal som är störst, är 

det viktigt att inse att många andra tycker att det är komplicerat. Det som har tagit nästan tusen 

år att utveckla är sällan uppenbart för alla. 

En god taluppfattning är alltså inget man föds med utan något som varje elev måste utveckla. 

Skolan ska stötta denna process med medvetna aktiviteter och arbetssätt så att eleverna ska 

kunna se samband och helheter och kunna göra rimlighetsbedömningar. Detta är alltså inte lika 

lätt för alla (Häggblom, 2013, ss. 57-58). 

2.1.3 Aritmetik 

Aritmetiken är den del av matematiken som handlar om beräkningar. Eleverna behöver lära sig 

och förstå hur man använder de fyra räknesätten, kunna olika metoder för beräkningar och 

förstå sambanden mellan räknesätten (Skolverket, 2011b, s. 15). 

De algoritmer vi vanligen använder oss av är inte alltid så självklara att förstå. Om eleverna 

inte förstår grunden i algoritmen kommer de troligen fortsätta att göra fel när de räknar för hand 

och det visar sig sällan att mängdträning hjälper (Löwing & Kilborn, 2002, ss. 139-140). 

Förutom de elever som gör misstag på grund av att de inte förstått bakgrunden till algoritmerna 

finns det de som har dyslektiska besvär som gör att de ofta får problem med att skriva siffor i 

rätt ordning. De har också ofta problem med att skriva om en uppgift från horisontell riktning 

till vertikal och är osäkra på hur de ska skriva om och ställa upp talen i uppgifterna (Malmer, 

2002, ss. 84-85). 

2.1.4 Språk 

Språket har stor betydelse när man lär sig matematik och då gäller det inte bara de matematiska 

uttrycken utan även vardagliga ord. Matematikspråket finns inbäddat i det vanliga språket i 

texter, förklaringar och uppgifter och de elever som inte behärskar svenskan får förstås dubbla 

problem. När elever ska diskutera matematik behöver de ha ett stort ordförråd för att tala om 

hur de tänker men också för att förstå sina klasskamrater och när en elev behöver hjälp och ska 
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förklara vad som är svårt att förstå behövs det också ett gott ordförråd. Läraren behöver vara 

lyhörd och tolka och stötta eleven i sina försök att uttrycka sig (Norén, 2010).  

Malmer (2002) menar att undersökande och laborativ matematik ger möjligheter till att träna 

och bygga upp ordförrådet och att det kan göra eleverna medvetna om hur de vet det de vet och 

skapar därmed tankestrukturer vilket är ett sätt att lära (Malmer, 2002, ss. 49-50). 

2.1.5 Ansträngning och vilja 

Det finns ett tydligt samband mellan motivation och goda skolresultat, en låg arbetsinsats skapar 

ofta en negativ spiral eftersom eleven då inte hinner möta de lite mer avancerade uppgifterna.  

Eleverna som Sjöberg (2006) studerade hade problem att möta kraven i matematik och han 

visar att dessa elever också ofta använde sin undervisningstid väldigt ineffektivt. Tiden 

användes till ganska stor del till att prata med kamraterna om annat än matematik. Eleverna i 

studien förklarade sin bristande insats med att de lätt tappade orken eller att de inte tyckte att 

det var roligt (Sjöberg, 2006, ss. 140-143). 

Det händer att elever tappar självförtroendet och i och med det tappar intresse och lust att 

anstränga sig. Det gäller att uppgifterna är anpassade till elevens förmåga, är uppgifterna för 

lätta eller för svåra så tappar eleven lätt motivationen. Det är då viktigt för läraren att hjälpa 

eleven till en realistisk syn på sitt lärande, att eleven utmanar sig själv från den nivå där denna 

befinner sig. (Magne, 1998, ss. 73-74) 

Elever behöver få undervisning på rätt abstraktionsnivå och ges den tid de behöver för att förstå 

de grundläggande begreppen. Om undervisningen inte når upp till detta riskerar eleverna att 

lära in mönster och rutiner för att klara av uppgifterna som inte håller när matematiken blir mer 

komplex. Då krävs en stor insats för att täcka upp de luckor som har uppstått på grund av att 

den grundläggande förståelsen inte fick ta den som behövdes (Malmer, 2002, ss. 86-87). 

Därmed har en lång lista presenterats över vad det kan vara som är svårt när en elev inte lyckas 

prestera på nivån för godkänt i matematik. I nästa avsnitt ställs frågan vems problemet är när 

resultatet i matematik inte blir godkänt. Är det eleven som måste kämpa hårdare och läsa 

läxorna bättre? Är det skolan som ställer för höga krav eller inte anpassar undervisningen till 

elevens sätt att lära? Kanske finns det inte ett enkelt och entydigt svar på dessa frågor? 
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2.2 Vem äger problemet? – tre olika perspektiv 

Eleverna i grundskolan klarar skolarbetet olika bra och även de som presterar lågt inom 

normalspannet hör hemma där eftersom vi har en skola för alla. Och visserligen är skolan för 

alla men det finns alltid några elever som presterar så lågt att de har svårt att klara kraven för 

att bli godkänd. För dessa elever har skolan ett särskilt ansvar (Skolverket, 2011a, s. 8). I första 

hand ska skolan ge eleven stöd i form av extra anpassningar och om detta inte trots allt inte 

räcker ska, efter beslut av rektorn, utredning och upprättande av åtgärdsprogram, eleven ges 

särskilt stöd (SFS 2010:800). 

Till hjälp för lärarna i arbetet med att utveckla goda rutiner och metoder i undervisningen för 

att hantera elever i problem med lärandet finns specialpedagogen att tillgå. Specialläraren 

arbetar med barnen i behov av stöd i klassrummet, enskilt eller i grupp (Engström, 2015, s. 37). 

Engström (2015, s. 34) talar om tre olika perspektiv för den specialpedagogiska praktiken – 

kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och dilemmaperspektiv. 

I forskningen, främst från psykologiskt och neurologiskt håll men även pedagogiskt, talar man 

om olika diagnoser och hur dessa påverkar matematikinlärningen, till exempel ADHD och 

dyslexi. Detta innebär att man försöker se och hitta orsaker till problemet hos eleven (Engström, 

2015, s. 37). Men det finns dock barn som presterar lågt utan att någon kan ge dem en diagnos. 

Det är nämligen helt normalt att prestationerna är spridda och att några därmed befinner sig i 

det lägre spannet utan relation till en diagnos, barnet har låg begåvning.  

”Det är inte populärt att hänvisa till begåvning i samband med att elever har inlärningsproblem.” 

(Magne, 1998, s. 25). Uttrycket låg begåvning har en negativ status men är dock koncist och 

beskriver tydligt problemet utan att vara en diagnostisk term, det baseras på IQ. Svag begåvning 

är en del av normalvariationen, precis som att vi har olika fallenhet för att springa fort, teckna 

vackert eller vara tonsäkra, och betecknar den andel som ligger mellan -1 och -2 SD 

(standardavvikelse) från IQ-medelvärdet 100 vilket uppgår statistiskt till ca 13,5 procent 

(Fernell, 2015, s. 119). 

Både diagnoserna och uttrycket låg begåvning placerar orsaken till matematikproblemen hos 

eleven och kan därför antas kräva kompensatoriska åtgärder. 
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2.2.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Det kompensatoriska perspektivet är det traditionella och det som många gånger präglar skolans arbete. 

Den grundläggande tanken är att elever har en brist, störning eller defekt av något slag (t.ex. dyslexi, 

ADHD, en störning inom autismspektrat eller liknande). Skolan ska nu genom olika typer av 

specialpedagogiska insatser kompensera för dessa brister hos eleven. (Engström, 2015, s. 34) 

Detta är det perspektiv som fortfarande dominerar hur skolan betraktar elever som presterar lågt 

(Nilholm, 2005, s. 127). Eleven äger problemet, vilket markeras med att man säger att eleven 

har problem. Perspektivet bygger på att skolan ska ge den enskilda individen extra hjälp för att 

förstärka dennas svaga sidor och på så sätt göra det möjligt att nå den nivå som övriga elever 

når. Insatserna kräver att ansvarig personal kan ställa en säker diagnos men diagnoser är ofta 

både osäkra och präglade av rådande värderingar. Enligt Haug finns det dessutom erfarenhet 

som visar att det sällan händer att de som kommer efter kommer upp på samma nivå som sina 

klasskamrater (Haug, 1998, s. 18).  

2.2.2 Kritiskt perspektiv 

Det kritiska perspektivet hävdar en kritisk inställning till det kompensatoriska perspektivet och 

menar att det som händer och sker runt omkring en elev, i hemmet, på fritiden och i skolan har 

stor betydelse för hur eleven kan lära sig. Eleven är ur detta perspektiv i problem och kan hjälpas 

ur problemet genom åtgärder från skolans sida (Sjöberg, 2006, s. 38). ”Inom det kritiska 

perspektivet hävdar man att det inte är barns egenskaper i sig som ger upphov till ett behov av 

specialpedagogik, utan specialpedagogiken har sin förklaring i sociala processer.” (Nilholm, 

2007, ss. 21-22) 

2.2.3 Dilemmaperspektivet 

Tanken bakom det kritiska perspektivet är att om man åstadkommer en helt demokratisk 

lärandemiljö där man kan möta varje barns behov utifrån dess egna förutsättningar inom 

gruppen och där alla variationer välkomnas eftersom vi alla är olika så behövs inte längre någon 

specialpedagogik eller uppdelning. Men detta är en utopi, och därför fortsätter arbetet med att 

hitta ett perspektiv som går att anamma i praktiken. Ett sådant är dilemmaperspektivet. 

”Dilemmaperspektivet, å andra sidan, tar sin utgångspunkt i att moderna 

utbildningssystem har att hantera individers olikhet. Detta grundläggande dilemma 

innebär att alla ska erhålla gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt 

som elever också måste bemötas utifrån sin olikhet.” (Nilholm, 2005, ss. 134-135) 
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Det grundläggande dilemmat ger upphov till en rad andra dilemman (Nilholm, 2005, s. 135) 

vilket Engström (2015) listar några exempel på: 

 Identifieringsdilemmat – ska elever med en funktionsnedsättning 

identifieras och därmed ges en diagnos, vilket kan leda till stigmatisering? 

 Läroplansdilemmat – ska elever med en funktionsnedsättning lära sig 

samma innehåll som andra barn, eller ska innehållet anpassas till deras 

särskilda förutsättningar? 

 Lokaliseringsdilemmat – ska elever med speciella behov eller en 

flerfunktionsnedsättning undervisas i samma lokaler som de andra 

eleverna eller i egna särskilt anpassa lokaler (och därmed ofta också skolor 

med särskilt utbildad personal för funktionsnedsättningen i fråga)? 

(Engström, 2015, s. 37) 

2.3 Finns det en plan? – prevention 

Stödundervisningen ska enligt kritiskt perspektiv hanteras inom gruppen och skollag och 

läroplan baseras på detta perspektiv, men stödundervisningen planeras och används däremot 

fortfarande ofta traditionellt ur ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2007, s. 20). Det är 

givetvis svårt att hantera detta dilemma men det måste likväl hanteras och planeras för. 

Skolorna måste organisera verksamheten så att den naturliga variationen i elevernas 

förutsättningar inte ses som en överraskning eller något onormalt. Skolan måste planera för en 

undervisning där alla elever får och kan delta (Engström, 2015, s. 79). 

Den plan skolan skapar måste alltså anpassas till alla elever och inkludera såväl dem som 

presterar lågt som högt i matematik. Planen måste innefatta didaktiska överväganden som gör 

undervisningen intressant och givande, vilket kan uppnås genom variation i presentation och 

arbetssätt. Inte mindre viktigt är att planera för en god studiemiljö som kan ge struktur, trygghet, 

lugn och ro. Det kan synas enklare att planera enligt dessa intentioner om gruppen är homogen 

men det är inte helt självklart att det är den lösning som ger bäst resultat. Följande avsnitt 

beskriver dessa infallsvinklar på planeringen 

2.3.1 Syftet – för ett fåtal, för flertalet, för alla 

Skollagen är tydlig när det står att alla ska få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt, att 

få utvecklas efter sin förmåga ”en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800, s. 1 kap. 4§), men 

det ser inte alltid ut så i verkligheten.  
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Engström (2015, s. 1) menar att elever med låga prestationer i matematik verkar vara något av 

skolans blinda fläck trots satsning på kompetensutveckling för lärarna. Andelen elever som fick 

godkänt betyg, alltså minst E, i matematik läsåret 2015/2016 var 91,5% (Skolverket, 2016) 

vilket är skolämnet med det lägsta resultatet, förutom teckenspråk och svenska som andraspråk, 

och då är ändå matematik ett kärnämne som det satsas mycket tid och resurser på. I detta resultat 

ingår inte elever som har okänd bakgrund, de flesta av dem är barn som nyligen invandrat och 

därför saknar uppgift om personnummer. 

Det finns kritik som menar att de befintliga kunskapskraven och därmed undervisningen är 

anpassade för vidare studier och därför inte ger möjlighet att innefatta alla elever det vill säga 

även elever med låga prestationer i matematik. Engström och Magne (2006, s. 86) vill ha en 

mer flexibel läroplan för att möjliggöra anpassningar i stoffet som ska läras in. Löwing & 

Kilborn (2002, s. 105) efterfrågar en baskurs som är rimlig att lära för olika grupper av elever 

så att de ska få en meningsfull utbildning under skoltiden. Löwing & Kilborn (ibid.) anser också 

att de matematiska modeller som lärs ut inte bara ska ha syftet att förbereda ett fåtal på vidare 

studier i matematik utan det ska erbjudas större plats i undervisningen för modeller som kan 

förbereda det stora flertalet för kommande arbets- och vuxenliv (Löwing & Kilborn, 2002, s. 

27). 

Om de matematiska modeller man brukar lära ut är alltför komplicerade för att alla 

elever skall förstå dem, så borde det väl vara skolans skyldighet att bygga upp mer 

förståeliga modeller. (Löwing & Kilborn, 2002, s. 35) 

Samma kritik och påpekanden kommer från psykiatrin. Svag begåvning sägs ge svårigheter i 

skolan eftersom det ställs krav på att eleverna blir godkända i en rad teoretiska ämnen för att 

bli behöriga till gymnasiet men att det inte borde vara ett problem om grundskolan verkligen 

tillvaratog alla barns behov (Ek, 2015, ss. 40-41). Fernell (2015) föreslår att skolan har mer 

praktiskt inriktad undervisning för att undvika att kravnivån ständigt överstiger barnets 

förmåga. Om ett barn aldrig får känna att det kan klara kraven gör det lätt att barnet utvecklar 

en negativ självbild (Fernell, 2015, s. 131).  

Som det är idag visar det sig tydligt hur skillnaderna i prestationer i matematik ökar under 

skolåren. En del elever börjar halka efter redan på lågstadiet för att aldrig komma ifatt eftersom 

man behöver ha en grundläggande förståelse för att komma vidare (Engström & Magne, 2006, 

s. 3) (Häggblom, 2013, s. 17). 
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Om skolan inte anpassar undervisningen så att elever med olika förutsättningar kan klara de 

krav som ställs på dem sviker man barnen. Skolan uppfyller då inte heller lagen eftersom den 

naturliga variationen ger att det redan från början är uppenbart att skolan inte kommer att kunna 

inkludera alla i undervisningen. ”Vi kan inte upphäva olikheterna, inte heller tänka bort dem.” 

men vi måste hantera och planera för detta pedagogiska dilemma (Engström, 2015, s. 26). 

För att vägleda i undervisningen presenterar psykologen Carlsson Kendall (2015, ss. 51-59) 

följande sammanfattande råd för arbete med elever med svag teoretisk begåvning under 

följande sju rubriker. Dessa råd stämmer väl överens med till exempel Malmers (2002, s. 31) 

beskrivning av olika inlärningsnivåer i matematik. 

Råden kan mycket väl följas generellt eftersom de har positiv effekt för alla elever. 

 Ge lagom svåra uppgifter 

 Förklara uppgiften 

 Arbeta med förförståelse 

 Kontrollera att eleven har förstått uppgiften 

 Konkretisera 

 Reflektera 

 Hjälp till med planen 

2.3.2 Varierande undervisning 

Läraren spelar stor roll för elevernas lärande ”Minst 10–15 procent av variationen i elevers 

resultat kan hänföras till skillnader mellan olika lärare.” (Skolverket, 2009, s. 22), och att skapa 

en god förutsättning för lärande är en komplex uppgift som kräver kompetens och erfarenhet. 

Grunden till kompetensen sätts i lärarutbildningen och byggs upp med vidareutbildning och 

praktisk erfarenhet tillsammans med elever och kollegor. Många matematiklärare i Sverige har 

tagit del av matematiklyftet (Skolverket, 2017a) som är en kompetensutvecklingsinsats i 

didaktik för dem som undervisar i matematik bland andra riktad mot grundskolan. 

För att kunna förklara för olika elever behöver läraren kunna förmedla tanke och språk, i 

undervisningen måste alltså matematiken uttryckas och visas på olika sätt. En lärare behöver 

vara flexibel och dessutom även kunna variera svårighetsgrad och representationssätt (Malmer, 

2002, s. 25). Det är en utmärkande kvalitet hos en god lärare att kunna kombinera ”en 
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målmedveten undervisning med stor flexibilitet i planering och genomförande” (Löwing & 

Kilborn, 2002, s. 59). 

Variationen får dock inte gör att lärarna tappar strukturen på undervisningen och lektionerna. 

Det har visat sig att elever i behov behöver ha lektioner med en tydlig struktur, de behöver veta 

vad som förväntas av dem (Gerrbo, 2012, s. 206). 

2.3.3 Studiero 

Brist på studiero påverkar elevernas prestationer. Om eleverna hela tiden har något annat som 

pockar på uppmärksamhet är det svårt att koncentrera sig. Att prata med varandra om annat än 

matematik, att vandra runt i klassrummet eller föra oväsen är sådant som är vanligt 

förekommande och något som gör att koncentration och arbetsmoral sjunker. Den effektiva 

tiden för arbete med matematik blir därmed väldigt kort (Sjöberg, 2006). 

Det är också väldigt vanligt bland elever med låga prestationer i matematik att de har svårt med 

koncentration och uthållighet, kanske så många som hälften (Magne, 1998, s. 95). Det skolan 

kan göra för att underlätta för dessa elever är att reducera onödiga intryck vilket innebär att inte 

tillåta en rörig och ljudlig klassrumsmiljö (Magne, 1998, s. 100).  

Ett sista exempel på något som är viktigt för en god studiemiljö är att det är högt i tak, alltså 

präglas av hänsyn och respekt. Det är inte helt ovanligt att elever har svårt med de sociala regler 

som innebär att man undviker att såra någon (Gerrbo, 2012, s. 157) men dessa behöver läraren 

hantera eftersom ”dumma” frågor och ”felaktiga” svar måste vara tillåtna utan att någon elev 

känner sig generad (Malmer, 2002, s. 25).  

2.3.4 Heterogena kontra homogena grupper 

I svensk skola finns det inte längre någon nivågruppering inom matematik utan tanken är att 

alla barn ska undervisas i samma grupp, inklusive särskilt stöd (SFS 2010:800). Det finns dock 

alltid olikheter mellan eleverna som innebär att undervisningen inte kan ha precis samma 

innehåll eller exakt samma arbetsformer för alla.  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

(Skolverket, 2011a, s. 8) 
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Engström och Magne (2006) hävdar till och med att läroplanen behöver göras mer flexibel så 

att skolan kan göra prioriteringar och anpassa stoffet efter eleverna (Engström & Magne, 2006, 

s. 86). 

Av tradition utformas emellertid undervisningen ofta som om klassen vore homogen. Det är ett 

pedagogiskt dilemma hur läraren ska hantera detta på bästa sätt (Engström, 2015, s. 21). Ska 

skolan, eller läraren, differentiera och skapa mer homogena grupper eller kan individualisering 

inom gruppen genomföras trots stor spridning? 

Tanken med differentiering, alltså att gruppera efter elevers prestationsnivå, är att öka 

möjligheten för lärarna att individualisera. Om eleverna är mer lika i en grupp antar man att 

lärarna inte behöver använda så många olika upplägg för att nå alla. I en kritisk sammanfattning 

av ansträngningar som gjorts för individualisering fram till 1987 visar det sig dock enligt 

Löwing & Kilborn att det mest blev differentiering och att den individualisering som kom till 

stånd oftast baserades på hastighet. Det krävs en individualisering även avseende mål och olika 

abstraktions- och konkretiseringsnivåer för att gynna alla elever (Löwing & Kilborn, 2002, s. 

127). 

I Norge och Sverige övergav man tanken att homogenisera elevgrupper redan på 1970-talet 

eftersom det var komplicerat och ogenomförbart i praktiken. ”Även i de specialiserade och 

homogeniserade norska specialskolorna visade det sig att barnen hade mycket olika 

förutsättningar.” (Haug, 1998, s. 45)  

Vad forskningen mer har kommit fram till när det gäller differentierad undervisning är att 

homogena grupper inte ger något positivt resultat, snarare försämras resultaten och elever som 

presterar lågt missgynnas. Att bli placerad i en negativt differentierad grupp kan dessutom skapa 

en sämre självuppfattning (Skolverket, 2009, s. 25). 

2.4 Hur löser man problemet? – intervention 

När det preventiva arbetet inte räcker för att hjälpa elever att klara målen i matematik behöver 

skolan göra en insats, alltså en intervention och denna formuleras som ett åtgärdsprogram.  

Enligt Engström kan intervention beskrivas i tre steg: 

1. Klassen – det första steget är att skapa förutsättningar för att alla elever ska 

vara framgångsrika i sitt lärande. Framför allt måste elever som lär långsamt 

ha en möjlighet att lyckas. 
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2. Smågrupper – det andra steget är att undervisa de elever som får svårigheter i 

små grupper. 

3. Individuell undervisning – i de fall det finns elever med stora svårigheter bör 

undervisningen göras individuell. Den måste bygga på en ordentlig pedagogisk 

kartläggning av elevens förutsättningar och behov (Engström, 2015, s. 80). 

I Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram 

kan man få vägledning i hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer och huvudmän kan arbeta med 

stödinsatser för att leva upp till författningarnas krav (Skolverket, 2014). 

2.4.1 I klassen – extra anpassningar 

Det är i första hand i den ordinarie gruppen som stöd ska ges därför är det första steget att se 

över möjligheter och villkor för att stötta eleven utan att denna lämnar klassen. Problemet kan 

bottna i många olika saker och sedan visa sig som svårigheter i matematiken. Skolverket 

föreslår i de allmänna råden att skolan ser över till exempel ”hur resurser fördelas, vilka 

pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens 

lärmiljöer är organiserade” (Skolverket, 2014, s. 10). 

När skolan genom översynen av elevens situation har skaffat sig vetskap om grunden till 

problemet är det ofta möjligt att göra förändringar inom ordinarie undervisning och därmed 

skapa förutsättningar för utveckling. En lösning inom den ordinarie undervisningen, extra 

anpassningar för eleven i problem, kräver inget formellt beslut (Skolverket, 2014, s. 11). 

2.4.2 I små grupper och individuellt – särskilt stöd 

Särskilt stöd behöver sättas in när extra anpassningar inte visar sig vara tillräckligt. Detta kräver 

ett beslut från rektor och behöver dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014, s. 13). 

Särskilt stöd kan ges i olika former men både undervisning i mindre grupp och individuell 

undervisning är vanligt förekommande former för särskilt stöd. 

För en del känns placering i en mindre grupp eller individuell undervisning utpekande och fel 

medan det för andra kan kännas som ett andningshål med lugnare takt och mindre risk för 

obehag när man inte klarar uppgifterna. Skolverket påpekar i sin rapport (2009, s. 26) att det i 

en mängd studier visar sig att stödundervisning, särskilt när den sker i differentierad form, kan 

påverka elevernas självvärdering och motivation negativt. Samtidigt beskriver Sjöberg (2006, 

ss. 136,192) att det för en del elever kan kännas riktigt bra och kanske ge en puff framåt. 
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Oavsett var stödet sätts in så behöver många elever få hjälp med lärandet i matematik. Varför 

eleverna presterar lågt i matematik, och vem som är ansvarig för att hantera problemet är viktiga 

frågor för alla som har en anknytning till skolan. Som lärare är det särskilt viktigt att veta dels 

hur man ska agera i sitt dagliga uppdrag för att få med sig alla elever och dels hur man gör när 

det krävs en extra insats för att fånga upp en elev som håller på att halka efter. 
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3 Metod 

Insamling av data har skett i samarbete med ett forskningsprojekt om forskningsbaserad 

undervisning i algebra i svensk skola. Det har inneburit att det större projektet till stor del har 

styrt metodval och utformning av datainsamlingen även om det här arbetet har getts möjlighet 

att påverka. Underlag och planering för insamlingen och faktiska intervjuer har varit ett 

gemensamt arbete. Av detta följer att data som använts som underlag för den här studien är en 

delmängd av informationsmängden i det större projektet.  

3.1 Metodval 

En kvalitativ ansats ansågs lämplig eftersom den ger möjlighet att rikta intresset mot de 

intervjuades ståndpunkter, i det här fallet hur de ser på hantering av elever som presterar lågt i 

matematik. De sökta svaren är då inte direkt mätbara utan ska snarare måla upp en bild av hur 

lärarna agerar och tänker på de olika skolorna.  

I och för sig hade enkäter med mer slutna frågor, en kvantitativ ansats, gett ett material som är 

lätt att strukturera för att mäta och jämföra och därmed sparat tid, men det är svårt att formulera 

frågor som är tydliga, utan tvetydigheter och som kan leda till svar inom det område som 

konstruktören tänkt sig. Dessutom är det en grannlaga uppgift att redan i förväg tänka ut alla 

frågor och svar som kan vara relevanta och intressanta för projektet. 

Även tidsramarna för arbetet begränsar valet av metod. Detta medför att till exempel en serie 

observationer eller en fallstudie är svåra att genomföra med någon nämnvärd validitet. Några 

få observationer eller någon djupintervju av till exempel en specialpedagog eller en elev skulle 

kunna ha använts som komplement. Av tidsskäl har dock även detta valts bort. 

Valet av metod blev fokusintervju baserat på tidsvinsten, möjligheten att intervjua flera 

samtidigt och på antagandet att när en grupp tillåts reflektera över och svara på frågor 

tillsammans så uppstår tankar och en diskussion som ger ett djupare material än om man 

intervjuar bara en person i taget. De intervjuade påverkar varandra och kan bygga vidare på 

varandras idéer och uppslag, svar kan komma att ifrågasättas och deltagarna kan börja 

argumentera. De frågeställningar och ämnen som deltagarna anser är viktiga kommer därmed 

upp till ytan oavsett intervjuarens frågemall. Möjligheten att studera interaktionen mellan de 

intervjuade var också ett viktigt skäl till att välja fokusgruppintervju som metod.  
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3.2 Urval 

Deltagarna i intervjuerna var lärare i matematik i grundskolans årskurs 1 till årskurs 9. Dessa 

lärare förväntades ha den relevanta erfarenhet och kunskap som behövs för att ett givande 

samtal ska kunna äga rum. Det är av intresse att se hur undervisning i algebra och pre-algebra 

hanteras från de lägsta årskurserna och uppåt för att ge perspektiv på elevernas förförståelse av 

och inställning till algebra i årskurs 7 till 9. 

Inbjudan till deltagande skickades till närmare 200 olika grundskolor i ett område från Lilla 

Edets och Stenungsunds kommuner i söder till Kils kommun i norr. Det geografiska området 

bestämdes av bostadsorten för moderatorer och assistenter i intervjuerna.  

Önskan om att deltagarna skulle ha deltagit i matematiklyftet (Skolverket, 2017a) fanns med i 

inbjudan men ställdes inte som något krav. I god tid, cirka fem veckor före det datum vi såg 

som senast möjliga för att hinna analysera insamlat material och slutföra arbetet i utsatt tid, 

skickades inbjudan ut via mail.  

Trots att vi ansåg oss vara ute i god tid var det svårt för skolorna att planera in tid för intervjuer. 

Särskilt svårt var det för högstadiet eftersom de var mitt uppe i första delen av nationella provet 

i matematik.  

Vi fick inte in så många intresseanmälningar att vi kunde välja bort någon skola och tyvärr blev 

representationen för högstadiet bara en av totalt sju skolor. Dessa begränsningar i urval gjorde 

att empirin blev tunnast just i det område där studien har sitt fokus och studien mindre reliabel. 

Grupperna som vi kom att intervjua blev dessutom i de flesta fall lite väl små för att vara ideala 

fokusgrupper. I ett av fallen var antalet deltagare tio vilket visade sig vara svårt att hantera 

medan det minsta var två deltagare vilket knappast kan räknas som en grupp. Men vi hoppas 

att det vi har förlorat i dynamik mellan fler deltagare har vi vunnit i mer aktivt bidrag från var 

och en. 
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Tabell 1 

Deltagare i fokusintervjuerna 

Intervju 

nr 

Antal 

deltagare 

   Undervisar i årskurs 

1-3 4-6 F-6 7-9 

1 10 3 2 5  

2 7    7 

3 3 1 2   

4 4 1 2 1  

5 3 3    

6 2 1 1   

7 3 3    

Total 32 12 7 6 7 

 
Den tid som skolorna ombads reservera för intervjuerna var två timmar och den faktiska tiden 

som användes blev från en timme till den planerade tiden två timmar. Att några intervjuer blev 

kortare berodde på att någon lärare inte kunde vara på plats vid planerad starttid och att någon 

hade tid att passa vid slutet av intervjuerna och inte på brist på fungerande diskussioner. 

3.3 Genomförande 

Vid vart och ett av de sju intervjutillfällena var vi två deltagare från Karlstads universitet. En 

agerade intervjuare eller moderator och en hade rollen som sekreterare eller assistent. 

Intervjuaren hade uppdraget att föra diskussionen framåt med hjälp av öppna frågor, ställa 

lämpliga följdfrågor eller kompletterande frågor, och se till att diskussionen höll fokus. 

Dessutom skulle intervjuaren försöka se till att hela gruppen deltagare fick möjlighet att göra 

sig hörda och känna sig bekväma i situationen utan att själv ta för stor plats. Sekreteraren hade 

som uppgift att hålla särskild uppmärksamhet på gruppens interaktion, reflektera över hur saker 

sas, av vem och varför och relatera det till deltagarnas uppdrag som lärare och föra 

anteckningar. För övrigt var uppdraget att ta en tillbakadragen passiv roll. 

Det typiska för en fokusgruppintervju är att man med utgångspunkt i öppna frågor låter en grupp 

samtala och diskutera om ett specifikt ämne som deltagarna är insatta i. För att skapa goda 

förutsättningar för detta gjordes noggranna förberedelser genom att vara ordentligt inläst på det 

aktuella ämnet, skapa en intervjuguide och genom praktisk planering. 

Den praktiska planeringen bestod i kontakt med berörda skolor och tidsbokning. Det enda 

material som behövde tas med till intervjuerna var ljudinspelningsutrustning, anteckningsblock 

och penna. 
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Skolorna ombads att boka lämplig lokal vilket vid alla tillfällen var ett konferensrum med gott 

om plats och som erbjöd den möjlighet till avgränsning från ljud och störande aktiviteter som 

är önskvärd.  

Med utgångspunkt i Krugers (2002) handledning för gruppintervju skapades en intervjuguide 

där syfte och mål för denna studie skulle täckas. Guiden innehöll en lista med frågor som gjorde 

det möjligt att hålla en gemensam röd tråd för alla intervjuer i projektet. Till frågorna fanns 

kommentarer med mer detaljer om syftet med varje fråga, för de fall då svaren inte kom att 

täcka alla de delar projektet hade intresse i.  

Frågorna konstruerades för att de skulle uppfattas på likartat sätt av de olika intervjugrupperna 

och samtidigt var frågorna öppna och erbjöd möjlighet till många olika svar och följdfrågor och 

diskussioner. (Bilaga 1) 

Placeringen i rummet vid intervjuerna bestämdes så att den som var moderator satte sig så 

centralt som möjligt med deltagarna på var sin sida om sig och så att de på ett naturligt sätt 

kunde samtala och diskutera med varandra. Sekreteraren valde en position som markerade att 

denna inte skulle ta del av samtalet utan bara föra anteckningar. Placeringarna vid varje tillfälle 

antecknades och finns lagrade bland övrigt data. 

Deltagarna fick före intervjutillfället information om vad det övergripande projektet och de två 

examensarbetena har för mål. De fick samtidigt en blankett där var och en fick bekräfta att de 

blivit informerade om vad intervjun innebär och ge sitt samtycke till intervjun och 

ljudupptagning av denna.  

Intervjuerna inleddes med en repetition av syfte och villkor. Det påpekades då också särskilt 

för deltagarna att de har möjlighet att lämna intervjun när som helst, att intervjun tar högst två 

timmar, att allt material, inspelat och skrivet, kommer att förstöras efter att projektet avslutats 

och att ingen deltagare kommer att kunna identifieras i de rapporter som publiceras utifrån 

materialet.  

Vid varje intervjutillfälle gjordes både ljudupptagning och togs skriftliga anteckningar för att 

säkert notera allt som sas. Efter varje intervju gjordes en kort sammanfattning, först muntligt 

mellan moderator och assistent och därefter skriftligt. En kopia av varje ljudfil som genererades 

gjordes tillgänglig för en skrivfirma vilket besparade projektet ett digert arbete med 

transkriptionen och gav en avsevärd besparing i tid.  
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3.4 Databearbetning, analys av data 

Ljudupptagningarna lämnades till en professionell firma för transkription vilket underlättade 

arbetet väldigt mycket, vilket de ca 170 sidorna transkriberad text från intervjuerna vittnar om. 

Arbetet inleddes med att läsa igenom alla dokumenten för att få en första uppfattning. Efter det 

följde en andra genomläsning där olika teman baserade på forskningsfrågorna, teoribakgrunden 

och från transkriberingarna söktes. Denna sökning gjordes med hjälp av nyckelord. Till 

exempel kunde uttalanden som innehöll orden låg, svag, kunskap, prestation användas för att 

hitta uttalanden i materialet som relaterar till hur lärarna beskriver elever som presterar lågt i 

matematik. Med hjälp av orden abstrakt, tydlig, konkret, svår, anpassa kunde innehåll som rörde 

svårigheter att lära och lära ut och behovet av anpassningar detekteras. Utifrån olika teman 

samlades klipp från de olika dokumenten som fick utgöra ett nytt dokument där de olika temana 

blev rubriker. Några av de teman som utkristalliserades blev tydliga i transkriberingarna men 

fanns inte från början i teoridelen, till exempel betydelsen av studiero och påverkan av 

homogenisering, dessa studerades då närmare, blev en del av teorin, och kunde därefter 

inkluderas. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Om forskning ska förbli seriös och pålitlig är det viktigt att alla som i någon form bidrar får ett 

värdigt bemötande, får behålla sin anonymitet och vara skyddad från missbruk av den lämnade 

informationen. Idag när text, ljud och bild kan spridas med i princip ljusets hastighet känns det 

viktigare än någonsin att följa god forskningssed.  

För att skapa en solid etisk bas bygger de forskningsetiska övervägandena i den här 

undersökningen på de fyra grundpelarna i god forskningssed – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

De personer som intervjuats har via mail några dagar före intervjutillfället och muntligt vid 

intervjutillfället informeras om projektets syfte och upplägg samt om den förväntade nyttan av 

medverkan och om vad medverkan innebär. De blev tydligt informerade före intervjun inleddes 

och innan ljudinspelningen startades om att de när som helst kan ångra sig och avbryta intervjun 

eller neka till användning av materialet. (Bilaga 2) 

En samtyckesblankett skickades samtidigt som informationsbladet och därmed blev det ingen 

överraskning att ett skriftligt samtycke behövs och deltagarna kunde i lugn och ro sätta sig in i 
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vad intervjun skulle komma att användas till och i vilket syfte. Detta gav dessutom ett tillfälle 

att betona frågor om konfidentialitet till grund för den tillfrågades beslut om deltagande i 

intervjun. (Bilaga 3) 

Under intervjun var det ostört och de intervjuade behövde inte oroa sig för att någon kunde höra 

vad som sas. 

Alla personuppgifter anonymiserades vid analysarbetet och ingen obehörig har kunnat ta del av 

uppgifter där någon individ kan identifieras. Allt insamlat material har lagrats på ett säkert sätt 

där endast behöriga har haft tillgång. Det digitala materialet har förvarats på Karlstads 

universitets lagringsyta för forskningsdata. 

I rapporten återges endast uppgifter utan namn och utan koppling till specifika personer och 

platser. Efter att examensarbetet är slutfört och godkänt kommer materialet att förstöras för att 

säkra informanternas integritet. Därmed försvinner också möjligheten att använda materialet 

för annan forskning eller i annat syfte än det den intervjuade har gett sitt samtycke till vilket 

skulle bryta mot nyttjandekravet. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna utifrån studiens frågeställningar. Frågan om 

vilka perspektiv som framträder i lärarnas berättelser om undervisning av elever som presterar 

lågt i matematik besvaras i första delen. I den andra delen besvaras frågan hur lärare beskriver 

att de hanterar elever som presterar lågt i matematik. Den andra delen är uppdelad i tre 

kategorier som har betydelse för hur lärarna utformar undervisningen för att hantera elever i 

problem med matematiken. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Hur uttrycker lärare sig om problemet? 

Lärarna använder ofta uttrycket elev med problem eller att elever har problem och i följande 

dialog visas det tydligt. Intervjuerna visar också att mycket ansvar ligger på eleverna själva 

för att klara uppgifterna vilket också ges uttryck för i dialogen.  

- Men är det många som har problem med det? Just svårt att göra den här 

kopplingen? 

- Nej. Vissa. Men överlag. 

- Men jag menar, det är klart att ett barn med matematiksvårigheter ja visst men. 

- Och... Nja och också att det här med även det personliga ansvaret över 

studierna... Vi kan undervisa hur mycket som helst men det måste ju finnas ett 

mottagande också. 

Men lärarna visar också att de är medvetna om att det ses som mer korrekt att säga att eleverna 

är i problem och att skolan har ansvar att hjälpa eleverna ur problemen. 

Nä men det är ju... det här med att, hur man hjälper barn i svårigheter. Jag gick ju 

en, på ja, Växjö, var dom väldigt tydliga med att man har inte svårighet, man är i 

svårigheter och att man, hur man kan hjälpa dom att ta sig ur svårigheterna, det är 

väl en viktig bit att kunna. 

De anser generellt att det är svårt att anpassa sin undervisning så att den verkligen ger 

utvecklingsmöjligheter för alla elever. Den återkommande åsikten att det inte finns tid nog 

märks väl men också strävan att anpassa undervisningen till de elever som presterar lågt vilket 

följande åskådliggör: 

Men sen har vi ju elever som kommer upp som alltså skiljer väldigt stort i vad dom 

har med sig, som man kanske måste jobba med årskurs fyra-nivå när dom kommer 

i sjuan. Och där blir det ju lite svårare, dom behöver ju mycket mer tid. Och 

mycket stimulans och mycket muntligt, mycket praktiskt. Och det är där vi tampas. 

Samtidigt presenterar lärarna åsikter om sin undervisning som visar att de ser det som sin 

uppgift att utveckla undervisningen så att alla kan delta och utvecklas. 
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Jag jobbar på olika saker varje dag. Egna scheman, korta arbetspass, resurser som 

hjälper att det är flera barn som behöver en till en när man ska arbeta. Och då kan, 

dom får det en kort stund och sedan så får dom göra något som till exempel en 

matte spel på Ipaden som funkar bra att sitta med själv och så får resurserna arbeta 

med någon annan som behöver en till en... Så att det... vi jobbar på att hitta en bra 

lösning. Men det handlar väldigt mycket om... att få enskilda många individer att 

bli till en grupp. Det där att även om inte jag är intresserad av det här så behöver 

inte jag sitta och... Så att det blir meningsfullt för alla, helt enkelt, för att det ska... 

vara möjligt att jobba. 

I alla intervjuade grupper pekar lärarna på att resursbrist gör att de inte kan hjälpa de elever 

som presterar lågt tillräckligt och de flesta av lärarna menar att dessa elever behöver 

undervisning en till en för att de ska få den hjälp de behöver vilket följande exempel tydligt 

visar. 

Då funkar ju nästan bara en mot en undervisning och den är så jäkla svår att få till, 

så får man försöka att fixa och knixa och trixa. Nu håller ni er sysselsatta med det 

här så kanske vi kan ta... jag ville bara visa lite grann en mot en. 

4.2 Hur hanterar man problemet? 

Man ser en tydlig strävan i alla de intervjuade grupperna att nå alla elever efter förmåga. Det 

mesta hanteras inom den ordinarie undervisningsgruppen även om många av lärarna påpekar 

att de skulle vilja ha mer resurser, fler vuxna, i undervisningen. 

4.2.1 Anpassningar för ett fåtal eller ett flertal 

Generella anpassningar inom klassen 

Genomgående för alla grupper är att lärarna tydligt deklarerar att de och eleverna diskuterar 

matematik i skolan mycket mer än tidigare. EPA, Enskilt tänkande, Parvis diskussion, och 

presentation för Alla, är en metod som många anammat för att aktivera fler och skapa bas för 

diskussion och resonemang. I och med metoden anser lärarna att varje elevs insats blir tydlig 

och det blir lättare att se och fånga upp de elever som behöver mer hjälp. Risken att någon 

halkar efter antas också minska. En entusiastisk lärare uttrycker sig så här: 

Fortfarande det här med EPA, jag är så inne på den, insnöad på den, först kan man 

försöka själv, sen kan man försöka i par och sen kan man ta hjälp av flera om man 

inte kommer på hur man ska lösa det. Det är ju mycket så eleverna jobbar nu i 

femman att dom samarbetar väldigt mycket och diskuterar matte och talet och 

jämför. Dom räknar på olika sätt, varför tänkte du så, jag tänkte så här. Så att, nej, 

EPA modellen kör vi hårt på. 

I de gemensamma samtalen ser lärarna felaktiga lösningar som en tillgång eftersom det skapar 

diskussion samtidigt som det avdramatiserar elevernas svar när ett fel kan vara bra. Lärarna 
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försöker också ofta att sätta ihop eleverna i par så att de kan stötta varandra, därmed kan den 

elev som är stark i matematik ofta förklara för den som är svagare och därmed ges också en 

vinst i form av i träning i kommunikation och resonemang. Följande citat ger en livfull 

beskrivning av dettta. 

Ja och att vi säger det att det är väldigt bra om svarar fel och det tycker de ju 

är ’görknäppt’ i början. Alltså vad är det...? För matte är ofta rätt eller fel. Om man 

säger det eller om man förklarar det, räck gärna upp handen du som tror att du 

kanske till och med har fel för det är då vi får matte-diskussionen och då blir det 

högt i tak va. Då är det helt ok och... Vi såg ju senast idag. När det var någon som, 

det blev tokigt för och vi satte igång och diskutera och då löser man det. Och och 

då är det... Då vågar de ju. Jag tror vi hjälper dom som är svaga. Och ha högt i tak. 

Lärarna ger även exempel där de elever som presterar lågt kan visa god 

problemlösningsförmåga och känsla för att se mönster och därmed kan komplettera de 

förmågor som en annan kanske starkare elev har. Därmed kan eleverna tillsammans nå en högre 

nivå på matematiska lösningar. 

Det som är bra i detta är ju problemlösningen. Att dom svaga kan ju lösa det hyfsat 

bra nästan ända fram medans dom som är starka, dom eleverna kan ju twista till det 

på ett bättre sätt. 

Många lärare ser också arbetsmetoden att låta eleverna samarbeta som en möjlighet för dem 

att hinna runt och hjälpa till i klassrummet. De ser det som svårt att få tiden att räcka till alla. 

Jag sätter dom bredvid varandra så att dom stöttar varandra. Den ena kan liksom 

ställa sina kluriga frågor till den duktiga eleven som får försöka förklara. Och det 

är ju inte alltid att det går, men det underlättar lite grann. Då har dom lite tid att 

sitta och prata med varandra, och så hinner jag gå runt i klassrummet. 

Många har lämnat läroboken för att få mer tid till diskussion och gemensamt arbete och 

därmed dessutom möjliggöra individualisering. Lärarna kan ge uppgifter som blir en lagom 

utmaning för varje elev och ingen behöver känna att man måste hinna alla uppgifter i boken. 

En av lärarna uttrycker sina tankar bakom sitt beslut: 

Alltså läroboken passade ju, passade ett klick i mitten, men dom som var duktigare 

då fick dom alltid liksom lite extra... man skulle ändå liksom göra allting det jag 

fick, och fyllt extra. Och dom som var svaga, dom... dom, det var ju för mycket 

och för svårt då för... så tänkte jag, varför ska alla... varför ska alla ha... varför ska 

jag stryka bort hälften av sidorna för några? [...] Det var mycket den här tävlan 

också som jag ville ifrån, känner jag nu, kom jag på det. Man jämförde ju så här 

liksom, jag är bara på sidan 24, jag är faktiskt på 27. 

Brist på tid är det som lärarna ser som det största hindret för att hinna ge alla elever det stöd de 

skulle vilja och så gott som alla lärare påpekar att de har brist på tid för att hinna med alla. 
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På låg- och mellanstadiet påpekar lärarna särskilt att de skulle vilja ha mer tid till individuell 

hjälp till elever i problem, medan man på högstadiet kan utläsa att lärarna ser ett behov av mer 

tid till alla elever. De extra resurser som utdelas på högstadiet används enligt högstadielärarna 

för att säkra att alla elever klarar godkänt i matematik, men det framgår av intervjuerna att de 

skulle vilja ha mer tid inte bara till dem som är i problem. 

Ja, det är ju det att alla ska vara godkända också. Det är ju målet nummer ett och 

sen skall alla utmanas också, det här med att alla ska ha godkänt. Ibland väger det 

lite tyngre då, det här som, ja. Som är önskemål från skolans ledning också kan 

man säga.[…] Men det är det som är ett dilemma, för vi tänker ju inte riktigt så. Vi 

tänker en enskild elev, du ska komma så långt som möjligt, så. 

Över lag håller lärarna ihop grupperna inom ett arbetsområde och individualiserar med olika 

svårighetsgrad på uppgifterna, de låter eleverna nå olika fördjupningsnivåer. Tanken är att det 

ska bli dynamik i genomgångar och diskussioner när alla kan delta och förstå vad det handlar 

om. Ett par exempel på hur lärarna resonerar: 

Jag gör inte så i alla fall [hastighetsindividualisering], jag jobbar vidare med 

området men att man vrider lite på uppgifterna så att det blir lite mer... 

Alltså sådär, jag tyckte det var jättesvårt, så jag håller dom gärna kring samma grej 

för det är mycket lättare att ha ett bra samtal med dom. Sen kan man fördjupa eller 

jobba med någonting annat eller, nej jag tycker att man tappar en hel del om dom 

är på olika ställen och så måste jag ha 17 genomgångar när dom är på 17 olika 

ställen. 

Att ge uppgifter anpassade till förförståelse och matematisk förmåga ser lärarna som en god 

möjlighet att på ett bra sätt stötta de elever som får problem med matematiken och hjälpa dem 

att uppnå det grundläggande. Tack vare de generella anpassningarna ser lärarna också att det är 

lättare att fånga upp de elever som av någon anledning hamnar i svårigheter att hänga med. 

Dessutom pekar de flesta lärarna på att de gör diagnoser och söker identifiera problem för att 

försäkra sig om att alla elever är med.  

I en av skolorna differentierar man genom att dela upp klassen i grupper, dock inte statiska, 

för att kunna individualisera. Grupperna formeras utifrån enklare frågor eller diagnoser, vad 

eleverna själva tror att de behöver och diskussion mellan lärare och elev. Förändringar i 

grupperna kan ske hela tiden så att elever som hamnat fel kan få rätt stöd och utmaning. 

Ett annat exempel visar på en mer statisk differentiering. 

Förra året hade vi jättebra, i alla fall M:s klass hade ju jättebra matematik för då 

det var ju så spritt i den klassen, och då fick hon hjälp av L och L tog ju dom starka 

eleverna, kunde bara lägga fokus på dom och så kunde M dra igenom resten om 

man säger så. 
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I alla skolor säger lärarna tydligt att de vill att alla olikheter ska få plats och att det ska vara 

accepterat att vara både långsam och snabb, att prestera lågt och högt. Alla elever ska utmanas 

och alla elever ska bli godkända. Samtidigt kan man utläsa att inte alla elever hinner arbeta med 

fördjupningar och att lärarna tar som ett faktum att inte alla kommer att klara kraven. 

Det är bara de starkaste som kan komma till generaliseringar redan i sexan 

Anpassningar inom klassen för elever i problem 

Intrycket av intervjuerna är att endast ett fåtal elever får särskilt stöd i matematik utanför den 

ordinarie undervisningsgruppen, alltså är den huvudsakliga interventionen en förlängning 

och utveckling av de preventiva åtgärderna. När en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd 

anpassar lärarna och individualiserar så att även en elev som presterar lågt ska kunna klara 

kraven. Många klasser får en extra resurs för att kunna ge särskilt stöd till någon elev och som 

tillägg får en del elever i behov extra lektioner utöver att de följer den ordinarie 

undervisningen. 

Hjälpmedel som miniräknare nämns som en bra möjlighet för elever med svårigheter i 

rutinräknande men lärarna beskriver inte att de brukar använda dem som hjälpmedel. 

Vad gäller särskilt stöd i mindre grupp och enskilt beskriver ingen av skolorna att det är en 

vanlig metod att hantera problem i matematik. Däremot finns från många en önskan att ha tid 

att ge individuell undervisning för sina ordinarie elever. 

Ja, ibland kan det ju räcka med att få sitta en fem minuter med en individ men dom 

kan vara svåra att få loss faktiskt. Det är också en utmaning. 

Ja, jag har ju en extremt mattesvag elev i min grupp. Och hon är så extremt 

mattesvag så att hon får speciallärartid, alltså enskilt, hon behöver enskilt, och det 

har ju... Det är ju dilemmat, det väldigt svårt som klasslärare att ge enskild tid i... 

Det kan man börja med korta stunder oftast. 

4.2.2 Klassrumsmiljö 

Studiero och klassrumsmiljö 

Studiero och struktur i klassrumsmiljön talar lärarna inte så mycket om. Bara i en grupp nämns 

det specifikt och i ett par grupper nämns det implicit.  

Att jag valde det, det var ju också det att jag har märkt att jag nått framgång med 

många av dom barnen som behöver lite extra hjälp. […] Ja det går inte att ge ett 

exakt facit för det är ju precis som med alla barn så är ju även barn med svårigheter 

olika. Men struktur och värme och tillit. Och tid, att ta sig tid. Engagemang. 
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Att det ska vara högt i tak och ett klimat som präglas av hänsyn och respekt kan man dock 

förstå när lärarna beskriver hur de främjar frågor, diskussion och samtal om matematik. Att en 

lugn miljö är något som behövs i skolan belyses av följande kommentar: 

Dels det, ibland… jag ska inte säga så just nu för mina 23 som jag har just nu, är 

som tur är väldigt lugn grupp. Så jag har ändå så väldig fördel av det att det är 

ingen som ballar ur eller börjar skrika och gapa när dom inte kan eller så, utan det 

finns kompisar som kan hjälpa dom också, inte bara jag. 

Varierande undervisning 

Lärarna menar att det behövs mycket tjat och nötning, eleverna behöver träna på det de får lära 

sig i genomgångar och diskussioner. Detta kan också vålla problem eftersom barnen är vana 

vid att det ska vara lättillgängligt och roligt. 

- Då är det nog många som, jag orkar inte. 

- Vad är det som gör att dom tröttnar då? 

- Jag tror att det är att det är så mycket text och det är bara en massa siffror. Det 

blir ganska kompakt så. Dom är vana vid något helt annat med alla appar, 

dator, datorer och sånt. 

Samtidigt konstaterar lärarna att när deras strävan att lyckas få barnen att förstå och använda 

nya metoder och begrepp ger resultat så blir barnen stolta och arbetar gärna lite extra med det. 

Men detta tycker dom är roligt att räkna, när dom väl kommer på att det inte är så 

svårt så tycker barnen detta är jätteroligt att räkna. Då kan dom, då kan dom räkna 

hur många sådana här som helst, fast man kan ju ändra om på olika sätt va. 

Mönstren kan se olika ut. 

Lärarna talar också om variation och att det är viktigt för att alla elever ska få en chans att förstå. 

De avser då olika sätt att förklara både i ord, konkret och med andra medel än de vanligaste. 

Vi gjorde filmer ifjol vet jag, när dom skulle lära sig ekvationer. Alltså då var det 

så tydligt. Vi pratade om det. Kunde dom då varandras motsatta räknesätt och 

likhetstecknet, så fattar du alla ekvationer och då gjorde dom ju filmer om det. Och 

det är konstigt det, att få in det i en sådan film det gör ju att dom kommer ihåg det. 

Fanns ju dom, dom pratade ordagrant, då kunde dom liksom komma ihåg i slutet. 

I en skola påpekar lärarna dock behovet av att ha rutiner och struktur som eleverna känner igen 

för att sedan variera inom denna ram. 

Det tror jag att barnen tycker om att känna igen sig i varje lektion dom går till 

alltså, dom känner sig hemma, dom vet vad dom har att förvänta sig också. Och jag 

avslutar alltid med någon färdighetsträning, eget arbete, men det är en mycket 

mindre del av undervisningen idag än vad det var för fyra år sedan. Så att jag är 

nog väldigt samma lika, även om innehållet skiftar så är formen liksom för 

gruppen mattelektioner lika från gång till gång. 
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Motivation, ansträngning och vilja 

Lärarna har många uppslag och funderingar över hur de ska motivera sina elever, ge dem lagom 

utmanande uppgifter och få dem att fokusera på matematiken. Gemensamma genomgångar 

och diskussioner är vanliga och eleverna tycker att det är roligt. Det är ett sätt att hjälpa 

eleverna att hitta fokus i sitt arbete. 

Att lära sig algebra och att använda de matematiska uttrycken och begreppen får barnen att bli 

stolta och att känna sig smartare och i nivå med de äldre enligt lärarna. När eleverna förstår hur 

det fungerar och klarar av att lösa kluriga uppgifter tycker de också att det är roligt. Lärarna 

anser att det är utmärkande att eleverna vill att det ska vara roligt, att de vill ha respons och att 

det ska hända något och inte vara tråkigt. 

Följande citat visar hur lärarna anstränger sig för att göra matematikvardagen mer intressant 

och med större möjlighet för uthållighet för eleverna. 

Jag jobbar på olika saker varje dag. Egna scheman, korta arbetspass, resurser som 

hjälper att det är flera barn som behöver en till en när man ska arbeta. Och då kan, 

dom får det en kort stund och sedan så får dom göra något som till exempel en 

mattespel på Ipaden som funkar bra att sitta med själv och så får resurserna arbeta 

med någon annan som behöver en till en... Så att det... vi jobbar på att hitta en bra 

lösning. Men det handlar väldigt mycket om... att få enskilda många individer att 

bli till en grupp. Det där att även om inte jag är intresserad av det här så behöver 

inte jag sitta och... Så att det blir meningsfullt för alla, helt enkelt, för att det ska... 

vara möjligt att jobba. 

Den hastighet eleverna arbetar med spelar också roll för motivationen. Om en elev kommer 

efter är det lätt att denna börjar misströsta och tappar självförtroendet. Det betonas att det är 

viktigt att tänka på detta tidigt innan skillnaderna blir för stora och tid måste tas från annat. 

Till sist nämns de elever som känner olust inför ämnet och därför är svåra att motivera. Lärarna 

tycker inte att det är lätt att hjälpa dessa elever som så kategoriskt säger stopp. 

Ofta är det som att så fort jag säger matte så för en del så bara låser det sig. 

Eller dom får ju fram matteboken eller papper och, nej det är svårt, det kan inte 

jag, jag blir illamående, jag har ont i huvudet. 

Ja, nej jag kan inte. Får panik. 

4.2.3 Matematiska kompetenser och språk 

Pedagogens kompetens 

Alla lärare svarar att de måste kunna mer än eleverna, att de själva måste behärska och förstå 

åtminstone en nivå mer än eleverna. De trycker också särskilt på viktiga moment inom 
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algebran som att betona likhetstecknets betydelse och att avskräcka barnen från att använda 

bokstäver i uttryck genom att införa det tidigt i undervisningen. Dessutom menar de att det är 

betydelsefullt att kunna förklara på olika sätt. 

alltså, kunna tänka det fast på olika sätt, för det är ju ingen idé att jag säger, att jag 

säger en gång till likadant, utan jag kanske får liksom, visa det med något annat, 

eller jag får... ja... att kunna förklara det på olika sätt. 

Några lärare talar om att de behöver fortbildning och uppdatering för att vara säkra på att det 

de gör blir bra. Lärarna menar att det är viktigt att ha ett bra kollegialt samarbete och lära sig 

av varandra och att det även är viktigt att veta vad som förväntas av eleverna i den 

undervisning som pågår och vad de ska lära sig när de kommer till nästa nivå i skolan. 

De som har fått ta del av matematiklyftet (Skolverket, 2017a) eller någon annan 

vidareutbildning visar att de trivs med sina arbetsuppgifter. 

Abstrakt och konkret 

Lärarna på låg- och mellanstadiet upplever att barnen tycker att algebra är väldigt svårt och 

jobbigt. En vanlig kommentar är att det ofta går för snabbt från konkret till abstrakt matematik 

och en annan kommentar är att eleverna ifrågasätter nyttan med algebra. Några lärare påpekar 

att om skolan redan tidigt introducerar algebran, från årskurs 1, så tycker inte eleverna att det 

blir lika konstigt och svårt i senare skolår. 

På högstadiet tycker lärarna sig se en förändring till det bättre. I och med tillgången på bra 

digitala hjälpmedel har det blivit lättare att gå från det konkreta till det abstrakta. Men de 

poängterar att det ändå är viktigt att kunna vara abstrakt, att det är något av det som är typiskt 

för matematiken.  

matematiken, den är ju abstrakt och den måste få vara det på något sätt också, det 

står inte för ett svar. Utan man ska inte vara rädd att låta det vara abstrakt där 

heller.  

Taluppfattning 

Taluppfattning ses som grundläggande för algebran i alla grupper som intervjuats. På 

lågstadiet berättar lärarna om svårigheter som de arbetar mycket med. 

Alltså, dom har inte riktigt... dom har inte riktigt koll på... på siffrornas värde fullt 

ut. Alltså, dom vet att 4 blir det 4, men dom har liksom inte riktigt... alltså genuint 

fattat vad 4 är. 
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På högstadiet betonar lärarna att om eleverna inte på låg- och mellanstadiet har lyckats få en 

grundläggande taluppfattning vållar det problem när de ska gå vidare med algebra. 

Taluppfattningen krävs för att klara av att ta nästa steg och kunna jobba med obekanta. 

På låg- och mellanstadiet arbetar lärare och elever mycket med konkret material för att 

tydliggöra och befästa taluppfattningen. En av lågstadielärarna uttrycker det så här: 

För mig är matematik väldigt mycket att se det inom mig. I början då så har vi ett 

konkret material för att se det. Men till slut liksom så finns det här inne, att jag får 

bilder för matematiken. 

Aritmetik 

Tankarna på låg- och mellanstadiet om vad eleverna behöver kunna när de kommer till 

högstadiet är att de fyra räknesätten ska vara automatiserade och att eleverna ska ha förstått 

sambandet mellan räknesätten, det är grunden till allt. 

rutinräknandet ska sitta som berget för det ägnar dom inte mycket tid åt på 

högstadiet. Nu är det färdigövat på tabeller och såna saker. Dom ska kunna 

algoritmer, det ska inte vara det som tar tid utan det övriga tänkandet ska få ta tid i 

stället. 

Med hjälp av automatisering och algoritmer kan eleverna alltså enligt lärarna lägga mer tid på 

det matematiska tänkandet. 

Ur perspektivet algebraundervisning anser högstadielärarna att det är särskilt viktigt att eleverna 

har förmågan att se sambandet mellan räknesätten, att kunna vända och vrida på uppgifterna 

och till exempel kunna dela upp en produkt i faktorer. 

Språk 

Språket berörs på två nivåer. Dels det svenska språket och förmågan att läsa och tolka text, dels 

det matematiska språket att kunna tolka matematiska ord, uttryck och symboler. 

Vad gäller förmågan att läsa och tolka text menar lärarna att det ofta är ett hinder vid 

matematikinlärningen. Eleverna har svårt att läsa om det blir för mycket text och det är även 

många vardagliga ord som lärarna måste förklara. Det verkar också som att eleverna inte riktigt 

orkar att sätta sig in i faktatexter vilket beskrivs i följande citat. Med uttrycket gröna rutorna 

avses de förklarande texter som finns i läromedlen i matematik. 

Jag tänker ett sånt här tal, tian är ju jättemycket information, det är bilder och det 

är många uppgifter och det är många delar i. Vart ska jag börja någonstans och vad 

är det för information jag behöver egentligen. Det kan vara jättejobbigt för en del. 

Att man kanske måste läsa, gå tillbaka och läsa, det är inte bara att jag betar av det 

uppifrån och ned utan jag behöver hela tiden gå tillbaka och hoppa fram och 

tillbaka. 
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Vi pratade ju en del om dom här gröna rutorna som vi säger, dom här som står 

högst upp på sidan, som dom inte läser och som dom... Läser dom så fattar dom 

inte ett dugg. Och det är mycket språkbarriärer alltså. Man tar... Det är massa 

begrepp dom inte förstår och då är ju förklaringen helt meningslös. 

För att bemöta det språkliga problemet väljer lärarna bort uppgifter med mycket text eller väljer 

att läsa upp uppgifterna, förklara och diskutera dem och kanske göra gemensamma lösningar. 

Att det vanliga språket är ett hinder gör att några elever halkar efter trots att de inte har 

matematiska problem egentligen. 

att barnen har olika böcker beroende på vad man behöver träna på, vissa har 

addition och allt till tio medans någon annan kanske har subtraktion noll till tjugo, 

för att det, så långt har dom kommit så, det är lite olika, och Addi och Minna har vi 

ju då för dom som har en god läsförståelse och kommit lite längre så, det beror på 

lite va man är, var man befinner sig. 

För övrigt är det matematiska termer, begrepp och symboler lärarna berör och förmågan att 

tolka och använda dem korrekt. 

Det är ju dit... Det är ju det som är målet. Att man får ett generellt mattespråk, 

skriftligt. 

En del kommer aldrig dit för dom har inte förstått att, dom förstår inte att 

matematik är ett språk och ett symbolspråk och det här. För att siffrorna betyder 

ingenting för dom. 

Trots allt finns det en viss positiv syn på utvecklingen när det gäller språket i matematik som 

högstadielärarna förmedlar. 

- Fast jag tycker det, nu jämför jag med mina barn som är lite yngre och när jag 

tittar i deras läromedel, så för vi tittar ju kanske inte så ofta på årskurs ett till 

tre nu då, men jag tycker dom har ju ändrat sig väldigt mycket, dom 

läromedlen, hur man lägger upp det. Dom inför dom här sakerna du efterfrågar 

tidigare. 

- Ja, det hoppas man ju på. 

- Ja, ja, ja. 

- Får väl se snart då. 

- Du kommer upptäcka det, det är väldigt, jag tycker att det är stor skillnad. 

- Och språket är ju annorlunda. 

- Ja, språket är skillnad. 

- Ja, språket ja, kommer ju in mycket tidigare. Så att. 

- Så det bådar gott för framtiden. 
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4.3 Sammanfattning 

Jag vill här sammanfatta och diskutera vidare utifrån de två forskningsfrågorna. Samtidigt vill 

jag även betona det som inte explicit är svar på frågorna, därför har jag valt att koppla ihop 

frågan som rörde vilket perspektiv som framträder i lärarnas berättelser om undervisning av 

elever som presterar lågt i matematik med behovet av en plan för undervisningen. Den andra 

frågan, hur lärare beskriver att de hanterar elever som presterar lågt i matematik, har jag kopplat 

ihop med inkludering. Tanken är att anpassningar för elever som presterar lågt skapar goda 

förutsättningar även för elever som presterar högre i matematik. Denna sammanfattning belyser 

då prevention och intervention vilket är syftet med denna studie. 

4.3.1 Perspektiv och plan 

De flesta av lärarna faller i de traditionella hjulspåren och säger, och kanske menar, att det är 

de eleverna som presterar lågt som har problem, vilket stämmer med Nilholms (2005, s. 127)  

utsaga att det fortfarande är det dominerande perspektivet i skolan.  

Men det är inget fast och tydligt intryck eftersom lärarna samtidigt visar stor medvetenhet om 

att en stor del av problemen kan förhindras eller mildras med preventiva åtgärder från skolans 

sida. Många av de idéer om bra undervisning som lärarna presenterar möter till stor del Carlsson 

Kendalls (2015, ss. 51-59)  råd för arbete med elever med svag teoretisk begåvning. Detta ger 

individualisering och är en åtgärd från skolans sida (Sjöberg, 2006, s. 38) som helt klart är ur 

ett kritiskt perspektiv. De beskrivningar lärarna gör av sin undervisning visar att de ser det som 

sin uppgift att utveckla undervisningen och sträva mot bättre lösningar så att alla, även 

ytterligheterna, både de som presterar lågt och högt, kan delta och utvecklas.  

Individuell undervisning vill i princip alla lärare få tid till, om än kortare stunder. Det visar att 

de inte tror att det går att klara av att stötta varenda elev som presterar lågt i matematik inom 

ramen för den ordinarie klassrumsmiljön. Detta är också det dilemma Engström (2015, s. 37) 

menar finns i specialpedagogiken. 

Lärarna ser alltså helt uppenbart de problem som finns i skolan och arbetar till synes intensivt 

och nästan passionerat för att ta fram praktiskt och pedagogiskt fungerande lösningar, men man 

kan som forskare ur ett utifrånperspektiv se att det inte finns så mycket samarbete lärarna 

emellan och inte heller en tydlig pedagogisk och didaktisk plan för hur skolan ska agera för att 

bemöta problemen. Det kommer knappast som en överraskning för någon att det finns barn som 

presterar lågt i matematik och att det inte är helt självklart att det kommer att finnas lösningar 
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för dem inom den ordinarie undervisningen, därför är det uppenbart att det behövs en plan som 

stöd för lärarnas arbete med detta dilemma (Engström, 2015, s. 26).  

 

4.3.2 Hur inkluderar man de elever som presterar lågt? 

Lärarna hanterar i första hand de elever som riskerar att inte nå upp till målen med hjälp av 

extra anpassningar i klassrummet vilket är i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2011a, s. 8). 

Mycket av anpassningarna rör dagliga rutiner elever och lärare emellan, som till exempel att 

skapa arbetsro och reducera störningar och att träna barnen i att visa hänsyn och respekt för 

varandra. En annan viktig anpassning är att individualisera stoffet, alla gör till exempel inte alla 

uppgifter (Engström & Magne, 2006, s. 86). För att bemöta de oroliga eleverna har lärarna en 

tydlig struktur (Gerrbo, 2012, s. 206) men inom strukturen också varierande uppgifter (Malmer, 

2002, s. 25). 

Åtgärder som genererar lugn och ro är viktiga för eleverna i behov av stöd i matematik som 

ofta är lättdistraherade (Magne, 1998, ss. 94-100) och hänsyn och respekt är viktigt för att få en 

trygg miljö där eleverna vågar höja sin röst bland kamraterna (Malmer, 2002, s. 25). 

Tillsammans har dessa grundläggande åtgärder den positiva effekten att de samtidigt skapar 

arbetsro för resten av klassen. 

På skolorna använder man mycket samtal och diskussioner på matematiklektionerna vilket ger 

en bättre grund för både att lära sig matematik och förbättra språket (Norén, 2010, s. 58). De 

som har problem med att läsa och skriva kan kommunicera på annat sätt och kan få hjälp att 

läsa och förstå uppgifter tillsammans med en kamrat.  

Det finns också goda effekter av att elever på olika prestationsnivå arbetar tillsammans då den 

som förklarar automatiskt får en fördjupning och den som frågar behöver inte vänta på läraren 

för att få en förklaring (Sjöberg, 2006, s. 183). Dessutom kan en elev som oftast presterar lågt 

vara duktig på problemlösning eller på att se mönster när hinder som till exempel tolka text är 

undanröjt (Magne, 1998, ss. 54-55). 

EPA-metoden som har anammats prisas av många lärare och ger tillfällen till att höra andras 

lösningar och presentera sina egna. Här gäller det att klassrumsklimatet präglas av hänsyn och 

respekt för att inte hämma någon som är rädd att svara fel. Felaktiga svar ses som goda 

lärandetillfällen. 
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Lärarna visar stor entusiasm när de berättar om sina lyckade förändringar i 

matematikundervisningen som lett till ett mer levande, lärande och inkluderande klimat.  

Sammantaget kan man se att dessa preventiva åtgärder som lärarna gör i klassrummen är bra 

för alla elever, samtidigt som det är en nödvändighet för att kunna undervisa elever som 

presterar lågt i den ordinarie gruppen. Lärarna når inte ända fram vilket visas av deras 

frustration över att inte hinna med alla elever, men de har viljan. 
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5 Diskussion 

Den här studien har gett mig nya perspektiv på hur man undervisar matematik i svensk 

grundskola idag. Före jag satte igång med arbetet var jag rätt säker på att få möta lärare som 

fortsatt undervisade traditionellt med någon genomgång vid tavlan och mycket enskilt arbete i 

böckerna för eleverna. Det jag har fått se är dock att det är en förändring på gång. Visst är det 

fortfarande en hel del traditionell undervisning men något har hänt för nu talar lärare och elever 

matematik och lärarna varierar sina lektioner på nya sätt. 

Det är var mina frågor och jag tycker att jag har fått svar. 

 Hur beskriver lärare att de hanterar elever som presterar lågt i matematik? 

 Vilka perspektiv framträder i lärarnas berättelser om undervisning av elever som 

presterar lågt i matematik? 

5.1 Reliabilitet och validitet 

Den kvalitativa forskningsansatsen utgjorde grunden till att få till de intressanta diskussioner 

som uppstod på skolorna.  

Eftersom detta är en kvalitativ studie är inte empirin något mätbart och eftersom reliabilitet och 

validitet härrör till kvantitativa studier behöver begreppen anpassas för att kunna användas. 

Bryman (2002, s. 257) hänvisar som förslag till fyra begrepp som ger en bättre användbarhet 

vid kvalitativa studier; extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern validitet. 

Följande stycken baseras på detta förslag (Bryman, 2002, ss. 257-258) och en metodikguide 

från Åbo Akademi (Eklund, 2017). 

5.1.1 Extern reliabilitet – Kan undersökningen upprepas? 

Undersökningen skulle kunna upprepas och andra forskare skulle kunna upptäcka samma 

fenomen. Frågeguiden och förberedelserna gav möjlighet till god upprepning Till exempel 

ställdes frågan som hörde direkt till detta arbete, om hur man hanterar barn som inte når upp 

till godkänt i matematik, lika på varje intervju och eftersom ordningen på frågorna var fastställd 

kom frågan att hamna i samma förhållande till andra frågor varje gång.  

Men resultatet påverkas förstås av till exempel vilka skolor och vilka grupper som deltar och 

när intervjun utförs i relation till händelser i skolan och i samhället. 
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5.1.2 Intern reliabilitet – Är tolkningarna relevanta? 

Även andra forskare skulle kunna koppla empirin med de begreppsbeskrivningar som använts 

i studien. Däremot är det inte självklart att de skulle välja att göra så. Det finns mycket övrig 

forskning som skulle ha gett fler dimensioner till resultatet, men utifrån studiens teori är 

tolkningarna relevanta. 

Att använda transkriptionerna i form av datafiler gjorde det relativt lätt att söka efter ord och 

uttryck i materialet för att skapa kategorier och analysmetoden gav möjlighet att skapa en 

mängd kategorier från en stor del av materialet. Tolkningarna baserades på den framskrivna 

teorin. Det fanns mycket att ta fram ur empirin, tillräckligt för att utföra ett flertal studier, så 

det var nödvändigt att begränsa sig. Trots begränsningen i mängd var materialet stort och tiden 

blev kritisk, vilket påverkade djupet i analysen. Mycket arbete lades ner men mer kunde ha 

gjorts. 

Det är omöjligt att vara helt objektiv i detta arbete med att söka och kategorisera men det är 

utfört med intentionen att vara så neutral som möjligt. Självklart kommer värderingar och 

antaganden utgöra ett filter hur oavsett vilket. 

5.1.3 Intern validitet – Representerar resultatet verkligheten? 

Resultatet kan sägas representera den verklighet den har sitt ursprung i tack vare att frågor 

kunde kompletteras och fördjupas. Det är i och för sig möjligt att lärarna svarade det de tror att 

jag ville höra eller enligt en önskad verklighet men tack vare det relativt fria samtalet kunde 

ändå fler detaljer kopplas ihop och skapa en relief att tolka mot. 

Den här studien presenterar ett resultat baserat på ett av flera möjliga sätt att undersöka hur 

lärare hanterar barn med låga prestationer i matematik. Alternativt kunde en enkät, intervjuer 

av elever, observationer eller en longitudinell studie kunna ge lämplig empiri men för det här 

begränsade arbetet behövdes en metod som kunde bli klar i tid och den förväntade empirin 

skulle vara tillräcklig. 

5.1.4 Extern validitet – Kan resultaten generaliseras? 

Det är vanskligt att generalisera resultaten till andra sociala miljöer och situationer eftersom 

underlaget är så litet, särskilt om man ser till att det bara var en av sju skolor som var 

högstadieskola och intervjugrupperna i de flesta fall var väl små. Men en skola skulle kunna 
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använda resultatet som diskussionsunderlag för skolutveckling eller en kommande student eller 

forskare skulle kunna ha det som bas för fortsatta undersökningar. 

5.2 Resultaten – vad betyder de?  

Lärarnas perspektiv på elever som presterar lågt är till stor del kompensatoriskt och utan extra 

resurser och specialpedagogiska insatser tror de inte att det ska gå så lätt att lyckas undervisa 

så att alla får ett godkänt betyg i matematik, vilket är skolans mål (Skolverket, 2011a).  

För att nå så långt som möjligt skulle skolorna må bra av att ha en tydlig plan för hur de ska 

hantera de elever som presterar lågt, särskilt eftersom hanteringen innebär ställningstaganden 

inom så många dilemman i utbildningssystemet (Engström, 2015, s. 83). En plan som inte bara 

beskriver resursbehov eller differentiering utan en plan som även har förslag inom special- och 

matematikpedagogik. 

Lärarna har det fortfarande tufft med att hinna med och veta hur de ska hantera elever som 

presterar väldigt lågt i matematik men de har ändå inställningen att det är lättare att inkludera 

dessa elever med hjälp och inspiration från den nya pedagogiken de mött i mattelyftet 

(Skolverket, 2017a). 

5.2.1 Perspektiv och plan 

Det kompensatoriska synsättet, att elever som presterar lågt ska få stöd så att de uppnår 

”normal” nivå är fortfarande förhärskande (Haug, 1998, s. 17), (Nilholm, 2005, s. 135), 

(Sjöberg, 2006, s. 39). Sjöberg (2006, s. 37) säger att det beror på att medicin och psykologi i 

så hög grad påverkar specialpedagogiken och Haug (1998, ss. 17, 26) pekar på att den 

kompensatoriska principen varit den vedertagna så länge, den introducerades i början på 1800-

talet och ökade fram till 1970. Haug (1998, s. 26) menar också att den reella och fungerande 

värdegrunden, den som används i praktiken, bygger på en kompensatorisk inställning. Till sist 

visar Nilholm (2005, s. 135) på svårigheten att övertyga lärarna om att överge det 

kompensatoriska synsättet i och med att forskningen visar på de olika dilemman som faktiskt 

innebär att det inte finns någon säker kunskap. Det finns alltså en tröghet i möjligheten att 

förändra perspektivet på hur man stöttar elever med svaga prestationer i matematik i skolan. 

Det jag ser är också att lärarna bär med sig det kompensatoriska perspektivet, för det är svårt 

att släppa värderingar som vi alla har växt upp med och att det kommer automatiskt att säga 
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elever med problem eftersom det är så vi alltid har sagt. För att ändra så grundläggande 

värderingar med tillhörande språkbruk krävs det tid och envishet. 

Kommer det att mobiliseras en sådan envishet och kommer det att hända tillräckligt snabbt, 

alltså innan det kommer ett nytt synsätt och kanske en ny läroplan som ställer allt på huvudet 

igen? Det finns ett spår av moment 22 i detta och det är nog som sagt därför förändringar bland 

lärarna går så trögt, och det går att hänvisa till Nilholms (2005, s. 135) kommentar igen, att när 

det inte finns en säker kunskap att peka på är det svårt att styra lärarna vidare. Dessutom gör 

svårigheten att hinna individualisera och undervisa alla elever inom en grupp att lärarna inte ser 

det som sunt förnuft att ändra undervisningen och därför skapar de egna lösningar inom 

systemet (Gerrbo, 2012, s. 102). Löwing & Kilborn (2002, s. 21) uttrycker det så drastiskt som 

att ”Ingen pedagogisk nyhet kommer att kunna fungera förrän den blivit en del av det nedärvda 

lärarintellektet.” 

Vad händer med det kompensatoriska perspektivet, kommer det att försvinna och sedan 

betraktas som något tokigt som man höll på med förr? Samtidigt som det visar sig att det kritiska 

perspektivet är lite utopiskt. Visst är det kritiska perspektivet ur demokratisk och social 

rättvisesynpunkt det rätta och mänskliga (Gerrbo, 2012, s. 68) men om det inte löser alla 

problem så måste man tänka ett steg till. 

Dilemmaperspektivet som tas upp säger inte stort mer än att varken det kompensatoriska eller 

det kritiska perspektivet kan vara perfekt. ”Alla moderna utbildningssystem står inför ett antal 

grundläggande motsättningar, eller dilemman, som i egentlig mening inte kan lösas, men likväl 

måste hanteras.” (Engström, 2015, s. 83) Samhället och skolan kan med andra ord inte bygga 

ett utbildningsväsende som bara ser undervisningen ur ett perspektiv. Dessutom måste det man 

bestämmer sig för att anamma mynna ut i en användbar plan. 

Den plan man tar fram ska vara gemensam för skolan och baseras på en gemensam syn på 

lärande inom matematik och hur lärare ska fortbildas. Skolverket (2011d) ger tydliga råd och 

riktlinjer för hur man bör planera undervisningen för att uppfylla läroplanen men det behöver 

även ingå fortbildning för lärare i planen för fortsatt utveckling. Malmer (2002, s. 25) påpekar 

att det behövs planerad fortbildning och gruppsamverkan för att stärka lärarnas självständighet 

från läroboken. Planen behöver också innefatta vad man gör och vilka resurser som finns 

tillgängliga när det blir problem. Tillförda resurser kan vara andra än utökad personal eller 

arbete i mindre grupper, det kan också innebära till exempel konkret undervisningsmaterial 

eller inspirerande aktiviteter. Att konkretisera är ett av de råd som Carlsson Kendall (2015, ss. 
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51-59) ger för att bättre anpassa undervisningen för elever som presterar lågt i matematik så 

tillgång till konkret material i skolorna bör ses som en självklarhet. 

Resultatet av studien kan tolkas som att vi är i en brytningstid där lärarna anammar ett allt mer 

kritiskt perspektiv på undervisningen och specialpedagogiken men att de saknar en konkret 

gemensam plan att arbeta efter på sina skolor. En plan som pekar på de dilemman som förmodas 

kunna uppstå och som kan definiera preventiva åtgärder och lämplig intervention.  

5.2.2 Inkludering och hantering av elever som presterar lågt 

Resultaten visar att anpassningar för elever som presterar lågt i matematik gynnar hela klassen. 

Det finns inget negativt i struktur, hänsynstagande och en lugn miljö, däremot finns det alltid 

en skillnad mellan teori och verklighet. Som Gerrbo (2012, s. 100) snuddar vid så kan teorin te 

sig väldigt klar och självklar medan verkligheten är mer invecklad. De dilemma som nämns 

innefattar att det inte alltid löser sig, att verkligheten ofta har motsättningar (Engström, 2015, 

s. 37) som inte låter sig fångas i en enda lösning eller teori. Avsikten i arbetet med anpassningar 

görs dock med goda intentioner både för den enskilda eleven i problem och hela den berörda 

elevgruppen. 

Tidigare har skolan ofta arbetat på ett mer elevaktivt sätt. Tanken har varit att eleverna ska till 

stor del planera och forska fram det de ska lära sig på egen hand och läraren har varit mer av 

en handledare. I matematiken har det lett till färre gemensamma genomgångar och mer tid för 

arbete på egen hand i boken (Skolverket, 2012, s. 14), (Skolverket, 2011c, s. 95). Att låta 

eleverna ta ett så stort ansvar själva har inte gynnat de elever som presterar lågt utan har gjort 

att många fler har behövt stöd (Gerrbo, 2012, s. 206). Man kan konstatera att det självständiga 

arbetet har lett till att det fortfarande är för mycket sifferexercis och att kreativitet och fantasi 

får för liten plats på grund av den formella matematikens dominans (Malmer, 2002, s. 26). När 

lärarna istället har fler gemensamma genomgångar och diskussioner får eleverna en bättre 

introduktion till ämnet, vet vad de förväntas göra och kan jobba bättre på egen hand. Struktur 

skapar stöd och trygghet i skolarbetet (Gerrbo, 2012, s. 206).   

Att använda EPA metoden innebär att matematiska problem hanteras enskilt, parvis och till sist 

i en gemensam diskussion i hela klassen.  

Samtal och diskussion gynnar matematikämnet genom att vänja eleverna vid ett matematiskt 

språkbruk och som lärare får man också tillfälle att introducera och förklara matematiska 

begrepp i sitt sammanhang (Häggblom, 2013, s. 44). Det är också till gagn för elevernas sociala 
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utveckling mot att bli en del av samhället eftersom man behöver kunna diskutera och 

argumentera och göra sig förstådd inom matematik även i situationer utanför skolan. 

Detta ger också fördelar på så vis att den som är presterar lågt i matematik kan få stöd från fler 

infallsvinklar än bara de fasta uppgifterna i boken. Arbetar man med mer öppna frågor kan det 

också visa på för eleverna att det inte alltid finns ett rätt eller fel i matematik, vilket en lärobok 

ofta ger sken av. Läraren kan då flytta fokus från resultatet till processen (Malmer, 2002, s. 28). 

Dessutom kan de elever som behöver det ta stöd från sina klasskamrater, men även bidra med 

sina tankar. Enligt Nilholm & Göransson (2013, s. 29) är det först när eleverna är delaktiga i 

själva kunskapstillägnandet som man kan tala om en inkluderande skola. När elever lär sig 

tillsammans har man en gemenskapsorienterad inkludering. 

Om skolan inte skulle genomföra inkluderingen så långt att de elever som presterar lågt 

verkligen fick både vara med i klassrummet och dessutom vara fullt ut delaktiga i det arbete 

som försiggår där har man bara genomfört en integrering. Integrering kan ses som att bara 

handla om fysisk placering och kan av kritiker tolkas som en uppdelning mellan vi och dem, 

normalitet och avvikelse (Nilholm & Göransson, 2013, s. 23). Inkludering handlar mer om 

social utveckling och delaktighet än om kunskapsutveckling i traditionell mening (Gerrbo, 

2012, s. 268). Eleven är på plats men ges inte utrymme eller möjlighet att ingå i arbetet.  

Med andra ord är det lätt att en lärare tror att en elev är inkluderad utan att det verkligen är 

fallet. Detta är viktigt för skolan att notera och arbeta med för att försäkra sig om att det man 

strävar efter verkligen uppnås. 

Om de intentioner lärarna har i sina beskrivningar av hur de arbetar preventivt används väl, 

genomgångarna blir fler och lärarens ledarroll tydligare, finns det stor potential att utveckla mer 

effektiv undervisning och därmed hjälp till alla. Fler elever kan förstå och i sin tur har de lättare 

att hjälpa sina klasskamrater. I slutändan får läraren mer tid över och kan slippa vara den som 

skyndar runt i klassrummet för att hjälpa elever som räcker upp handen. 

5.3 Fortsatt forskning  

I mina ögon har det skett en förändring i skolans matematikundervisning sedan införandet av 

Lgr 11 (Skolverket, 2011a) och jag tror att matematiklyftet (Skolverket, Matematiklyftet, 

2017a) har spelat stor roll, båda till det bättre för svensk skola. Jag gör antagandet baserat på 

den stolthet, utvecklingsvilja och optimism jag mött bland lärarna vi intervjuade. Det 
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förbättrade resultatet i den senaste presentationen av PISA-undersökningen (Skolverket, 2017b) 

har också del i intrycket. 

Många av de intervjuade lärarna har deltagit i matematiklyftet och det vore intressant att studera 

närmare hur de gör i praktiken för att individualisera undervisningen och vilken roll 

matematiklyftet har i detta arbete. Lyckade exempel skulle kunna vara till stöd för många lärare 

och att veta om framstegen beror på matematiklyftet är viktigt att veta för fortsatt utveckling av 

matematiken skolan. 

Jag undrar också hur skolor och lärare skulle agera om de fick den utökade tid eller resurser 

som så många önskar. Skulle det göra skolan bättre eller skulle det få andra effekter som är 

svåra att se i förhand? 

Frågorna som väckts har varit många och jag hoppas framför allt på att skolan i framtiden ska 

vara en skola för alla.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
A Version för åk 1-3 (4-6) 
För att få en likhet mellan grupperna (i bemärkelsen att deltagarna har fått möjlighet att utveckla 
sina tankar kring samma teman/frågor) så skall huvuddragen i intervjuguiden följas. Det innebär 
också at teman kan återkomma under intervjun vid flera tillfällen. 
 
[variant av text, ordföranden är fri att formulera sig, bara innehållet överensstämmer] 
Välkommen till den här fokusgruppsintervjun. Tack för att ni tar er tid till att prata en stund med 
oss om algebraundervisning i grundskolan. Jag heter… och jag kommer att leda samtalet. … 
kommer att assistera mig och ta anteckningar. Vi är båda från Karlstads universitet. Ni har fått 
frågan från er rektor (namn) om ni kunde tänka er att delta, men det är helt frivilligt och ni kan 
avbryta när ni så önskar.  
 
Ni är inbjudna till samtalet eftersom ni är matematiklärare, så ni är väl bekanta med 
matematikundervisningen på er skola, och kan hjälpa oss att få reda på hur matematiklärare runt 
om i Sverige tänker kring undervisning och lärande i algebra i grundskolan.  
 
Det finns inga svar eller synpunkter som är fel, utan det finns olika sätt att se på saker och ting. 
Känn dig fri att dela dina synpunkter och tankar under samtalet, även om det skiljer sig från vad 
andra har sagt. Tänk på att vi är intresserade av alla olika sorts tankar och kommentarer som rör 
lärande och undervisning i algebra. 
 
Ni har antagligen noterat inspelningsutrustningen. Vi spelar in samtalet eftersom vi inte vill missa 
något av det vi samtalar om. I den här typen av samtal säger lärare viktiga saker, och vi skulle 
aldrig hinna med att anteckna allt. Vi kommer att använda våra namn under samtalet, men när vi 
dokumenterar så kommer alla såklart att vara anonymiserade. Det kommer inte att gå att spåra 
vem som sagt vad. 
 
Ämnet för samtalet är olika aspekter av algebraundervisning, och målet med hela studien är att 
skapa kunskaper för att förbättra t.ex. läromedel och undervisning i matematik. Vi kommer för 
enkelhets skull att använda ordet algebra, och det inbegriper även pre-algebra och samband och 
förändring. 
 
Ska vi gå varvet runt och presentera oss helt kort. Kan du berätta vad du heter och säga lite kort 
om vad du jobbar med som lärare här på skolan och vilken erfarenhet och utbildning du har och 
om du har särskilda ansvarsområden (i matematik). Vilka samarbeten har ni på skolan osv.
  
[här sätts inspelningsutrustningen på] 
Vi kommer nu att börja samtalet kring det första temat som är: 
 
 
Tema 1 Vad är algebra (pre-algebra..)  
 

 Vad är algebra eller skolalgebra, anser du?  

 Ska algebra komma in och i så fall på vilket sätt när det gäller matematik för tidiga skolår? 
(OM inte det kommer upp, fråga efter: retoriskt (dvs. att eleverna beskriver med ord), 
formel, symboler, likhetstecknet, räkneregler, mönster, generaliseringar …) 
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 Vad är det då som alla elever ska kunna (i algebra)då de går vidare till fyran, sjuan, 
(gymnasiet, fråga endast för högst..)? 

 Vad gör man med de elever som har svårigheter med det mest grundläggande? (ev. 
följdfrågor om det inte blir så specifikt) 

 Hur långt anser ni att man kan låta elever fortsätta inom algebra när det gäller de tre (sex) 
första åren? Vad kan de göra om ni vill att de ska fördjupa sig mera i just algebra (eller är 
andra kompetenser/områden viktigare)? 

 Vad anser ni att läraren ska kunna då det gäller algebra? 

  

 Be dem nu berätta vad som utgör hinder för elevers lärande i algebra…. Vad är lätt för 
eleverna … 

 Vilka utmaningar är det i själva undervisningen av algebra…. (för lärarna) 

 Arbetssätt: Hur arbetar ni? Undersökande arbetssätt? Tematiskt? Experimentellt? Lärares 
introduktioner, i så fall vad anser de är viktigt att läraren introducerar och på vilket sätt? 
Hur och varför? Eventuella hinder för att kunna arbeta som ni anser idealiskt för elevers 
lärande. Hur ser lektionerna ut? 

 Hur behandlas algebra i det läromedel ni använder? – saknas något, kompletteringar, 
använder man lärarhandledningar och i så fall på vilket sätt?  (vilket läromedel? Samma på 
skolan?) 

 
 
Tema 2: Intervention (Uppgifter) 
Övergång: Nu ska vi vidare i samtalet. Vi ska kolla på några matematikuppgifter och hur ni vill 
arbeta med eleverna.  
[dela ut papper med uppgifter i den ordning som bestämts, ett i taget] 
 

 Här är några uppgifter: vilken nivå passar de, vad kommer före vad kommer efter, känner 
ni igen uppgiftstypen – eller är den ny för er. Vilken typ av uppgift är det: öppna 
uppgifter, färdighetsträning, undersökande uppgifter? Vad ska elever ha för 
förkunskaper? Vad kan utgöra ett hinder för elevers lärande i uppgiften?  

 (Om de inte varit inne på det) Språk och textförståelse: Hur påverkar språket i 
uppgifterna elevens lärande? Textförståelsen, matematiskt språk, vardagsspråk… olika 
modersmål 

 Bedömning av elevernas kunskaper:  
o Hur ska eleverna presentera sina kunskaper? Vad är viktigt? Retoriskt 

(informellt)– formellt, med symboler?  
o Hur elever använder algebra för att validera sitt matematiska resonemang? 

Generella lösningar kontra specifika lösningar?  

 

Slutfrågor: 

 Anta att du hade en minut att beskriva för en kollega om vad det här samtalet handlade 
om, vad skulle du berätta då? (tänk en stund, berätta sedan…) 
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Uppgifter att diskutera under fokusgruppsintervju 
 
Uppgifterna kommer både från elevböcker och från lärarhandledningar. Uppgifterna är avskrivna så 
layouten är inte original. 
 

 

1. Skriv ett tal i rutan som gör att det stämmer 

a. 7 + 3 =  + 4  
Varför stämmer det? 

b. 5+ 3 =  + 3  
Varför stämmer det? 

 

 
2. Ringa in om likheten är sann eller falsk 

a. 12+3 =15+ 4  sant  falskt 
Hur vet du det? 

 
b. 57 + 22 =58 + 21  sant  falskt 

Hur vet du det? 
 

c. 39 +121 =121 +39  sant falskt 
Hur vet du det? 

 

 
3.  3+4=7 

a. Vad kallas ”=”? 
b. Vad betyder ”=”? 

 

 
4. Misras lärare frågar henne om hon kan räkna ut 23+15. Hon adderar de två talen och får 

38. Då frågar läraren om Misra kan räkna ut 15+23. Misra vet redan svaret. 
a. Hur kan hon veta det? 
b. Tror du att detta kommer att fungera för alla tal? Om det är så, hur vet du det? 

 

 

5. Det här är sant: 15+8=23.  

Är 15+8+12=23+12 sant eller falskt?  

Hur vet du det? 
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6. Erik räknar ut 
8 – 8=___ 
12 – 12=___ 
Han får svaret 0 i båda uträkningarna. Han tänker då att varje gång som man subtraherar 
ett tal från sig själv får man svaret 0. Vilket av följande beskriver bäst hur Erik tänker. 
Ringa in ditt svar. 

a. a + 0 = 0 
b. a = b + a + b 
c. a – a  = 0 

d. a  0 = 0 

 

 

 

7. Tim och Sanna har en varsin sparbössa. De vet att deras sparbössor innehåller samma 
antal enkronor, men de vet inte hur många. Sanna har också 8 enkronor i sin ficka. 

a. Hur skulle du beskriva hur många enkronor Tim har? 
b. Hur skulle du beskriva hur många enkronor Sanna har? 
c. Tim och Sanna lägger samman alla sina mynt för att köpa godis. Hur skulle du 

beskriva hur många enkronor de har tillsammans? 

 

 

 
8. A) Sonnys kompis Sven har tre gånger så många dataspel som Sonny har. Om Sonny har 

n dataspel, vilket av följande beskriver antalet dataspel som Sven har. Ringa in ditt svar. 
a. n + 3 

b. 3  n 
c. n 
d. 3 
e.  

B) Hur vet du det? 

 

 

 
9. Vilket värde har n i ekvationen? Hur gjorde du för att få ett svar? 

3  n + 2 = 8 
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10. Stella ska ha kalas. Hon vill möblera så att alla får plats runt bordet. Hon har flera 
kvadratiska bord. 

 

Runt ett bord får det plats fyra personer, så här: 
 

   
 

  
  

   
Om hon lägger till ytterligare ett bord så får det plats sex personer, så här: 
 

     
 

  
      
 
a)  Om Stella fortsätter att sätta samman kvadratiska bord på det här sättet, hur många 

personer kan sitta vid 
 3 bord? 
 4 bord? 
 5 bord? 
 
Anteckna dina svar i tabellen: 

Antal 
bord 

Antal 
personer 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
 
b) Kan du se något mönster i tabellen? Beskriv dem. 
c) Tänk ut en regel som beskriver sambandet mellan antalet bord och antalet personer 

som kan sitta vid borden. Beskriv din regel med ord. 
d) Beskriv regeln genom att använda variabler. Vad representerar variablerna som du 

använt? 
e) Om Stella har 10 bord, hur många personer får plats då? Visa hur du fått fram ditt 

svar. 
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11. I en fjärdeklass har man en låda med 2 fjärilslarver. De matar man för att se hur de 
utvecklas till fjärilar. Varje dag behöver larverna matas med 5 blad. 

       

 

Hur många blad skulle behövas varje dag till 12 fjärilslarver? 
Förklara hur du fick fram ditt svar. 
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Bilaga 2 

INFORMATIONSBLAD 

Mot en forskningsbaserad undervisning i algebra – 

Diakrona och synkrona analyser av styrdokument, läromedel och lärares interaktion med 

dem  

 

En forskningsstudie finansierad av Vetenskapsrådet (Dnr 2015-02043)  

 

Projektets övergripande syfte är att bidra till den internationella forskningsdebatten kring 

problematiken med att implementera algebran i skolmatematiken genom att undersöka det 

svenska fallet utifrån olika perspektiv. I den här delstudien kommer vi att via intervjuer av 

fokusgrupper med lärare undersöka lärares tolkningar av läroplanens intentioner och områden i 

undervisningsmaterial som berör utvecklandet av algebraiskt tänkande. Här vill vi bland annat få 

syn på olika sätt att förstå och använda läroboksmaterial i undervisningen.  

Under datainsamlingen ht16 kommer intervjuguiden att utprovas och vi kommer därmed att testa 

och förbättra de frågor och interventioner (t.ex. utdrag från styrdokument, matematikuppgifter) 

som vi planerar att använda för att underlätta och styra samtalet under intervjun. Det handlar om 

att få tillstånd ett samtal om mål, innehåll, progression och undervisningsmetoder relaterat till 

algebra. Intervjuerna kommer att transkriberas och avidentifieras innan de analyseras. Data 

kommer att sparas på säkert sätt så att inga utomstående kan komma att ta del av dem. Inga 

personuppgifter kommer att lagras. Delstudien kommer att redovisas i forskningsartiklar och i 

projektassistenternas examensarbeten. 

 

Vetenskaplig ledare för projektet är Professor Kirsti Hemmi, Uppsala universitet.  

Datainsamlingen kommer att ske i samverkan med projektassistenter och ansvarig forskare för 

datainsamlingen är: 

Dr. Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet  

Mail: yvonne.liljekvist@kau.se 

Telefon: 054 700 22 14 

  

mailto:yvonne.liljekvist@kau.se
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Bilaga 3 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 

   Jag har fått information om vad min medverkan i fokusgruppsintervjun handlar om och jag 

godkänner att det jag säger på den inspelade ljudfilen från fokusgruppsintervjun och det jag 

skriver i bakgrundsenkäten får användas som data i avidentifierad form i 1) forskningsstudien 

”Mot en forskningsbaserad undervisning i algebra – Diakrona och synkrona analyser av 

styrdokument, läromedel och lärares interaktion med dem” och 2) i projektassistenternas 

examensarbeten. Jag godkänner också att de fotografier som tas av den illustration vi tillsammans 

skapar under intervjun får användas till ovanstående studier. 

 

 

Ort och datum:  

 

……………………………………………………………………………. 

 

Underskrift: 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

Namnförtydligande (texta): 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 


