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Abstract 
 
The purpose of the study was to find out how teachers in a school in Kenya conducted the 

education of mathematics in standard 4-6. The focus was how the teachers worked with 

children in need of special support in mathematics.   

 

To find out the purpose a case study was made with two interviews and seven observations 

with four teachers on a rural school in Kenya. The following issues were: Which standards 

were there in the classrooms during lesions in mathematics in Kenya? How did the teachers 

express the view of children in need of special support?  

 

The main conclusion was that different teachers teaching in mathematics looked the same. 

The teacher was standing in front of the blackboard where the teaching occurred and the 

pupils were sitting lined up in their benches. The teaching of the pupils was about repetition 

and imitates the teacher and mostly filling the gap that the teacher made them say. Pupils in 

need of special support got their help through extra lesions and homework but the teachers 

thought that it was hard to help every child when there was only one teacher in the classroom.       
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka hur lärare i en kenyansk skola bedrev sin 

matematikundervisning i årskurs 4-6. Fokus las på hur lärarna arbetade med barn i behov av 

särskilt stöd i matematiken.  

 

För att besvara syftet gjordes en fallstudie med två intervjuer och sju observationer med fyra 

lärare på en landsbygdsskola i Kenya. Följande frågeställningar användes; Vilka 

klassrumsnormer rådde under en kenyansk matematiklektion? Hur uttrycktes lärarnas syn på 

barn i behov av särskilt stöd i matematik?  

 

De slutsatser som framkom var att olika lärares matematikundervisning liknade varandra. 

Läraren stod framme vid svarta tavlan där de ledde undervisningen och eleverna satt 

uppradade i bänkar. Undervisningen byggde på att eleverna upprepade och härmade läraren 

genom att eleverna det flesta gångerna fyllde i sista ordet i meningen som läraren fick dem att 

säga. Elever i behov av särskilt stöd fick hjälp i form av extrauppgifter och extralektioner men 

lärarna ansåg att det var svårt att hjälpa alla elever då det var många barn på få pedagoger. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Innan jag fick diagnosen dyslexi bekräftad var min skolgång slitsam. Det var svårt att stava, 

hålla fokus på lektioner, hinna med prov, läsa högt inför klassen och läxorna var mer 

tidskrävande än vad de borde ha varit, då läsningen gick långsamt. Detta gjorde att 

studieresultaten sjönk då alla ämnen var beroende av detta.  

 

Så småningom uppmärksammades mina svagheter av mentorn, specialläraren på skolan 

kontaktades och diagnosen dyslexi konstaterades. I och med diagnosen öppnades möjligheten 

till att få den hjälp och det stöd som så länge hade behövts. Stödet bestod bland annat av 

längre tid och sekreterare på prov, stödanteckningar från lektioner av lärare och kurslitteratur 

inlästa på skiva. Idag är jag tacksam för det stöd jag fick då det hjälpte mig att lyckas väl i 

min fortsatta skolgång.  

 

Hjälpen som jag fick i Sverige underlättade min skolgång, men hur ser förutsättningarna ut i 

andra länder? Vilka möjligheter har lärarna att individanpassa utbildningen så att alla barn 

tillgodoses? Karlstads Universitet gav studenterna på lärarutbildningen möjlighet att åka till 

Kenya i syfte att göra slutpraktik och examensarbete för att undersöka hur lärarna arbetade 

där.  

 

Innan resan hade jag ingen kunskap om hur skolor i Kenya arbetade. Matematik har för mig 

alltid varit ett favoritämne då det är fascinerande att förstå och lösa uppgifter. Därför valde jag 

att undersöka hur kenyanska lärare arbetar med undervisningen i ämnet. En föreställning 

fanns om att ett karakteristiskt kenyanskt klassrum var utformat med uppradade bänkar med 

många elever i varje klass, där läraren stod vid svarta tavlan och lärde ut matematik genom 

envägskommunikation. Jag var intresserad av om och hur lärarna i en kenyansk skola tog 

ställning till och anpassade sin undervisning så att den kom samtliga elever tillgodo.  

 

Efter att ha tagit del av den forskning som fanns kunde det läsas i Pontefracta och Hardmans 

(2005) studie att det framkom en rad olika företeelser i det kenyanska klassrummet som 

försvårade lärandet för eleverna. I studien nämndes att eleverna automatiskt svarade ”Ja” på 

det som läraren förespråkade och läraren fortsatte då med uppfattningen att alla förstod och 
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hängde med. Sättet eleverna styrkte sin kunskap var genom att eleverna upprepade och 

härmade det som läraren sa. Vidare hävdade de att elevantalet i klasserna var högt och att det 

var brist på pedagoger, samt att det behövs bättre pedagogiska verktyg då läroböckerna inte 

anpassade efter elevernas enskilda nivå (Pontefracta & Hardman, 2005). Ett annat vanligt 

förekommande problem var att de flesta kenyanska barn hade engelska som sitt andra eller 

tredje språk. I och med detta var språket ett stort problem då engelska var 

undervisningsspråket i kenyanska skolor (Cuevas, 1984).  

 

Det som jag ville få reda på med undersökningen var hur undervisningen såg ut. Stämde 

litteraturens uppfattning om kenyanska skolor med en utvald skola på landsbygden och fick 

eleverna hjälp efter deras behov, hur i så fall? Var undervisningen individanpassad? En 

fallstudie av matematikundervisning i en kenyansk landsbygdsskola gjordes. Skolan var 

belägen i norra Kenya uppe i bergen och hade tio lärare med en rektor och 193 elever. Syftet 

var att undersöka hur matematikundervisningen såg ut och hur lärarna arbetade för att nå ut 

till alla elever i klassen med fokus på de barnen i behov av särskilt stöd. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare i en kenyansk skola bedrev sin 

matematikundervisning i årskurs 4-6. Fokus las på hur lärarna arbetade med barn i behov av 

särskilt stöd i matematiken.  

 

Frågeställningar:  

• Vilka klassrumsnormer rådde under en kenyansk matematiklektion?  

• Hur uttrycktes lärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd i matematik? 
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2. Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången delas in i tre områden. I första området, ”Skolsituationen i Kenya”, 

beskrivs hur skolan var uppbyggd, vilket språk samt vilka ämnen som undervisas. I det andra 

området, ”Undervisningsperspektiv”, beskrivs fyra perspektiv utifrån lärande, det vill säga på 

vilka olika sätt en elev lärde sig. De fyra perspektiven är behavioristiskt, konstruktivistiskt, 

sociokulturellt och sociokonstruktivistiskt. ”Matematikundervisning i Kenya”, tredje området, 

involverar existerande svårigheter för eleverna som förekommer inom matematiken i Kenya.  

 

2.1 Skolsituationen i Kenya 

Huvudsyftet med utbildning i Kenya är att alla eleverna ska förberedas för landets politiska, 

ekonomiska och sociala utveckling. Alla barn ska vara en del av skolan för att sen bli en del 

av landet (Thelander, 2009). Regeringen försöker göra allt de kan för att eleverna i Kenya ska 

ha allt de behöver för att lära sig och utvecklas till goda invånare (Aro, Jere-Folotiya, Hengari, 

Kariuki & Mkandawire, 2011). Kenya har åtta nationella mål i skollagen vilka innefattar hur 

eleverna ska lyckas för att bli goda medborgare (Ministry of education, 2002). De kenyanska 

lärarna har en handbok som heter ”Teaching and Learning in the Primary Classroom” vilket 

tillhör den kenyanska skolans läroplan. Syftet med handboken är att vägleda lärarna att nå 

målen så att varje enskilt barn får möjligheten att utvecklas till sin fulla potential i sina 

färdigheter (Johansson, 2013). Ett kapitel i handboken handlar just om ”Hur man kan hjälpa 

barn i behov av stöd att nå sin fulla potential” (Gustafsson, 2013, s.21). Kapitlet inkluderar 

hur lärare kan identifiera barn i behov av särskilt stöd samt anpassa undervisningen och 

aktiviteterna till barnen för att tillgodose dess behov (Teacher development, 2001). Enligt 

Mukuria och Korir (2006) studie ska alla barn garanteras att leva ett delaktigt, värdigt och 

självuppfyllande liv i samhället. Aro, Jere-Folotiya, Hengari, Kariuki och Mkandawire (2011) 

hävdade utifrån sin studie att regeringen vet om att det är ett stort arbete som måste göras för 

att pedagoger ska få utbildning och kunskap om hur de ska hantera alla barn i klasserna och 

specifikt barn i behov av särskilt stöd.  

 

Enligt kursplanen har alla barn rätt att gå i skolan upp till åttonde klass. Det system som den 

kenyanska skolan går efter är 8-4-4 systemet vilket betyder att eleverna går 8 år i 

grundskolan, 4 år på gymnasiet och 4 år på universitetet (Ministry of Education, 2002).  

Under de tre terminer som skolåret i Kenya består av gör skolbarnen sex nationella prov 
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(Ministry of Education, 2002). Idag är det 20-150 elever per klass i de kommunala skolorna i 

Kenya. De stora klasserna kan bero på att skolan är kostnadsfri i grundskolan, vilket gör att 

även de fattigare eleverna kan få möjlighet att studera (Aro, Jere-Folotiya, Hengari, Kariuki & 

Mkandawire, 2011). 

 

En skolvecka för det kenyanska mellanstadiet ska innefatta 40 lektioner som är 40 min långa 

varav sju är matematiklektioner. De ämnen som eleverna läser i grundskolan är; English, 

Kiswahili, Physical Education, Christian Religious Education, Hindu Religious education, 

Creative Art, Mathematics, Science, Islamic Religious Education and Social Studies (Ministry 

of Education, 2002).  

 

Från och med fjärde klass är det obligatoriskt att ha engelska som undervisningsspråk. 

Undervisningsspråket kan variera i de yngre klasserna då det beror på om det är en skola på 

landsbygden eller i staden. Skolor i staden använder främst engelska som undervisningsspråk 

från första klass då det ska anpassas efter den västerländska världen med social struktur och 

växande medelklass. På landsbygden är det inte lika prioriterat med engelskan då eleverna 

klarar sig utan engelska när de ska arbeta hemma på gården på landsbygden (Pontefracta & 

Hardman, 2005). 

 

2.2 Undervisningsperspektiv 

2.2.1 Behavioristiskt perspektiv 

Ett centralt drag i ett behavioristiskt perspektiv är, enligt Säljö (2005) att alla individer har 

samma förutsättningar att lära sig då människan föds utan kunskap och därmed lär sig av de 

fysiska erfarenheterna som hen utför (Säljö, 2005). Läraren sitter inne med fakta och kunskap 

som hen fått via erfarenhet. Denna kunskap överför läraren till eleverna som tar till sig den 

och lär sig det (Dewey, 2004).  

 

För att eleven ska bibehålla kunskapen upprepas beteendet genom repetition (Säljö, 2005). 

Säljö (2003) skriver i en artikel att den amerikanske psykologen B.F Skinner, fadern av 

behaviorismen, anser att övning och drill genom repetition ska bygga upp kunskap så att den 

blir objektiv och observerbar. Skinner förespråkar repetitionen, som Säljö (2003) fortsätter att 

skriva, kopplingen mellan stimuli och respons förstärks av repetition och motverkar på så sätt 
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glömska. En utgångspunkt som Skinner har är att det inte finns någon anledning att blanda in 

tänkande, reflektioner eller insikter när man ska förklara hur människan utvecklas utifrån sina 

erfarenheter. Psykologen anser att människan liksom andra varelser reagerar på stimuli och 

inte något mellanliggande element som tänkande och reflektioner (Säljö, 2003).  

 

Goda beteenden som eleven utför ska uppmärksammas genom belöning, sämre beteenden ska 

ignoreras eller bestraffas. Läraren ger direkt respons på elevens stimuli genom att ge direkt 

feedback (Säljö, 2005). Pedagogen inom behaviorismen utgår från ”medelstudenten” med 

direkt feedback. Utifrån den direkta feedbacken kan läraren individanpassa sin undervisning. 

Individanpassningen kan utveckla varje elev i sin takt, på sin nivå och genom feedback efter 

varje försök repetera svårigheter om så behövs (Ferguson & O´Donohue, 2001). En 

behavioristisk pedagog överför kunskap och ren fakta till nästa generation. Pedagogen belönar 

eller bestraffar sina elever och på så vis förstärker ett beteende. Eleverna blir lärda hur de ska 

bete sig, vilket skapar ett moraliskt uppfostringsmönster med tydliga regler och 

förhållningssätt (Dewey, 2004). 

 

2.2.2 Konstruktivistiskt perspektiv 

Det centrala draget i det konstruktivistiska perspektivet är att den enskilda individen själv 

skapar och konstruerar kunskapen. Jean Piaget, som förespråkar konstruktivismen, hävdar att 

individen utifrån sina egna erfarenheter, känslor och omdömen kan konstruera nya kunskaper 

och använda det i nya sammanhang under ständig process. Det innebär att kunskapen skiljer 

sig från individ till individ eftersom vi har olika erfarenheter. Kunskapen är i det 

konstruktivistiska perspektivet inte överförbart från en person till någon annan. Det går inte 

att kopiera kunskapen utan den tillsammans med individens erfarenhet påverkas av faktorer 

som kön, ålder, etnisk bakgrund och baskunskaper. Målet i konstruktivismen är att individen 

ska förstå hur hen lär sig och hur hen sen använder lärdomen för att konstruera kunskapen, det 

vill säga bygga upp kunskapen inom individen (Dysthe, 2007). Pedagogens roll i det 

konstruktivistiska perspektivet är att ta reda på vart eleven befinner sig kunskapsmässigt och 

utifrån det vägleda eleven till att utvecklas från de kunskaperna (Schwebel & Raph, 1975).     

 



 7 

2.2.3 Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv lär sig eleven genom att delta i olika kontexter. Vygotskij som 

är grundaren för detta perspektiv hävdar att människan lär sig genom leken och det sociala 

samspelet med andra. Läraren är utifrån detta perspektiv vägledande. Eleven får instruktioner 

om en ny kunskap utifrån dennes kunskapsnivå. Eleven testar på, härmar och formar lärarens 

eller kompisens kunskap och gör den till sin egen, kunskapen approprieras. När kunskapen 

sitter i elevens ryggmärg har den naturaliserats (Säljö, 2005). Till användning har människan 

artefakter som ska underlätta människans kunskap. Den blinde har en käpp och den 

synskadade har glasögon. Språket är en artefakt som människan är beroende av. Via språket 

sker kommunikation och tack vare kommunikation kan människan lära sig. Nya kunskaper 

formas med hjälp av erfarenheter. Erfarenheterna tar människan med sig från de sociala 

praktikerna som till exempel skola, sjukhus, träning och jobb. Tillsammans med 

erfarenheterna använder människan sin fantasi för att lära sig och ha nytta av den nya 

kunskapen i nya verksamheter. Kunskap är, enligt ett sociokulturellt perspektiv, att kunna 

verka i ett sammanhang, learning by doing. Människan lär sig hela tiden, medvetet och 

omedvetet (Säljö, 2005).   

 

2.2.4 Sociokonstruktivistiskt perspektiv  

Utifrån de konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven kan det sociokonstruktivistiska 

perspektivet tolkas. Cobb och Yackel (1996) hävdar utifrån sin studie att det är svårt att 

beskriva det komplexa studiefenomenet som ett klassrum med enbart konstruktivistiskt 

perspektiv. De anser att hänsyn måste tas till de sociala aspekterna i klassrummet. Cobb och 

Yackel (1996) har genomfört två parallella studier som belyser detta perspektiv utifrån tre 

nivåer; de sociala normerna i klassrummet, de sociomatematiska normerna och klassrummets 

matematiska praxis.  

 

De sociala normerna i klassrummet innebär de ständigt återkommande ämnesoberoende 

mönstren som förekommer eleverna emellan men också mellan lärare och elev i klassrummet. 

Exempel på sådana mönster kan vara att eleven ska vara tyst när någon annan elev eller lärare 

talar och för att få ordet ska handen räckas upp. Andra normer som kan förekomma är hur 

personerna i klassrummet är placerade i förhållande till varandra. Till exempel att läraren står 

framme vid tavlan och undervisar medan eleverna sitter vid sina platser i bänkarna (Hansen, 

Jess, Lundin & Skott, 2010). 
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Den allmänna bilden av matematikundervisningen i klassrummet kallar Cobb och Yackel 

(1996) i deras studie sociomatematiska normer. Liksom de sociala normerna i klassrummet 

utvecklas de sociomatematiska normerna i samspel med andra. Det kan till exempel innebära 

vilken kvalitet en matematisk fråga har samt vad det är som gör en matematisk lösning till en 

bra matematisk lösning. Sociomatematiska normer, som Hansen m. fl. (2010) ger exempel på, 

är frågor som ställs av läraren som besvaras av eleverna så fort som möjligt och när det bara 

finns en rätt metod för uppgifterna. Hansen m. fl. (2010) nämner att bilden av matematik är att 

eleverna ska ha förmågan att komma ihåg regler för att det är hur ämnet är uppbyggt. Ett 

exempel är en lärare som via upprepning till slut får fram det svar hen vill ha genom att fråga 

eleverna frågor och sedan utvärdera deras svar (Hansen m. fl., 2010).  

 

Den tredje nivån, klassrummets matematiska praxis, handlar om ett smalare och djupare 

innehåll inom matematiken. De handlar om ”sanningar” som klassen skapar på lokalnivå. Det 

innebär kunskap som inte längre behöver ifrågasättas eller argumenteras emot utan eleverna 

har accepterat vissa matematiska metoder och resultat (Cobb & Yackel, 1996). När alla 

eleverna till exempel förstår att 2+2=4 utan att ifrågasätta har en matematisk praxis skapats 

(Hansen m. fl., 2010).   

 

2.3 Matematikundervisning i Kenya  

2.3.1 Styrdokument 

Kenyas kursplan inom matematiken hade fyra generella mål som skulle vara uppfyllda efter 

varje årskurs. De fyra målen innefattade områdena; Taluppfattning och tals användning, de 

fyra räknesättens egenskaper och samband, mätning och uppskattning samt rumsuppfattning 

(Ministry of Education, 2002). I det första området, taluppfattning och tals användning, skulle 

eleverna känna igen, skriva och räkna med tal i olika former såsom decimaltal- och bråkform. 

Det andra området involverade de fyra räknesätten och hur sambandet mellan addition, 

subtraktion, multiplikation och division kombinerades. I det tredje området, mätning och 

uppskattning, lärde sig eleverna om olika storheter och motsvarande enheter såsom area, tid, 

pengar och temperatur. Det fjärde och sista området, rumsuppfattning, innehöll spatiala, 

rumsliga uttryck. Eleverna skulle exempelvis kunna räkna ut volym, göra kartor anpassade till 
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rätt skala, ha vetskap om cirklar, trianglar och rektanglar för att kunna planera inför jordbruk 

med åkrar och fält (Ministry of Education). 

 

2.3.2 Undervisningens förutsättningar i ett kenyanskt klassrum 

Då det inte finns mycket tidigare forskning inom valda området utgår den övervägande 

litteraturen från studien ”The discourse of classroom interaction in Kenyan primary schools” 

av Pontefracta och Hardman (2005). Syftet med studien är att undersöka samspelet i 

klassrummet i kenyanska skolor inom ämnena engelska, matematik och naturkunskap. 

Studien innefattar 27 lärare på nio stads- och landbygdsskolor i Nairobiområdet. Resultatet av 

studien är att lektionerna är lärarledda och upprepning dominerar samtalet i klassrummet.  De 

tar även upp att läraren undervisar utifrån läroboken och att eleverna härmar läraren. De 

skriver om att eleverna räknar på fingrarna, att de ska arbeta under tystnad och att de får hjälp 

genom att läraren rättar.  

   

Läraren undervisar mestadels utifrån en lärobok framme vid tavlan i helklass, så kallad 

katederundervisning, vilket gör att det inte sker någon nivåskillnad på uppgifterna. Alla elever 

får samma uppgifter oavsett vad de behärskar. Då eleverna ofta svarar i helklass är det svårt 

att veta om den enskilda individen förstår. För att läraren ska veta om eleverna hänger med 

frågar de ofta ”Förstår ni vad jag säger?” vilket leder till att de elever som hänger med 

säger, ”Ja”, och de eleverna som inte hänger med bara sitter tysta. Detta gör att läraren 

fortsätter utan att alla elever har förstått (Pontefracta & Hardman, 2005). Något som försvårar 

för eleverna är att lärarna har generellt dålig förmåga inom grammatik och läsning. De har 

även begränsad vokabulär vilket leder till begränsade möjligheter till att förklara för eleverna 

(Aro, Jere-Folotiya, Hengari, Kariuki & Mkandawire, 2011).  

 

Eleverna lär sig att höra på lärarens intonation hur de ska svara. Antingen vill pedagogen ha 

ett individuellt svar eller att eleverna ska svara i kör. Svaren blir raka med direkt feedback, 

antingen svarar de fel eller rätt. Det är vanligt att läraren i klasserna vill ha direkt upprepning, 

härmning, av det som hen säger. Upprepning används för att inte eleverna ska glömma det 

som de har lärt sig. En nackdel med upprepning är att det är svårt att veta exakt vad eleverna 

lär sig (Pontefracta & Hardman, 2005). 
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Elevantalet per klass är högt och det är brist på resurser, det är för få lärare för antalet elever i 

klasserna. Det behövs bättre pedagogiska verktyg då läroböckerna inte anpassas efter elevens 

enskilda nivå. Läroböcker med olika svårighetsgrader skulle kunna leda till utveckling för den 

enskilda individen efter dennes egna förutsättningar. Det förekommer inget laborativt material 

utan eleverna har bara sina fingrar, penna och papper att använda sig av (Aro, Namangala, 

February, Kalima & Koponen, 2011; Jonason, 2002; Pontefracta & Hardman, 2005). Det gör 

att undervisningen hämmas av det otillräckliga, utvecklade pedagogiska materialet (Aro, 

Namangala, February, Kalima & Koponen). 

 

Möjligheten att arbeta med en klasskompis är liten då läraren leder större delen av lektionen. 

När eleverna ska arbeta självständigt med en uppgift ska arbetet ske tyst och ostört 

(Pontefracta & Hardman, 2005).  

 

Stödet och hjälpen som eleverna får av läraren under det självständiga arbetet består i att 

läraren går runt och rättar deras misstag med en röd penna. Pedagogen förklarar inte vad som 

är fel eller hur de ska gå till väga för att få det rätta svaret (Pontefracta & Hardman, 2005).  

 

2.3.3 Matematiska problemområden i en kenyansk skolkontext 

Aro, Namangala, February, Kalima och Koponen (2011) nämner att det är fyra områden som 

är svåra för elever i matematiken i Kenya. Det är språket, att tillämpa talsystemet och lösa 

geometriska problem som har med rumsuppfattning att göra, samt minnesproblem (Aro, 

Namangala, February, Kalima & Koponen, 2011).   

 

Många gånger beror matematiksvårigheter inte bara på matematiken utan på andra 

inlärningsproblem. Matematik är för eleverna ett svårt ämne i sig själv. I Afrika försvåras 

matematiken ytterligare då undervisningsspråket är på engelska som för många elever är deras 

andra eller tredje språk. De måste alltså lära sig matematik på ett främmande språk som de 

kanske inte förstår fullt ut (Cuevas, 1984; Aro, Namangala, February, Kalima & Koponen, 

2011). Elever får inte något flyt i sitt språk och har svårt att översätta tal till siffror och 

tvärtom. Ett annat problem med språket är att många afrikanska länder inte har termer för 

geometriska begrepp vilket gör det svårt för eleverna att till exempel relatera till triangel om 

de inte har någon referenspunkt. Det gör också det svårare för eleverna att skilja på formerna. 
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Andra ord som kan vara svåra att förstå på grund av språket kan till exempel vara ord som; 

mer, större, bakom, senare (Aro, Namangala, February, Kalima & Koponen, 2011).  

 

På grund av språket saknar eleverna grundläggande kunskap för att kunna utveckla sin 

matematikkunskap. När de grundläggande principerna som till exempel tal och talordning inte 

automatiseras försvåras förståelsen för eleverna. Matematik kräver att eleverna har vissa 

färdigheter för att förstå hur tal och siffror hänger ihop och kräver flera kognitiva funktioner. 

Något som kan försvåra vissa färdigheter är den styrande läroboken. Läroboken följs kapitel 

efter kapitel och i den bygger föregående kapitel på nästkommande. Det är viktigt att eleverna 

förstår principerna för att inte halka efter i kapitlet (Aro, Namangala, February, Kalima & 

Koponen, 2011). Även om läroboken följs pärm efter pärm anser Aro, Namangala, February, 

Kalima och Koponen (2011) i deras studie att det finns olika färdigheter i matematik som inte 

behöver påverka de andra. Även om eleverna inte kan multiplikationstabellen kanske de kan 

andra färdigheter i ämnet som klockan eller addition. De skiljer även på aritmetiska 

färdigheter och geometriska färdigheter som två olika områden som inte behöver påverka 

varandra (Aro, Namangala, February, Kalima & Koponen, 2011). 

 

Ett vanligt problem som Aro, Namangala, February, Kalima & Koponen (2011) hävdar i 

studien förekommer i matematiken är felberäkning och svårigheter att lära sig aritmetiska 

kombinationer såsom 2+4=6 utantill och sen bevara kunskapen. Eleverna tar då räknebaserade 

metoder såsom att räkna på fingrarna för att räkna ut svaret vilket lätt kan skapa misstag. Aro, 

Namangala, February, Kalima & Koponen (2011) hävdar i undersökningen att många elever 

med matematiksvårigheter räknar utifrån sina fingrar vilket begränsar dem i deras utveckling 

och hämmar elevernas träning i huvudräkning. 

 

Minnet är ett annat hinder vilket försvagar eleverna. Enligt en studie med barn utan 

svårigheter och barn i behov av särskilt stöd framkommer det att barn i behov av särskilt stöd 

har svårt att komma ihåg namn på välkända föremål och namn på färger (Aro, Namangala, 

February, Kalima & Koponen, 2011). Räkneprocessen är ett område som är svårt för eleverna 

att lägga på minnet. De kommer inte ihåg vilket steg som kommer härnäst eller vilket 

räknesätt som passar bäst. De har även svårt att komma ihåg talramsan, det vill säga vilken 

ordning talen kommer i. Problem uppstår till exempel när eleverna ska hoppa över siffror eller 

räkna framåt eller bakåt. På grund av att eleverna har svårt att komma ihåg är det många som 

inte kan multiplikationstabellen (Aro, Namangala, February, Kalima & Koponen, 2011).  
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En annan svårighet kan vara att de afrikanska lärarna inte har didaktisk kunskap i matematik 

för att kunna lära ut så att barnen förstår eller så är lärarna inte tillräckligt motiverade att 

undervisa matematik vilket kan ge en negativ bild av ämnet. Aro, Namangala, February, 

Kalima & Koponen (2011) nämner utifrån deras studie att speciellt klockan och att räkna med 

pengar är två områden som är två stora problem i matematiken.  

 

2.3.4 Barn i behov av särskilt stöd 

Muuya (2002) anser utifrån sin forskning att det finns målmedvetenhet om att alla barn ska få 

den hjälp och stöd de behöver i utbildningen, men att det inte sker i verkligheten. På nationell 

nivå anser han att det finns viljor som anser att de ska hjälpa barn i behov av särskilt stöd men 

att det på lokal nivå brister på grund av resurser. Enligt Muuyas (2002) forskning 

framkommer det att rektorerna tycker att elever i behov av särskilt stöd ska stanna hemma och 

inte delta i skolans undervisning. I och med detta anser han att det krävs mer forskning om 

specialpedagogik för att stärka acceptansen i afrikanska länder om barn i behov av särskilt 

stöd, för att barnen ska få ta del av den utbildningen som de har rätt till (Muuyas, 2002).  

 

De vanligaste åtgärderna för elever i behov av särskilt stöd är att de får enskilda uppgifter som 

sker utanför den ordinära undervisningen alternativt extralektioner där lärarna upprepar den 

ordinarie lektionen med helklassformat. Under extralektionen utnyttjar därmed inte läraren 

möjligheten att kunna hjälpa eleverna på individnivå (Pontefracta & Hardman, 2005). En 

annan åtgärd för barn i behov av särskilt stöd är grupparbeten. Lärare anser att eleverna lär sig 

genom att vara en grupp med individer med olika kunskapsnivåer, då eleverna kan lära sig av 

varandra (Johansson, 2013).  

 

2.4 Sammanfattning 

Utifrån litteraturen konstateras att det förekommer svårigheter i den kenyanska skolan. 

Somliga svårigheter förekommer under alla undervisningslektioner, medan andra berör 

svårigheter i matematik. Ett viktigt problem som uppmärksammas är det engelska 

undervisningsspråket då flertalet av de afrikanska barnen inte har engelska som modersmål. 

Svårigheterna i språket medför problematik eftersom det är svårt att veta vad eleverna 

verkligen lär sig när de upprepar och härmar det som läraren sa. Eleverna gör det som läraren 
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säger och härmar läraren för att det är så eleverna är lärda att göra, enligt det behavioristiska 

perspektivet, generation efter generation.  

 

Ett annat problem i kenyanska skolor är de stora klasserna, en konsekvens av att skolan är 

gratis från årskurs ett till åtta. På många skolor finns inte tillräckligt med pedagoger för att 

eleverna ska uppnå målen med undervisningen.  

 

Inom matematiken förekommer en rad olika problem som försvårar det för eleverna. 

Läroboken som läraren undervisar från bearbetas från pärm till pärm. Det innebär att när ett 

kapitel i boken är färdig, går läraren vidare till nästa kapitel med ett nytt område i läroboken. 

Läroboken individanpassas inte till eleverna då läroboken följdes kapitel efter kapitel utan 

nivåskillnad. Andra matematiska problem som uppkommer är att eleverna har svårt att 

komma ihåg och lära sig aritmetiska kombinationer som till exempel 2+2=4. Det är också 

svårt för eleverna att memorera multiplikationstabellen, samt att eleverna har svårt för 

lägesord och de matematiska termerna.      

 
Svårigheterna som framkommer i litteraturen om kenyanska skolan fick mig att fundera på 

om det förekommer i hela Kenya eller inte. I och med studiens omfång förstod jag att jag inte 

skulle kunna undersöka hela Kenya, men att en skola skulle kunna undersökas för att få reda 

på om de problemen som framkommer i litteraturen finns på den skolan.    
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3. Metod 

3.1 Fallstudie 

En fallstudie gjordes då den undersökte ett specifikt fall som i detta fall var en 

landsbygdsskola i Kenya (Johansson & Svedner, 2006; Merriam, 1994). Fallstudien utgick 

ifrån de kvalitativa metoderna (Merriam, 1994). I denna kvalitativa fallundersökning lades 

fokus på insikt, tolkning och upptäckt. Då fallet var specifikt ville forskaren genom insikt, 

tolkning och upptäckt belysa samspelets viktiga element för att få en helhetsinriktad företeelse 

(Merriam, 1994). Det uppkom då nya upptäckter vilket utmärkte fallstudien, där det var 

forskarens tolkning som utvecklade dess kunskaper, genom forskarens erfarenheter och 

förståelse. På grund av forskarens erfarenheter blev kunskaperna mer konkreta eftersom 

informationen inte var abstrakt eller teoretisk utan mer levande (Merriam, 1994). Fallstudiens 

styrka var att forskaren användade olika typer av insamlingsdata för att få rikligt med material 

om det enskilda fallet (Merriam, 1994).     

 

3.2 Urval 

Två intervjuer genomfördes och sju matematiklektioner observerades. Totalt inkluderas fyra 

lärare som arbetade på samma landsbygdsskola i Kenya. Skolan var belägen i norra Kenya 

med 193 elever. Den hade åtta klasser, en klass i varje årskurs med ett genomsnitt på 24 

elever i varje klass. Det fanns tio lärare och en rektor som också var en undervisande lärare på 

skolan. Utav personalen intervjuades rektorn och en klasslärare. Rektorn gav samtycke till 

intervjuerna. Den urvalsstrategi som valdes var ”urval som utgår från det unika” eftersom 

intervjupersonerna valdes på grund av goda kunskaper i det engelska språket för att undvika 

språkförbristningar (Merriam, 1994). En av intervjupersonerna var en av de lärare som 

observerades. Tre lärare observerades, en från varje årskurs på det som motsvarade Sveriges 

mellanstadium. De tre lärarna som observerades valdes för att det var de enda verksamma 

matematiklärarna som fanns på skolan. Det fanns inget alternativ att välja skola för studien då 

landsbygdsskolan var den enda skola som fanns i området.  
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3.3 Observationer 

3.3.1 Datainsamlingsmetod 

Den första frågeställningen, ”Vilka klassrumsnormer rådde under en kenyansk 

matematiklektion?” undersöktes främst med strukturerade observationer. Observationer 

användes då det enligt Johansson och Svedner (2006) var den mest givande metoden i denna 

typ av undersökningar. Observationer gav tillsammans i kombination med intervjuer en 

helhetssyn av situationen (Merriam, 1994). Forskaren var under observationerna observatör-

deltagande, vilket betydde att observatören var känd för gruppen och att forskarens 

delaktighet i gruppen var sekundär (Merriam, 1994).  

 

3.3.2 Genomförande 

Under två veckors tid observerades sju stycken matematiklektioner som varade 40 minuter 

per lektion i de tre årskurser som motsvarade mellanstadiet i svensk skola. Två lärare 

observerades två gånger vardera och den tredje läraren observerades tre gånger. Observatören 

var under lektionerna placerad längst bak i klassrummet då det, enligt Johansson och Svedner 

(2006), var gynnsamt för att få en överblick av lärarens anpassning till alla elever i klassen. 

Observationerna spelades in i form av videoinspelning med hjälp av en telefon för att kunna 

granskas flera gånger efteråt. I och med att observatören också genomförde sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under denna period förekom det ingen övrig 

presentation av henne då det hade byggts upp en bra relation mellan observatören och 

personerna på skolan under veckan. Det gjorde att lektionen flöt på som vanligt. Enligt 

Merriam (1994) var det viktigt att få en bra kontakt till elever och lärare för att kunna ”smälta 

in” och visa respekt på lektionerna som skulle observeras. På grund av den goda kontakten 

fortskred lektionerna som om observatören var osynlig (Merriam, 1994).  

 

Observationerna var strukturerade och följde ett observationsschema. Forskaren utgick från 

Cobb och Yackels (1996) tre sociokonstruktivistiska nivåerna som analysinstrument; de 

sociala normerna, de sociomatematiska normerna och klassrummets matematiska praxis. 

Utifrån de tre nivåerna observerades hur genomgångarna gick till, hur läraren agerade och 

riktade kommunikationen mot såväl enskilda elever som helklass, samt vilka normer som 

förekom. Denna strukturerade metod var fri från värderingar och tyckande vilket gav 

detaljerade beskrivningar av skeendet (Johansson & Svedner, 2006). Vid sjunde 
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observationen noterade observatören att lektionsmönstren var likartade oavsett vilken lärare 

som undervisade och ingen ny information till studien erhölls, varför ingen mer observation 

gjordes.  

 

Anteckningar sammanställdes med detaljer efter att videofilmerna hade granskat flera gånger. 

Kategoriseringen efter de tre nivåerna förtydligades genom att det användes 

överstrykningspennor för att ordna upp liknande normer med samma färg. Liknande händelser 

och beteenden upptäcktes därmed. Efter kategoriseringen sammanfattades stoffet i resultatet. 

 

3.4  Intervju 

3.4.1 Datainsamlingsinstrument 

Den andra frågeställningen, ”Hur uttrycktes lärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd i 

matematik?” undersöktes främst med två semistrukturerade intervjuer med lärare som 

arbetade på en skola på landsbygden i Kenya. Enligt Hassmén och Hassmén (2008) innebar 

en semistrukturerad intervju att alla informanter fick likadana frågor, som var öppna, det vill 

säga inga givna svarsalternativ. Fördelen med dessa intervjuer var att svaren blev mer 

personliga än om det hade funnits givna svarsalternativ. De öppna frågorna gjorde att 

informanten tolkade frågorna fritt utifrån bland annat sina egna språkvanor, erfarenheter, 

värderingar (Olsson & Sörensen, 2011).   

 

3.4.2 Genomförande 

En intervjuguide med tre områden utarbetades. Första området med frågor handlade om att 

stifta bekantskap med respondenten för att kunna bygga upp en god intervjumiljö. Nästa 

område som berördes var om lärarna ansåg att det fanns barn som behöver extra hjälp i 

matematik och hur lärarna identifierade dessa elever, samt inom vilka områden som eleverna 

hade mest problem med. Det sista området av frågor handlade om hur läraren arbetade för att 

alla eleverna skulle förstå och lära sig.    

 

Båda respondenterna fick en muntlig beskrivning av vad intervjun skulle handla om och syftet 

med studien. För att öka validiteten och reliabiliteten anpassades klimatet kring intervjuerna 

till en lugn och ostörd miljö där möjlighet till ett privat samtal ägde rum. Detta hade stor 

betydelse då det vid störning fanns risk att felkällor uppkom och det kunde bli svårt att tolka 
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vad informanten svarade på (Olsson & Sörensen, 2011). De båda intervjuerna ägde därför rum 

på respondenternas respektive kontor. 

 

Det var viktigt att informanten fick säga vad den vill och fick tala till punkt för att på så vis 

känna sig viktig (Olsson & Sörensen, 2011). Forskaren försäkrade sig därför om att 

informanten förstod rätt genom att ställa frågor som bekräftade det som hen sagt. Detta 

gjordes för att förhindra missförstånd genom att forskaren hörde informationen en gång till 

(Olsson & Sörensen, 2011). Informanterna gick med på att intervjuerna spelades in via två 

telefoner, en för back-up. Innan intervjuerna började informerades respondenterna om de 

etiska principerna. Intervjun kunde därefter börja med intervjufrågorna. Vardera intervju tog 

20 min.  

 

När intervjuerna hade ägt rum transkriberades de samma dag. Intervjuerna översattes från 

engelska till svenska vilket underlättade analysen av intervjuerna. Efter att transkriberingen 

var klar lyssnades intervjuerna igenom ett flertal gånger. Intervjupersonerna fick fiktiva namn 

för att deras svar skulle vara konfidentiella. Forskaren skrev sen ut intervjuerna och 

markerade med tre överstrykningspennor de svar som informanterna hade gemensamt, de 

skillnader som fanns, samt specifik information. Den information som forskaren sen fick fram 

utifrån intervjuerna sammanställdes i resultatet. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna och observationerna informerades respondenterna om de etiska principerna. 

Undersökningens medverkande meddelades om vad syftet med undersökningen var enligt 

informationskravet (Olsson & Sörensen, 2011). Informanterna fick information om att 

deltagandet i observationerna och intervjuerna var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

Samtycke om intervjuerna och observationerna skulle godkännas av informanterna innan data 

samlades in (Olsson & Sörensen, 2011). De berörda personerna fick upplysning om att 

informationen som de angav var konfidentiellt. Det innebar att all data som spelades in var 

oåtkomliga för utomstående och skulle användas så konfidentiellt som möjligt, fiktiva namn 

hittades på för att skydda informanternas identitet. Nyttjandekravet delgavs vilket innefattade 

att all data som användes bara skulle användas åt forskningens ändamål (Olsson & Sörensen, 

2011). 
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4. Resultat 

 

Baserat på intervjuerna och observationerna presenteras resultatet efter frågeställningarna i 

två huvudrubriker; ”Vilka klassrumsnormer rådde under en kenyansk matematiklektion?”, 

samt ”Hur uttrycktes lärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd i matematik?” Första frågan 

besvarades utifrån observationer genom användning av Cobb och Yackels (1996) tre nivåer 

på klassrumsnormer som analysinstrument. Nivåerna bestod av ”de sociala normerna i 

klassrummet, de sociomatematiska normerna i klassrummet och klassrummets matematiska 

praxis”. Andra frågan besvarades utifrån de två intervjuerna. Det framkom tre områden som 

indikerade på lärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd; Identifikation i klassrummet, 

speciella områden som var svåra inom matematik för barn i behov av särskilt stöd samt 

lärarnas metoder inom matematik för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd.     

 

4.1 Vilka klassrumsnormer rådde under en kenyansk matematiklektion?  

4.1.1 De sociala normerna i klassrummet 

Ett genomgående mönster som framkom kopplades till de sociala normerna i klassrummet i 

samtliga matematiklektioner då lektionerna såg likadana ut. Lektionerna inleddes med att 

pedagogen kom in i klassrummet med läroboken i handen. Eleverna reste sig då upp från 

deras sittande läge i bänkarna och hälsade läraren god morgon. Bänkarna var uppradade i tre 

till fem rader med två elever vid varje bänk i klassrummet. De satt kille-kille och tjej-tjej så 

långt det var möjligt i bänkarna. Pedagogen var placerad längst fram vid svarta tavlan där all 

undervisning utgick ifrån. Som hjälpmedel hade läraren läroboken, kritor och pinne. All 

undervisning skedde utifrån läroboken som följdes från pärm till pärm. Pinnen och kritorna 

var placerade på närmsta bänk.  

 

Ett nytt område introducerades i början av lektionen. Pedagogen utgick då från läroboken som 

innehöll majoriteten av de fakta som skulle presenteras. Resterande kunskap och information 

fyllde läraren på utifrån egna erfarenheter. Vid lärarens genomgångar deltog eleverna genom 

att de fyllde i sista ordet på lärarens meningar och i kör upprepade den viktiga informationen. 

Läraren sa till exempel ”The clock is three ….?” Skolbarnen svarade i kör det ord som 

fattades och var sist i meningen, i detta fall ”o’clock”. Pedagogen frågade därefter för 

upprepnings skull ”What is the clock?” Eleverna svarade ”Three o’clock.” För att de skulle 
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veta hur mycket klockan var frågade pedagogen en tredje gång och eleverna svarade ännu en 

gång ”Three o’clock”. Läraren fick eleverna att förstå om de skulle svara läraren på frågor, 

härma eller bekräfta den information läraren precis hade sagt. Oftast svarade eleverna i kör, 

men ett fåtal gånger räckte eleverna upp handen för att svara på en fråga. Det var lärarens 

intonation i rösten som eleverna läste av och gjorde att de visste hur de skulle svara. De 

gånger som läraren förväntade sig att eleverna skulle räcka upp handen ställde sig eleven upp 

vid bänken, efter godkännande av läraren, för att svara. Om eleven svarade rätt fick hen en 

applåd av klasskompisarna. Om eleven svarade fel frågade läraren någon annan för att få det 

rätta svaret. Eleverna upprepade i kör därefter det rätta svaret i en hel mening genom att de 

härmade pedagogen. Om läraren tyckte att elever inte svarade tillräckligt högt eller snabbt 

frågade hen en gång till för att få ett högre och säkrare svar. Det förekom att eleverna inte 

svarade med en gång och det blev då tyst i klassrummet. Andra gånger svarade eleverna helt 

fel. Läraren frågade ständigt ”Isn’t it?” för att få bekräftelse på att eleverna förstod vad läraren 

sa. Eleverna bekräftade det som läraren sa genom att de snabbt svarade ”yes”.  

 

4.1.2 De sociomatematiska normerna i klassrummet 

Elevernas kreativitet under lektionen var begränsade. Vad gäller de sociomatematiska 

normerna i klassrummet var eleverna väl medvetna om vad som förväntades av dem under 

lektionen. Lektionerna började alltid med att gårdagens läxa snabbt gicks igenom på tavlan. 

Eleverna fick muntliga frågor och räckte upp handen om de visste svaren. På detta sätt fick 

läraren koll på vilka som hade gjort och förstått läxan. I nästa moment gjorde läraren, 

tillsammans med eleverna, några uppgifter från läroboken. Alla uppgifter i läroboken bestod 

av läsuppgifter vilket gjorde att barnen måste kunna läsa för att lösa dem självständigt. 

Skolbarnen började automatiskt med att läsa en uppgift högt i kör, varefter pedagogen hjälpte 

till och tog ut den viktiga informationen i kör för att kunna räkna ut uppgiften som skulle 

lösas. Läraren skrev upp den viktiga informationen samt ställde upp uppgiften på tavlan. 

Under genomgångarna fick pedagogen, med hjälp av ledande frågor, eleverna att svara det 

rätta räknesättet som skulle användas i uppgiften. Detta skedde genom upprepning och 

härmning. Ett fåtal gånger frågade läraren eleverna enskilt frågor för att få fram den viktiga 

informationen från texten. 

 

Efter att några uppgifter hade arbetats igenom jobbade eleverna enskilt under tystnad i 

läroboken. Trots att de visste om att det var tillåtet att diskutera uppgifterna med grannen 
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förekom det sällan diskussioner om matematikuppgifterna. När en uppgift var klar räckte 

eleverna upp handen. Då kom läraren och rättade den. Om det var rätt gjorde läraren ett rött 

streck och om det var fel gick pedagogen vidare till nästa elev som räckte upp handen. Eleven 

fick då på egen hand försöka förstå vad som var fel eller frågade grannen. 

 

Under observationerna noterades att de elever som inte hann med dagens uppgifter fick sitta 

kvar över rasten alternativt ta hem i läxa. På nästa matematiklektion var det genomgång av 

uppgifterna som eleverna skulle ha varit klara med under föregående lektion.  

 

4.1.3 Klassrummets matematiska praxis  

En matematisk praxis som framkom under observationerna var när läraren jämförde två bilar 

där en kör i 20 km/h och den andra i 80 km/h. Hen frågade eleverna vilken bil som kom längst 

på en timme och eleverna svarade i kör den som körde 80km/h. Praxisen blev att eleverna 

hade förståelse för hastighetsbegreppet och att de insåg hur långt en bil kom på en timme. En 

annan praxis som förankrades hos eleverna var att de visste att det gick 60 minuter på en 

timme. Det framgick genom att eleverna upprepade informationen efter att de härmade läraren 

ett antal gånger under lektionen. Därefter antog läraren att eleverna visste att det gick 60 

minuter på en timme och gick vidare med lektionen.   

 

Under en geometrilektion som observerades använde eleverna en linjal. Eleverna hade ingen 

kunskap om hur den skulle användas. Läraren gick då runt och instruerade varje elev för sig 

för att eleverna sen skulle kunna använda linjalen på egen hand. Det tog tid och eleverna satt 

kvar på rasten för att göra klart uppgifterna om linjalen. Detta var ett exempel som visade på 

processen som till slut skulle kunna bli en praxis.  

 

4.2 Hur uttrycktes lärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd i 

matematik? 

4.2.1 Identifikation i klassrummet 

Det fanns flera metoder för att identifiera de elever som var i behov av särskilt stöd. Ann och 

James berättade att de rättade elevernas böcker och därmed såg de elever som inte klarade av 

uppgifterna och därmed inte förstod. James sa att han ”ser dem som inte har förstått 
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konceptet” genom att inte alla svarade i kör när han ställde en fråga under en genomgång. Han 

talade om att ett tydligare sätt att se vilka som inte förstod var de som inte räckte upp handen 

när han ställde en fråga. Han berättade också att en del räckte upp handen utan att kunna 

svaret, vilket var ett tecken på att den eleven var i behov av extra hjälp. 

  

James berättade att det var i genomsnitt fyra elever i varje klass som var i behov av särskilt 

stöd. Ann delade James tankar om att det alltid var några i varje klass som var i behov av 

särskilt stöd, men att antalet varierade beroende på grupp. Både Ann och James berättade att 

det var svårt att hjälpa eleverna på grund av att det var för många elever i klassrummet med 

bara en lärare, trots att det gick att identifiera dem. ”Om man hjälper en elev mer blir resten 

av klassen lidande”, berättade han. James sa också att de nationella proven krävde att eleverna 

skulle klara 50 % av uppgifterna, men eleverna låg i genomsnitt mellan 30-40 % i matematik 

på skolan. Konsekvenserna för icke godkända nationella prov resulterade i att eleverna inte 

fick fortsätta till nästa årskurs, berättade James.       

 

4.2.2 Speciella områden som var svåra i matematiken för barn i behov av särskilt stöd 

Respondenterna var överens om att det fanns områden som var extra svåra för de barn som 

var i behov av särskilt stöd, men de angav olika områden.  

 

James berättade vilka ämnen han ansåg var de svåraste.  

Det är tre ämnen som inte är lätt för dessa barn. Det är området tiden, speciellt tiden!, algebra 

och då menar jag ekvationer när man använder x och y istället för den givna siffran, när man 

måste byta ut x och y mot en siffra. Sen det sista området som är svårt är bråkform. 

 

Ann ansåg också att det var tre områden som var extra svåra för barn i behov av särskilt stöd. 

Geometri och då framförallt att mäta är vanligtvis det svåraste. Ett annat område som är svårt är 

area och det tredje ämnet som är svårt för barnen att förstå är volym.   

4.2.3 Lärarnas metoder för att hjälpa barnen i behov av särskilt stöd i matematiken  

I frågeställningen hur lärarna arbetade för att hjälpa eleverna som var i behov av särskilt stöd i 

matematiken varierade svaren i de två intervjuerna. Båda ansåg att pedagogen var tvungen att 

lägga ner extra tid för att hjälpa dessa elever. James berättade att han vill lägga ner mer tid för 

att hjälpa dessa barn då Gud kommer att välsigna honom och hans familj eftersom han 

prioriterade sitt jobb. Han sa vidare att han senare samma dag skulle ha en extra lektion med 
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en klass för att de skulle gå igenom områden från läroboken som de inte hade hunnit med. 

Han menade att han då hjälpte de barn som var i behov av särskilt stöd. James ansåg att han 

använde olika förklaringsmodeller för att hjälpa skolbarnen. ”Om de inte förstår konceptet så 

får jag använda andra förklaringsmodeller”. James berättade att de var beroende av tiden och 

det var svårt att hinna med andra modeller då det fanns många områden i läroboken som 

skulle behandlas. ”Vi börjar alltid teoretiskt för att sen gå vidare till praktiskt om vi hinner.” 

Han hävdade också att de testade olika metoder i undervisningen för att anpassa den till alla 

elever. När de arbetade med geometri och mätning gick de till exempel ut och mätte 

omkretsen på skolan och majsfälten då det intresserade skolbarnen, sa James i sin intervju. 

James upprepade flera gånger att det var tiden som avgjorde om de hann med andra metoder 

än den teoretiska metoden. Den teoretiska metoden menade han var den som läroboken 

förespråkade. James sa också att de elever som hade svårt behövde extrajobb i form av läxa, 

fler övningar i de områden som var svåra samt vägledning från läraren för att kunna komma 

ikapp de andra eleverna i klassen. 

 

Ann berättade i sin intervju att det inom matematikens olika områden var en del områden som 

hade två eller tre olika förklaringsmodeller som användes för att eleverna skulle lära sig. 

Läroboken var uppbyggd så att det fanns olika tillvägagångssätt för läraren att förklara på. 

Ann hävdade att om hon förstod att skolbarnen inte fattade tog hon nästa förklaringsmodell 

och om inte den förklaringsmodellen fungerade tog hon nästa och ”i slutet av dagen så har 

någon av dessa tre modeller passat för eleverna, så att de förstår”. Ann berättade att hon gav 

de skolbarn som inte hade förstått extra uppgifter för att hon ansåg att det var viktigt att de 

övade ofta om de hade problem. Hon ville att de skulle tänka matematik så det blev naturligt. 

Extrauppgifterna kom från andra läroböcker som de fick i läxa utöver den andra. Ann ansåg 

att det var viktigt för skolbarnen att de repeterade, vilket var hennes sätt att undervisa i 

klassrummet. Hon sa att hon av rättningen i elevernas böcker förstod vad de behövde öva mer 

på och så ”repeterar och repeterar och repeterar” hon med hela klassen. Ibland repeterade hon 

med det enskilda barnet om hon tyckte att det behövs. Hon ansåg att alla skolbarnen måste 

förstå innan de gick vidare till nästa område i läroboken för annars kvarstod problemet, då det 

var mycket i matematiken som byggde på varandra.  

 

James berättade att det förekom bestraffning på de elever som ansågs vara lata. De lata 

eleverna sa James var de som inte klarade det nationella provet. Ann fick frågan under 

intervjun om skolbarnen bestraffades för att de inte presterade tillräckligt. Ann svarade då att 
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eleverna aldrig blev slagna för att de inte uppnådde kraven för godkänt men att de blev slagna 

om de var för lata. Ann sa ”När eleverna är lata, gör eleverna inte sitt bästa”. Enligt Ann gav 

bestraffningen ett gott resultat för att skolbarnen inte skulle vara lata.  

 

4.3 Resultatsammanfattning  

Vid en jämförelse av observationerna och intervjuerna fann författaren vissa skillnader. 

Observationerna visade hur lektionerna såg ut i verkligheten, vilka inte var varierande då 

undervisningsmönstren var likartade. Eleverna härmade och upprepade det som läraren sa och 

eleverna fick ingen möjlighet att ställa frågor, utan förväntades att förstå det som läraren 

förklarade. Utifrån detta antog läraren att praxis hade skapats. Under observationerna var det 

svårt att se hur lärarna förstod när eleverna lärt sig, då större delen av lektionerna bestod av 

katederundervisning, följt av ett antal självständiga räkneuppgifter från läroboken. Utifrån 

observationerna förekom det ingen individanpassning då läraren undervisade större delen av 

lektionen i helklass.  

 

I intervjuerna ansåg sig lärarna nå ut till alla elever då de bedrev en varierande undervisning 

med olika förklaringssätt, såväl inomhus som utomhus, även om brist på tid ofta ansågs som 

ett hinder. Detta var något som inte syntes under observationerna då undervisningen inte 

varierade utan bestod av ett utlärningssätt som boken hänvisade. I resultatet från de nationella 

proven i matematik blev mer än hälften underkända. Detta tolkades som att lärarna inte 

förklarade tillräckligt bra för att eleverna skulle förstå. Lärarna berättade att de hade svårt att 

hinna med alla elever då de var många till antalet men att de genom rättning av elevernas 

böcker fick reda på om eleverna hade förstått eller inte.  
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5. Diskussion 

5.1 Vilka klassrumsnormer rådde under en kenyansk matematiklektion? 

5.1.1 De sociala normerna i klassrummet  

Lärarens förhållningssätt i det kenyanska klassrummet och dess sociala normer påminde om 

Säljös (2005) beskrivning av det behavioristiska synsättet då undervisningen skedde utifrån 

läraren framme vid tavlan, att det förekom upprepningar och härmning av läraren samt 

belöning eller bestraffning. Under observationerna uppmärksammades att läraren försäkrade 

sig om att eleverna förstod resonemanget genom att fråga dem, vilket Pontefracta och 

Hardman (2005) nämnde i sin studie, men hur många elever var det egentligen som förstod? 

Svaret som eleverna gav var de flesta gånger bara bekräftelse på det som läraren precis nämnt. 

Eleverna lärde sig genom att höra på lärarens intonation hur och när de skulle svara. Men 

reflekterade eleverna över informationen de sa? Det var något som tydligt framgick under 

observationerna då det var svårt att som utomstående läsa av vilket svar som förväntades av 

eleverna. Eleverna fick aldrig något tillfälle att ställa en fråga i helklass om de inte förstod, 

inte heller möjligheten att få personlig vägledning av läraren vid bänken. Ändå hävdade 

lärarna att de nådde ut till alla elever och att de gav extra hjälp till dem som behövde det. Det 

verkade som att lärarna inte visste vad de själva gjorde som kanske påverkade till att eleverna 

inte klarade av målen eftersom de inte såg hur undervisningen egentligen såg ut.      

 

James berättade under intervjun att det bara var 30-40% av eleverna som klarade de nationella 

proven i matematik. Vad var det som gjorde att mer än hälften inte klarade målen? Under 

observationerna noteras de att de flesta elever var ivriga att svara på lärarens frågor och 

ropade högt i kör svaren, men vad hände sen? Aro, Namangala, February, Kalima och 

Koponen (2011) nämner i deras studie att ett av de stora problemområdena i matematik var att 

eleverna inte kom ihåg sin kunskap. Som Säljö (2005) skrev hävdade Skinner att upprepning 

motverkar glömska, vilket borde resultera i att kenyanska elever inte glömmer då upprepning 

är en stor del av undervisningen. Var upprepning den teknik som gjorde att eleverna inte lärde 

sig och inte presterade bättre på proven? Skulle eleverna lära sig bättre om undervisningen 

såg annorlunda ut?  
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5.1.2 De sociomatematiska normerna i klassrummet 

Något som urskiljdes under observationerna från en sociomatematisk norm var att läraren 

ville ha ”det rätta svaret”. Lärarna arbetade utifrån det som Säljö (2005) beskrev som det 

behavioristiska perspektivet då de använde stimuli och respons. Genom stimuli och respons 

behövde inget tänkande eller reflekterande blandas in, det var antingen rätt eller fel. Läraren i 

det kenyanska klassrummet var inte en handledare som tog eleven till nästa kunskapsnivå 

under det självständiga arbetet, som i det sociokulturella perspektivet, utan eleven skulle själv 

förstå hur hen skulle göra för att få rätt resultat.  

 

Applåd var en tydlig respons som förekom ofta, men vad gav det för intryck? Visade det att 

det var bra att svara rätt för att få bekräftelse från hela klassen och visa upp sig för läraren? 

Kunde detta beteende på något sätt resultera i att fler elever skärpte sig då de kanske också 

ville visa sig duktiga och då få beröm? De elever som svarade rätt fick, under observationerna, 

positiv respons under resten av lektionen. Även om ingen nivåskillnad i boken förekom 

fick ”de duktiga eleverna” snabb hjälp av läraren genom rättning och kunde på så vis fortsätta 

i läroboken med möjligheten att lära sig mer.   

 

En utmärkande händelse under lektionerna var att genomgångarna av ett nytt ämne 

presenterades av läraren för att läraren sen skulle kunna gå igenom en uppgift. 

Observationerna skildrade att det var läraren som räknade och eleverna skulle förstå sättet 

som presenterades. Var detta en bra lärandeprocess för eleven? Läraren hade i princip 

envägskommunikation med eleverna och förväntade sig att eleverna skulle förstå efter att 

genomgången var klar, men förstod eleverna egentligen lärarens genomgångar? Lärande, 

enligt ett sociokulturellt perspektiv, bygger på att eleverna testar kunskapen. Det är inte 

tillräckligt att få kunskapen presenterad för att lära sig, vilket ett behavioristiskt perspektiv 

förespråkar. Människan lär sig genom att samtala, pröva, testa och framför allt laborera (Säljö, 

2005). Matematik är logiskt och bygger på att man förstår vad det är man gör, men hur ska 

eleverna kunna lära sig om de inte får fundera kring, resonera, ifrågasätta och förstå varför det 

blir som det blir? Läraren lägger svaret i munnen på eleverna och läraren nöjer sig med att 

eleverna fyller i utan att egentligen veta hur många elever det är som faktiskt förstår.   
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5.1.3 Klassrummets matematiska praxis  

Pedagogen ansågs som den mest lärde i klassrummet. Eleverna visade inget tvivel på lärarens 

förklaringar under föreläsningarna då det var fakta som eleverna skulle acceptera och inte 

ifrågasätta, även om de inte begrep det. ”Den egna sanningen”, klassrummets praxis som 

eleverna skapade under lektionerna var därför svår att avgöra huruvida den nådde ut till alla 

eller inte.  

 

Ann och James beskrev bristen på pedagoger i klassrummet, vilket även Pontefracta och 

Hardman (2005) nämnde i sin studie. Skulle det bli fler elever som förstod om det var fler 

lärare med samma undervisningsmetoder? Skulle lärarna variera undervisningen för att 

anpassa den till alla elever? Skulle lärarna nå ut till eleverna och därmed förstå när elever 

skapat egen praxis? 

 

Under en av observationerna introducerades linjalen och större delen av lektionen gick åt till 

att visa hur eleverna skulle använda den. Det verkade som att eleverna hade svårt att förstå 

hur den skulle användas då de inte hade någon erfarenhet av den. Linjalen var det enda 

konkreta material som användes under observationerna. Pontefracta och Hardman (2005) 

nämnde i sin studie att det bara användes papper, penna och fingrar i undervisningen och 

därmed inget konkret, laborativt material. Gjorde elevernas ovana vid konkreta material att 

det tog lång tid för eleverna att få kunskap om det? Etablerades inte någon sociomatematisk 

norm vid tillfällen som detta, kunde de kanske vara svårt för eleverna att använda linjalen på 

framtida lektioner?  

  

5.2 Hur uttrycktes lärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd i 

matematik? 

5.2.1 Identifikation i klassrummet 

Det märktes ingen identifikation av eleverna under observationerna då läraren alltid 

undervisade i helklass, även om det i Johanssons (2013) studie förekom undervisning i mindre 

grupper i kenyanska skolor. Eleverna fick under observationerna kollektiv undervisning där 

varje elev fick förstå utifrån upprepningen och inte ställa frågor. I intervjuerna berättade 

lärarna att de visste hur de skulle göra för att förstå vilka elever som var i behov av särskilt 

stöd, men det var ingenting som märktes under lektionerna eftersom lärarna under större delen 
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av lektionen pratade inför hela klassen. Förstod verkligen lärarna vilka elever som hade 

kunskapen? Att en elev svarade fel berodde kanske på fler orsaker än okunskap. Eleven 

kanske var nervös eller hade svårt att förklara vad hen menade. Detta var något som 

litteraturen inte tog upp då det finns för lite forskning inom området.   

 

5.2.2 Speciella områden som var svåra i matematiken för barn i behov av särskilt stöd 

Matematik ansågs vara ett ämne där en del elever fick stora problem. Svåra ämnesområden 

förekom, vilket också Aro, Namangala, February, Kalima och Koponen (2011) hävdade 

utifrån sin forskning, men också språket och tiden gav eleverna problem. James gav exempel 

på att de några gånger använde utomhuspedagogik för att tillämpa mätning men att det på 

grund av tiden sällan hanns med. Såväl denna som Aro, Namangala, February, Kalima och 

Koponens (2011) studie visade att geometriska språket gjorde det extra svårt för eleverna att 

förstå, då afrikaner saknar termer i geometri. Geometri, liksom språket, verkar som ett 

problem inte bara i Kenya, utom i alla afrikanska länder. Barnen har inte förutsättningarna att 

klara av geometri då de inte använder de praktiskt i vardagen. Matematik bygger på att du 

förstår vad du gör och kan relatera det till något för att lättare begripa vad egentligen det är 

som händer, men saknas det termer i språket då människor runt omkring dig inte använder sig 

av de blir det svårt för barnet att förstå.       

 

Som Cuevas (1984) skrev och som märktes under observationerna hade eleverna svårt att 

förstå det engelska språket. Undervisningsspråket var engelska och många gånger skulle 

eleverna svara i kör och då oftast härma läraren eller säga ”yes”. Det var inte där 

svårigheterna för engelskan synliggjordes utan under observationen märktes det när eleverna 

ibland svarade helt fel eller att ingen av eleverna svarade alls och det blev tyst. Aro, 

Namangala, February, Kalima och Koponen (2011) hävdade utifrån deras studie att språket 

var ett hinder för inlärning då det fanns ord på engelska som inte hade någon motsvarighet på 

modersmålet. Resultatet från de nationella proven, som redovisades i en intervju, visade att 

många elever inte förstod matematiken. Var språket den största orsaken till att eleverna inte 

presterade bättre? Glömde eleverna bort ord eller hade de problem att förstå läsuppgifterna?  

 

Samma lärobok användes till alla elever i samma klass under observationerna. Det skedde 

ingen nivåskillnad på elevernas böcker vilket Pontefracta och Hardman (2005) nämnde i sin 

studie då de skrev att individanpassning ledde till utveckling för den enskilda individen efter 
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dennes egna förutsättningar. Var även detta ett område som kunde förbättras för att eleverna 

skulle förstå och klara av målen? Skulle det finnas mer nivåer av böckerna kunde kanske fler 

elever ta till sig läroboken och förstå den bättre.      

 

5.2.3 Lärarnas metoder för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd i matematik  

Ann nämnde att det fanns två eller tre olika förklaringssätt som hon använde sig av, samt att 

hon använde upprepning större delen av undervisningen. Det var hennes sätt att få eleverna att 

förstå. Om eleverna inte förstod kunde problemet kvarstå, vilket kunde förhindra förståelsen 

hos eleven. Detta hävdade även Aro, Namangala, February, Kalima och Koponen (2011) i 

deras studie då de grundläggande principerna gav goda kunskaper för det fortsatta lärandet. 

Det som Ann hävdade var att alla elever i slutet av dagen hade förstått något av sätten, men 

ändå var det mer än hälften som inte klarade de nationella proven. Lärarna verkade, enligt en 

tolkning, tro att det var eleverna som hade problem och att lärarnas undervisningssätt inte 

hade med resultaten att göra. Det fanns ingen helhetsbild av hur de, både lärare och elever, 

kunde göra för att få eleverna att nå målen. Lärarna ansåg att de gjorde allt rätt enligt 

läroboken och gav extra lektioner, men resultatet talade sitt tydliga språk, något i 

undervisningen fungerar inte.  

 

Bland de intervjuade var en förekommande syn på barn som inte klarade målen att de var lata. 

Under observationerna noterades att det fanns en pinne i klassrummet som var till för 

att ”motivera” eleverna att arbeta bättre. I intervjun berättade Ann att bestraffningen med en 

pinne gav goda resultat för att driva en elev framåt när hon ansåg att eleven inte gjorde sitt 

bästa. Var det vanligt att pinnen användes i ett kenyanskt klassrum? Var det ett sätt som de 

flesta lärare i Kenya ansåg var en bra metod för att motivera eleverna och hjälpa dem att 

utvecklas i skolämnena? Förstod eleverna bättre tack vare pinnen? 

 

5.3 Diskussionssammanfattning  

Sammanfattningsvis konstaterades att lärarnas syn på att de nådde ut till alla elever, utifrån 

intervjuerna, inte stämde. Det verkade som om lärarna ansåg att deras sätt att se på 

undervisningen var den rätta då de följde vad läroboken förespråkade, men resultaten på 

proven visade det motsatta. Observationerna visade en undervisningssyn som stämde överrens 

med det som Säljö (2005) beskrev som behavioristiskt lärande. Var det undervisningssättet 
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som gjorde att eleverna inte klarade målen? I intervjuerna framkom att lärarna gav eleverna i 

behov av särskilt stöd extra uppgifter, det förekom extra lektioner och att lärarna under 

lektionen hjälpte de elever som inte förstod. I observationerna konstaterades att det inte 

skedde någon enskild undervisning för de barnen som behövde hjälp. Under de lektioner som 

observerades syntes det inte någon gång att läraren hade en enskild förklaring till någon elev. 

Eleverna härmade det som läraren sa och upprepade det x antal gånger, vilket läraren sedan 

antog att eleverna lärt sig kunskapen som förmedlades. Detta var ett vanligt förekommande 

senarium i en kenyansk skola enligt Pontefracta och Hardmans (2005) studie.  

 

Frågan jag ställde mig var, hur mycket lärde eleverna sig egentligen? Lärarna trodde och 

tänkte att de gjorde vad som förväntades av dem och undervisade på samma sätt som de blivit 

undervisade. Från föregående generation till nästa överfördes kunskapen från den mer lärde 

till den andre. I och med att lärarna gjorde det som ansågs var det rätta utifrån läroplanen 

behövde de, enligt en tolkning, inte döma sig själva och deras undervisning vid elevernas 

misslyckanden. Ann nämnde under intervjun att anledningen till att barn misslyckades i 

skolan berodde på lathet och att de inte gjorde sitt bästa. Problemet låg hos barnen och inte på 

lärarna. 

 

I Sverige och svenska skolan lär vi barnen hur de ska fundera kring och analyserar och 

diskuterar matematikproblemen som kan uppkomma i en lärobok. Barnen i fallstudiens skola 

hade ingen möjlighet till detta då eleverna själva skulle förstå vad de hade gjort fel efter att 

läraren hade rättat. Det förekom ingen vägledning från läraren utan med en tydlig markering i 

skrivboken ansåg läraren att eleven skulle förstå hur hen skulle göra för att få det rätta svaret.  

 

Under intervjuerna berättade lärarna om deras varierade undervisning med olika 

förklaringsmetoder. På lärarna verkade det lätt att bara ta en annan metod och då skulle eleven 

förstå. James nämnde att utepedagogik förekom men att det på grund av tiden och omfånget i 

läroboken inte hanns med. Observationerna visade inte på någon tidsbrist då läraren efter 

genomgången lämnade eleverna även om lektionen inte var slut. Eftersom läraren hade sagt 

allt som stod i dagens kapitel hade läraren gjort det som förväntades av hen och lämnade 

därmed klassrummet. Tiden som James antydde inte fanns använde lärarna till att umgås i 

personalrummet istället för att hjälpa eleverna med individuellt lärande.  
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Ett försvar som lärarna hade var att tiden var ett hinder för undervisningen. Om de hade 

funnits mer tid skulle vi hinna med mer och då skulle vi variera undervisningen och med mer 

fler pedagoger i klassrummet skulle fler elever få hjälp efter deras egen nivå. Det låter 

självklart, men de måste arbeta utifrån de förutsättningar som finns och inte leva i en dröm 

värld. Deras önsketänk kommer inte hjälpa deras elever idag. Lärarna måste försöka se 

problemen och arbeta med dem utifrån vad de kan.  

  

5.4 Slutsatser 

De tydliga konsekvenserna av resultatet på de nationella proven var att eleverna inte förstod 

matematiken vilket resulterade i att de inte fick gå vidare till nästa årskurs. Kenyas 

skolorganisation krävde att alla tre terminers nationella prov skulle vara godkända, det vill 

säga få minst 50 % rätt på samtliga prov. Missade en elev ett av dessa prov fick hen gå om 

hela årskursen, oavsett resultat på övriga prov. Hade eleverna den rätta förutsättningen för att 

klara av matematiken? Relaterat till mig själv hade jag förmodligen haft stora problem att 

hänga med i tempot då varje matematiklektion innebar ett nytt kapitel i läroboken. Att inte 

heller få vägledning av läraren vid fel svar, utan bara få reda på att svaret var fel skulle göra 

mig frustrerad. Inte heller under genomgångarna frågade eleverna efter en annan förklaring, 

det var läraren som satt inne med all kunskap. Kommentaren som Ann sa ”I slutet av varje 

dag förstår alla eleverna matematiken” fick mig att undra; Förstod verkligen alla elever i 

slutet av dagen matematiken?    

 

5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Tillförlitlighet – reliabilitet, validitet 

Johansson & Svedner (2006) hävdade att reliabilitet betydde noggrannhet vid mätning. Då 

samma forskare genomförde intervjuerna och observationerna var reliabiliteten hög eftersom 

de genomfördes på liknande sätt. Reliabiliteten ansågs även vara hög för att Cobb och 

Yackels (1996) tre analysnivåer användes för att tolka observationerna. Även under både 

intervjutillfällena användes samma intervjuguide (se bilaga 1), vilket gör att informanterna 

fick samma frågor i samma ordningsföljd (Johansson & Svedner, 2006) och bidrog till en hög 

reliabilitet. Validitet var enligt Patel och Davidson (2011) hur noggrant studien var skriven. 

Genom att läsa rapporten skulle en utomstående person kunna göra samma studie. Då det bara 
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var två intervjupersoner och tre lärare som blev observerade var validiteten i resultatet inte 

tillförlitligt och det gick inte att generalisera resultatet till en större population utan studien 

visade på hur det kunde se ut på en skola i Kenya. Tidsbristen gjorde att inga fler intervjuer 

hanns med vilket begränsade studien. Men då de två intervjuerna liknade varandra var frågan 

om det hade blivit ett annat resultat med fler intervjuer och observationer?   

 

5.4.2 Relevant metod 

Metoden som valdes för denna studie var fallstudie med intervjuer och observationer. Den 

bidrog till att syftet och frågeställningarna besvarades då observationerna gav normerna i 

klassrummet och intervjuerna resulterade i lärarnas åsikter om hur de undervisade och hjälpte 

barn i behov av särskilt stöd. Inspelningarna av intervjuer och observationer med 

mobiltelefoner gjorde det lättare att få fram detaljer då de hade granskats flera gånger efter att 

de skett. En nackdel som skulle kunna förekomma var missförstånd mellan informanten och 

den som intervjuade, samt språkbristning under observationerna på grund av att engelska inte 

var modersmål för vare sig observatören eller informanterna. Men i och med att data hade 

granskats flera gånger minskade det eventuella missförståndet. Intervjuguiden var en bra 

grund då de gjorde att samtalet höll sig till ämnet under intervjun. De öppna frågorna gav 

möjlighet till personliga erfarenheter då informanten tolkade frågorna fritt utan att ha ett givet 

svarsalternativ, vilket gjorde att svaren blev mer utförligare. Observationsmallen strukturerade 

upp observationerna vilket tydliggjorde normerna och visade de givna mönstren som fanns. 

Efter att ha observerat sju lektioner behövdes inte fler observationer då lektionerna liknade 

varandra.     

 

Intervju var ett samtal mellan människor där den som intervjuar inte skulle påverka genom att 

överföra egna tankar till intervjupersonen. Då det skulle minska trovärdigheten i intervjun. 

Målet för intervjuerna var just få fram intervjupersonens åsikter genom att vara neutral men 

ändå nära (Olsson & Sörensen, 2011). En nackdel med intervju som metod var att det var 

svårare för informanten att vara ärlig, öga mot öga. Om det inte skulle vara positiva svar, för 

att inte visa sig svag som lärare, eller att ha en klass och en skola som var svag eller ”sämre” 

än andra skolor. En annan sak som kanske spela roll var om det fanns en relation mellan 

informanten och den som intervjuade, vilket i detta fall förekom då författaren hade praktik 

under samma period. Fanns det en bra kontakt ansåg Olsson och Sörensen (2011) att det 

skapade en trygg miljö och i och med det en större chans att vara ärlig och skapa förtroende. 
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Då intervjupersonerna blev informerade om det etiska förhållningssättet skapades trygghet till 

att inte behöva vara rädd att information om vem som var intervjuad eller vilket material som 

kom fram. Det kunde fortfarande finnas en rädsla hos informanten men intervjupersonerna 

och den som intervjuar fick bra förutsättningar via de etiska förhållningssätten för att inte 

behöva oroa sig (Merriam, 1994).   

 

Även om syftet och frågeställningarna hade blivit besvarade kunde fler djupgående frågor ha 

ställts för att få tydligare svar om hur processen med eleverna gick till när det förklarade för 

de elever som inte förstått en matematikuppgift. Ett alternativ kunde ha varit att ställa mer 

uppföljningsfrågor där intervjupersonen fick förklara tydligare vad den menade och ge mer 

exempel på olika situationer för att få mer riktade svar.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
• Have long have you been teaching Mathematics? 

 
• What is the funniest about teaching math? 

 
• Do you think that there are slower pupils in your class that are in need of extra help? 

 
• How many are they? 

 
• Is there a special area in mathematics that is extra hard for those people? 

 
• How do you identify these pupils? 

 
• How do you do your lesions to make sure that every child get what then need to 

understand what you are teaching?  
 

• Do the children with special needs get any extra help from you in mathematics? 
 

• What kind of help? Do you have special methods, persons to help the children in 
mathematics? 

 
• What do you think about the situation with pupils who need extra help?  
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Bilaga 2 - Observationsprotokoll  

 
 
De sociala normerna i klassrummet 

- Vilka normer är de som är gemensamt med de övriga lektionerna? 
- Hur agerar läraren? 
- Hur agerar eleverna? 

 
 
De sociomatematiska normerna i klassrummet 

- Vilka normer förekommer bara inom matematiken? 
- Hur agerar läraren? 
- Hur agerar eleverna? 

 
 
Klassrummets matematiska parxis 
      -     Vad är det eleverna lär sig för praxis? 

- Är det allmänna begrepp, regler? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


