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Sammanfattning 

Utgångspunkt för arbetet har varit de brister i matematikkunskaper hos eleverna som fram-

kommit i ett flertal rapporter, samtidigt som många framställningar pekar på att dagens mate-

matikundervisning bedrivs på ett mycket traditionellt sätt. 

Syftet med denna uppsats har varit att ur ett matematikdidaktiskt perspektiv belysa hur 

matematiklärare i grundskolans senare år planerar, genomför, följer upp och utvärderar sin 

undervisning i avsikt möta den stora variation av elever som finns i varje elevgrupp, dvs hur 

lärare arbetar för att variera sin undervisning i syfte att individualisera för eleverna. 

Undersökningen har genomförts som en kombination av enkät och intervju, där den inle-

dande enkäten dels har gett en bred bild av lärarnas uppfattningar inom några väsentliga om-

råden dels använts för att fånga in intervjupersoner för den efterföljande intervjun. Den senare 

delen av undersökningen, där avsikten varit att komma några utvalda lärare närmare in på 

livet, har genomförts som kvalitativa intervjuer. 

Resultatet av undersökningen visar att det både finns stora variationer mellan olika lära-

res sätt att arbeta, samtidigt som det finns många gemensamma uppfattningar. Den bild som 

jag fått genom intervjuerna, vilken i mycket stämmer överens med flera tidigare undersök-

ningar, är att den dominerande formen av individualisering är hastighetsindividualisering där 

eleverna arbetar med samma material men i olika takt. 

För att individualisera undervisningen på ett mer effektivt sätt krävs troligtvis en större 

variation, än vad denna undersökning kunnat visa, både vad gäller innehåll och metoder. Ofta 

handlar det om resurser, intentioner kontra betingelser, och frågan om att låta sig styras eller 

att försöka påverka och styra. För att kunna arbeta efter det senare alternativet krävs ett sys-

tematiskt och strukturerat angrepps- och arbetssätt. Detta kräver i sin tur åtgärder på flera 

olika nivåer inom skolan. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All animals are equal, but some animals are more equal than others  

(Animal Farm, George Orwell, 1945) 
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1 Inledning 
Den ena aspekten med att skriva uppsats är processinriktad och avser val av ämne, frågeställ-

ningar, metod etc. Den andra aspekten kan betraktas som produktinriktad. Detta innebär att 

resultatet av uppsatsen så långt möjligt skall vara fördjupad kunskap som går att använda i 

den framtida verksamheten som lärare. Om ämnet väljs utifrån ett konkret yrkesproblem kan 

resultatet förhoppningsvis, innebära en kompetenshöjning för studentens blivande arbete som 

lärare, och utnyttjas i det praktiska lärararbetet (Johansson & Svedner 2004). 

Då jag ansluter mig till författarnas uppfattning har jag genom val av ämne valt att så 

långt som möjligt närma mig den konkreta undervisningssituationen, dock på ett övergripande 

plan. Med detta menar jag att undersöka hur lärare arbetar med matematikundervisning, dock 

inte hur läraren t ex genomför enskilda kunskapsmoment. Lärarens val av innehåll och meto-

der kan visa hans ambition att påverka. I det avseendet spelar, enligt Johansson & Svedner, 

kunskaper och färdigheter inom ämnet matematik liksom allmänna attityder och beteenden 

hos läraren en avgörande roll. 

Även om inte forskningen har kunnat visa att vissa metoder fungerar bättre och vissa 

sämre utan att undervisningen måste anpassas till den enskilda situationen så bör det finnas 

exempel på både bättre fungerande och sämre fungerande undervisningsformer under vissa 

bestämda förutsättningar. Genom att som student eller nybliven lärare ta del av dessa erfaren-

heter, tillsammans med min egen reflekterande förmåga, torde mina förutsättningar som lärare 

och pedagog att kunna utvecklas snabbare, om jag inte behöver uppfinna alla hjul på nytt var-

je gång och inte heller behöver återupprepa tidigare misstag.  

1.1 Bakgrund 

Under senare år har det kommit flera rapporter om att elevernas matematikkunskaper blivit 

allt sämre. Av ett flertal framställningar (Ahlberg 1995, Hedrén 1995, Ljungblad 2001 och 

Löwing 2004) framgår att dagens undervisning bedrivs på ett mycket traditionellt sätt. Lära-

rens genomgång följs av individuell beräkning av tillämpningsuppgifter. Eventuella svårighe-

ter möts med fler uppgifter och s k lotsning, där lärare ställer mer eller mindre ledande frågor 

för att hjälpa eleven. Uppgifterna är av typen att det finns ett korrekt svar. 

Under rubriken ”Individuellt arbete skapar medelmåttiga elever” skriver i Lärarnas tid-

ning nr 1/2005 Ingrid Olsson, bl a ansvarig för matematiken i Pisarapporten1 och Skolverkets 

                                                 
1 PISA: The OECD Programme for International Student Assessment  
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nationella utvärdering NU-032, och Astrid Pettersson, att dagens arbetssätt i skolan är ett pro-

blem. Av såväl TIMMS3 som NU-03 framgår enligt dem att eleverna arbetar mer och mer tyst 

på egen hand och lärarna undervisar allt mindre. Detta kan delvis bero på lärarnas ambition att 

individualisera matematikundervisningen men detta leder, enligt författarna, oftast enbart till 

en hastighetsindividualisering. Alla elever gör alltså samma uppgifter men vid olika tidpunkt. 

Då alla på detta sätt håller på med olika saker, innebär det att det både blir svårt för lärarna att 

ha gemensamma genomgångar och att det blir svårt för eleverna att diskutera med varandra. 

I tidningen Ny Teknik, nr 37 14 september 2005, skriver Olle Häggström, professor vid 

Chalmers, om de problem som uppstår vid högskolestudierna pga de försämrade matematik-

kunskaperna från gymnasiet. En punkt som han nämner, förutom de rent didaktiska frågorna, 

är att matematiken kräver en koncentration som påverkas negativt av om det finns ordnings-

problem i skolan. 

Under mina vfu-perioder under A- och B-kurserna såg jag inte heller någon mer genom-

tänkt individualisering av undervisningen i matematik. Med detta menar jag att, trots att lärare 

många gånger markerade problem, så ledde detta inte till någon systematiserad problemlös-

ning genom t ex diskussioner med kollegor. Detta är ju värt att notera med hänsyn till den 

fortsatta framställningen där just problemlösning är eller skall vara ett centralt tema i just ma-

tematikundervisningen.  

Samtidigt finns det forskning som pekar på att andra undervisningsmetoder och arbetssätt 

än de som vanligtvis används i skolan skulle kunna ge ett bättre resultat. Löwing (2002) kon-

staterar emellertid att den didaktiska forskningen inte når skolan. Detta kan bero på att den 

matematikdidaktiska forskningen mer handlar om inlärning än om undervisning, men också 

på att forskningen inte omsätts till ett för skolan användbart innehåll. 

Vad vi ser är kvalitetsbrister i dagens svenska skola och Skolverkets (2002) uppfattning 

är att kvalitet i undervisningen enbart kan uppnås genom att planera, genomföra och följa upp 

undervisningen systematiskt på ett strukturerat sätt. Genom att sätta tydliga mål, planera för 

hur dessa skall uppnås genom en organisation på såväl individ-, grupp- som skolnivå, samt 

genom utvärdering kan man åstadkomma ytterligare förbättringar. 

                                                 
2 NU-03: Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 
3 TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study 
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1.2 Syfte 

Enligt Lpo94 (s 4) skall undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. 

Den skall vidare ” med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”. En förklaring till de 

bristande resultaten enligt ovan skulle kunna vara att lärarna inte tar tillräcklig hänsyn till var-

je elev genom individualisering av undervisningen. Löwing (2006) uttrycker det som att un-

dervisning i sammanhållna klasser står och faller med lärarens förmåga att individualisera. 

Med individualisering avses att anpassa innehållet till elevens förkunskaper och förmåga 

att lära (Löwing & Kilborn 2002). Det finns en mängd faktorer som påverkar möjligheterna 

till en individualiserad undervisning. Det kan gälla yttre betingelser som fysisk miljö och lä-

romedel. Stor betydelse har naturligtvis också elevens inlärningsförmåga, lärstil, sociala situa-

tion, mål, intressen och engagemang. 

Löwing & Kilborn påpekar vidare att individualisering kan göras såväl vad avser hastig-

het, fördjupning som abstraktionsnivå och konkretisering och i genomförandet av individuali-

sering måste läraren bedöma, från fall till fall, vilka variabler som skall hållas konstanta och 

vilka som kan och bör varieras. Individualisering innebär att förklaringsmodeller skall anpas-

sas till den enskilde elevens förutsättningar. Det betyder emellertid inte att man behöver ha en 

lösning för varje elev. Enligt Löwing (2004) krävs kanske i en grupp på 25 elever 3-4 olika 

sätt. Individualisering innebär emellertid inte att nivågruppera elever. Det finns idag ingen 

forskning som visar att organisatorisk nivågruppering utan förändrat undervisningsinnehåll 

har någon effekt åt något håll (Engström 2003, s 45). 

Syftet med denna uppsats är därför att ur ett matematikdidaktiskt perspektiv belysa hur 

matematiklärare i grundskolans senare år planerar, genomför, följer upp och utvärderar (jag 

kommer att utveckla dessa begrepp närmare under avsnitt 2.11) sin undervisning i avsikt möta 

den stora variation av elever som finns i varje elevgrupp, dvs hur lärare arbetar för att varie-

ra sin undervisning i syfte att individualisera för eleverna. 

För att individualisera undervisningen måste man kunna variera undervisningen. Som 

Löwing (2004) påpekar kan undervisningen inte individualiseras för varje enskild elev men 

den kan varieras så att den passar olika grupper av elever. För att genomföra variationen krävs 

att läraren har kunskap inom ett antal områden och förmåga att förändra ett antal variabler. I 

nästa kapitel presenteras såväl några kunskapsområden som ett antal sådana variabler. 

8 



2 Kunskapsområden och viktiga variabler 
De följande presenterade avsnitten kräver alla kunskap och utgör därmed ett kunskapsområde. 

Vissa avsnitt som t ex vardagsmatematik kan användas på olika sätt och kan därmed också 

sägas representera en variabel. De kunskapsområden och variabler som jag här försöker bely-

sa är av såväl allmändidaktisk som mer specifik ämnesdidaktisk karaktär. 

2.1 Vad är matematisk kunskap 

Vad är matematisk kunskap och ser behoven olika ut i dag och i morgon? Kunskapsbegrep-

pet, som det framställs i bl a Lpo 94, kan delas upp och förklaras på följande sätt (Ahlberg 

1995): 

 

• Fakta – kunskap som information. T ex hur man benämner räknesätten. 
• Förståelse – reflekterad kunskap. T ex vilket räknesätt som skall användas. 
• Färdighet – utförande. Kräver övning. 
• Förtrogenhet – kunskap som omdöme och har sitt ursprung i erfarenhet. 
 

Hon påpekar vidare att det är viktigt att motverka betoning av en viss typ av kunskap! Förstå-

elsens betydelse är viktig. Matematik är inte bara enskild tyst räkning som fortfarande är van-

ligt förekommande i dagens skola. Dessa kunskapsformer är naturligtvis inte heller fristående 

utan förutsätter och samspelar med varandra och skolans uppgift är att åstadkomma en balans 

som skapar en enhet. 

Matematisk kunskap kan vidare enligt Olov Skovsmose (Unenge m fl 1994, s 66) beskri-

vas i termer av: 

 

• Matematisk kunskap – innebär att välja strategi. 
• Teknisk kunskap – utföra beräkning. 
• Reflekterande kunskap – reflektera över resultaten, t ex att bedöma rimligheten i 

svaren. 
 

Den ökande användningen av tekniska hjälpmedel, t ex miniräknaren kan innebära att den 

tekniska kunskapen inte längre blir lika viktig vilket kan innebära att vi får ett nytt eller för-

ändrat kunskapsbegrepp (Unenge m fl 1994). I detta nya kunskapsperspektiv kan våra fyra 

”nya” räknesätt sägas vara (Ljungblad 2001, s 207-212): 

 

• Huvudräkning 
• Papper- och pennräkning 
• Miniräknarräkning 
• Överslagsräkning 
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I läroplanen (Lpo 94, s 6) kan man vidare läsa att man, på den enskilda skolan, bör ha en aktiv 

diskussion om kunskapsbegrepp och om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden. Det 

finns flera frågor som man kan ställa sig när det gäller kunskapsinnehåll. Några kan vara: Vad 

skall eleven kunna? Vad skall alla elever kunna? Vad behöver eleven kunna för framtida stu-

dier? Vad behöver eleven kunna i vardagssituationen? Vilka kunskaper behöver eleven i 

andra ämne och under vilket skolår? Vilket kunskapsdjup behövs? Vilka hjälpmedel bör ele-

ven använda och behärska?  

Vilken kunskap som skall förmedlas är därför inte längre självklart. Vad gäller val av 

kunskap formuleras det på följande sätt i Skola för bildning (1992), s 41.”Frågan blir då hur 

man skall utforma en bildningsgång som räcker för en stor och i väsentliga delar oförutsedd 

repertoar av livssituationer som en människa kommer att möta under sitt liv”. Även i detta 

ställningstagande kan det vara rimligt att ta hänsyn till den enskilde eleven. T ex anser Eng-

ström (2003) att det finns en grupp elever i skolan för vilka det inte är möjligt att klara de 

vanliga uppnåendemålen, utan att målet istället borde vara en form av livsmatematik, för att 

på så sätt skapa livskvalitet för dem. 

2.2 Hur barn lär sig 

När man har klart för sig vilken kunskap som skall förmedlas är det naturligtvis viktigt att ha 

en uppfattning om hur barn lär sig, för att kunna utforma undervisningen på ett effektivt sätt. 

Det dominerande synsättet bland matematikdidaktiker är det konstruktivistiska perspektivet 

på barns lärande. Det finns några olika varianter men huvudidéerna kan sammanfattas i fyra 

punkter (Hedrén 1995, s 13): 
 

• Eleven kan inte passivt ta emot kunskap. Han eller hon måste själv konstruera sin kun-
skap. Lärande är en aktiv process. 

• Elevens huvud är inte bara en ”tom” låda innan undervisningen börjar utan innehåller 
redan en stor mängd strukturerad kunskap. 

• Elevens existerande kunskap har stor inverkan på nytt lärande: Ny kunskap tolkas el-
ler ”filtreras” genom redan förvärvade kunskaper och relateras till dessa. Lärandet be-
står i att dessa existerande kunskapsstrukturer utvecklas eller omstruktureras som ett 
resultat av de nya stimuli. På så sätt blir lärande ett samspel mellan elevens existeran-
de kunskap och de nya stimuli eleven utsätts för i undervisningen.  

• Lärande är socialt influerat. 
 

Utifrån sin strukturerade kunskap konstruerar eleven ny kunskap som passar in i den kun-

skapsstruktur som han redan äger. Detta innebär att man inte kan gå vidare inom ett moment 

innan eleven har nödvändiga förkunskaper inom momentet i fråga. Man kan inte heller intro-

ducera nya moment innan eleven har nödvändiga förkunskaper. Genom diskussioner med 
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andra lärare och elever blir lärandet också en social process. Det sociokulturella perspektivet 

på lärande framkommer i den senaste läroplanen. Här påpekas vad gäller undervisningen att 

”Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunska-

per främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94, s 4). Av ovanstående 

resonemang torde framgå att alla elevers förutsättningar ser olika ut. 

2.3 Barns olikheter 

Alla barn är olika. Enligt Lpo 94 (s 4) gäller att undervisningen ”skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”. Att barn är olika innebär en naturligt normalfördelad olikhet, eller 

som Bengt Persson uttrycker det, ”att ligga i mitten på kurvan är inte mer normalt, men vanli-

gare” (Ljungblad 2003). Den specialpedagogiska diskussionen i matematik skiljer sig här inte 

ifrån den specialpedagogiska diskussionen i allmänhet (Engström 2003, Ljungblad 2003). 

Frågan är var problemen ligger, dvs om det är eleven som är bärare av problemet, vilket leder 

till ett kompensatoriskt perspektiv, eller om problemen kan härledas till organisations- eller 

gruppnivå. Detta har betydelse för hur de didaktiska frågorna behandlas. Engström (2003) 

hänvisar till sin och Magnes rapport ”Medelsta-matematik” som visar att de 15 % lägst preste-

rande eleverna i årskurs 9 ligger på genomsnittet för årskurs 4. Engström påpekar att dessa 

elever inte har mer gemensamt med varandra än att de presterar lågt.  

Enligt Engström finns ingen forskning som visar att elever med allmänna matematiksvå-

righeter och elever med specifika matematiksvårigheter skulle behöva olika metoder eller 

material. Det finns därför ingen anledning att skilja på dessa grupper utan de är alla elever 

med matematiksvårigheter och med särskilda utbildningsbehov. Ljungblad (2003) kallar dessa 

”elever med ett särskilt didaktiskt behov i matematik”. Oavsett hur man beskriver eller vad 

man kallar elevers olikheter och svårigheter i matematik, så utgör de en utmaning för varje 

lärare. 

För de lägst presterande eleverna pläderar Engström för en social matematik som skall 

täcka in sociala vardagsbehov och ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo 94, s 4).  

Däremot talas det väldigt lite om de elever som har behov av särskilda utmaningar i ma-

tematik. Ur didaktisk synpunkt innebär det naturligtvis samma typ av överväganden för lära-

ren som för de lägst presterande. 

Nämnas i sammanhanget måste begreppet dyskalkyli, vilket starkt ifrågasatts av Eng-

ström både vad gäller begreppet som sådant som dess förklaringsmodeller. Engström ser dia-

gnoser enbart som ett sätt att friskriva och göra alla inblandade parter ”skuldfria” (Engström 

2003, s 42). 
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Vi har alltså vanligtvis, i varje klass, en stor variation bland eleverna att ta hänsyn till när vi 

skall utforma vår undervisning. 

2.4 Lärstilar 

I detta sammanhang kan man även lyfta fram begreppet lärstilar som en faktor som kan på-

verka vår inlärning. Enligt Steinberg (2004) har vi olika tendenser och preferenser för vår 

inlärning och dessa kan delas upp i olika kategorier. Det finns miljömässiga, emotionella, 

sociala, fysiska och psykologiska faktorer. Som exempel kan detta innebära att vissa föredrar 

tystnad medan andra vill lyssna på musik. En del kräver en tydlig extern struktur medan andra 

vill ta mycket eget ansvar. Vissa elever arbetar bättre i grupp medan åter andra lär sig bäst på 

egen hand. Vilka sinnen vi använder för att bäst ta in information (visuellt, auditivt, kineste-

tiskt, taktilt) varierar mellan olika individer.  

Steinberg påpekar att avsikten inte är att etikettera eleverna utan det gäller att finna ten-

denser och preferenser och dessa kan naturligtvis förändras över tid. Dessa kan också vara 

beroende av vilken typ av uppgift eleven står inför, vad som skall läras in. Han skriver vidare 

att detta blir mer intressant att ta hänsyn till, ju större problem eleven har med sin inlärning. 

Vid planering av undervisningen, ur ett individualiseringsperspektiv, bör läraren fundera över 

vad skolan har möjlighet att erbjuda och hur detta kan utnyttjas, för att tillgodose olika elevers 

inlärningspreferenser. 

2.5 Diagnosticering 

Enligt konstruktivistisk teori konstruerar barnet sin kunskap, som tidigare nämnts, utifrån sin 

befintliga kunskap. För att kunna anpassa undervisningen och lägga denna på rätt nivå är det 

enligt denna teori nödvändigt att känna till elevens förkunskaper. Frågor som läraren bör stäl-

la sig är t ex vilka tankeformer eleven har sedan tidigare och vilka tankeformer som skall ut-

vecklas. Därvid är det viktigt med ett fungerande diagnossystem. . Med diagnos avses ”all 

verksamhet som går ut på att kartlägga en elevs aktuella kunskaper i avsikt att individualisera 

(min kursivering) och därmed optimera elevens inlärning” (Löwing & Kilborn 2002, s 163) 

eller, som de också uttrycker det ”diagnosticering är att tänka efter före” (s 164). 

Diagnosticering kan ske på många olika sätt. Det är viktigt att det utvecklas metoder för 

att göra diagnosticering i anslutning till undervisningen (Engström 2003). Genom rätt dia-

gnosticering kan man upptäcka inlärningsproblem, sätta rimliga mål och jämföra resultat över 

tid. Resultaten av en sådan kunskapsdiagnos skall sedan följas upp med en åtgärdsplanering 

utifrån en teori, detaljplanering och val av undervisningsmetod. Om lärarna inte känner till 

elevernas nivå finns risken att de ger samma förklaring oberoende av elevens förutsättningar. 
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För en långsiktig planering är det viktigt med en uppföljningsbar struktur i ett långt perspek-

tiv. Matematisk medvetenhet är ett begrepp och ett verktyg4 som lanserats av Ann-Louise 

Ljungblad (2001) med vilket man kan följa barnets matematiska utveckling från förskolan och 

genom grundskolan. Hon påpekar vidare att särskilt vid t ex lärarbyte är en skriftlig uppfölj-

ning av eleven nödvändig. Den individuellt anpassade undervisningen bör naturligtvis följa 

eleven hela vägen genom skolan och det bör inte ske några plötsliga förändringar vid t ex sta-

dieövergångar. 

2.6 Var lär sig barnen matematik 

All inlärning sker inte i skolan. Barn lär sig först hemma. Påverkan från hemmet kommer all-

tid att finnas, varför det är viktigt att fundera över hur föräldrars inställning till matematik och 

syn på matematikundervisningen påverkar barnen och deras matematikutbildning. Såväl lära-

re, föräldrar som elever har ett ansvar för lärandet. Därför är det viktigt med en god samver-

kan mellan hem och skola. Detta formuleras i Lpo 94 (s 10-11) på följande sätt: ”…vilka rät-

tigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har…skolan är tydlig i fråga om 

mål, innehåll och arbetsformer…”. 

Om skolan och hemmet har olika syn på matematikkunskap kan detta innebära svårighe-

ter för såväl läraren som eleven. Föräldrar (och äldre syskons) syn på matematik påverkar 

barnet och kan ha både positiv och negativ inverkan. Hedrén (1995) påpekar i sitt forsknings-

arbete, som exempel på detta, svårigheter att arbeta med barns egna algoritmer när de av för-

äldrar får lära sig de traditionella. Detta är frågor som Nämnaren Tema tar upp i sitt nummer 

Familjematematik (2004). Engagemang och stöd från hemmet är betydelsefullt och Familje-

matematik beskriver ett försök att engagera föräldrar i sina barns matematikinlärning på sam-

ma sätt som dessa sedan tidigare engagerats i sina barns läsning. 

Familjematematik bygger på ett australiensiskt projekt, Family Math, utarbetat under 

ledning av professorn i Matematisk didaktik Marj Horne. Projektet siktar på att öka samver-

kan mellan skola och hem för att skapa ett samspel mellan lärare och föräldrar. Det innehåller 

bland annat ett stort antal olika aktiviteter kring vilka man kan diskutera hur problem skall 

angripas, vilka olika lösningsmöjligheter som finns och hur dessa skall tolkas. Det skall påpe-

kas att de flesta uppgifter inte har en bestämd lösning. Vid dessa diskussioner kommer många 

av de frågor fram som föräldrar kan tänkas ha kring skolans matematikundervisning såsom, 

vilka arbetssätt man använder, hur man använder algoritmer, miniräknarens plats, hur kurs-

planerna ser ut etc. Vissa elever får större eller mindre problem i skolan. Matematik-oro, ma-

                                                 
4 Analysschema över matematisk medvetenhet i 107 punkter, s 163-258 
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tematik-rädsla, matematik-ångest eller vad man väljer att kalla svårigheterna kan väcka nega-

tiva känslor och dessa vill man inom projektet motverka. 

För att återvända till den svenska skolan så är individuella utvecklingsplaner och åt-

gärdsprogram andra viktiga samverkansområden. Enligt Grundskoleförordningen (1994) skall 

individuella utvecklingsplaner (7 kap 2 §) och åtgärdsprogram (5 kap 1 §) utformas tillsam-

mans eller i samråd med elever och föräldrar. Det är då naturligtvis en fördel om lärare och 

föräldrar förstår varandra och talar samma språk.  

Som framgår ovan har såväl skolan som hemmet ett ansvar för lärandet. Eleven lär sig på 

båda ställena och familjen kan ha såväl positiv som negativ inverkan. I gynnsamma fall kan 

familjen användas som en positiv resurs, men i samtliga fall så kommer elevens familjesitua-

tion, på något sätt, att påverka hans förutsättningar, till vilka läraren måste ta hänsyn när han 

anpassar undervisningen till den enskilde eleven. 

2.7 Problemlösning 

Av kursplanen för matematik framgår att problemlösning alltid har ”haft en central plats i 

matematikämnet” (Skolverket 2000, s 27). Enligt kursplanen är vidare ett av strävansmålen att 

eleven ”utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matema-

tik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsi-

tuationen” (s 26). Eleven skall ”uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna 

förstå och lösa problem” (s 26). Kursplanen beskriver vidare matematikämnets karaktär och 

uppbyggnad på följande sätt ”Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och ve-

tenskaplig verksamhet ger formuleringar av problem i matematiska modeller” (s 27). 

Ett traditionellt sätt att se problemlösning har varit att träna inlärda färdigheter. Ett alter-

nativt sätt är att använda problemlösning för att upptäcka och lära matematiska färdigheter. 

Man använder ett eget språk och genom att utföra olika handlingar kan man se problemet ur 

olika perspektiv. Problemlösning är en dynamisk process och ”barnens olika sätt att uppfatta 

matematiska problem och problemlösning finns i mötet mellan deras föreställningsvärld, un-

dervisningssituationen och undervisningens innehåll” (Ahlberg 1995).  

En vidgad syn på ämnet och en ny kunskapssyn innebär att matematik inte bara är att 

räkna utan det handlar om problemlösning, att se mönster att upptäcka samband mm. Denna 

vidgade syn på matematik kräver, enligt Ann Ahlberg, varierande arbetsformer, en samverkan 

där tankar kan utmanas. I kursplanen för matematik anges samverkan med andra ämnen. Ele-

ven kan uttrycka sina matematiska kunskaper med egna skrift- och bildspråk och anknyta till 

vardagliga situationer. Detta har Ahlberg (1995) utgått ifrån i sin bok Barn och matematik där 

hon sammanfattat sin avhandling. Hon har arbetat mycket med barns problemlösning. Ett vik-
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tigt inslag har varit samverkan med andra ämnen. Genom att skriva, rita och tala, har såväl 

berättande som bilder blivit en del av matematikundervisningen. Att på detta sätt variera olika 

uttrycksmedel har inneburit att eleverna kunnat betrakta, reflektera över och förstå problemen 

ur olika perspektiv. Genom att använda berättelser och i dessa använda ett formellt matema-

tiskt språk för beräkningar har skriftspråket fungerat som ett översättningsspråk mellan ele-

vens vardagsspråk och matematikens symbolspråk. Målet är enligt Ahlberg att eleverna skall 

få tilltro till sin förmåga att lösa problem, att påverka deras attityder och motverka blocke-

ringar vid problemlösning. Bland delmålen kan noteras att det visas att det finns olika lös-

ningsmetoder, att problem är en del av vardagen, att vardagsspråket kan förbindas med det 

matematiska symbolspråket och att det tar tid att lösa problem.  

Genom grupparbeten där lösningarna diskuteras får eleven en förståelse för språkets be-

tydelse (Löwing 2004). Språket är inte i första hand ett medel för att överföra kunskap utan 

för att utveckla befintlig kunskap. Med en lämplig gruppindelning kan även elever, som med 

Vygotskijs terminologi befinner sig i den nära utvecklingszonen, lyftas till nästa nivå. Bra 

idéer används emellertid inte alltid på rätt sätt. Vid grupparbete får eleverna, enligt Löwing, 

ofta t ex av sociala skäl själva välja grupper och så får de arbeta i boken i sin egen takt. Efter 

ett tag arbetar gruppens elever med olika uppgifter och den eftersträvade matematiska diskus-

sionen är inte längre möjlig. 

Genom lämpligt val av uppgifter av öppen karaktär erfar eleverna att problemlösning är 

en del av vardagen. Man löser bara ett problem per lektion. Detta för att motverka den vanliga 

uppfattningen bland elever att det gäller att hitta den rätta lösningen på kortast möjliga tid, att 

det bara finns en lösning och att alla problem går att lösa.  

Vidare kan nämnas Ingvill M. Holdens kapitel ”Matematiken blir rolig” i Grevholms 

”Matematikdidaktik – ett nordiskt perspektiv” (2001). Han beskriver här modern undervis-

ning som kännetecknas av bl a halvt eller helt öppna uppgifter, uppgifter som kan förstås och 

lösas på olika nivåer, sökande efter mönster eller system, uppgifter där det är en fördel att 

arbeta tillsammans med andra samt uppgifter som är anpassade för diskussioner i helklass. 

Där finns en strävan efter uppgifter och arbetsformer som kan skapa en inre motivation för 

matematik hos eleverna. 

Problemlösning använd på rätt sätt erbjuder på detta sätt enligt Holden goda möjligheter 

att variera undervisningen ur individualiseringssynpunkt. 

2.8 Vardagsmatematik 

En av matematikens uppgifter är enligt kursplanen ”att hos eleven utveckla sådana kunskaper 

i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer” 
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(Skolverket 2000, s 26). Situationsbundet tänkande (Ahlberg 1995) eller situationsmatematik 

(Unenge m fl 1994) är ett sätt att beskriva hur människor tänker och handlar i vardagssitua-

tioner, dvs hur matematik används för att lösa vardagsproblem i förhållande till den formalise-

rade skolmatematiken. 

Vardagslösningarna karaktäriseras av huvudräkning som är relaterad till vardagsföremål, 

diskussioner med andra, användandet av erforderliga hjälpmedel och att man tar nödvändig 

hjälp. Det finns ofta flera olika lösningar som måste värderas utifrån omständigheterna. 

Skolmatematiken å sin sida karaktäriseras av att man, huvudsakligen individuellt, ägnar sig åt 

manipulationer av inlärda symboler och generella metoder. Ahlberg menar att det uppstått en 

klyfta mellan dessa båda tänkesätt då skolmatematiken fjärmat sig från ett naturligt inlär-

ningsförlopp. Ett sätt att minska klyftan mellan vardags- och skolmatematiken kan vara att 

arbeta ämnesöverskridande och integrera problemlösning med andra ämnen. 

Målet kan dock vara att eleverna skall tillägna sig det formella matematiska språket även 

i de vardagliga situationerna, då en hög abstraktionsnivå kan vara ett kraftfullt verktyg vid 

problemlösning. Genom att presentera de matematiska symbolerna på ett sådant sätt att ele-

vernas vardagskunskaper bekräftas kan graden av abstrakt reflekterande och hanterande av 

symboler successivt ökas (Ahlberg 1995). 

Då olika elever kan förväntas ställas inför varierande vardagssituationer erbjuder detta 

också goda möjligheter till en variationsrik undervisning. 

2.9 Algoritmer 

Enligt kursplanen i matematik skall eleverna kunna använda såväl huvudräkning, skriftliga 

räknemetoder som tekniska hjälpmedel (Skolverket 2000, s 29). Med skriftliga räknemetoder 

avses olika sätt att ställa upp algoritmer för att utföra aritmetiska beräkningar. Traditionella 

algoritmer har använts av generationer, utgör därigenom en del av vårt kulturarv, och innebär 

förutsättningar för algebra och bråkräkning. Med traditionell algoritmräkning är det möjligt 

för eleverna att lära metoder utan att behöva ha eller få förståelse. 

Mot de traditionella algoritmerna står elevernas egna algoritmer som också kallas skrift-

lig huvudräkning eller huvudräkning med stödanteckningar (Hedrén 1995). Hedrén skriver 

vidare att forskarna är överens om att eleverna bör få börja med att uppfinna egna metoder för 

skriftliga beräkningar för de fyra räknesätten i i samband med problemlösning. Han frågar sig 

också om det är rimligt att använda en typ av algoritmer vid huvudräkning och en annan vid 

skriftliga beräkningar. Hedrén hänvisar vidare till en dansk studie som visar att de flesta ele-

ver kommer att byta till de traditionella algoritmerna när läraren presenterar dessa. Ett alterna-
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tiv, som motsvarar den danska läroplanen, är att införa traditionella algoritmer när eleverna 

märker att dessa innebär en förenkling av arbete i jämförelse med deras egna. 

Ett flertal undersökningar som Hedrén (1995) hänvisar till visar att elever i de lägre års-

kurserna som inte undervisats med traditionella algoritmer uppvisar bättre resultat. 

I sin sammanfattning konstaterar han att elever som har lätt för matematik väljer alternativa 

metoder medan framförallt svagpresterande elever vill ha traditionella metoder som en trygg 

och säker metod att luta sig mot. Inga elever använder emellertid traditionella algoritmer vid 

huvudräkning. Han konstaterar också att elever kan välja olika metoder för samma räknesätt 

beroende av hur talen ser ut. 

Det finns enligt Unenge m fl (1994), flera undersökningar som visar, att vi lägger ner 

60% av tiden på algoritmräkning. Samtidigt finns det forskare som hävdar att vi i framtiden 

bara kommer att ha två sätt att räkna, nämligen huvudräkning och med miniräknare. Hedrén 

frågar sig dock om detta kan vara rimligt. Han frågar sig vidare om drillandet av algoritmer 

också kan medverka till att minska intresset för matematik. 

Att införa förändringar utan att vara observant på eventuella konsekvenser kan emellertid 

skapa nya problem. Hedrén (1995, s 96) ger några exempel på frågeställningar som utifrån 

detta bör uppmärksammas. 

 

• Förlorar eleverna några andra kunskaper än själva algoritmerna? 

• Riskerar vissa elever att lämna skolan utan metoder för papper- och pennräkning? 

• Kommer alternativa inlärningssätt att ta för lånt tid att lära i en skola med begränsad 
undervisningstid? 

• Kommer eleverna att använda miniräknaren eftertänksamt eller urskiljningslöst obero-
ende av problemets karaktär? 

 

Även om svaret på någon eller några av dessa frågor besvaras jakande, är det då ändå värt 

det? Vilket är att föredra? En mekanisk metod som är effektiv eller en egen, kanske krångliga-

re, som man själv kommit på? 

2.10 Tekniska hjälpmedel 

Med tekniska hjälpmedel förstås i det här sammanhanget (Skolverket 2000, s 27) miniräknare 

och datorer. Många lärare och inte minst föräldrar är fortfarande tveksamma till att eleverna 

får använda miniräknare i skolan. Detta kan ha flera förklaringar. Mycket bottnar troligtvis i 

en oro att eleverna inte skall lära sig att räkna ”ordentligt”. Observeras bör att kursplanen i 

matematik föreskriver att eleverna skall behärska såväl huvudräkning, skriftliga metoder som 

användning av tekniska hjälpmedel. 
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Hedrén (1995) konstaterar i sin studie5 att datorer och miniräknare är hjälpmedel som eleven 

använder i sin vardag. Den forskning som gjorts stöder inte heller att det skulle finnas några 

faror med att införa miniräknare tidigt i undervisningen (Unenge m fl 1994). Tidigare genom-

förda projekt redovisar huvudsakligen positiva erfarenheter. Matematiken blir roligare, man 

kan tidigt arbeta med verklighetsnära problem, eleverna får en bättre taluppfattning mm. 

Det är naturligtvis viktigt att miniräknare såväl introduceras som används med omdöme. 

Det får inte bara bli en knapptryckningsmaskin utan förståelse. Eleverna bör lära sig att själva 

avgöra när de skall använda räknehjälpmedel. Detta varierar naturligtvis från individ till indi-

vid. Den bör inte heller användas istället för huvudräkning utan när huvudräkning och de 

skriftliga räknemetoderna inte räcker till (Hedrén 1995). 

Miniräknaren kan delas upp i ett räknetekniskt och ett metodiskt hjälpmedel (Hedrén 

1995, Unenge m fl 1994). Genom att använda miniräknare som räknetekniskt hjälpmedel kan 

eleven reducera tiden för själva uträkningen och istället lägga tiden på att fundera över hur 

han skall lösa problemet, olika lösningsstrategier, vilket kan leda till ökad förståelse. Hedrén 

påpekar att det är viktigare för eleven att veta vilket räknesätt han skall välja än att kunna en 

bestämd algoritm. Genom användning av miniräknare kan man vid lösning av verklighetsnära 

problem utnyttja mer realistiska tal. Hedrén (1995) hänvisar till undersökningar som visar att 

elever som kan göra krångliga beräkningar även blir säkrare i problemlösning. 

De ovan nämnda projekten visar att miniräknaren även kan användas som metodiskt 

hjälpmedel. Genom att komma i kontakt med decimaler, negativa tal och inte minst nollan 

förbättras elevernas taluppfattning och förståelse av positionssystemet (Unenge m fl 1994). 

Miniräknaren gör att eleven kan koncentrera sig på att förstå problemet, underlättar problem-

lösning, tillåter eleven att lösa mer komplexa problem, ger motivation och ökar självförtroen-

det (Hedrén 1995). Miniräknarens användning påverkar eller kommer naturligtvis att påverka 

matematikundervisningens innehåll och former. 

Användning av datorer som pedagogiskt hjälpmedel i matematikundervisningen har stu-

derats av Sonja Farkell-Bååthe (2000). Hon konstaterar i en longitudinell undersökning att 

såväl resultat som det sociala klimatet förbättras och att förbättringarna under mellanstadiet 

även består under högstadiet. Både elever och lärare är positiva till datorn som inlärnings-

resurs. Hon påpekar dock att, som i alla pedagogiska sammanhang, måste man göra en lämp-

lighetsprövning i den enskilda situationen huruvida datorn är lämplig att använda eller inte. 

                                                 
5 Miniräknaren eller algoritmer i den elementära matematikundervisningen 
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2.11 Övergripande arbetssätt 

Jag har i inledningen pekat på brister i elevernas matematikkunskaper. Skolverkets (2002) 

uppfattning är, som jag tidigare nämnt, att kvalitet i undervisningen enbart kan uppnås genom 

att planera, genomföra och följa upp undervisningen systematiskt på ett strukturerat sätt. Ge-

nom att sätta tydliga mål, planera för hur dessa skall uppnås genom en organisation på såväl 

individ-, grupp- som skolnivå, samt genom utvärdering kan man åstadkomma ytterligare för-

bättringar. Skolverket skriver vidare att kvalitet kan definieras på många olika sätt. Skolan har 

flera olika intressenter, elever, föräldrar, skolan, lärare och samhället, och alla har de förvänt-

ningar som skall uppfyllas. 

Ett sätt att systematiskt tillämpa förbättringsarbete i en 

organisation har formulerats av den amerikanske fysikern 

W. Edwards Deming (Karlsson, Tommy & Söderstedt, Eva 

1997). Hans metodiska förbättringshjul Plan – Do – Check 

- Act eller på svenska Planera – Genomföra - Följa upp – 

Utvärdera, som jag åskådliggjort i figuren, är idag en 

allmänt vedertagen metod för att illustrera metodiken i 

ständigt förbättringsarbete. Detta kan användas på alla 

nivåer i en organisation, vilket i skolans värld innebär allt 

ifrån skolans övergripande organisation ner till det enskilda lektionstillfället. 

I det här sammanhanget är det därför värt att slutligen nämna forskningsprojektet ”Lä-

randets pedagogik” (Runesson 2006), eller Learning Studies som den japanska ursprungsmo-

dellen kallas, ett samarbetsprojekt mellan högskolan i Kristianstad och Göteborgs universitet. 

Ett nätverk bestående av lärare och forskare som är intresserade av praxisnära forskning, har 

lyft fram forskningsfrågor som rör relationen mellan teori och praktik. Vad man försökt bely-

sa är hur teorier om lärande kan användas i deras yrkespraxis då de planerar, genomför och 

utvärderar undervisning.  
Förenklat innebär en Learning Study att lärarna (organiserade i ämneslag) först kommer överens om ett 
lärandeobjekt, något de vill att eleverna ska kunna (till exempel att behärska decimaltal). Därefter görs 
förtester på eleverna, för att bedöma deras kunskapsnivå. Sedan sätter sig lärarna i ämneslaget och disku-
terar hur de ska angripa undervisningen. Vilka är de kritiska aspekterna – vad kan bli krångligt och vad 
krävs för att eleverna ska förstå innehållet? En lärare håller sedan i den första lektionen, som videofilmas. 
Eftertester genomförs, och därefter går lärarna igenom resultatet och den videofilmade lektionen. Slutsat-
serna från utvärderingen används av en ny lärare, som undervisar en ny grupp elever (vars förkunskaper 
också har testats), och nya eftertester genomförs. Resultaten utvärderas återigen, och en ny lärare undervi-
sar sedan en ny grupp elever i enlighet med vad som framkommit. Resultatet för elevernas lärande var på-
taglig. (http://fou.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A20000000DeW4) 

Lärandets pedagogik, är enligt Runesson, i många stycken något alldeles nytt och unikt i 

svensk skola, vilket hon menar att det inte borde vara. Learning studies ger inga mallar som 

talar om för läraren precis hur han ska göra, utan det är ett systematiskt sätt att arbeta, som 
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enligt Runesson verkligen kan förändra den svenska skolan. Metoden har en cirkelgång som 

följs, och som syftar till att höja lärares professionalitet, det som lärarna ska vara bra på. 

I detta projekt bör man ha möjlighet att, som Löwing (2006) efterlyser, problematisera 

nya idéer, analysera nödvändiga förändringar och därigenom skapa verktyg för att genomföra 

undervisningen. 

2.12 Sammanfattning  

Jag har i detta kapitel redogjort för ett antal kunskapsområden och några variabler vilka alla 

har betydelse för lärarens möjlighet och förmåga att individualisera sin matematikundervis-

ning. Jag har även kort beskrivit en generell arbetsgång för hur varje verksamhet kan bedrivas 

på ett effektivt och kvalitativt sätt.  

Med utgångspunkt i de beskrivna kunskapsområdena och variablerna kommer jag att i 

nästa kapitel redogöra för hur jag har gjort för att ta reda på hur lärare i allmänhet och några 

lärare i synnerhet arbetar för att individualisera sin matematikundervisning. 

Framförallt resultaten från min intervjuundersökning kommer jag att redovisa mot bak-

grund av den i 2.11 beskrivna arbetsmodellen. 
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3 Genomförande av undersökningen 
I detta kapitel diskuterar jag några olika forskningsmetoder och hur jag utifrån min frågeställ-

ning valt metod. Därefter redovisar jag hur jag genomfört studien för att ta reda på hur lärare 

arbetar för att anpassa sin undervisning till de enskilda eleverna. 

3.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Vid val av verksamhet, dvs uppläggning, urval, metod, instrument, bearbetning etc, är det 

viktigt att denna harmonierar med studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte kan be-

traktas som det nav kring vilket forskningen, med fokus på innehållet, gestaltas. Frågeställ-

ningarna ger oss en föreställning om vilken typ av resultat vi vill ha. Detta innebär att vi söker 

resultat i numerisk eller verbal form och detta påverkar i sin tur vilka metoder vi väljer, och 

utformningen av dessa, för att samla in informationen. När vi bestämmer oss, för vilka meto-

der som skall användas och vilka individer som skall medverka, måste vi hela tiden också ta 

hänsyn till våra resurser i form av tid och pengar (Patel & Davidson 2003). 

Ofta betraktas kvantitativa studier som riktigare och tillförlitligare än kvalitativa (Trost 

2001). Enligt Trost är dock båda lika mycket värda och används ofta i kombination med var-

andra. Kvantitativa studier använder sig av siffror, även i överförd bemärkelse, som jämförel-

ser tex längre, fler, mer etc. Trost påpekar också att beteendevetenskapliga studier alltid är 

blandformer mellan kvantitativa och kvalitativa metoder och om syftet med studien är ”att  

t ex försöka förstå människans sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller avskilja 

varierande handlingsmönster är en kvalitativ studie rimlig”. Eller som Sandahl (1997) ut-

trycker det  
I kvalitativ forskning betonas värdet av att i forskningen nå tillträde till vardagslivets sub-
jektiva verklighet (s 27) 

för att därigenom få en mer ”sann ” beskrivning av verkligheten. Hon påpekar vidare att som 

utgångspunkt för vår forskning har vi vår förförståelse och våra fördomar. Det finns inga fär-

diga teorier och verkligheten förändras hela tiden genom ökad självförståelse och nya erfa-

renheter. Genom att med ord och bilder beskriva, tolka och förstå kan forskaren beskriva och 

tydliggöra olika samband i det som utforskas.  

3.2 Insamling av information 

All forskning bygger på att samla information av något slag. Att samla in information kan ske 

på flera olika sätt. De vanligaste metoderna är enkät, intervju, observation och textanalys. 

Vetenskap kan beskrivas som systematiserat sunt förnuft och kunskapsinhämtande, vilket inte 

skall ses som en artskillnad utan en gradskillnad till det dagliga kunskapsinhämtandet i varda-
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gen (Johansson & Svedner 2004). Vid en jämförelse av de båda situationerna kan observatio-

ner ses som det noggranna iakttagandet, intervju som det lyssnande samtalet, textanalysen 

som eftertänksamt läsande och enkäten som systematiskt utfrågande. 

Johansson & Svedner pekar vidare på att enkäter och intervjuer i många avseenden är 

likartade. Det handlar om att genom frågor samla in olika typer av kunskap. Även om enkäter 

och intervjuer inom respektive grupp kan se olika ut så lämpar de sig var och en bättre för att 

samla viss typ av kunskap. Generellt kan man säga att enkäter fångar kunskap på bredden och 

intervjun går mera på djupet. Detta gäller särskilt om vi talar om den kvalitativa forskningsin-

tervjun. Utöver det påpekar författarna att det säkraste resultatet i flera avseenden vanligtvis 

erhålls om frågeställningen kan belysas och undersökas ur flera olika perspektiv och för varje 

typ av undersökning bör man ställa sig frågan ”vilken typ av kunskap kommer den här meto-

den att ge och är det detta jag vill veta”. 

3.3 Val av metod 

Utifrån min frågeställning och de egenskaper som utmärker de olika insamlingsmetoderna har 

jag valt att använda mig av en kombination av enkät och intervju, där den inledande enkäten 

är avsedd att dels ge en bred bild av lärarnas uppfattningar inom några väsentliga områden 

dels att fånga in intervjupersoner för den efterföljande intervjun. Den senare delen av under-

sökningen, när avsikten är att komma några utvalda lärare närmare in på livet, har jag valt att 

genomföra som intervjuer. Detta sammanfaller också väl med Johanssons & Svedners upp-

fattning att kvalitativa intervjuer tillsammans med kvalitativa observationer inte bara är de 

primära metoderna vid examensarbeten utan att intervjuer är en metod, som rätt använd, ger 

den blivande läraren användbar kunskap i sitt kommande yrke. 

3.4 Enkät 

Vad gäller enkätens användning, utformning och frågornas konstruktion råder stor samstäm-

mighet (Trost 2001, Johansson & Svedner 2004, Patel & Davidson 2003). Enkäten lämpar sig 

väl för frågor för vilka fasta svarsalternativ kan användas. För att få information om attityder, 

förhållningssätt och liknande lämpar sig intervju bättre. Enkätalternativet med öppna frågor är 

ofta svårt att få besvarat på ett fullständigt sätt och kan dessutom vara svårt att bearbeta. En-

kät innebär också till skillnad från intervju att man som forskare kommer längre ifrån den 

verklighet som skall undersökas. Enkäten kan emellertid vara lämplig som ”screening”-metod 

(Johansson & Svedner, s 29), och på så sätt få ett underlag ur vilket man sedan kan göra urval 

för t ex intervjuer. Huvudsyftet med enkäten i min studie är också, förutom att få en bred bild 
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av lärares uppfattningar i ett antal frågor, just att hitta lärare att intervjua. Enkäten riktar sig 

till lärare som undervisar i matematik i grundskolans senare år, i det här fallet år 7-9.  

3.4.1 Urval 

Urvalet för en enkät, vilket för övrigt även gäller för intervjuer, kan göras på flera olika sätt. 

Trost (2001) redogör för de svårigheter som kan finnas att hitta en urvalsram, alltså dem jag 

vänder mig till, med hänsyn till den population som skall undersökas. 

I mitt fall har jag gjort en kortare allmän enkät till samtliga lärare som undervisar i ma-

tematik på ett antal skolor. För att välja ut skolor kan, enligt Trost, olika principer användas. 

Dessa kan vara såväl slumpmässiga som icke slumpmässiga. Med hänsyn till de aktuella 

forskningsramarna, bl a den korta tiden, har jag använt mig av bekvämlighetsprincipen. Detta 

innebär i mitt fall att jag har kontaktat skolor som jag ansåg vara intressanta, dels utifrån att 

de hade elever i år 7-9 och dels utifrån skolornas olika belägenhet. Därefter valde jag de första 

som ställde sig välvilliga till att delta i enkäten. Fördelen med att använda denna urvalsmetod 

är att jag sannolikt har större möjlighet att hitta lärare som är beredda att ställa upp för en in-

tervju. Nackdelen är att jag vid min jämförelse mellan skolor uteslutande får med skolor som 

ställt sig positiva i inledningsskedet.  

Skolorna har jag valt ut utifrån egen kännedom och kommunernas hemsidor. Härvid har 

jag eftersträvat en viss spridning. På så sätt att jag delat in dem i fyra kategorier, centrala 

stadsskolor, skolor i ytterområden, skolor på mindre orter och friskolor. Tanken bakom detta 

var, att ha med skolor med varierande upptagningsområde, där skolkultur, etnicitet etc kan 

variera, som urvalsram för den efterföljande intervjun. Samtliga skolor är belägna i en stor 

mellansvensk kommun och i dess grannkommuner. 

Enkäten har genomförts vid 2 separata tillfällen, en gång i november 2005 och en gång i 

november 2006. Vid det första tillfället tillfrågades 43 lärare vid 6 skolor, varav 2 centrala 

stadsskolor, 2 skolor i ytterområden och 2 skolor på mindre orter. Vid det andra tillfället 

tillfrågades 44 lärare vid 7 skolor, 2 centrala stadsskolor, 3 skolor i ytterområden, 1 skola på 

en mindre ort och en friskola.6 Totalt tillfrågades alltså 87 lärare vid 13 olika skolor. 

3.4.2 Genomförande 

På varje skola tog jag kontakt med en matematiklärare (i några fall rektor) med ämnesansvar. 

Via henne/honom har jag, efter att ha fått klartecken om deras medverkan, skickat ut enkäter 

(se bilaga 2) i rätt antal tillsammans med ett följebrev (se bilaga 1) där jag presenterar mig 
                                                 

6 Anledningen till att enkäten genomfördes en andra gång, berodde på att tidsbrist, på de aktuella skolorna 

första gången, omintetgjorde möjligheten att genomföra intervjuer i anslutning till enkäten. 
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själv och som förklarar avsikten med min uppsats samt ett svarskuvert (se bilaga 3). Den 

samordningsansvarige fick dessutom ett frankerat svarskuvert för att returnera de individuella 

svarskuverten i. Härigenom skyddades de enskilda lärarnas anonymitet. 

3.4.3 Enkätutformning 

Vid utformning av enkäten skall man bl a bestämma vilka bakgrundsfaktorer som kan 

vara relevanta i sammanhanget (Trost 2001). Vid val av bakgrundsfaktorer har jag fört följan-

de resonemang. Vilken betydelse har lärares utbildning och/eller behörighet, bl a mot bak-

grund av Skolverkets rapport 2005. Vilken betydelse har lärarens kön? Vi befinner oss i ett 

förändringsskede, där allt fler av de blivande lärarna är kvinnor. Särskilt matematik har haft 

många manliga lärare. Finns det ett manligt eller kvinnligt perspektiv som kan ha betydelse 

för undervisningens utformning och den lärandemiljö vi skapar för våra elever? Vidare har jag 

funderat över vilken betydelse lärarens bakgrund har. Vi har genom åren haft olika typer av 

lärarutbildningar och vi har haft ett antal olika läroplaner som haft sin inverkan på dessa ut-

bildningars utformning. Har det någon betydelse när läraren gjort sin utbildning? Vilken be-

tydelse har lärarens erfarenhet, såväl inom som eventuellt utom skolan? Det finns nyutexami-

nerade lärare och de som varit verksamma i 40 år. I ett samhälle som, enligt min uppfattning, 

ofta fixerar vid ålder, har lärarens fysiska ålder någon betydelse? Enkätens bakgrundsfrågor är 

huvudsakligen valda utifrån enkätens tänkta roll som urvalsinstrument för den efterföljande 

intervjun. Med hjälp av dessa skulle lärare för intervjun, som jag ser det, kunna väljas ut på ett 

sådant sätt att de representerade en god spridning vad gäller dessa bakomliggande variabler. 

Förutom bakgrundsfrågorna skall enkäten innehålla de frågor som leder till att man kan 

besvara undersökningens syfte. Enkätfrågorna, som gäller undervisning, formulerades därför 

utifrån de kunskapsområden och variabler, med relevans för individualisering av 

matematikundervisningen, som redovisats tidigare i kapitel 2. De första fyra frågorna som 

handlar om bedömning av eleverna, elever i behov av särskilt stöd resp utmaning och 

individuella utvecklingsplaner är kopplade till elevers olikheter, hur barn lär sig och 

diagnosticering. Frågan om gruppindelning har som jag ser det betydelse såväl för lärarens 

syn på hur barn lär sig, problemlösning som elevers olika lärstilar. Frågorna om arbetsplaner 

och samverkan inom ämnesgruppen är breda frågor som berör lärarens egen utveckling vilket, 

enligt min uppfattning, har betydelse för hans möjligheter att undervisa, vilket kommer att 

beröras i resultatsammaställningen. Ämnessamverkan aktualiseras framför allt när det gäller 

problemlösning och vardagsmatematik. Ordningsfrågan har, förutom att det alltid är en fråga 

som diskuteras, enligt mitt sätt att se, betydelse för den miljö som eleverna vistas i, olika 
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elevers lärstilar, och inverkar således på elevens chans att lyckas. Övriga frågor har en direkt 

koppling till motsvarande kunskapsområde. 

Vid konstruktion av frågor finns ett antal faktorer som man bör tänka på som t ex en frå-

ga per fråga, använd vanligt språk, undvik negationer, korta frågor, var konsekvent med tillta-

let du eller ni och med numrering. Man bör inte heller blanda skeenden (gifta sig) med till-

stånd (vara sambo) använda värdeladdade och krångliga ord eller ställa känsliga frågor (Trost, 

Johansson & Svedner, Patel & Davidson). Enkäten bör avslutas med en öppen fråga där den 

svarande får möjlighet att lämna synpunkter såväl på innehållet som på enkäten som sådan. 

Enkäten var tvåsidig och innehöll 7 frågor med bakgrundsvariabler och 13 frågor rörande 

lärarnas syn på olika undervisningsfrågor. Dessutom fanns en öppen fråga där de kunde lämna 

övriga synpunkter på såväl skolfrågor som på enkätens utformning och innehåll. 

Avslutningsvis fanns så möjlighet att anmäla sitt intresse för att ställa upp på en intervju för 

att ytterligare fördjupa innehållet. (se bilaga 2). 

Jag hade valt fyra fasta svarsalternativ. Fasta svarsalternativ underlättar för läraren att 

besvara frågorna och fyra svarsalternativ betyder att läraren måste ta ställning till om hans 

svar ligger under eller över ett tänkt medelvärde. 

3.4.4 Bearbetning 

Bearbetningen har gjorts genom att mata in värdena i ett kalkylblad i Excel och därefter har 

jämförelserna gjorts med hjälp av Pivottabeller som, enligt min mening, är ett utmärkt hjälp-

medel i detta avseende. För att arbeta med pivottabeller används siffror för att få rätt rangord-

ning av svarsalternativen i tabellerna. Det betyder att svarsalternativen i tabellen har matats in 

som siffror istället för klartext. Om alternativen uttrycks i klartext, som i enkäten, ordnar pro-

grammet alternativen i bokstavsordning vilket omöjliggör en utvärdering. 

Vidare har jag valt att, i utvärderingen av enkätsvaren, till stor del arbeta med begrepp 

som hälften, en fjärdedel, stor och liten andel, dubbelt så hög etc istället för exakta procenttal 

då jag inte anser att underlaget, 68 lärare på 13 olika skolor där en svarsperson motsvarar 1,5 

%, som svarat på enkäten, har en sådan representativitet att noggrannheten med matematisk 

relevans kan redovisas i exakta procentenheter. För att eventuellt stimulera till nya frågor har 

jag dock valt att även redovisa svaren i diagramform. 

3.5 Kvalitativ intervju 

Ordet intervju betyder mellan två synpunkter eller seenden (Kvale 1997, s 9). Intervjuer kan 

vara såväl standardiserade, kvantitativa som ostandardiserade, kvalitativa. Vidare kan de vara 

olika hårt strukturerade och den kvalitativa forskningsintervjun är till sin form i allmänhet 
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halvstrukturerad då man har förberett frågeområden men inte varje enskild fråga eller ord-

ningen mellan dessa. Syftet är bredare och avsikten är att fånga upp åsikter, attityder, värde-

ringar etc. I en kvalitativ intervju är ”mening” det centrala innehållet och resultatet presente-

ras vanligtvis som konkreta beskrivningar med hjälp av ord istället för siffror (Kvale 1997). 

Kvalitativa intervjuer används för att ta reda på egenskaper, uppfattningar och innebörder 

och lämpar sig inte för att observera känslor, tankar etc. De kan vara alltifrån ett konverseran-

de samtal till en viss del standardiserade. Intervjuns resultat skapas ur samarbetet mellan fors-

karen och den som intervjuas. Frågorna bör formuleras så att den intervjuade känner sig be-

rörd samtidigt som de är tillräckligt öppna. Frågorna skall vidare formuleras så att de tolkar 

frågeställningen utan att vara ledande. Som intervjuare måste forskaren vara mycket lyhörd 

och lyssna (Sandahl 1997). Kvale (1997) använder två metaforer för att åskådliggöra olika 

synsätt på den roll intervjuaren kan ha. Intervjuaren som malmletare, som söker fakta, som 

genom analys får en slutgiltig form och kan få ett värde. Den andra metaforen, som motsvarar 

den kvalitativa synen, är intervjuaren som resenär, där resenären rekonstruerar det han hör och 

ser till en historia som kan berättas vidare och i sin tur omtolkas. 

Som nämnts tidigare utmärks den kvalitativa intervjun, till skillnad från mer strukturera-

de varianter, av att endast frågeområden är definierade. De enskilda frågorna, liksom eventu-

ella följdfrågor, tillåts variera mellan olika intervjupersoner. Intervjupersonerna får genom 

helt öppna svar, möjlighet att ge så fullständiga och uttömmande svar som möjligt. I den kva-

litativa intervjun, som spelas in, noteras vid utskrift även pauseringar, avbrutna meningar etc. 

Vid den kvalitativa intervjun måste man även vara observant på eventuella faror. Om inter-

vjuaren inte lyssnar och är tillräckligt uppmärksam eller är för bunden till frågan kan intervjun 

övergå till såväl, åt ena hållet, en strukturerad intervju, som åt andra hållet, ett ostyrt vardags-

samtal (Johansson & Svedner 2004). 

Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att den intervjuade skall ge sin personliga 

syn och åsikter. Enligt Sandahl (1997) skapas resultatet genom ett samarbete och för att detta 

skall kunna uppfyllas är det viktigt att det skapas ett bra förtroende mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Den senare måste få en komplett information om syfte och resultatpresenta-

tion och måste få ge sitt informerade samtycke till att delta (Johansson & Svedner). 

3.5.1 Urval 

Den ursprungliga tanken med enkäten var att, såväl utifrån svaren på undervisningsfrågorna 

som vilka bakgrundsvariabler de representerade, välja ut lärare att intervjua. Nu ser verklighe-

ten och teorin inte alltid lika ut och för min intervju är jag hänvisad till de lärare som angett 

intresse för att ställa upp på en intervju. Att lärare genom åren fått ytterligare arbetsuppgifter 
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av skiftande innehåll står för de flesta klart och att resurserna inte alltid hängt med i samma 

omfattning. Man skall därför, som jag ser det, inte förvånas över att många ser lärarstudenter 

och deras enkäter och intervjuer som ytterligare en belastning, men jag tror samtidigt inte att 

detta i grunden negativa synsätt inverkar positivt i rollen som lärare. Det som utmärker mitt 

urval är att de i sitt bemötande av mig som lärarstudent gett ett sådant positivt intryck att jag 

också tror att de fungerar bra som lärare. 

Antalet lärare som i enkäten noterade att de var beredda att ställa upp på en intervju var 

vid första enkättillfället 2005 6 st och år 2006 5 st. Jag bestämde mig för att intervjua de lära-

re som angett intresse i den senaste enkäten då deras svar men framförallt deras intresse för en 

intervju hade störst aktualitet. Trots upprepade försök misslyckades jag med att komma i kon-

takt med en av de 5 lärarna. De återstående 4 lärarna måste betraktas som ett, vad Trost 

(2001) kallar, bekvämlighetsurval vilket, enligt min uppfattning, i detta sammanhang är det 

enda rimliga. Lärarna representerar två olika skolor varav en friskola. De intervjuade lärarna 

utmärker sig vidare på så sätt att de i snitt har lång erfarenhet och att deras svar på enkäten 

ligger över genomsnittet. 

3.5.2 Genomförande 

De lärare som visat intresse för att ställa upp för en intervju genom att ange detta på enkät-

formuläret kontaktades och tid för intervjun avtalades. Lärarna har inte i förväg varit informe-

rade om intervjuernas innehåll eller syfte utöver vad som nämnts i enkäten och det missivbrev 

som bifogades enkäten. 

Intervjuerna har genomförts under arbetstid på respektive skola, i grupprum eller perso-

nalrum utan nämnvärda störningar. Vid varje intervju har jag presenterat mig själv, syftet med 

uppsatsen och vilka frågeställningar jag vill få belysta genom intervjun. Därefter har jag bett 

läraren att beskriva hur hon/han planerar och genomför sin undervisning utifrån den aspekten. 

Läraren har fått berätta fritt men som stöd för intervjun har jag haft en checklista med fråge-

områden (se bilaga 4) och även tänkta följdfrågor inom respektive frågeområde. Frågeområ-

dena har liksom enkätfrågorna formulerats utifrån de tidigare i kapitel 2 diskuterade kun-

skapsområdena och variablerna. Dessutom har viss hänsyn tagits till enkätsvaren då jag velat 

fördjupa vissa av dessa. Ordningsföljden mellan frågeområdena har fått styras av intervjuns 

förlopp. Samtliga intervjuer avslutades med en fråga om intervjupersonen hade något annat 

som kan anses relevant i detta sammanhang. Därefter avslutades intervjun och jag frågade om 

han/hon var intresserad av att ta del av uppsatsen när den är klar. 

Intervjuerna har spelats in på en iPod Video 30 GB med en Belkin Tunetalk mikrofontill-

sats. Ljudfilen i WAV-format har sedan förts över till dator med hjälp av programvaran iTu-
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nes. Filerna har spelats upp med programmet Windows Media Player med reducerad hastighet 

för att underlätta utskriften. 

I anslutning till varje genomförd intervju har jag lyssnat igenom inspelningen för att kon-

trollera kvalitén på denna och gjort en första analys för att dra slutsatser om eventuella föränd-

ringar inför nästa intervju. Den första intervjun var mer styrd av intervjuguidens frågeområ-

den. I de efterföljande intervjuerna bad jag därför lärarna att mer fritt berätta om hur de plane-

rar och genomför sin undervisning och intervjuguiden har jag använt för att styra intervjun så 

att så många frågeområden som möjligt har kunnats täckas in. Kvaliteten på samtliga inspel-

ningar var mycket god och några svårigheter att uppfatta vad som sades fanns inte. 

Jag hade i förväg sagt att intervjuerna skulle ta ungefär en timme. Detta stämde ganska 

bra och intervjuernas längd har varierat mellan 52 och 80 minuter och i medeltal varit 68 mi-

nuter långa. På denna tid har jag i ett anpassat tempo hunnit fråga det jag tänkt och i inget fall 

har jag behövt känna en tidspress på grund av att läraren skulle iväg på annan aktivitet. I nå-

got fall var en rastvakt inplanerad men detta ändrade läraren utan att jag behövde ta något 

sådant initiativ. Alla intervjuer har, som jag har tolkat det, genomförts i en avslappnad atmo-

sfär där samtliga intervjupersoner har ansträngt sig att ge mig så mycket information som 

möjligt. 

3.5.3 Bearbetning 

Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna ett antal gånger har inspelningarna skrivits ut i sin 

helhet. Lärarnas uttalande har utan att jag förändrat innehållet redigerats till ett för läsaren mer 

lättläst språk. Detta har jag bedömt rimligt då det är den innehållsmässiga och inte den språk-

liga eller psykologiska aspekten som skall analyseras. Samtliga utskrifter har jag gjort själv 

varför någon svårighet att tolka inspelningarna inte fanns. De utskrivna intervjuerna omfattar 

totalt 55 sidor. Då den intervjuade gruppen består av tre manliga och en kvinnlig lärare har 

jag ur anonymitetssynpunkt valt att kalla alla lärare för ”han” i texten. 

Jag har valt att ta med många citat från lärarna då jag tycker att de ger en tydlig bild av de 

olika uppfattningarna. Detta har jag gjort när de har olika uppfattningar i en fråga men också 

i många andra fall för att visa den stora enighet som råder kring någon uppfattning. 

Ur anonymitetssynpunkt har jag valt att inte identifiera de olika citaten. Jag anser inte att 

detta är en nödvändig information eftersom det inte är de enskilda lärarna jag är intresserade 

av utan deras samlade synpunkter. En identifikation hade kunnat ge en uppfattning om sva-

rens spridning men detta har jag av ovanstående skäl avstått ifrån. 
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Vidare har jag valt att redovisa resultatet av intervjuerna tematiskt och inte som enskilda in-

tervjuer. För mig som blivande lärare är det, som jag redan sagt, inte de enskilda lärarnas syn-

punkter som är intressanta utan den diskussion som förs eller den konsensus som råder kring 

de olika frågeställningarna. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

För att undersökningen skall få en hög kvalitet är det viktigt att vi undersöker rätt saker och 

att vi gör det på ett tillförlitligt sätt och detta är frågor som måste beaktas redan vid upplägg-

ning av undersökningen. I kvantitativ forskning innebär hög reliabilitet, tillförlitlighet, att vi 

undersöker på ett sådant sätt att mätningen är stabil och att vi minimerar slumpens inflytande 

på resultatet (Patel & Davidson 2003, Trost 2001). Trost påpekar att t ex krångliga formule-

ringar med negationer och svåra ord i en enkät gör att frågorna kan uppfattas på olika sätt och 

på så sätt ge en lägre grad av reliabilitet. Detta begrepp är framför allt relevant i kvantitativ 

forskning. I den genomförda enkätundersökningen anser jag reliabiliteten vara hög, då det inte 

har rått någon oklarhet vad som avsetts med frågorna, svarsfrekvensen har varit hög och att 

resultaten mellan de två årens undersökningar inte uppvisar några stora avvikelser.  

Med det andra begreppet, validitet, avses hur noggrant vi undersöker det som vi avser att 

undersöka, att vi alltså undersöker rätt saker. Resultatet skall ge en ”sann” bild av det som 

undersöks (Johansson & Svedner 2004, s 72). Enkätfrågorna har formulerats noggrant utifrån 

de kunskapsområden och de variabler som utgjort bakgrund till studien. Enkätens frågeområ-

den har dessutom senare berörts i intervjuerna och där visat sig vara relevanta för samman-

hanget, varför jag även bedömer validiteten, enkätens trovärdighet, som hög.  

Patel & Davidson pekar vidare på att begreppen reliabilitet och validitet inom den kvali-

tativa forskningen får en annan innebörd. De menar att validitet är ett begrepp som täcker hela 

forskningsprocessen och att reliabilitet i kvantitativ bemärkelse inte går att tillämpa. Många 

kvalitativa forskare använder sig inte heller av begreppet reliabilitet. 

Även för intervjun gäller att frågeområdena i intervjuguiden har formulerats noggrant ut-

ifrån de tidigare i kapitel 2 redovisade kunskapsområdena. När det gäller intervjuer nämner 

Sandahl (1997) bland annat följande viktiga punkter för att uppnå hög validitet. Intervjuaren 

skall tala lite, lyssna mycket, protokollföra noggrant, börja skriva tidigt, göra en fullständig 

rapportering, vara öppen och skriva noggrant. Jag har i stort sett låtit informanten tala fritt och 

svaren har registrerats noggrant med hjälp av inspelningsutrustning som fungerat utan några 

som helst problem. Jag har själv skrivit ut intervjuerna relativt omgående varför någon infor-

mationsförlust inte torde föreligga. Jag har även frågat informanterna om det är något annat de 

tycker är viktigt i sammanhanget men i samtliga fall har vi under intervjun berört det som 
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ansågs viktigt. Jag har också upplevt att informanten gett sina personliga synpunkter och sva-

rat sanningsenligt även då svaren inte kan tolkas som positivt för denne. Även om jag trott 

mig tala om bekanta och väldefinierade begrepp så framgår att det finns olika definitioner 

eller uppfattningar. I något fall har jag fått förklara vad jag menar med t ex lärstil. Detta har 

skett enbart vid ett fåtal tillfällen och jag bedömer därför inte att detta har påverkat undersök-

ningens validitet. 

För att öka validiteten ytterligare kan man använda sig av triangulering. Detta innebär att 

man utnyttjar flera olika undersökningsmetoder varigenom inflytandet från de enskilda meto-

dernas felkällor minskar och även av forskarens personliga påverkan. I detta fall har samma 

frågeställningar berörts såväl i enkäten som i intervjuerna varför svaren har kunnat jämföras 

och jag har kunnat fastställa en god överensstämmelse mellan enkät- och intervjusvar.  

Däremot anser jag inte att materialet är tillräckligt stort för att dra några mer långtgående 

slutsatser, att resultaten från denna undersökning kan generaliseras i den bemärkelsen att re-

sultaten stämmer överallt, på varje skola. Resultaten är ju inte heller i alla avseenden entydi-

ga. Däremot framträder tillräckligt många åsikter för att man skall kunna anse att de kan vara 

representativa för många skolor. 

3.7 Några etiska överväganden 

Forskaren kan komma att ställas inför ett antal etiska ställningstaganden. Trots att en forska-

res arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter är det ändå forskarens 

eget etiska ansvar som utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst 

själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel och forsk-

ningsetisk reflektion måste vara en naturlig del av forskningens vardag (Vetenskapsrådet 

2005). 

Vid all forskning är det viktigt att visa respekt för, ta hänsyn till och vara ärlig mot dem 

som deltar. Deltagarna skall informeras på ett korrekt sätt om studiens syfte och de metoder 

som avses att användas. Deltagarna skall vidare veta vem de skall ställa frågor till och vara 

upplysta om att deltagandet är frivilligt att de har möjlighet att avbryta sin medverkan utan 

negativa följder. Undersökningen måste uppfylla krav på anonymitet och konfidentialitet och 

i uppsatser skall varken skolor, lärare eller elever gå att identifiera (Johansson & Svedner 

2004).  

Då jag , som tidigare diskuterat, valde att inte skicka ut påminnelser på enkäterna, och till 

varje enkät bifogade ett individuellt svarskuvert, kunde dessa naturligtvis hållas helt anony-

ma. Vad gäller intervjuerna är dessa självklart inte anonyma. Däremot måste lika självklart 

resultatet av dessa, liksom av enkäterna, presenteras på ett sådant sätt att intervjupersonerna 
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garanteras full konfidentialitet, vilket innebär att de inte kan identifieras. Som Johansson & 

Svedner vidare påpekar är det troligtvis en förutsättning att följa de etiska regler som gäller 

för att skapa det förtroende mellan inblandade deltagare som krävs för att genomföra projektet 

på ett framgångsrikt sätt. 

Slutligen måste påpekas att även personuppgiftslagen (PUL 1998:204) måste beaktas. 

Enligt denna måste man vara försiktig med alla kopplingar mellan ett dokument och en per-

son. Detta gäller inte bara enkätformulär utan även inspelningar, datautskrifter, filer i en dator 

mm. Det får t ex inte finnas någon koppling mellan löpnummer på enkäter och de koder man 

använder i datorn i urvalet (Trost 2001). De inspelade intervjuerna och utskrifterna av de-

samma är därför varken lagrade eller utskrivna med beteckningar som gör att de går att identi-

fiera. 

Då undersökningen utförts med fyra lärare på endast två skolor varav den ena är en friskola, 

vill jag inte riskera att lärarna eller deras uttalanden går att identifiera, genom att koppla ihop 

olika citat, och jag har därför som ovan nämnts valt att låta citaten stå utan identifikation. 
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4 Redovisning av enkät 
I detta kapitel redovisas relativt kortfattat enkätsvaren tillsammans med en del kommentarer. 

Jag har valt att i detta sammanhang även kommentera svaren med hänsyn till bakgrundsfrå-

gorna, även om detta inte varit något primärt syfte för undersökningen. 

4.1 Allmänt 

Totalt har 87 olika lärare på 13 utvalda skolor tillfrågats varav 68 stycken, 33 vid det första 

tillfället och 35 vid det andra tillfället, har besvarat enkäten. Detta motsvarar en svarsfrekvens 

på 78% vilket måste anses tillfredsställande särskilt med tanke på att någon påminnelse inte 

har gått ut. Detta stämmer också väl med Trost (2001) som anger att man kan räkna med en 

svarsprocent på 75-80 %. I viss mån har naturligtvis min kontaktlärare på respektive skola i 

olika grad arbetat som påminnare gentemot sina kollegor. Av de 68 lärarna är 38 män och 30 

kvinnor. Övriga fakta framgår av nedanstående sammanställning av enkätsvaren. 

Enkäten innehåller ett antal bakgrundsfrågor som behandlar kön, behörighet, erfarenhet 

etc. Vid en analys av enkätsvaren kan man i stort jämställa ålder, period för lärarexamen och 

antal år i yrket när man vill använda en erfarenhetsparameter vid utvärderingen. Dessa tre 

faktorer hänger intimt ihop. Jag har därför valt att i de fall jag vill se hur erfarenheten påver-

kar svaren valt att använda ”år i yrket” (bilaga 2). 

4.2 Enkätsvar 

Vid analys av enkätsvaren har jag försökt hitta tendenser i svaren. Vidare har jag jämfört sva-

ren från 2005 och 2006 för att se om det finns några skillnader vid de två tillfällena. Då jag 

inte funnit några avgörande skillnader har jag i den följande redovisningen valt att slå ihop 

svaren från de båda enkäterna 2005 och 2006. De valda rubrikerna i nedanstående samman-

ställning motsvarar enkätfrågorna. Siffrorna i stapeldiagrammen anger antalet lärare som 

svarat enligt ett visst alternativ. 

BAKGRUNDSFAKTORER 
Könsfördelningen bland de svarande lärarna är relativt jämn, med en viss övervikt åt det man-

liga hållet (55%), vilket inte gäller de enskilda skolorna där några var helt mans- resp kvinno-

dominerade. Bland äldre lärare över 45 år dominerar dock de manliga lärarna där de utgör 

70% av åldersgruppen.  

Behörighetsnivån är mycket hög både vad gäller allmän lärarbehörighet som behörighet i 

ämnet matematik. Samtliga lärare utom 2 är behöriga lärare. Det stora flertalet är även behöri-
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ga i ämnet matematik. De lärare som saknar behörighet i matematik är samtliga äldre lärare 

med en lång lärarbana bakom sig. Hälften av lärarna har tagit sin examen de senaste 10 åren. 

När det gäller lärarerfarenhet uttryckt som år i yrket fördelar det sig helt jämnt med en tredje-

del på vardera av de tre svarsalternativen. Dock kan man se en tydlig tendens att kvinnorna 

dominerar bland dem med kort erfarenhet och männen dominerar bland dem med lång erfa-

renhet. 

Bland lärare med upp till 15 års yrkeserfarenhet har hälften angett även annan arbetslivser-

farenhet, medan bland de som arbetat mer än 15 år detta endast gäller en dryg fjärdedel. Den 

angivna arbetslivserfarenheten har inte gett några klara utslag åt något håll vad gäller svaren på 

de följande frågorna. 

DIAGNOSTICERING
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DIAGNOS 
En av de frågor som besvarats i stort sett lika gäller i vilken utsträckning 

läraren kan bedöma elevens matematiska nivå. Här har över 80 % svarat 

att de i stor utsträckning kan bedöma elevernas matematiska nivå. Detta 

är ju, som beskrivits tidigare, en viktig utgångspunkt för att kunna 

individualisera undervisningen 
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En fjärdedel av lärarna anser sig ha stor möjlighet att möta behoven hos 

elever som behöver särskilt stöd. En lika stor grupp anser emellertid att 

de har liten möjlighet att göra detta. Det är en markant skillnad mellan 

de båda undersökningarna men detta kan förklaras med att antalet lärare 

med lång erfarenhet är olika. Lärare med lång yrkeserfarenhet anser sig 

i större omfattning kunna möta dessa elever. Det finns ett tydligt 

samband vad gäller erfarenhetens (år i yrket) betydelse i detta avseende. Här syns även en viss 

könsskillnad. Särskilt bland de lärare som tycker sig ha liten möjlighet är andelen kvinnliga 

lärare avsevärt högre. 

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILD UTMANING ELEVER I BEHOV AV
SÄRSKILD UTMANING
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Andelen lärare som anser att de i stor utsträckning kan möta behoven 

hos elever med behov av särskild utmaning är inte högre än 15 %. Även 

i detta fall visar sig erfarenhetens betydelse mycket klart. 
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IUP
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INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER 
Mer än 40% av lärarna anser att IUP endast i liten utsträckning kommer 

att förbättra möjligheterna att möta elevernas individuella behov. Ge-

nomsnittet skiljer sig från friskolan där hälften av lärarna anser att dessa 

i stor utsträckning kommer att förbättra möjligheterna. 
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GRUPPINDELNING 
30% av lärarna, 10 lärare av vardera könet, arbetar med en medveten 

pedagogisk gruppindelning. Erfarenhet verkar i det här fallet inte ha 

någon avgörande betydelse. 

 

PLANERING
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Andelen matematiklärare som ofta diskuterar med sina ämneskollegor 

utgör 2006 37 % en andel som har fördubblats mellan de båda 

undersökningarna. Andelen kvinnor som ofta diskuterar med sina 

ämneskollegor är dubbelt så hög som andelen män. En skillnad som står 

sig mellan de båda åren. 
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Samarbete med andra ämnen förekommer ”ofta” enbart i undantagsfall. 

Bland dem som ibland samarbetar med andra ämnen är det vanligare 

bland erfarna lärare och bland kvinnliga lärare. Hälften av lärarna 

samarbetar sällan eller inte alls.  

 

LOKALA ARBETSPLANER 
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Det tycks finnas en låg tilltro till lokala arbetsplaner som ett verktyg i 

planeringsarbetet och över hälften anser sig ha ingen eller liten hjälp av 

dessa vid planering av undervisningen. Lärarens uppfattning om lokala 

arbetsplaner är oförändrad mellan 2005 och 2006. 
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Här kan man dock se en kraftig variation mellan olika skolor, vilket är naturligt då någon sko-

la sa sig sakna dessa. Utformningen av dessa, som antagligen skiljer sig åt, bör ju också på-

verka användbarheten.  
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PROBLEMLÖSNING 
Andelen lärare som anger att de ofta använder problemlösning i 

undervisningen har ökat markant från 25 till 37% vid de två 

undersökningstillfällena. Andelen manliga lärare som ofta arbetar med 

problemlösning är dubbelt så hög som andelen kvinnliga. Däremot kan 

man inte se några tydliga skillnader med avseende på yrkeserfarenhet. 

VARDAGSMATEMATIKVARDAGSMATEMATIK 
Andelen lärare som ofta använder vardagsmatematik i undervisningen är 

bara en fjärdedel. En lika stor andel använder sällan vardagsmatematik. 

Här kan dock en tydlig koppling till yrkeserfarenhet göras. De flesta 

lärare som använder vardagsmatematik ofta har varit länge i yrket. 

Andelen kvinnor är något högre. 
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Miniräknaren har ännu inte fått stor betydelse. 2005 är det endast 

knappt 20 % som använder denna i stor omfattning. För en lika stor 

andel spelar miniräknaren liten roll i undervisningen. I 2006 års 

undersökning är det avsevärt fler lärare (35%) som endast använder 

miniräknaren i liten utsträckning. 

 

ORDNING ORDNING
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Störst överensstämmelse i svaren gäller vilken betydelse ordningen i 

klassrummet har. I stort sett samtliga lärare anger ordningens betydelse 

och 75% av lärarna är överens om att ordningen i klassrummet har stor 

betydelse för elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.  
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FAMILJEN
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FAMILJEN 
Nästan hälften av lärarna anser att elevernas hemmiljö har stor betydelse 

för elevernas matematiska utveckling. Här kan man se en viss tendens 

att detta är något mer uttalat i skolor i ytterområden och på mindre orter 

ÖVRIGA KOMMENTARER 
Bland övriga kommentarer till enkätsvaren kan följande nämnas utan 

inbördes ordning. 

2005 

• Att arbeta mer med praktiska övningar, foga matematiken till teman, arbeta med helheter. 
• Vi har en målstyrd skola. Vilken betydelse har tydliga mål, diskussioner om mål för läran-

det 
• Problemlösning och vardagsmatematik är ju begrepp som kan definieras olika 
• Organisation av undervisningen med t ex gruppindelningar utifrån nivå eller annat 
• Tiden att kunna hjälpa eleverna som behöver hjälp 
• Kan eleverna det de ska när de kommer från låg- och mellanstadiet. Hur följs detta upp? 
• De individuella studieplanerna i sig kommer inte att ge större möjlighet att möta eleverna 

utan det är tiden som fattas. Men stadieplanering är bra för att tydliggöra vad man behöver 
jobba med. 

 

2006 

• Gruppstorlek, sammansättning, kollegor på arbetsplatsen i matte, eget engagemang i äm-
net, hur läroboksstyrd man är påverkar framgångarna att förmedla matematiska kunskaper 

• Hur en grupp råkat bli sammansatt ökar/minskar möjligheterna att ge alla rätt utmaningar. 
En grupp med många svaga och några få starka elever gynnar ingen av grupperna och vice 
versa. 

• Bra med kryssfrågor då lärare har ont om tid 
• Gruppindelning efter kunskap vore bra om vi fick ha det 
• Vi har ännu inga lokala kursplaner i matematik – annars hade jag fyllt i ”stor” 

4.3 Sammanfattning 

Sammanställningen ovan ger en bred bild av lärarnas uppfattningar i ett antal frågor som kan 

relateras till deras arbete att individualisera matematikundervisningen. Det finns ett antal svar 

som det kan finnas anledning att fundera över och det kan säkert väckas ett antal nya fråge-

ställningar. En enkätundersökning av detta slag ger emellertid inga djupare förklaringar till 

varför svaren ser ut som de gör. För att försöka finna dessa förklaringar har jag genomfört de 

intervjuer med ett antal lärare som redovisas i nästa kapitel. 
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5 Redovisning av intervjuer 
Som tidigare nämnts har jag valt att redovisa resultatet av intervjuerna tematiskt och inte som 

enskilda intervjuer. För mig som blivande lärare är det inte de enskilda lärarnas synpunkter 

som är intressanta utan den diskussion som förs eller den konsensus som råder kring de olika 

frågeställningarna. 

Svaren har sammanställts mot bakgrund av den generella modell över Planering, Genom-

förande, Uppföljning och Utvärdering som presenterats tidigare i kapitel 2 sid 19. Tematiskt 

motsvarar svaren i allt väsentligt de kunskaps- och frågeområden som använts vid genomfö-

randet av intervjuerna (bilaga 4). 

5.1 Allmänt 

Det är intressant att notera informanternas spontana reaktion efter att jag redogjort för syftet 

med intervjun och mitt intresse för hur man individualiserar undervisningen i matematik. En 

individualisering av undervisningen är ju något som förutsätts i styrdokumenten. 
Det är inte det lättaste kan jag säga. 

Det är svårt. 

Det är nog alla intresserade av. 

Ja, det var en bra fråga. 

5.2 Planering 

Med planering avses att fastställa vilka förutsättningar som råder och utifrån dessa fastställa 

mål för verksamheten. Därefter bör man ta fram handlingsplaner dvs bestämma hur man skall 

göra för att på bästa sätt nå de uppsatta målen (Karlsson & Söderstedt 1997). 

5.2.1 Elevers olikheter 

Vad gäller elevers olikheter beskriver lärarna en situation där skillnaden mellan de svagare 

eleverna och de duktiga eleverna är mycket stor 
De elever som är duktiga, de är ju mycket, mycket duktigare, de har mycket bredare kunskap än vad de 
elever som har svårt. 

Skillnaden i grundskolan från att vara på gränsen till att klara G på nationella prov och dom som nästan 
spikar nästan allting är ju så ofantligt stor så de kan inte tillgodogöra sig samma material. 

Det finns ju de som ligger på 6:ans nivå och de som ligger på gymnasiet. 

Jag tycker att det går en tydlig gräns mellan dem som har bra grundläggande kunskaper och kan använda 
dessa och de andra som har lärt sig mekaniskt. 
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5.2.2 Individuella utvecklingsplaner 

De individuella utvecklingsplanerna skall finnas för alla elever sedan ett år tillbaka och är 

tänkta som ett hjälpmedel vid planering och uppföljning för den enskilde eleven. På en av de 

två skolorna så saknades dessa ännu. På den andra anses de vara ett bra hjälpmedel. 
Det står omdömen som vi skriver om barnen och på ett utvecklingssamtal så skriver vi utvecklingsplan. 
Där står det vad man vad vill förbättra utifrån omdömena. Kanske är det en röd tråd som man ser hos alla 
lärarna eller så är det ett ämne som man skall fokusera på. Det kan vara socialt, det kan vara vad som 
helst. 

Det är vanligt att matematik är ett ämne som finns med i planerna. I samband med de indivi-

duella utvecklingsplanerna tar man även individuella hänsyn till vem som bäst hjälper eleven 

att ta ansvar för sitt arbete 
I en tredjedel finns matte med, jag tror att det är det vanligaste förekommande ämnet. …någon har haft 
sin storebror, någon har sina föräldrar men det kan finnas andra personer morfar eller pojkvän eller vad 
som helst. 

Vid en sammanställning av samtliga utvecklingsplaner skulle det kunna framträda åtgärder 

som bäst åtgärdas inte på individnivå, utan på någon högre organisatorisk nivå, t ex klass, 

arbetslag eller skola (Skolverket 2005, s 11). Några sådana överväganden verkar inte ha gjorts 

på den aktuella skolan.  

5.2.3 Diagnosticering 

Alla lärare säger att de känner eleverna bra, även vad gäller huvudsakliga intressen, familje-

förhållande etc. Detta gäller i första hand de elever som man är klassföreståndare, mentor för 

men organisationen med arbetslag gör att man även känner övriga elever bra.  

I stort sett alla lärare i min enkät svarar att de mycket väl kan bedöma elevernas matema-

tiska nivå. På mina intervjufrågor svarar lärarna att detta betyder att de väl känner till vad ele-

verna presterar, men inte alltid vet hur de tänker 
Nej det tycker jag inte, för jag frågar än idag mina elever Hur tänker du här? Berätta! Om jag har en 
genomgång på tavlan så kan jag inte säga vilka som inte har förstått. 

Andra tycker att de genom erfarenhet har skaffat sig en god förmåga att bedöma sina elever 
En förmåga som jag har utvecklat och som jag vet att eleverna tycker att jag är bra på, det är att förklara 
så att de förstår  … man lär sig hur eleverna tänker och speciellt när de tänker fel … så att jag försöker 
anpassa min genomgång… och det är ju ett sätt att nästan omedvetet bedöma den nivå som de är på. 

Genom att använda lärobokens upplägg kan lärarna med en viss automatik göra efterdiagno-

ser till varje kapitel. 

Att bedöma eleverna kan vara en grannlaga uppgift och man kan göra på många olika 

sätt. Ett sätt kan vara att utgå ifrån elevens sätt att fråga  
Ibland frågar eleverna inte för att de fattar så lite att de vet inte vad de skall fråga. Att ställa intelligenta 
frågor, det är ett sätt att visa att man kan istället för att inte fråga alls. 
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Det är inte alltid att kunna göra rätt på redovisningar till 100 % utan det är att ställa de rätta frågorna. Det 
är då man ser om de har förstått 

Min uppfattning efter genomförda intervjuer är att det inte görs så mycket systematisk dia-

gnosticering av eleverna utan det är mera slumpmässigt hur man uppfattar eleverna. 

5.2.4 Lokala arbetsplaner 

För planering av undervisningen är styrdokument, t ex lokala arbetsplaner viktiga. Använd-

ningen av dessa skiljer sig åt mellan lärare och skolor. En plan innehåller normalt mål samt 

aktiviteter och resurser för hur man skall nå dessa mål. De lokala arbetsplanerna tycks huvud-

sakligen innehålla mål, och till dessa kopplade betygskriterier, medan hur man skall nå målen 

har man överlämnat till lärarna 
Vägen dit skall man ju göra tillsammans med eleven och bestämma hur vi når målen, åtminstone till viss 
del. Det är inte så lätt om man inte vet vad det handlar om, hur man skall göra med målen. Man kan ju ge 
exempel. På det här området skall du jobba med, skall du göra så, så skall redovisningen vara. Skall vi ha 
ett matteprov eller skall du lämna in en inlämningsuppgift eller skall vi göra en gruppredovisning och ofta 
faller det sig ganska naturligt hur de tycker att man skall jobba. 

En av de intervjuade lärarna sa sig inte känna till vad som stod i de lokala planerna 
Det var en himla bra fråga. Det vet jag inte. 

5.2.5 Mål 

Utifrån kunskap om eleverna och de lokala arbetsplanerna bör det vara möjligt att ta fram mål 

för undervisningen. När man planerar är det viktigt att ha målen klara för sig. Lärarna har i 

mina intervjuer inte annat än i undantagsfall presenterat andra mål för sin undervisning än de 

uppnåendemål som kursplanen stipulerar. För att försöka utröna vilka underförstådda mål som 

finns har jag frågat vilken kunskap de tycker är viktig, som de vill att eleverna skall ha med 

sig när de lämnar skolan. Ett genomgående svar när det gäller kunskap är förståelse, ”ja när de 

har förstått”. 
De skall ha baskunskaper. De skall kunna läsa en artikel om pensionssystemet och förstå vad det innebär, 
vilket inte är lätt alla gånger för vuxna heller. Att du skall kunna förstå samhället runt ikring. All matema-
tik som finns i samhället. 

Jag tycker att det viktigaste är att de har förståelse för de grundläggande begreppen … hur man kan an-
vända dem för olika uppgifter… som procent, ekvationslösning, lite grann om vinklar och sådana saker. 

Ett annat återkommande begrepp är analys. 
Och sedan tycker jag att det är roligt när de tänker analytiskt vid problemlösning, det tycker jag är jättero-
ligt. 

Jag tycker att det viktigaste det är att tänka, att våga tänka. De skall inte tänka så här, jag undrar om jag 
skall multiplicera eller dividera på den är uppgiften, utan att de tittar på uppgiften och tänker vad är det 
jag vill veta. Att göra lite enkel analys. 

En av lärarna använder följande metafor 
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Huvudet skall vara som ett omklädningsrum. Du skall ha krokar att hänga upp grejerna på. Det gäller att 
ha många krokar. 

Det kan noteras att en av lärarna även uttalar ett övergripande mål för sin undervisning 
Jag hade ett syfte när jag började eller jag hade ett mål med min undervisning och det har jag kämpat för 
… Mitt mål är att barnen, det de lär sig här inne skall de kunna använda i verkligheten där ute, utanför det 
här rummet det var mitt mål. 

Han påpekar att om man tror på något kan det kräva både styrka och uthållighet för att hålla 

kvar vid detta. Det finns många, både kollegor, föräldrar och inte minst elever, som har syn-

punkter på skolan och den undervisning som bedrivs där. 
Det är rätt bra att veta vilket mål man har med sin undervisning när man går ut, annars är det lätt att man 
bara tar av andra alltså. Jag hade ett syfte… 

Det borde vara möjligt att använda olika typer av mål men de mål som används är som tidiga-

re nämnts de fastställda uppnående- och strävansmålen i ämnet. Fungerande mål skall bl a 

vara realistiska men på frågan om alla elever därför kan klara att bli godkända i 9:an så svarar 

lärarna genomgående att detta inte är möjligt 
Det kan man inte räkna med. Det är ju omöjligt. Vi har elever som inte hinner på grund av att de kommer 
från andra kulturer, språkliga hinder som har sinkat dem och sådana som bara är långsamma. De kommer 
att klara 9:ans mål men kanske när de är 17 eller 18 år. 

Nej det kommer inte alla i min grupp att klara, men det är ju mitt mål. 

Med optimala insatser och med rätt familjeförhållande hemifrån och med rätt miljö runtomkring och med 
bra kompisar så nästan alla. Det blir en 3-4 % som man inte kan få med men sen blir det kanske några till 
men det beror på omständigheter runt omkring. 

Då målen alltså inte är realistiska för alla kan man dra slutsatsen att detta inte heller är bra 

mål för alla. 

I viss utsträckning används delmål. I något fall hade eleven som mål att klara målen för 

årskurs 5. Detta gällde emellertid en elev som var integrerad i en normalklass trots att hon var 

berättigad till särskola och skall ju då följa en annan läroplan. 
Då får man ju hitta delmål tillsammans med eleven. Du kanske inte når det här målet nu men du kanske 
når ett delmål och kan försöka nå målet nästa år, nästa termin. 

5.2.6 Engagemang och delaktighet 

Ett sätt att öka elevernas engagemang kan vara att göra dem delaktiga i planeringen av under-

visningen. Det är endast en lärare som klart uttalar att planeringen görs ihop med eleverna. 

Möjligheten finns ju då att individualisera de olika momenten på ett för eleverna accepterat 

sätt. 
Jag presenterar kapitlet så att de får ett hum vad det handlar om under en lektion … så tittar man på hur 
ser den här perioden ut, om vi har 4 veckor då ser de ut så här förklarar man för eleverna och sedan sitter 
eleverna alltid i grupper och diskuterar hur de vill jobba och så gör jag och eleverna upp en planering … 
därför att jag tror på att om de får vara med och bestämma så presterar de bättre. Då kan man bestämma 
arbetsformer och också hur resultaten skall presenternas. Om man skall jobba på beting, om man skall 
jobba laborativt eller om jag skall försöka ta in någon film eller om man skall göra intervjuer eller om 
man skall undervisa någon annan årskurs. 
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De fördelar som läraren ser förutom att eleverna blir delaktiga och presterar bättre är att det 

blir variation, som är ett nyckelord för den här läraren, och att eleverna får in den muntliga 

matematiken på ett naturligt sätt. 

5.3 Genomförande 

Genomförandefasen motsvarar i skolan själva undervisningstillfället.  

5.3.1 Organisation 

Mycket av individualiseringen rör arbetsformer, dvs hur arbetspassen organiseras. Med orga-

nisation förstår jag hur lektionspassen genomförs med avseende på genomgångar i helklass, 

grupp- respektive individuellt arbete. Den stora spridningen har t ex gjort att genomgångar i 

helklass generellt tycks ha minskat och att det blir fler genomgångar i mindre grupper.  
Jag har genomgångar i regel en gång i veckan vid tavlan och så får de anteckna i en bok. Sedan kanske 
man förklarar en gång till och så har vi kanske repetition. Om det då fortfarande är någon som inte förstår 
då har jag en annan lösning, en annan metod. 

Det är svårt att ha genomgångar i helklass för en del lyssnar nästan inte alls på genomgångar för de tycker 
inte att de fattar. 

Om man har t ex genomgångar så måste den ligga på en nivå där så många som möjligt förstår och därför 
lägger man dem ofta på lite för låg nivå för att få med sig de svaga och tyvärr för de som är starka så får 
de sitta av lite tid. 

Vid grupparbete tycks gruppindelningen oftare vara inriktad på att skapa trygghet genom ho-

mogena grupper med relativt lika individer. En gruppindelning som bygger på en kultur där 

de starkare lyfter de svagare är mindre vanlig. Det finns också olika principer på de två sko-

lorna hur indelning i grupper går till. På den ena skolan är det alltid lärarna som utformar 

grupperna, medan det på den andra skolan verkar vara lite mer tillfälligheter som avgör. 

Gemensamt för samtliga är dock att man skiljer på elever som man inser inte kommer att 

kunna arbeta på ett bra sätt tillsammans. Även den medvetna gruppindelningen kan variera, 

beroende på sammanhang, från att vara relativt heterogena till att bli i stort sett homogena. 

Lärarna påpekar ofta vikten av att eleverna känner trygghet i gruppen. 
På den här skolan är det en bestämd regel att det är alltid läraren som bestämmer grupperna, det tycker jag 
är jättebra. Men sen så får man ju alltid önska och då försöker man men det beror på hur det ser ut. Ibland 
har man en grupp där någon som är starkare får förklara för någon som är svagare och ibland är det så att 
alla i en grupp är på samma nivå. Det har också gett bra resultat så jag har mycket variation. 

Det är viktigare med personkemi än med matematikkunskaper. Båda två skall sammanfalla om det skall 
vara en bra grupp, men det är inte lätt. 

När de har arbetat i grupp så får någon gå upp och visa hur de har räknat ut. OK är det någon som har ett 
annat förslag så får den personen gå upp och den tredje och den fjärde … 
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5.3.2 Arbetssätt 

En annan viktig del är arbetssättet dvs vilka metoder och förklaringsmodeller man använder 

sig av. Kunskap konstrueras enligt ett konstruktivistiskt perspektiv genom kommunikation 

och samspel. Därvid spelar språket och i detta sammanhang speciellt det matematiska språket 

en viktig roll. Detta måste anpassa till situationen. Löwing (2004) beskriver det som att lära-

ren måste behärska ett rikt didaktiskt språk för att kunna beskriva samma matematiska pro-

blem på olika sätt och på olika språkliga och intellektuella nivåer. 
Jag försöker att se till de olika nivåerna. När man pratar med en som är väldigt duktig så har man kanske 
ett mer utvecklat språk, man kan lyfta in fler olika komponenter. När man pratar med en som har svagare 
kunskaper försöker man förenkla språket och se till den eleven och vara väldigt tydlig och ta in få kom-
ponenter i språket, bara till det tal som gäller då. 

Lärarna talar genomgående om vikten av att eleverna förstår. Det kan behövas flera olika me-

toder och förklaringsmodeller. Därför är det intressant när en erfaren lärare menar att i vissa 

fall får förståelse komma i andra hand. 
Man får förklara på 5-6 sätt minst om de finns variation på uppgifter på ett avsnitt … i vissa sammanhang 
känner jag att det där med att förstå, det får komma i andra hand och komma lite senare … speciellt när 
det gäller algebra, ekvationer får man ibland säga till dem att gör så här, jag har en metod och när de sen 
har gjort10-15 uppgifter så fattar de, aha nu fattar jag hur det här fungerar inte bara mekaniskt utan hur 
det fungerar bakom. 

Hastighetsindividualisering är ett diskuterat område. På en skola uttalar man tydligt att samt-

liga elever skall jobba inom samma område.  
Mina elever ligger på samma ställe, ingen får skena. Jag vill ha kontroll på dem, vad de kan och är det så 
att någon blir klar tidigare än någon annan då finns det mycket andra uppgifter som man kan göra under  
tiden. 

Ett annat sätt att nå fler elever kan vara att använda sig av berättelser 
Jag är mycket en epiker. Jag berättar mycket. Min gamle morfar använder jag mycket. Och det mesta är 
sant och lite är skröna. Man skarvar lite. Troliga och mindre troliga. Som kunde ha hänt . Det är viktigt 
tror jag för då lyssnar de. När man pratar om sådant som händer på riktigt. Knyta an till det som är runt 
omkring oss. Men berättande lärare känns lite som ett utdöende släkte. 

Slutligen kan nämnas att matematiken av flertalet intervjuade lärare uppfattas som ett indivi-

duellt ämne i högre grad än de flesta andra ämnen. Även om det förekommer matteprat så 

skall resultatet till sist presenteras individuellt. Mattepratet utgör också en förhållande liten 

del av undervisningen, kanske 10-15 %. 

5.3.3 Läromedel 

Samtliga intervjuade lärare använder idag lärobok i sin undervisning. Läroböckernas roll och 

betydelse varierar mellan de olika lärarna. Några av lärarna hänvisar till läroböckerna och 

deras sätt att dela upp innehållet ur svårighetssynpunkt för att möta elever på olika nivåer. I 

några fall tycks läroboken vara det styrmedel som används till stor del 
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Vi använder material som bygger på ungefär tre steg. Det finns basuppgifter, mellanuppgifter och svårare 
uppgifter och dessutom har vi ett steg där man kan ordna med uppgifter som ligger lite lägre än basupp-
gifterna. Man skulle nästan kunna säga att man har 4 steg och där försöker man ju då plocka in eleverna i 
de här stegen. 

… en individuell nivågruppering och då börjar de som har det svårt på lite enklare nivå och sedan, och det 
ser de själva, efter ett litet tag, man börjar på den här nivån och när det känns bra då kan jag hoppa till 
nästa nivå. 

En annan lärare markerar endast läroboken som ett stöd för denne som relativt ny lärare. Han 

uppvisar även ett reflekterande förhållningssätt och påpekar att man måste tänka på att läro-

medlet är skrivet av en person och endast speglar dennes syn på kunskap och lärande, varför 

det inte nödvändigtvis behöver vara rätt. Han har även bestämt att när han startar med en ny 

klass inte skall använda lärobok. 

En lärare använder två olika läroböcker i 8an och 9an, en svårare och en lättare, vilket för 

tankarna till tidigare allmän och särskild kurs. I det fallet har läraren två olika genomgångar. 

Tidigare har han även provat med att ha alla klasserna parallellagda och då kunnat dela i olika 

grupper. 

5.3.4 Elever i behov av särskilt stöd 

Eleverna som har behov av särskilt stöd får en stor del av lärarens tid. Man arbetar gärna med 

mindre grupper och konkret material. Mycket av arbetet i den här gruppen går ut på att kopie-

ra. 
Har man gjort en sak tillräckligt många gånger kan man kopiera. Det är mycket att komma ihåg saker. 
Sedan så gör man likadant. Man känner igen ett mönster och så gör man det. Tyvärr är det så bland dem 
som är svaga. Tyvärr måste du nå ett steg till för att kunna se möjligheterna. Att kunna tänka ett steg till. 
Det är ju där många inte kommer över den tröskeln. Det är en mognadsprocess. 

Det blir ganska rationellt räknande istället för att ha utvecklat tankeverksamheten hur man bör angripa ta-
len. 

Särskilt svårt tycks det vara när problemet delvis beror på att eleverna struntar i det. Detta kan 

vara en moment 22 situation i så motto att anledningen till att de struntar i det kan vara att de 

inte förstår 
För de som på något sätt verkar ointresserade i skolans värld. Nästan alltid är det att det är för abstrakt 
nivå för dem. 

Det gäller att repetera och repetera för att som en lärare uttrycker det, inte tappa ”frekvensen 

för inlärning”, för har du en gång tappat den är det mycket svårt att komma igång igen. 
Det gäller återkomma och återkomma till de här grejerna som de kan hyfsat, förstärka dem och så lägga 
på lite varje gång med nya grejer. 

Båda skolorna har någon form av klinik eller specialgrupp, dit de elever går som har svårast. 

Här är meningen att de skall lära sig i en mindre grupp under ledning av specialpedagog eller 

speciallärare. Ofta är det emellertid så många elever som är hänvisade dit att lärarna övervä-

43 



ger om det ändå inte är bättre att försöka ha dem i den egna klassen. Detta är dessutom en 

lösning som kan diskuteras utifrån önskemålet om en inkluderande undervisning och att nivå-

gruppering av eleverna är en tveksam metod ur inlärningssynpunkt. 

En annan typ av individualiserad undervisning är den extraundervisning som förekom-

mer utanför schemalagd tid. Det kan vara efter skolans slut 
Vid några tillfällen har jag erbjudit att vi skall sitta kvar efter skolan och ha ett möte med barnen och mig 
och så kan jag ha en genomgång vid något tillfälle har jag haft det eller att de sitter kvar två och två och 
jobbar att de jobbar med en kompis. 

men även extraundervisning utanför terminen i form av sommarskola 
Vi hade 6 som inte klarat godkänt varav 4 gick sommarskola för mig en vecka och 3 till klarade då tack 
vare att de fick 20-30 timmar extra matte. 

Anledningen till detta kan vara, som lärarna säger, såväl att de har svårare än normalt men 

också att de inte har möjlighet att få hjälp hemma. 

5.3.5 Elever i behov av särskild utmaning 

Det finns en grupp av elever som höjer sig över mängden och för att hålla kvar deras entusi-

asm och för att de inte skall tröttna, är de i behov av särskilda utmaningar. Överlag verkar 

lärarna tycka att dessa elever blivit färre, 2-3 i varje klass, men att de som lärare trots det inte 

hinner med dem i erforderlig omfattning. 
Tyvärr så hinner jag inte ge tid åt dem som är starka. De försöker man ofta para ihop två och två eller tre 
och tre och så får de jobba med lite andra uppgifter där de kan sitta och diskutera fram saker. 

En av lärarna har försökt lösa situationen, på ett något annorlunda sätt, genom att ta hjälp av 

föräldrarna när det gäller dessa elever. 
… två elever som är ett år före de andra. Då har jag haft särskild undervisning för dem och så har jag haft 
föräldrarna på möte. I det här fallet när de skall ligga ett år före då krävs det mycket av föräldrarna att hål-
la kolla på dem… jag kollar av dem en gång i veckan … 

5.3.6 Vardagsmatematik 

Att knyta undervisningen till elevernas vardag är ett sätt att öka elevernas förståelse, Detta 

kan göras systematiskt genom att utgå från vardagsproblem eller vardagssituationer i under-

visningsplaneringen eller mera slumpmässigt genom att ta till vardagsproblem som ett sätt att 

öka elevernas förståelse när de har stött på svårigheter 
De är mycket intresserade av mode och kläder och när man då jobbar med procent så får man klippa ut ar-
tiklar ur tidningen, att nu är det rea där. 

Nu är de nya böckerna anpassade rätt bra ….men det gäller till att ha knep i matte och då brukar jag ta till 
vardagssaker. 

… är det mycket basmatte och då försöker man ofta koppla till pengar och att gå och handla. Köpa 2 Cd 
och du har en femhundring …procent och bråk, allt kopplas till vardagen. 
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5.3.7 Ämnessamverkan 

Samverkan med andra ämnen förekommer sparsamt. Viss samverkan förekommer på temada-

gar. Den vanligaste samverkan och den som är lättast att genomföra, är den mellan matematik 

och NO, särskilt när det är samma lärare i dessa ämnen 
I NO så kommer det också in mycket matte. Där har vi fysiken då vi jobbar mycket med att väga och 
mäta och då kan man koppla tillbaka till någon mattelektion som man gjort tidigare. 

En anledning som nämns till den svaga ämnessamverkan är resurser, även om flera svarar att 

lärarna överlag är positivt inställda. 
Menar du ämnesövergripande Vi arbetar inte speciellt ämnesövergripande här. Vi försöker men det går 
rätt så trögt. Jag upplever att folk är väldigt positiva inställda… men att man inte orkar, har den tid som 
krävs. 

Det kan vara intressant att notera de elevreaktioner som kan förekomma 
…kan de ju säga att det är väl inte matte heller eller så säger de att det där har vi inte gått igenom. 

Matematiken betraktas av flera lärare som lite speciell, på så sätt att den passar sämre som 

samarbetsämne, än de flesta andra ämnen, både vad gäller ämnessamverkan och organisato-

riskt t ex grupparbete 
… matte ligger nog lite utanför … inte att vi gör det aktivt utan det är mer att gör jag mitt jobb så skall det 
funka i SO och slöjden och bilden och allting. 

En utifrån min erfarenhet lite annorlunda samverkan som nämns är den mellan matematik och 

musik 
… sysslar vi ju ganska mycket med bråkräkning och det är ju perfekt när de skall lära sig noter. Så de kan 
sitta och komponera på mattetimmen. Helnoter till sextondelar, och lägga ihop och så skall det stämma på 
slutet. Det får inte bli en fjärdedelsnot för mycket. Det tycker de är rätt så kul och så försöker de att spela 
det sen. 

5.3.8 Problemlösning 

När vi talar problemlösning så tänker lärarna ganska omgående i ekvationer. Detta kan säkert 

vara en förklaring till att problemlösning av lärarna anses vara ett svårt område för eleverna. 

Om man t ex har ett prov som består av en enda stor uppgift att lösa så är det många som inte 

vågar försöka. Problemlösning verkar också vara ett område där man tydligt ser skillnaden 

mellan svaga och duktiga elever. 
För att klara problemlösning måste man nå en viss nivå. De duktiga eleverna, där kan man alltid syssla 
med problemlösning, men det är svårt att hitta tillräckligt lätta problem för dem som är riktigtsvaga. Det 
är ju ofta där det faller. Det är ju så att man kan ju egentligen klara G på grundskolan utan att förstå, ge-
nom att bara lära sig att göra alltså, kopiera. Men problemlösning, när man skall kombinera saker, då 
krävs ju en viss tanke. Alla utvecklar inte den tanken. 

Detta kan kanske delvis hänföras till att eleverna tidigt får lära sig att alla uppgifter bara har 

ett korrekt svar 
Vad jag ser från tidigare skolor så skriver man i sin bok att 5+3 blir 8 och det kan aldrig bli någonting an-
nat. 

45 



Problemlösning nämns ofta i litteraturen som ett sätt att ge en uppgift som kan lösas på olika 

sätt och som inte enbart har ett enda svar. Detta skulle då vara ett sätt att möta elever på olika 

nivåer. Det visar sig dock enligt lärarna att detta lämpar sig sämre för de svagare eleverna 
De blir frustrerade om man skall börja och hitta saker. Ju mer kunskap du saknar, desto viktigare är det att 
hitta ett svar. 

Man försöker att ge dem en form, ett sätt att lösa, så att de kan förstå hur de löser uppgiften, att inte ge 
dem för många, för då blandar de ihop dem. De är mer beroende av att lösa konsekvent på ett sätt och det 
betyder ju också att de blir mer begränsande när talen blir svårare. 

Lärarna nämner också andra svårigheter i samband med problemlösning som elever med läs-

svårigheter där det både är svårt att läsa texten och ännu svårare att läsa ut den matematiska 

uppgiften. 

5.3.9 Miniräknare 

Enligt kursplanerna skall eleven även lära sig räknehjälpmedel. Tanken är ju bland annat att 

man skall kunna använda mer tid till att tänka matematik och mindre tid till rent aritmetiska 

operationer. Användning av miniräknare tycks emellertid vara begränsad. På vissa prov är det 

inte tillåtet 
Den används lite. Jag skulle vilja använda den mer men jag vet inte när jag skall använda den. 

Jag försöker ju att använda räknaren så lite som möjligt, att istället träna på att använda huvudet i de enk-
lare sätten att räkna. Att hitta de enkla vägarna utan miniräknare. 

En lärare arbetar medvetet med att eleverna själva bör fundera över när man bör använda mi-

niräknare. 
Då försöker jag istället skola dem genom att säga, att känner du att du behöver miniräknare så skall du ha 
miniräknare, men jag försöker nog att få dem att värdera själva. Jag tar fram miniräknaren så att den finns 
och så hämtar de när de behöver, de väljer själva, men de har ett ansvar att kunna räkna utan miniräknare 
också. 

Lärarnas uppfattning är i allmänhet att eleverna kan använda miniräknare, vilket man kanske 

kan fundera över om man inte tränar. För att använda miniräknare krävs dessutom att man har 

en grundläggande förståelse 
När du kan basmatte kan du använda den hur mycket som helst. Men kan du inte basic då kan du inte an-
vända miniräknare heller för då vet du inte vad du gör. Miniräknaren gör ju bara vad du slår in. Du måste 
veta vad du skall slå in. 

5.3.10 Lärstilar 

Vad gäller begrepp som lärstilar och inlärningsstrategier verkar inte detta vara något som man 

har funderat över ur ett skolstrategiskt perspektiv. Vad man konstaterar är att olika elever 

ibland kräver olika miljö för att arbeta, lära sig på ett effektivt sätt. 

Att lyssna på musik i mp3-spelare verkar vara allmänt vedertaget när man arbetar indivi-

duellt. Ofta upplever man härigenom en lugnare miljö än utan. 
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Ja en del har mp3 och det får de och en del tuggar tuggummi det får de ha också på mina lektioner. 

Speciellt elever som var väldigt oroliga, som lätt var uppe och gick och pratade med kompisar, blev lätt 
störda, de skärpte sig betydligt. 

Lärarna verkar relativt medvetna om att det skulle behövas fler alternativa miljöer på skolan, 

en del elever behöver arbeta i grupp i en lugn miljö. För detta krävs grupprum vilket antingen 

inte finns alls eller i begränsad omfattning 
Jag skulle gärna vilja ha haft så man hade haft mindre grupprum på den här skolan så att folk skulle kun-
na sätta sig några stycken i lugn och ro och jobba, men vi har inte det här utan vi jobbar i helsalen. 

I en del fall kan elever även få göra sina prov hemma. Det finns många fler faktorer som skul-

le kunna behöva beaktas för att skapa en optimal miljö för lärandet 
Det finns de som skulle behöva andra sätt, vilja ha en dator att sitta vid eller något annat sätt men det har 
vi inte möjlighet till. Några skulle kanske ha matte på morgonen och så har vi det på eftermiddagen … det 
bygger ju på ett inrutat system som ser lika ut vecka för vecka och det passar ju inte alla. 

5.3.11 Familjen 

Föräldrarnas och familjernas stora betydelse för elevernas kunskapsinhämtande, framgår 

mycket klart av enkäten. Trots detta tycks föräldrarna utnyttjas dåligt och det får inget större 

genomslag i undervisningens planering och genomförande. Det är normalt endast vid utveck-

lingssamtal och i samband med åtgärdsprogram för dem som inte når målen som föräldrarna 

involveras.  
Ja på utvecklingssamtalen så träffar vi ju föräldrarna och då pratar vi ju om hur man kan hjälpa. 

En tanke som fanns på den ena skolan var i ett samarbetsprojekt inom det aktuella skolområ-

det kring betygskriterierna. Lärarna tog fram totalt ett 25-tal sidor med kriterier och exempel 
… för varje del hade vi gjorda exempel, och det var meningen att föräldrar som kanske inte är matemati-
ker skulle kunna hjälpa sina barn genom att se exempel. Nu fick vi banta ner dem till 5 sidor av 25 och så 
sa de att det övriga kan ni ha som eget arbetsmaterial. Men vi tycker ju att den stora delen skulle vara den 
del som föräldrarna skulle få eller som skulle ligga på en hemsida för att det var ju ett syfte med att vi 
gjorde det så tydligt. 

Det traditionella sättet att kontakta föräldrar är som nämnts ovan när det har uppstått problem. 

Något systematiskt sätt att utnyttja föräldrarna i sina barns lärande i normala fall förekommer 

inte. Ett undantag är den tidigare nämnde lärare som, delvis styrt av ett resursbehov, använder 

föräldrarna som en resurs när det gäller elever som är i behov av särskild utmaning. 

5.4 Uppföljning 

Att följa upp undervisningen innebär att mäta i vilken utsträckning man nått de uppställda 

målen. Ett sätt att mäta är betyg och uppnådda resultat på nationella prov vilka kan relateras 

till skolans uppnåendemål. Detta är ett kvantitativt mått som inte ger några förklaringar till 

resultaten. Ett annat systematiskt sätt att följa upp undervisningen är att använda sig av enkä-

ter till dem det i första hand berör, nämligen eleverna. Detta varierar mellan lärarna, och kan-
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ske, enligt mina intervjuer, framför allt mellan skolorna. På den ena skolan har man utvärde-

ringar efter varje delkurs. De lärare som regelbundet följer upp sin undervisning upplever det 

som viktigt för att veta hur de skall undervisa och det enda man med säkerhet kan ändra på 

om det är något som inte fungerar, det är sig själv. 
Jag tycker det är viktigt, jätteviktigt, för om jag bestämmer för mig vad jag skall göra och de inte de är 
med på det då är det ju kört i alla fall. Jag har tre frågor, vad har varit bra, vad kan bli bättre och hur kan 
jag som lärare få dig att förstå bättre. Och så lär sig eleverna att analysera vad de faktiskt har lärt sig. 

På den andra skolan får man mera slumpmässigt fram synpunkter i samband med utvecklings-

samtalen. Man tycks inte heller ha diskuterat huruvida man skall ha uppföljningar eller inte. 
Nej inte direkt. det man får är väl via utvecklingssamtalet där man diskuterar hur det fungerar, där kan 
man ju få att det där var bra, det där kändes bra, när vi gjorde på det sättet var det mycket bättre. 

Ett annat, om än inte lika systematiskt sätt att följa upp undervisningen är när läraren upplever 

att han själv har lyckats. Därför kan det vara värt att notera hur lärarna ser på egen framgång 

när det gäller elevernas kunskapande. Detta kan uttryckas på flera olika sätt 
När jag ser en elev, som går in på lektionen med rynkad panna, och som inte kan direkt, men när jag har 
förklarat och han sedan har räknat några uppgifter och lyckats med dem, säger ”aha nu fattar jag”. 

Man har lyckats när kunskapen kommer fram spontant. Det är inte så jätteofta det händer men att då kän-
ner man att de har förstått det. Det kommer spontant bara och kan vara i matkön eller när man har pratat 
om geometri. Jag hade haft geometri med min klass förra året och så tog jag med cylinderformade kuddar 
från IKEA som jag köpt för länge sedan och när jag kommer in med de där så säger alla, oh en cylinder. 
Det kändes jättebra när man kan sätta det till verkligheten. 

…när lampan tänds. När de kommer efter en lektion och säger att nu har jag fattat det här. För jag kan 
inte egentligen lära dem någonting. Det är de som lär sig. Jag kan hjälpa dem att de skall lära sig, för kun-
skap är inget man kan slå in med hammare och spik. 

… det är väl att eleverna kommer och säger att nu går det bättre, nu ser jag att det går framåt. 

5.5 Utvärdering 

Utifrån de data som framkommer vid uppföljningen skall en utvärdering göras. Utvärderingen 

bör peka på vilka förändringar eller förbättringar som kan genomföras inför kommande un-

dervisning (Skolverket 2002). En viktig del av uppföljning och utvärdering är utveckling av 

ämnesundervisningen utifrån vunna erfarenheter. Då kunskap utvecklas i samspel och kom-

munikation med andra spelar samarbetet mellan ämneslärarna en viktig roll. Samtliga inter-

vjuade lärare är organiserade i arbetslag. Detta har den fördelen att eleven är i fokus. En möj-

lig nackdel är att ämnessamordningen kommer mer i skymundan i jämförelse med när lärarna 

var organiserade i ämneslag. På båda skolorna har man ämneskonferenser när gemensamma 

ämnesfrågor behandlas. Av svaren tolkar jag det som att det inte alltid är så strukturerat och 

systematiskt som ett förbättringsarbete förutsätts vara för vara framgångsrikt. Uttryck som 

”kan man”, ”finns möjlighet” kan tolkas som att det inte alltid görs. Ämnesdiskussionerna blir 

i huvudsak situationsbetingade och inte systematiska. 
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Det blir inte lika mycket ämnesprat. Vi får ju faktiskt söka upp varandra. Jag har kollegor som kommer 
och frågar när de behöver hjälp. Vi har ämneskonferenser ibland, inte jätteofta, och då kan vi ta saker 
också, men oftast så löser vi det under veckan … jag tror inte att vi pratar så mycket om de stora visio-
nerna. 

Vi träffas ju ibland och utbyter lite erfarenheter och olika små praktiska grejer vi gör, ofta är det praktiska 
grejer vi försöker hitta, som vi lånar av varandra. 

Ett annat sätt att utveckla kompetens skulle kunna vara samarbete med andra skolor, vilket 

verkar vara sällsynt. Det tidigare nämnda projektet kring betygskriterier inom skolområdet 

ansågs av de inblandade som mycket värdefullt. En form av utvärdering är den som kan göras 

ihop med andra skolor. Eleverna i år 7-9 kommer ju från en tidigare skolgång och det finns 

naturligtvis ett värde att känna till denna undervisning och vad eleverna bär med sig därifrån 

när man skall planer sin egen undervisning. Betydelsen av att veta hur eleverna haft det tidi-

gare framgår tydligt av följande citat 
… det kändes nästan guld värt bara att vi fick en naturlig kontakt med andra skolor. Bara det att prata med 
lärarna F-3 och 4-6 om hur de gör sin undervisning var ju väldigt givande. 

Ur utvärderingssynpunkt är det viktigt att tänka på vilka förbättringsmöjligheter, som vore 

önskvärda, och som är möjliga att genomföra på kort respektive lång sikt. På min avslutande 

fråga vad lärarna skulle önska sig om de fick önska fritt så är det framför allt ökade resurser i 

form av mindre elevgrupper 
Högst 15 elever i en klass. Svagpresterande med högst 10 och högst 15 för de andra under 20 i alla fall. 

Det som saknas är tid. 

Då får jag önska mig att jag hade färre elever i gruppen. Det skulle lösa många problem. Det skulle bli 
mera arbetsro, det skulle bli mera tid att ägna sig åt varje elev. Och det skulle förmodligen då leda till att 
eleverna kunde fokusera mera, dels för att de fick mer tid med vuxen dels att det fanns mindre med 
störande och stressmoment runt omkring dem. Mindre saker att hålla koll på. Det är mycket viktigt att 
hålla koll på varandra. 

Mer resurser i form av lärare och personal. Man skulle kanske konsekvent vara två lärare och kanske ha 
längre pass och möjligheten att dela gruppen vid fler tillfällen. 

5.6 Sammanfattning 

Genom att sammanställa och kommentera svaren från mina intervjuer med fyra lärare har jag 

försökt att ge en mer detaljerad bild, än vad enkäten kunde ge, av deras sätt att arbeta för att 

anpassa undervisningen och på så sätt möta den stora variationen i elevgruppen. Som tidigare 

nämnts har jag valt att ta med relativt många citat då jag tycker att citaten i många fall ger en 

tydlig bild, utan att det behöver kommenteras ytterligare.  

Därmed anser jag att jag ur ett matematikdidaktiskt perspektiv har belyst hur de matema-

tiklärare jag undersökt i grundskolans senare år planerar, genomför, följer upp och utvärderar 

sin undervisning, i avsikt möta den stora variation av elever som finns i varje elevgrupp, dvs 
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hur lärare arbetar för att variera sin undervisning i syfte att individualisera för eleverna. I 

nästa kapitel kommer jag att ta upp de övergripande slutsatserna och diskutera kring dessa. 
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6 Sammanfattning och diskussion 
I detta avslutande kapitel har jag sammanfattat delar av min undersökning och diskuterat kring 

några resultat utifrån de kunskapsområden och den arbetsmodell jag tidigare presenterat. Jag 

har även markerat en del områden kring vilka jag anser att vidare forskning vore möjlig. 

6.1 Allmänt  

Först några allmänna synpunkter på undersökningen och dess genomförande. Min ursprungli-

ga tanke med uppsatsen var att jag, genom att skicka en enkät till många lärare, skulle hitta ett 

antal som svarsmässigt stack ut, på ett utifrån mina tankegångar om undervisning positivt sätt, 

och som även var intresserade av att ställa upp för en intervju. Tanken var att därigenom kun-

na identifiera framgångsfaktorer när det gäller individualiserad undervisning eller för att an-

vända John Steinbergs (2004) ord, hitta Världens bästa fröken. Som framgått tidigare ser teori 

och verklighet inte lika ut och urvalet för intervjun kom att utgöras av de lärare som var be-

redda att ställa upp för en intervju. Den ursprungliga idén hade ändå varit svår att realisera då 

jag i enkäten inte fann några lärare som stack ut på ett avgörande sätt. Jag har därför i uppsat-

sen studerat hur några olika lärare säger att de arbetar och utifrån detta har jag funderat över 

hur god undervisning skulle kunna se ut och hur undervisningen skulle kunna förbättras. 

Då det varit svårt att få lärare att ställa upp för en intervju kan det ur undersökningssyn-

punkt vara intressant att notera vilken typ av lärare som ställt upp på intervju. Samtliga inter-

vjuade uttrycker, att det själva antingen varit i samma situation som jag, eller att de själva fått 

mycket från andra, varför de tycker att det är viktigt att ställa upp. 
…det är trygga kanske. 

…är det ju så att jag har ju fått av andra och jag anser ju att kan jag hjälpa någon som dig då, det måste 
vara en rundgång, jag menar jag har fått av andra och då hjälper jag dig och så kommer du att hjälpa ef-
terkommande helt enkelt det måste vara så för att vi är ju till för eleverna. 

Jag går ju tillbaka till mig själv. Jag satt ju i den här sitsen som du sitter i för bara några år sedan och jag 
vet ju hur det var och det är klart att man ställer upp Det sa vi ju också när vi gick ut, då sa vi direkt Jag 
kommer att bli handledare, självklart att man kommer att bli handledare. 

Kan man hjälpa någon. Det är alltid nyttigt att ventilera vad man håller på med. Det är inte alltid man gör 
det. 

Min egen uppfattning som också verkar stämma överens med informanternas egna är att detta 

är lärare som är trygga i sin lärarroll. 

Inför uppsatsen planerade jag också att i mån av tid, i förväg göra studiebesök i de inter-

vjuade lärarnas klasser, dock utan att genomföra systematiska observationer. Johansson & 

Svedner (2004) pekar på, att i ett första steg vara med och observera på någon lektion, är ett 
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bra sätt för att få underlag till intervjun och att läraren får möjlighet att associera till sitt eget 

förhållningssätt. Detta blev dock av tidsskäl inte möjligt att genomföra. 

Vad gäller det praktiska genomförandet innebär ett upplägg med såväl enkät som inter-

vjuer en stor arbetsbelastning för en ensam student. Att kontakta skolor, skicka ut och samla 

in material, samt planera och genomföra intervjuer, om än bara fyra stycken, innebär en stor 

mängd telefonsamtal, många e-postmeddelande och mycket nedlagd tid, då lärare är mycket 

svåra att få tag i. 

Jag tycker att mina följdfrågor under intervjun skulle kunna formulerats mer distinkt i 

vissa fall, vilket kan ses som ett utslag på bristande intervjuerfarenhet, men samtidigt har de 

fungerat bra för att hålla intervjuerna igång och det har inte varit några problem att få lärarna 

att berätta. Min uppfattning är den att lärarna har svarat helt ärligt även när svaren inte varit 

till deras fördel. 

Jag nämnde inledningsvis att det finns två aspekter på uppsatsskrivning, en process- och 

en produktinriktad. Den föreliggande uppsatsen beskriver i första hand den processinriktade 

aspekten. Vad gäller den andra aspekten så skall uppsatsen ge fördjupad kunskap som går att 

använda i den framtida verksamheten som lärare. Den spontana upplevelsen efter genomförda 

intervjuer är att de sju timmarna har varit mycket väl använd tid och att samtalen har givit 

mycket att fundera och reflektera över när det gäller att planera och genomföra undervisning, 

speciellt när det gäller hur man skall nå alla elever. Det föreliggande arbetet har givit mig ett 

bra tillskott till mina tidigare kunskaper. Jag har både fått ett antal nya infallsvinklar på ma-

tematiklärarens arbete och fått ett antal uppfattningar bekräftade. Jag tycker mig inte ha hittat 

världens bästa fröken i alla avseenden, men däremot har jag fått möjlighet att lyfta och venti-

lera ett antal frågor kring vilka jag kan föra fortsatta diskussioner.  

Intervjuerna visar vidare på att undervisningen även bland ett litet antal lärare kan variera 

ganska kraftigt. Jag anser därför att det är viktigt att som lärare reflektera över sin undervis-

ning, att fundera över vilket syfte och vilka mål jag som lärare har. Utifrån detta kan jag sedan 

besvara de didaktiska frågorna och bestämma såväl innehåll som organisation för min under-

visning. Den följande diskussionen har jag disponerat utifrån de fyra faserna planering, ge-

nomförande, uppföljning och utvärdering. 

6.2 Planering 

Planering av undervisningen måste, för att denna skall kunna anpassas till de enskilda elever-

na, utgå ifrån att läraren känner eleverna ordentligt. En diskussion kring elevers olikheter, 

sätten att bedöma eleverna och de individuella utvecklingsplanerna borde kunna resultera i 
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mer realistiska mål, än enbart kursplanens uppnåendemål, och anpassade undervisningsformer 

för respektive elev. 

Den samlade bilden av elevers olikheter är att det är en mycket stor skillnad mellan dem 

som aldrig kommer förbi basstadiet och enbart lär sig att kopiera och dem som förstått mate-

matikens språk. Lärarna beskriver det mer som att det finns en gräns mellan de här två grup-

perna, än att eleverna befinner sig längs en flytande skala. Är detta orsaken till att nivågrup-

pering används relativt ofta, och är det kanske till och med en korrekt och fungerande metod? 

I jämförelse med den betydelse som Löwing & Kilborn (2002) lägger vid diagnostice-

ringen, som ett viktigt och nödvändigt redskap i planering utifrån individuella behov, tycks 

diagnosticering förekomma relativt sparsamt och inte alltid systematiskt. Detta stämmer för 

övrigt väl överens med Löwings (2006) uppfattning att diagnoser sällan används på ett kon-

struktivt sätt för att utifrån elevens förkunskaper välja arbetsformer och arbetssätt. Genom rätt 

val av strategi och konkretiseringsmodell skulle undervisningen sedan kunna anpassas till 

elevens nivå. 

Den fråga man kan ställa sig i detta sammanhang är om lärarna har rätt kunskaper när 

det gäller om hur man utför diagnoser på ett bra och effektivt sätt? Flera lärare nämner under 

intervjun att de har någon eller några med specifikt uttalade problem. Det finns en skepsis hos 

t ex Engström (2003) kring diagnoser som ett sätt att inte behöva ta ansvar. Då lärarna ut-

trycker en osäkerhet, ”jag förstår mig överhuvudtaget inte på honom”, anser jag att oavsett om 

dessa elever har någon diagnos eller inte så torde en funktionsbeskrivning av elevens starka 

och svaga sidor underlätta för läraren att anpassa undervisningen på rätt sätt. 

Man kan även konstatera att tilltron till individuella utvecklingsplaner är låg. IUP är en 

stor satsning som kräver mycket resurser och om utbytet är så lågt som enkätsvaren antyder så 

finns det stor anledning att fundera över varför så är fallet. Det kan finnas många olika orsa-

ker, allt ifrån dåligt utformade planer till en ovana vid något nytt. Det är intressant att notera 

den stora skillnaden i svaren från friskolan och om detta kan vara ledningsbaserat. 

På planeringsstadiet noterar jag bl a att målformuleringen är ensidigt inriktad på kurspla-

nens uppnåendemål och att en bredare och mer allsidig målformulering kanske skulle ge nya 

infallsvinklar på hur undervisningen skulle kunna utformas. 

6.3 Genomförande 

Litteraturen visar på många möjligheter att variera undervisningen. Detta sker enligt mina 

undersökningar i många fall i liten omfattning. Anledningen till detta kan dels relateras till att 

lärarna inte upplever att de har den nödvändiga tiden eller att det brister vad gäller andra typer 

av resurser i form av personal eller infrastruktur, t ex lokaler i form av grupprum, tillgång på 
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datorer, eller annan miljö än de normala klassrummen. Till viss del beror det säkert även på 

bristande kunskap om den forskning som finns kring olika undervisningsformer. 

När det gäller lärarens sätt att genomföra undervisningen blir det intressant att ställa detta 

mot Carlgren & Martons (2004) diskussion kring intentioner och betingelser. Hur man t ex 

arbetar organisatoriskt i helklass, grupper eller individuellt och hur man kan ta hänsyn till 

elevers olika lärstilar och inlärningsstrategier, är enligt lärarnas svar mycket tydligt en fråga 

om resurser. Carlgren & Marton talar om lärarens intentioner respektive de betingelser som 

råder, omger honom och att det goda lärararbetet kännetecknas av att dessa två sidor kan för-

enas. Intentionerna vad gäller lärande är säkert hög hos alla lärare medan inställningen till 

betingelserna kan variera högst väsentligt. Detta är något jag upplevt såväl under mina vfu-

perioder som i mina uppsatskontakter med olika skolor. Alla upplever brist på tid, men att 

man ändå hanterar situationen på olika sätt, framgår inte minst i min kontakt med skolorna 

inför denna undersökning. Medan någon reagerar med att vi har så mycket just nu, någon an-

tyder att enkät är väl Ok men någon intervju har vi inte tid med, så säger andra spontant att 

Ok skicka över materialet så fixar vi det. Dessa svar får man i många fall direkt av den första 

kontaktpersonen. Då denne svarar utan att ha talat med sina kollegor kan detta tolkas så att det 

även är en kultur på skolan hur man hanterar t ex tillgång eller brist på tid. Hur man hanterar 

frågan om tid kan säkert ge utslag i undervisningen och vid kontakten med eleverna. Det finns 

en mängd faktorer som en lärare bör väga in och ta hänsyn till i sitt undervisningsarbete. Att 

beakta allt kan förefalla vara en utopi. Särskilt i beaktande av de resurser som finns. Att ta 

hänsyn till skolans betingelser är emellertid en reell nödvändighet. Samtidigt påpekar Carl-

gren & Marton att det ofta finns ett val, att låta sig styras eller att försöka påverka och styra. 

För att kunna arbeta efter det senare alternativet krävs ett systematiskt och strukturerat an-

grepps- och arbetssätt.  

Ett viktigt område och som alltid haft en central plats i matematiken är problemlösning. 

Som Löwing & Kilborn (2002) skriver så är problemlösning ett problematiskt begrepp då det 

finns många olika uppfattningar om vad det innefattar. Jag uppfattar att mina intervjuade lära-

re har en snäv definition, man nämner ofta ekvationer, vilket gör att problemlösning anses 

svårt. Tanken med en kursplan för samtliga elever är att alla befinner sig längs en kontinuerlig 

linje kunskapsmässigt. Av intervjuerna framkommer emellertid ganska tydligt att lärarna, som 

tidigare nämnts, upplever att eleverna tillhör en av två grupper. Detta upplevs extra tydligt 

just när det gäller t ex problemlösning, där det tycks gå en gräns mellan de som tillägnat sig 

grundläggande kunskaper och kan arbeta med problemlösning på ett övergripande plan, och 

de som arbetar mekaniskt på ett reproducerande sätt och där även problemlösningen måste 

ske enligt givna mallar. 

54 



Det finns många tankar om hur undervisningen skall utformas, t ex problemlösning med öpp-

na frågor, där elever med olika förutsättningar skall kunna diskutera och lösa uppgifter på 

olika nivå. Denna tanke, som jag uppfattar, till stor del är tänkt att stötta de svaga eleverna, 

motsägs av lärarnas uppfattning att de svagare vill ha entydiga uppgifter, en metod som löser 

uppgiften på ett sätt och som hittar det rätta svaret. Det stämmer emellertid väl överens med 

vad Hédren (1995) säger om svagpresterande elever när det gäller algoritmräkning, ett annat 

viktigt område, nämligen att dessa är mer beroende av traditionella algoritmer som en trygg 

och säker metod. Om denna skillnad mellan teori och ”verklighet” beror på att eleverna är 

ovana vid alternativa arbetssätt eller om det är ett tecken på att lärarna inte fullt ut förmår ut-

nyttja de möjligheter som finns låter jag vara osagt. Jag tror t ex att en utökad diskussion kring 

hur man skulle kunna arbeta med problemlösning skull kunna ge upphov till många nya idéer. 

Det finns naturligtvis fler områden som man kan fundera över. Ett är varför miniräknare 

används i förhållandevis liten omfattning och inte i den omfattning som man av forsknings-

rapporterna borde kunna. Den tycks dessutom enbart användas som räknetekniskt hjälpmedel 

och den metodiska aspekten som tidigare belysts har inte överhuvudtaget berörts i mina inter-

vjuer. Datorer används också i mycket liten utsträckning men detta är också en resursfråga. 

Svaren i intervjuerna uppvisar delvis en gemensam uppfattning bland flera lärare medan i 

andra frågor så är bilden mera splittrad. Det skulle vara intressant följa upp med intervjuer 

med elever i de olika klasserna för att ställa deras uppfattningar mot lärarens. Min uppfattning 

är att det skulle behövas mer klassrumsforskning där man verkligen studerade, utvärderade 

och följde upp hur enskilda elever upplever olika utformning av inlärningssituationer. 

En fråga som berörts i intervjuerna är ordningsfrågan, dvs hur man hanterar att eleverna 

inte kommer i tid, inte har med sig rätt utrustning, har ytterkläder på sig inomhus eller i andra 

avseenden inte följer de ordningsregler som gäller. Det finns en mycket stor samstämmighet, i 

såväl enkäter som intervjuer, att detta har en mycket stor betydelse. Det har dessutom nyligen 

publicerats en avhandling som talar om att så mycket som 25 % av tiden får läggas på denna 

typ av frågor. Detta motsvarar två läsår i grundskolan! Det finns dessutom mycket i svaren 

som tyder på att det i första hand är de svagare eleverna som drabbas mest vilket yttrar sig att 

det blir stökigt i klassrummet. Vad som kommer att hända i detta avseende i beaktande av den 

debatt som vi fått i samband med den nya regeringen skall bli intressant att följa.  

6.4 Uppföljning 

Uppföljning är naturligtvis ett avgörande inslag i en fungerande undervisning. Den uppfölj-

ning som alla lärare genomför är elevernas betyg i förhållande till de fastställda betygsmålen. 

Detta är naturligtvis viktigt men ger inte några direkta signaler om vad i undervisningen som 
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har givit positiva eller negativa effekter på måluppfyllelsen. En annan uppföljning är den som 

görs i samband med utvecklingssamtal. Dessa görs dock relativt sällan.  

En uppföljning kan normalt göras i förhållande till de mål man har men eftersom andra mål än 

betygsmålen i stort sett tycks saknas så är inte heller en uppföljning möjlig. Det skulle vara 

intressant att undersöka vilka eventuella diskussioner kring mål som förs, hur dessa diskus-

sioner förs och vilka överväganden som ligger bakom de beslut som fattas. 

6.5 Utvärdering 

En utvärdering görs i första hand utifrån de resultat man fått fram vid olika uppföljningar. Det 

kan vara systematiskt insamlad fakta som prov- och betygsresultat men också andra synpunk-

ter, tankar och idéer som kommit fram vid diskussioner mellan lärare, mellan lärare och ele-

ver eller deras föräldrar eller med skolledningen. Vid en utvärdering bör man fatta beslut som 

är ägnade att förbättra verksamheten. 

Löwing (2004) beskriver att för att kunna bedriva en undervisning med en hög didaktisk 

kvalitet så måste läraren besitta egen kunskap, kunna lyfta fram poängerna i det han skall un-

dervisa om och hela tiden ta hänsyn till elevens förutsättningar i form av förförståelse och 

abstraktionsförmåga. För att kunna individualisera undervisningen måste vi som lärare ha 

kunskap om barns lärande, vi måste ha en egen uppfattning om hur lärande går till. En väsent-

lig del är således lärarnas didaktiska ämnesutveckling. Den rådande organisationsformen med 

arbetslag ställer stora krav på skolan att även hålla igång ämnesutvecklingen. Då kunskap 

skapas genom kommunikation och samspel med andra måste detta vara en gemensam uppgift 

för lärarna på en skola, där man i en kollegial ämnesdiskurs diskuterar med sina kollegor. En i 

mina ögon användbar sammanställning över frågor att diskutera har jag funnit hos Ljungblad 

(2001) sid 159 ff. Här kan finnas anledning att erinra om projektet Lärandets pedagogik, som 

presenterats tidigare i kapitel 2, och som kan karaktäriseras som en systematisk och målfoku-

serad kollegial diskurs. 

En annan vanlig metod i kvalitetsutveckling är att titta på bra lösningar, i detta samman-

hang andra skolor, andra lärare, annan undervisning. Utbytet med andra skolor verkar dock 

enligt min undersökning vara i stort sett försumbart. 

Samtidigt upplever jag att de lärare jag intervjuat, i huvudsak är engagerade lärare där 

alla vill elevernas bästa. I det ljuset saknar jag fler uttalanden som pekar på att man verkligen 

tagit tag i sin egen kompetensutveckling. Det var fler uttalanden av typen, det skulle man sä-

kert kunna göra, det vore nog bra etc vilka pekar på att det finns mycket att göra som inte bli-

vit gjort. Mina samtal pekar också på att man i flera sammanhang, när jag frågat på det jag 

upplevde som organisatoriska brister, överhuvudtaget inte haft uppe diskussionen på skolan. 
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Ett exempel på detta är att på den ena skolan har man inga kursutvärderingar och man har 

heller inte fört någon diskussion kring detta 

Det är vidare intressant att notera att flera lärare påpekar att yngre lärare många gånger 

har svårt att veta hur de skall gör medan man med ökad erfarenhet får en känsla för hur man 

skall göra 
… vi hade en ny lärare  …och då kom eleverna till mig för de fattade inte … men nu har han jobbat i tre 
år till … 

Jag vet inte, när man har jobbat länge får man liksom en känsla för hur det skall vara. Jag har ju många 
som är yngre, som kommer och frågar, hur gör man här. Ja, man kan göra si, man kan göra så och oftast 
när man jobbat länge så får man en känsla för vad som fungerar och det jobbar man ju med. 

Samtidigt som man då konstaterar att det interna erfarenhetsutbytet ofta är mer slumpmässigt 

inställer sig frågan om det är acceptabelt att 3-4 årskurser skall vara försökskaniner för nya 

lärare eller om man skall försöka påskynda den processen. Man kan göra en jämförelse med  

t ex läkaryrket där vi aldrig skulle acceptera en sådan ordning. 

Några intressanta saker som jag noterat i enkäten är t ex den skola som har en äldre man-

lig lärare med lång erfarenhet som inte tycks uppfatta några större svårigheter i undervisning-

en. På samma skola finns fyra yngre kvinnliga lärare med mycket kortare yrkeserfarenhet, 

som samtliga uttrycker mycket större svårigheter. Här kan man utifrån svaren se förbätt-

ringsmöjligheter men kan verkligheten vara den att man antingen inte kommunicerar med 

varandra eller att de yngre ser med viss tveksamhet på den äldre.  

På en annan skola tycks många ha svårigheter med individualisering samtidigt som man 

svarar att man samarbetar mycket med varandra inom ämnesgruppen. Den fråga som inställer 

sig, är vad det är man talar om när man träffas. Är det enbart praktiska frågor, som fram-

kommit i någon intervju, eller söker man lösningar på didaktiska problem. 

6.6 Ledning 

Många av de parametrar jag diskuterar kan påverkas av respektive lärare. Andra kräver kan-

ske i sin tur beslut och styrning från en högre nivå. Några parametrar slutligen är mer att be-

trakta som konstanter, t ex uppnåendemålen i kursplanerna, men kan kanske ändå vara, som 

jag påpekat tidigare under resultatredovisningen, lite intressanta att diskutera kring. 

Samtliga lärare pekar på resursbrist och att det inte finns tid till det man skulle vilja göra 

under den tid som är avsatt. Den aktuella situationen tar i stort sett all tid och det finns inte 

mycket tid över för långsiktigt arbete. Man kan naturligtvis inte bortse från befintliga resurser 

men i ljuset av den tidigare förda diskussionen kring intentioner kontra betingelser anser jag 

att detta också till stor del är fråga om skolans pedagogiska ledning. Av lärarnas svar kan man 

i vissa avseenden dra slutsatsen att styrningen från skolledningen är olika stark. T ex ger sva-

57 



ret, ”på den här skolan” en antydan om att man gjort ett medvetet val medan svaren ”skulle 

man säkert kunna göra” eller ”vore nog bra” antyder att eventuellt såväl diskussion som beslut 

rörande en frågeställning saknas. En hastig titt på skolornas hemsidor och de visioner, måldo-

kument etc som går att återfinna där visar att visioner och verklighet kan ligga långt ifrån var-

andra. Det vore intressant att diskutera eller undersöka hur skolan praktiskt arbetar med sitt 

verksamhetsarbete och jämföra med den information som presenteras. 

För att undvika alltför stort inflytande av slumpen krävs en medveten, uttalad och trans-

parent styrning av verksamheten. Arbetet måste ske på ett systematiskt och strukturerat sätt. 

En vedertagen modell för detta är den jag presenterat i 2.11. Planering, genomförande, upp-

följning och utvärdering av verksamheten får inte ses som ett tidsödande extraarbete utan 

måste ses som en investering i en bättre fungerande verksamhet i framtiden skriver Skolverket 

(2002) i sin publikation Att granska och förbättra kvalitet. De skiljer i detta avseende på sko-

lor med särbokultur och skolor med en samarbetande kultur där den senare definieras på föl-

jande sätt: 
På den samarbetande skolan är det personliga lärandet grundat i en social arbetsge-
menskap. Här kompletteras de egna ansträngningarna med arbetsrutiner som främjar 
en kommunikation med andra. Den samarbetande skolan utmärks av att den håller den 
egna kulturen under uppsikt. Här granskas både organisatoriska arbetsordningar och 
individuella föreställningar om lärande för att förbättra verksamheten. Man betraktar 
den enskilde lärarens undervisningsdilemman som allas problem vilka man hjälps åt att 
lösa. Här finns en kollektiv måldiskussion och en rektor som kan agera såväl stödjande 
som utmanande i ett utvecklande ledarskap (Skolverket 2002, s 23-24) 

De skriver vidare, att forskningen tydligt visar att såväl skolans effektivitet som elevernas 

lärande påverkas av skolledningen, och det är ovanligt att framgångsrika skolor har ”dålig” 

ledning. 

6.7 Avslutande ord 

Som avslutning kan det finnas anledning att tala om vad jag inte har gjort och vad jag har 

gjort. Jag har inte berört det enskilda undervisningstillfället, där läraren ur sitt lärarperspektiv 

och med hjälp av sina kunskaper i ämnesdidaktik kan använda olika förklaringsmodeller, 

konkretiseringsnivå och ett varierat språk för att anpassa det ämnesinnehåll som skall förmed-

las (Löwing 2002). Att jag nämner detta hänger samman med att Löwing (2006) framför allt 

kritiserar att det vid individualisering läggs för stor vikt vid metod och för lite vikt vid inne-

håll, dvs hur man lär det som skall läras. Hon påpekar också att forskningen kring detta är ett 

försummat område.  

Den bild som jag fått genom intervjuerna stämmer i mycket överens med vad Madeleine 

Löwing (2006) presenterar, där hon säger att den helt dominerande formen av individualise-

ring är hastighetsindividualisering där eleverna arbetar med samma material men i olika takt. 
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En hastighetsindividualisering underlättar inte heller för en elev som har svårt att förstå utan 

han måste ha hjälp med själva inlärningen. Löwing har under senare år forskat mycket i klass-

rumsmiljö och hon sammanfattar dagens situation i den svenska skolan på följande sätt: 
Man kan… konstatera att det på många skolor inte saknas resurser för att individua-
lisera. Det handlar istället om att använda resurserna på ett meningsfullt sätt. Med 
tanke på att undervisningen i en skola med sammanhållna klasser står och faller med 
lärarnas förmåga att individualisera undervisningen, så är det förvånande att vi inte 
kommit längre än så här. Är det så att vi har undvikit eller underskattat problemet? 
Eller har vi prioriterat andra områden på bekostnad av individens matematikinlär-
ning? (Löwing 2006, s 111) 

Jag har genom min undersökning försökt besvara frågan hur lärare arbetar för att variera sin 

undervisning i syfte att individualisera för eleverna. Min utgångspunkt har varit att det dels 

krävs olika typer av kunskap dels förmåga att variera vissa faktorer. Därigenom har jag för-

sökt belysa hur planering, genomförande, uppföljning och utvärdering ser ut och även något 

diskuterat vad som skulle kunna göras på olika nivåer. Att det finns mycket att göra torde inte 

råda något tvivel om, samtidigt som man kan konstatera att många lärare känner en frustration 

över att inte hinna med. Det blir därigenom en konflikt mellan intentioner och betingelser. 

När man måste ta ställning till vad som är viktigt att prioritera kan det därför vara värt att ta 

del av, vad den amerikanske författaren Merrill E Douglass, så träffande har formulerat på 

följande sätt:  
Det är en allmänt utbredd ovana att söla med det som är viktigt. Orsaken ligger kan-
ske i vår ovana att förväxla viktigt med brådskande. Viktiga frågor brådskar sällan 
om vi inte själva gör dem till krissituationer. Genom att alltid betrakta det brådskan-
de som det viktigaste skapar vi ett konstant kristillstånd.  
(Merrill E Douglass) 
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resultat som möjligt och jag tackar därför på förhand för din medverkan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Leif Alén 
Lärarstudent och blivande kollega 
 
 
Har du några frågor så når du mig på något av följande sätt: 
Tel  019-28 31 03 
Mobil  070-219 31 03 
E-post  leif@alen.se 
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Fråga 1 Kön   Fråga 5 Lärarexamen 
   Kvinna    Före 1970 
   Man    1970-1980 
      1980-1995 
Fråga 2 Ålder     1995-2006 
      -25     
  25-35    
  35-45  Fråga 6 År i yrket  
  45-55    0-5 
  55-    5-15 
      15- 
     
Fråga 3 Lärarbehörighet  Fråga 7 
  Behörig   
  Ej behörig   
     
Fråga 4 Lärarbehörighet i matematik   
  Behörig   
  Ej behörig   
     

Annan yrkeserfarenhet 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 
…………………………….. 

 
Svaren på de följande frågorna skall spegla dina personliga synpunkter och uppfattningar. 
 
Fråga 8 I vilken utsträckning anser du att du kan bedöma de enskilda elevernas matematiska nivå? 

 
  ingen  liten  viss  stor 
 
Fråga 9 I vilken utsträckning anser du att du kan möta behoven hos de elever som är i behov av särskilt 

stöd? 
 

  ingen  liten  viss  stor 
 
Fråga 10 I vilken utsträckning anser du att du kan möta behoven hos de elever som är i behov av särskild 

utmaning? 
 

  ingen  liten  viss  stor 
 
Fråga 11 I vilken utsträckning tror du att de individuella utvecklingsplanerna kommer att förbättra möjlighe-

terna att möta varje elevs individuella behov? 
 

  ingen  liten  viss  stor 
 
Fråga 12 Arbetar du med en gruppindelning i klassen huvudsakligen utifrån pedagogiska val (jämfört med 

elevernas egna ofta sociala val)? 
 

  inte alls  sällan  ibland  ofta 
 
Fråga 13 Planerar/diskuterar du undervisningen tillsammans med andra matematiklärare? 

 
  inte alls  sällan  ibland  ofta 
 
Fråga 14 Samarbetar du i din matematikundervisning med andra ämnen? 

 
  inte alls  sällan  ibland  ofta 
 
Fråga 15 Vilken hjälp har du av skolans lokala arbetsplaner vid planering av undervisningen? 

 
  ingen  liten  viss  stor 
 
Observera att enkäten fortsätter på baksidan! 
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Fråga 16 I vilken omfattning arbetar du med problemlösning i din undervisning? 

 
  inte alls  sällan  ibland  ofta 
 
Fråga 17 I vilken omfattning arbetar du med vardagsmatematik i din undervisning? 

 
  inte alls  sällan  ibland  ofta 
 
Fråga 18 Vilken roll spelar miniräknaren i din undervisning? 

 
  ingen  liten  viss  stor 
 
Fråga 19 Vilken betydelse har ordningen i klassrummet (sen ankomst, prat, stök etc) för elevernas möjlig-

het att tillgodogöra sig undervisningen? 
 

  ingen  liten  viss  stor 
 
Fråga 20 Vilken betydelse har, intresse för och kunnande i matematik i elevens familj, för elevens matema-

tiska utveckling? 
 

  ingen  liten  viss  stor 
 
Fråga 21 Är det något annat som du tycker har relevans för min undersökning så vore jag tacksam för lite  

goda idéer: Jag tar också gärna emot synpunkter på enkätens innehåll och utformning. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avslutningsvis har du här möjlighet att anmäla ditt intresse för att deltaga i min intervjuunder-
sökning. För mitt vidare arbete är det naturligtvis avgörande att jag får ett antal lärare att inter-
vjua och jag hoppas att få möjlighet att träffa alla som anmäler sig. 
 
Observera att även om du anger ditt namn här kommer vid resultatredovisningen någon kopp-
ling mellan dina enkätsvar, liksom senare dina intervjusvar, och person inte att kunna göras. 
 
 
Jag ställer gärna upp för en intervju, ca 1 timme, för att dela med mig av mina erfarenheter 
av matematikundervisning och diskutera vidare om enkätens frågor: 
 
Namn ………………………………………………………………… 

Skola ………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………… 

Mobil ………………………………………………………………… 

E-post ………………………………………………………………… 
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ENKÄTSVAR 
 
Till Leif Alén 
 
 



Bilaga 4 

Intervjuguide 
Frågeområde Hur planerar, genomför, utvärderar och följer läraren upp sin undervisning 
Inledning • Presentera mig själv 

• Allmänt om intervjun 
• God matematikundervisning kan säkert definieras på hur många sätt som helst. En aspekt 

av detta skulle kunna vara hur man som lärare kan möta den variation som finns bland ele-
verna  

• Hur tänker/gör du när du planerar din undervisning utifrån den här aspekten 
 

Diagnostik • Hur lär du känna eleverna 
• Hur väl känner du eleverna för övrigt/intressen 
• Vet du hur de tänker 
 

Barns  
olikheter 

• Hur tänker du inför elevers olikheter  
• Hur många ”olika” elever finns det i en klass 
• Kan alla elever klara målen i 9:an 
• Kan man ha mål för eleverna som inte innebär G i åk 9? Men där eleverna ändå kan känna 

tillfredsställelse. 
• Hur funderar du kring lärstilar, inlärningsstrategier etc 
 

IUP • Hur arbetar ni med IUP 
• Hur påverkar den samlade bilden av alla utvecklingsplaner ert sätt att organisera er på olika 

nivåer, skola, klass, grupper 
 

Arbetsplaner • Vad står det i era arbetsplaner 
 

Kunskap • Vilken kunskap vill du att eleverna har med sig när de lämnar skolan år 9 
• Diskuterar ni kunskap mellan lärarna 
 

organisation • Hur organiserar du undervisningen 
• Hur utnyttjar ni arbete i grupp 
• Hur skapar ni arbetsgrupper 
• Förekommer differentiering/nivågruppering 
• Finns det en kultur att hjälpa varandra/  
 

Vardags- 
matematik 

• Hur använder ni vardagsmatematik 
• Hur arbetar ni ihop med andra ämnen 
• Hur utnyttjar ni hemmen/föräldrarna 
 

Algoritmer • Hur arbetar ni med algoritmer 
 

Problemlösning • Hur arbetar ni med problemlösning 
• Arbetar ni med öppna frågeställningar 
 

Miniräknare • Hur använder ni miniräknare i undervisningen 
 

Kvalitet • När tycker du att du har lyckats med matematikundervisningen 
• Finns det olika mål/för olika grupper/lärare resp elev 
 

Samverkan 
Organisation 
Arbetslag 

• Arbetslag eller ämneslag 
• Hur arbetar lärarna för att utveckla sin egen ämneskunskap  
• Hur samarbetar ni med andra skolor 
 

Sista  
frågan 

• Om du fick möjlighet att önska dig någonting för att bättre kunna möta elevernas variation 
på ett bra sätt?? 

• Vad borde jag ha frågat mer 
 

Avslutning • Tack för att du tog dig tid  
• Är du intresserad att få information om uppsatsen närden  är klar? 
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