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Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,  

 måste jag först finna henne där hon är och börja just där.  

Den som inte kan det lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det hjälper det inte att jag vet mera. 

                                                                       (S. Kierkegaard 1813-55) 
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1. Sammanfattning 

Vi har i denna undersökning genomfört fyra observationer med efterföljande lärarintervjuer i 

årskurserna 1-2 med syftet att söka problematisera lärarens uppdrag att genomföra en 

undervisning vilken tar sin utgångspunkt i elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. Det 

vi söker är lärarnas tankar och intentioner om läruppdraget samt hur detta visar sig i 

undervisningen. I vårt analysarbete har vi utgått från våra centrala begrepp vilka är förkunskaper, 

lärarens uppdrag och lärarens val av arbetssätt.  

Undersökningens resultat visar att de enskilda lärarnas syn påverkar hur undervisningen 

utformas. Ytterligare komponenter som påverkar är undervisningens ramar. Samtliga lärare 

uttrycker att de har en undervisning som är mer eller mindre läromedelstyrd och att två av lärarna 

väljer att komplettera för att på så vis variera arbetssätten.  

 

Nyckelord  

förkunskaper, lärarens uppdrag, matematik, observation, intervju.
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2. Inledning 

Vi har valt att skriva vårt examensarbete om lärarens roll i matematikundervisningen. Valet har 

vuxit fram under lärarutbildningen då vi vid flera tillfällen sett att elevers förkunskaper inte alltid 

tas till vara i matematikundervisningen samt att vi följt den skolpolitiska debatten om svenska 

elevers försämrade matematikkunskaper. Detta både oroar och gör oss nervösa då vi snart står 

som matematiklärare med ett stort läraruppdrag på våra axlar. Vi är övertygade om att det i varje 

lärare bor en stor ambition att ge alla elever samma möjlighet att lära sig och utvecklas så långt 

som möjligt. Vi hoppas att i och med detta examensarbete ha givit oss själva en fördjupad 

erfarenhet och kunskap som vi hoppas hjälper oss i vårt kommande läraruppdrag. 

Vi vill först och främst tacka våra familjer som med hela sina hjärtan har haft full förståelse för 

tiden detta arbete tagit. Ni har varit fantastiska!!! 

Vidare vill vi framföra ett stort tack till alla lärare som med tider fulla av utvecklingssamtal och 

luciaträningar tagit sig tid till att medverka i undersökningen. Det råder ingen tvekan om att ni 

alla är hundraprocentigt engagerade i era elever.  

Sist av allt vill vi självklart tacka vår tålmodige handledare Lars Madej, du har varit ett stort 

stöd i de stunder då vi tvivlat på oss själva och vår förmåga. Tack!  

 

Emelie & Linda 
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3. Bakgrund 

De svenska elevernas matematikkunskaper har successivt försämrats sedan 1900-talet och framåt, 

vilket framgår i Skolinspektionens Rapport 2009:05. Detta stämmer väl överrens med en rapport 

för TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) som publicerades 2008. Den visade 

att svenska elever har sjunkit generellt i rangordning i förhållande till andra elever i EU/OECD 

länderna och hamnat under genomsnittet. Resultatet anses inte bero på de andra ländernas 

positiva utveckling utan på att svenska elevers matematikkunskaper har försämrats kraftigt. Detta 

är dock ingen nyhet, då matematiken även vid tidigare undersökningar framstått som ett 

problemområde. Till exempel visade en studie som gjordes 1980, där 17 länder deltog, att svenska 

elever befann sig på lägsta nivå och läget uppfattades då som så pass kritiskt att det blev ett 

statligt fokusområde (Skolinspektionen, 2009, s. 10). I dagens samhällsdebatt kan man se att 

intresset för skolan och läraryrket är högst aktuellt och har varit så under flera år. Detta kan man 

till exempel se genom införandet av lärarlegitimationer och en ny lärarutbildning. Dessutom har 

Skolverket från hösten 2012 startat Matematiklyftet, vilket syftar till att öka den ämnesdidaktiska 

kompetensen hos matematiklärare. Resultatet från den senaste TIMSS rapporten, TIMSS 2011, 

visar att även om försämringen hos svenska elevers matematikkunskaper har bromsats upp något 

sedan 2003 så sjunker kunskapsnivån fortfarande. De svenska eleverna i årskurs 4 och årskurs 8 

presterar signifikant lägre än EU/OECD genomsnittet. Dessutom visar svenska elever i årskurs 8 

på den största nedgången av samtliga EU/OECD-länder, medan det generella mönstret är att det 

är fler länder som förbättrat sina resultat. Vidare visar studien att en relativt stor del av de elever 

som är utlandsfödda saknar grundläggande matematikkunskaper. Man har även kunnat se ett 

samband mellan elevers inställning och attityd till ämnet och deras resultat. De elever som 

värderar ämnet högt och har ett intresse för matematiken presterar generellt bättre. Svenska 

elever tillhör de som värdesätter ämnet lägst. Kunskapsutvecklingen mellan årskurs 4 och årskurs 

8 verkar inte vara lika stark bland svenska elever som bland elever i andra länder. Detta menar 

man kan antingen bero på att eleverna inte givits tillräckliga redskap för lärande i de tidigare 

skolåren för att främja lärande i de högre årskurserna eller att undervisningen i de högre 

årskurserna brister. Skolverket menar att det fortfarande är angeläget med en förbättring av 

skolans kvalitet (Skolverket, 2012). 

En möjlig anledning till elevers försämrade matematikkunskaper kan föreligga i tidsaspekten 

då lärarna numer fått alltmer reglerad tid till att utveckla sin lärandemiljö. Elever i svårigheter 

behöver mer tid för sitt arbete med att uppnå kunskapsmålen och får inte detta i tillräcklig 

utsträckning (Assarsson, 2009, s. 120-121). 
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3.1 Skolans ansvar 

Skolan har ett ansvar att varje elev ska nå upp till målen och därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Skolan har både nationella och internationella mål att ta hänsyn till vilket 

nämns av flera forskare bland annat Atterström och Persson (2010). Dessa består främst av 

politiska styrdokument i form av skollag, läro- och kursplaner samt Salamancadeklarationen och 

FN:s barnkonvention. Med Salamancadeklarationen följer ett för skolan viktigt begrepp, 

inkluderande utbildning, vilket innebär att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Tanken 

med deklarationen är att alla elevers olikheter skall ses som tillgångar istället för brister (s.11).  

Så snart en lärare upptäcker att en elev är i svårigheter har denne enligt Skollagen (SFS 

2010:800) 3 kap skyldighet att anmäla detta till rektor, vilken då ansvarar för att en utredning 

skyndsamt ska ske. Rektor har dessutom ett särskilt ansvar för att läraren får den 

kompetensveckling som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (Lgr11 s.19).  

Det finns många olika kartläggnings- och diagnostiseringsmaterial att tillgå, framförallt kan 

man finna många avstämningsdiagnoser i läromedel för eleverna. Skolverket har arbetat fram 

Diagnosbanken Diamant som består av 55 diagnoser för grundskolans tidigare skolår. Materialet 

syftar till att ge lärare möjlighet att kartlägga elevernas kunskaper inom olika matematikområden. 

Resultatunderlaget ska ligga som grund för lärarens planering av matematikundervisningen. 

Tanken är att läraren ska kunna se inom vilka områden respektive elev har abstraherat sin 

kunskap. Då språkets roll inom matematiken ses som viktig utgör grundläggande begrepp och 

färdigheter en stor del av materialet (Löwing & Fredriksson, 2009, s.3). 

3.2 Matematikens språk 

Matematik består utav en terminologi som är speciell för ämnet och något som eleverna måste 

behärska för att klara av att delta i undervisningen. Därför är det viktigt att läraren har klart för 

sig om eleverna innehar den förkunskapen inför sin planering av undervisningen. (Löwing, 2006, 

s.213). Om matematikundervisningen sker på ett annat språk än modersmålet och nya begrepp 

introduceras på ett andraspråk, som eleverna kanske inte helt behärskar, måste eleverna kämpa 

med både språket och begreppen, vilket försvårar inlärningen. För att underlätta för dessa elever 

kan man använda andra representationsformer än de verbala och symboliska (Rönnberg & 

Rönnberg, 2001, s.25-26). 
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4. Litteraturöversikt 

4.1 Tidigare forskning 

Ahlberg (1995) skriver att det inte finns något konkret svar på frågan om hur matematiklärare ska 

stimulera elevernas intresse. Hon menar att grundtanken är att läraren i större utsträckning bör 

synliggöra matematikens såväl språkliga som sociala karaktär. Med detta menar hon att läraren 

behöver skapa en undervisning med gemensamma samtal om arbetsuppgifter. Med en 

fenomenografiskt inspirerad didaktik genomförde hon en undersökning med problemlösning 

som utgångspunkt för lärande (s.3). Vid behandling av ett visst område inom matematiken 

behöver läraren söka reda på vilka förkunskaper eleverna behöver ha. Därefter behöver hon 

skapa en undervisning som ger eleverna detta (s.4).  

Ann-Louise Petersen (2012) beskriver ett matematikprojekt där man med berättelsen som 

redskap i matematikundervisningen ämnar ge eleverna en starkare självbild och på så vis förändra 

deras negativa attityder gentemot ämnet. Forskning har visat ett samband mellan elevernas 

självuppfattning eller självbild och deras prestationer i matematikämnet. Mattetydprojektet (MP), 

som det kallades, innebar att lärarna under ett läsår samarbetade med forskare. Som ett 

komplement till ordinarie matematikundervisning lade lärarna in ett moment där man arbetade 

utifrån en berättelse för att på så sätt öka elevernas förståelse och motivation för ämnet. Syftet 

var att introducera lärarna till ett synsätt som får dem att se matematiken i sin helhet och komma 

bort från att se matematik enbart som siffror och räknesätt. När man arbetar med berättelser så 

ger man eleverna en kontext, ett sammanhang och en förståelse från deras egen vardag och på 

detta vis hoppas man kunna motivera eleverna till att delta aktivt i undervisningen. Resultatet av 

studien visar att lärarna ser en skillnad hos elevernas attityd och förståelse. Eleverna uttryckte att 

de önskar att aktiviteter och övningar kopplas till verkligheten. Petersens undersökning visar att 

matematikundervisningen blir betydelsefull för eleverna när den kopplas till deras egna 

erfarenheter, vilket en del skulle kalla individualisering av undervisningen. I Lgr 11 kan man ana 

en form av individualiserad undervisning även om man inte direkt använder sig utav begreppet 

individualisering (Skolverket, 2011, s.8). Det är inte något nytt begrepp utan redan i Lgr 62 

betonades krav på individualisering genom formuleringar som ”Skolan skall ge individuell fostran” 

(s.13).  

4.1.1 Individualisering 

Vinterek (2006) skriver i sin avhandling Individualisering i ett skolsammanhang att det är vanligt att 

möta både krav och önskemål om individualisering inom skolans område, men att det är svårt att 

specifikt veta vad man menar med att undervisningen skall individualiseras (s.17). Löwing (2006) 
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talar om matematikundervisningens komplexitet där hon menar att läraren inte bara måste vara 

arbetsledare för ett stort antal elever med olika behov och förkunskaper utan måste även lära ut 

matematik med utgångspunkt från var och en av dessa elevers förkunskaper och behov. Detta 

innebär att läraren inte bara måste behärska en teori för hur eleverna ska lära sig matematik utan 

även ha ett språk, lämliga arbetsformer och arbetssätt för att lyckas med detta uppdrag (s.9). 

Vinterek (2006) förklarar att individualisering som begrepp kan förstås utifrån olika 

perspektiv. Utifrån samhällsperspektivet är samhällets behov skiljt från individens behov, 

exempelvis genom att eleven förväntas utveckla vissa specifika kunskaper inom matematik. 

Utifrån individperspektivet ska detta baseras på elevens specifika behov. Hon menar att det 

skapas ett dilemma när läraren sätter individperspektivet i relation till övriga elevers behov.  

Vinterek (2006) talar om olika typer av individualisering: 

 

1. Innehållsindividualisering – olika innehåll som anpassas efter kunskapsnivå och intresse. 

2. Omfångsindividualisering – hur många uppgifter eleven behöver göra. 

3. Nivåindividualisering – eleverna arbetar inom olika områden på olika nivåer. 

4. Metodindividualisering – läraren anpassar sitt arbetssätt efter varje elev. 

5. Hastighetsindividualisering – eleverna arbetar med samma uppgift i sin egen takt. 

6. Miljöindividualisering – läraren anpassar miljön kring eleven så att den passar just 

hans/hennes förutsättningar. 

7. Materialindividualisering – eleverna får själva välja det material de vill arbeta med. 

8. Värderingsindividualisering – bedömningen av elevens prestationer sker i förhållande till 

elevens tidigare prestationer och inte i förhållande till andra elevers prestationer (s.46). 

 

Under senare år har innehållsindividualisering utvecklats till att eleverna väljer innehåll, med så 

kallat ”eget arbete”, vilket har resulterat i att ansvaret att eleven tillgodogör sig ämnesinnehållet 

skjuts bort från läraren till eleven (Vinterek, 2006 s.71). Löwings (2006) definition av 

individualisering, vilket också är den definition som används i denna undersökning är: 

”Individualisering innebär en anpassning av innehållet till respektive elevs behov, förkunskaper 

och förmåga” (Löwing, 2006, s.108). 

Löwing (2006) poängterar att läraren måste välja räknestrategier och arbetssätt i undervisningen 

utifrån sin kunskap om respektive elevs förkunskaper. Något som forskning visar att majoriteten 

av lärarna inte gör då de vanligtvis använder hastighetsindividualisering som arbetssätt. På detta 

sätt sprids elevernas kunskapsnivå vilket gör det svårt att genomföra gemensamma genomgångar 

och undervisning (Vinterek, 2006; Löwing, 2006). Ytterligare forskning visar att 

hastighetsindividualiserad undervisning ofta resulterar i sämre studieresultat (Vinterek, 2006). 

Dessa resultat stämmer med Pettersson (2011) som i sin avhandling har undersökt hur elever 

med särskilda förmågor inom matematik får stimulans i sin skolvardag. Resultaten visade att den 

arbetsmodell, i likhet med den som Löwing (2006) beskriver som hastighetsindividualisering, inte 
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heller gynnar de elever som har stor fallenhet för matematik. Eleverna får inte den grad av 

utmaning som de behöver för att få den utveckling de är i behov av för att komma vidare i sitt 

lärande. Med en enkätundersökning till verksamma lärare har Pettersson (2011) ett resultat som 

visar att mer än 2-5% av eleverna uppges ha särskilda förmågor. Resultatet visar att lärare har en 

snäv syn i sin bedömning av elever som uppvisar särskilda matematiska förmågor. Lärarna i 

undersökningen menar att eleverna utmärker sig genom att vara snabbare och mer effektiva i sitt 

räknande i jämförelse med sina klasskamrater. Eleverna anses också vara självständiga i sitt arbete 

med läroboken och att provresultaten är goda (s.116). 

4.1.2 Ämnesdidaktisk kompetens 

För att lärare ska kunna förstå hur elever räknar, tolkar och löser matematiska problem, behöver 

de en egen god matematisk kunskap (Vinterek 2006; Löwing 2006; Pettersson, 2011). 

Löwing (2006) menar att villkoren för en individualiserad undervisning kräver en 

ämnesdidaktisk teori hos läraren. Utöver denna behövs en förmåga och kunskap i att kontrollera 

elevers förkunskaper. Detta för att i ett tidigt skede kunna komplettera de luckor som eleven 

eventuellt visar sig ha (s.201). Tidigare forskningsprojekt har visat att lärarens kompetens är den 

mest betydande faktorn när det gäller elevernas prestationer. Hit räknas både lärarens utbildning 

och erfarenhet. Vid anställning av outbildade och oerfarna lärare sjönk således elevprestationerna 

(Bentley & Bentley, 2011, s.23). Detta kopplar vi till Carlgren och Marton (2002) som menar att 

läraren med hjälp av sin egen och andras erfarenheter kan utveckla en analytisk medvetenhet, 

som hjälper läraren i sitt arbete att undervisa (s.24). Forskning visar att även elever med särskilda 

matematiska förmågor inte får tillräckligt med utmaning och utveckling om deras lärare saknar 

dessa (Pettersson, 2011, s.117). 

4.1.3 Matematikens språk 

Malmer (2002) menar att lärare måste vara medvetna om språkets betydelse i matematiken (s.45), 

vilket även innefattar det språk de själva använder sig utav i sin undervisning, så att det skapas 

tillfällen för eleverna att ta del av de matematiska termerna, och genom detta har möjlighet att 

lägga till dessa i sitt ordförråd (s.49). De bör även ta hänsyn till elevernas olika språknivåer så att 

alla elever kan tillgodogöra sig innehållet i undervisningen. Språket måste varieras och anpassas 

beroende av till vem eller vilka det riktas. Om lärarens språk inte samspelar med elevens 

ordförråd och språknivå kommer eleven inte att förstå vad det är läraren försöker förmedla. 

Läraren måste med andra ord bygga vidare på den kunskap eleverna redan innehar (s.60). Om 

undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas egna upplevelser och erfarenheter ges eleverna 

möjlighet att koppla matematiken till sitt eget sätt att tänka, vilket ökar deras möjligheter att skapa 

förståelse och mening för matematikens begrepp och symboler (Ahlberg & Wallby, 2000, s.61). 
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4.1.4 Kartläggning och diagnostisering 

Fredriksson (2009) skriver att elever i skolstarten har en stor variation av matematiska 

erfarenheter. De elever som inte har ”knäckt räknekoden” riskerar fortsatta svårigheter under sin 

skolgång. Därför, menar hon, behöver skolan kartlägga elevernas förkunskaper vid skolstart för 

att söka reda på respektive elevs förkunskap och utifrån detta ges möjlighet till anpassning av 

undervisning. I sin undersökning av förskoleklasselevers tal- och antalsuppfattning utgick hon 

från en Diamantdiagnos (s.8). Resultatet visade dels att majoriteten elever hade goda 

förkunskaper, men också på en stor spridning av kunskap och förståelse (s.9). Fredriksson menar 

att lärare, som har tillgodogjort sig goda erfarenheter av kartläggning, naturligt kan göra detta 

under skolans vardag i naturliga situationer. För att kartläggningen skall vara effektiv menar hon 

att läraren behöver en god didaktisk ämneskompetens för att söka reda på elevers tankestrukturer 

och kvaliteter i sitt tänkande.  Dessutom bör den vara formativ för att kunna följas upp (s.10). 

Detta menar också Bentley (2003) som skriver att eleverna har egna metoder att lösa matematiska 

uppgifter och för att kunna se dessa är det nödvändigt för läraren att förstå och vara medveten 

om dem (s.42).  

“Since learning broadly speaking is the ultimate goal of all teaching, it is important for teachers to 

know a great deal about learning. Teachers need a repertoire of teaching strategies that are 

adequate for each kind of learning and for the specific subject matter. An important part of the 

teaching strategies is the ability to assess not only what the pupils have learnt but also various ways 

of learning. This ability is a necessary ingredient for successful individualization” (Bentley, 2003, 

p.40). 

För att läraren ska lyckas med att individualisera matematikundervisningen så behöver denne 

anpassa både kunskapsmålen och undervisningen utifrån varje elevs förkunskaper och behov. 

Även Löwing och Kilborn (2002) menar att läraren bör genomföra löpande diagnostiseringar. 

Resultaten bör enligt författarna, utgöra ett underlag för detaljplanering av arbetssätt för 

respektive elev (s.162). Deras definition för diagnostisering är: 

”Det vardagliga arbete varje lärare är skyldig att utföra för att ta reda på sina elevers individuella 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Löwing & Kilborn, 2002, s.163). 

Alla diagnoser behöver enligt författarna byggas upp logiskt utifrån hur respektive 

matematikområde är uppbyggt, vilket innebär att läraren behöver en god kunskap i hur 

matematikområdena är uppbyggda, och vilka tankebanor som elever vanligtvis har gällande 

respektive område. Tanken är enligt författarna att tidigt kunna korrigera de icke utvecklingsbara 

tankebanorna hos eleverna och på så sätt leda dem till förståelse (Löwing & Kilborn 2002, s.163).  

Varje termin ligger ett krav på undervisande lärare att denne ska genomföra utvecklingssamtal 

med sina elever och dess målsmän. Som grund för detta skall skriftliga omdömen inom samtliga 

ämnen skrivas vilka syfar till att söka reda elevernas styrkor och svagheter. De skriftliga 

omdömena utvecklas i samråd med elev och vårdnadshavare till en individuell utvecklingsplan 
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(IUP). Läraren har häri ett ansvar att koppla elevernas kunskapsnivå till kursplanens uppställda 

mål genom en för ämnesområdet utvecklad lokal pedagogisk planering (LPP), (Pihlgren, 2011, s. 

85-86). 

4.1.5 Lärarens möte med eleverna 

4.1.5.1 Elever i svårigheter 

Löwing och Kilborn (2002) skriver att en vanlig orsak till elevernas svårigheter att klara 

kunskapsmålen i matematik är ett resultat av att varken elever eller lärare har dessa klara för sig 

(s.187). Gällande kunskapsinnehållet i undervisningen kan en anledning till den nedåtgående 

spiralen hos elevernas kunskapsnivåer vara ett resultat av att undervisningstraditionen över tid har 

förändrats. Tidigare var lärare mer aktiva i sin undervisningsroll till att numera passivt handleda 

eleverna (s.12). Detta fenomen kan nu komma att ändras i och med nya läroplanen Lgr11; 

resultaten av det kommer vi se först i framtiden. Ytterligare en orsak till elevers svårigheter kan 

bero på minskad explicit tillrättalagd matematikundervisning som ett resultat av att lärare tror att 

elever har stora förmågor att generalisera från ett matematiskt område till ett annat. Dessutom 

visar forskning att elevresultat från diagnoser inte per automatik visar elevernas framtida 

förutsättningar och kunskaper (Fredriksson, 2009, s.10).  

På grund av matematikens kumulativa uppbyggnad riskerar de elever som i tidigare skolår 

uppvisar svårigheter att inte uppnå kunskapsmålen på sikt få ytterligare svårigheter i senare skolår 

(Brandell, 2001). Malmer (2002) menar att elever i svårigheter kan ha olika orsaker. Hon delar 

upp svårigheterna i primära och sekundära faktorer där de primära utgörs av kognitiv utveckling, 

språklig kompetens, neuropsykiatriska problem och dyskalkyli. Ovanstående svårigheter menar 

hon att elever kan ha, medan att eleverna får svårigheter av sekundära faktorer såsom exempelvis 

dyslexi eller undermålig undervisning (s.80-86). Holmsten (2002) menar att matematikläraren bör 

möta alla elever i enlighet med det psykosociala perspektivet. Detta innebär att man möter eleverna 

med höga förväntningar men som samtidigt är möjliga att uppnå. Förväntningarna i kombination 

med lärarens kunskaper om elevens förkunskaper medverkar till att bygga vidare på elevens 

tidigare matematikkunskap. Med ett psykosocialt perspektiv kopplar vuxna bort ansvaret på 

svårigheten från eleven till miljön. Grundtanken med ett sådant synsätt är att skolans personal 

och däribland läraren ska se till vilka faktorer som möjliggör respektive omöjliggör elevens 

utveckling (s.52).  

4.1.5.2 Elever med särskilda förmågor 

Som tidigare nämnts har skolan ett ansvar att utmana alla elever utifrån deras kunskapsnivå. 

Pettersson (2011) visar att elever med särskilda förmågor har en stark drivkraft av nyfikenhet och 

iver att förstå olika matematiska områden. Dock visar hennes forskning att lärare inte alltid möter 

upp eleven vid dennes förkunskaper och nyfikenhet vilket leder till att eleven riskerar plana ut i 

sin utveckling. Undersökningen visar att eleverna genomför svåra beräkningar på olika sätt, vissa 
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genom traditionella algoritmer, medan andra föredrar att räkna för sig själv i huvudet. Vidare har 

Pettersson uppmärksammat flera gemensamma egenskaper hos elever med särskilda matematiska 

förmågor. För det första har de lätt att tolka den matematiska strukturen i problemformuleringar 

och kan därmed fånga helheten utan att bortse från små delar. För det andra har hon 

uppmärksammat att eleverna uppvisar god minnesförmåga (i form av matematiska strukturer och 

strategier) och opererar därmed utan svårigheter med symboler i sitt tänkande (s.19). Pettersson 

(2011) visar i sitt resultat att hälften av eleverna blev erbjudna extra stöd som utmaning för sitt 

lärande och att detta stöd visade sig vara ”accelerationsuppgifter” i form av 

hastighetsindividualisering (s.20-21). Istället för hastighetsindividualisering menar hon att det för 

eleverna vore mer utmanande att samlas i grupper med andra elever på liknande kunskapsnivå för 

att samtala och lösa matematiska problemformuleringar. I sin slutsats betonar hon att ett 

undersökande arbetssätt där läraren skapar utrymme för gemensamma klassdiskussioner och 

problemlösning gynnar alla elevers begreppsutveckling (Pettersson, 2011, s.22).  

4.2 Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer under denna rubrik redogöra för våra val av teoretiska perspektiv. Lundin (2008) 

menar att varje uppsats behöver en teoretisk utgångspunkt då dessa fungerar som ett slags 

tolkningsramar (s.8). Edling (2012) förklarar detta som att man väljer ett visst sätt att se på olika 

fenomen genom att ta på sig de valda teoretiska glasögonen.  Ett och samma fenomen kan ses på 

olika sätt.  

4.2.1 Undervisningens ramar 

För att kunna analysera våra insamlade data behöver vi se till de ramar som styr det 

undervisningstillfälle som vi studerar. En del av dessa ramar är redan på förhand bestämda 

medan andra är någonting som läraren själv styr över. Löwing (2006) benämner dessa ramar som 

fasta, respektive rörliga (s.66). Här menar Carlgren och Marton (2002) att lärarna antingen kan se 

sig själva som offer för ramarna eller att de kan kontrollera dem. Författarna menar att denna 

upplevelse skiljer sig mellan olika lärare (s.85). De ramar vi valt att använda oss av i vår studie är 

som följer. Till de fasta ramarna hör elevernas förkunskaper och lärarens uppdrag och till de rörliga 

ramarna hör lärarens val av arbetssätt.  

Fasta ramar ses i denna undersökning som de faktorer vilka läraren inte kan påverka. I motsats 

till dessa ser vi de rörliga ramarna som de faktorer lärarna själva kan förändra, hur läraren väljer 

att utforma och genomföra sin undervisning. På detta vis blir valet av ramar en viktig del i 

lärarens uppdrag och kräver goda kunskaper och erfarenhet hos läraren. Vissa av de fasta 

ramarna kan förändras i ett långt perspektiv, men är vid vårt undersökningstillfälle icke 

påverkbara och anses därför som fasta (Löwing, 2006, s.66). Man kan enligt Carlgren och Marton 

(2002) urskilja tre sätt som lärare kan förhålla sig till undervisningens ramar. Det första, vilket vi 
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tidigare nämnt är att utmåla sig som offer för ramarna och därigenom förlora kontroll över 

undervisningen. Det andra, är att läraren kan välja att använda ramarna och utifrån dessa planera 

sin undervisning. Det tredje, handlar om att läraren kan välja att konstruera sina ramar för 

undervisningen (s.88).  

4.2.2 Centrala begrepp 

4.2.2.1 Förkunskaper 

Med förkunskaper menar vi dels den kunskapsnivå eleven befinner sig vid inom respektive 

område, såsom exempelvis vad eleven tillgodogjort sig genom tidigare undervisning eller genom 

egna erfarenheter. 

4.2.2.2 Lärarens uppdrag 

Med lärarens uppdrag menar vi den breda skyldighet lärare har gentemot olika parter såsom 

elever, föräldrar, rektor, kommun och stat. Enligt Lgr11 har läraren skyldigheter vilka vi kopplar 

till undersökningens syfte och frågeställningar. Exempel på dessa är att undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, samt ta utgångspunkt i deras bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s.8). Läraren ska också ge särskilt 

stöd till elever i svårigheter. Det åligger läraren att samverka med skolans lärare med syfte att 

eleverna ska uppnå utbildningsmålen (s.14). Lärarna ska välja varierade arbetssätt och 

arbetsformer så att eleverna får möjlighet till utveckling. Läraren ska dessutom utgå från 

kursplanerna och löpande söka samt utvärdera elevens kunskapsutveckling både muntligt och 

skriftligt. Till detta hör även ett ansvar att redovisa detta för elev, hem, samt rektor (Skolverket, 

2011, s.18). I lärarens breda uppdrag ingår att väva samman sina skyldigheter gentemot alla parter 

exempelvis genom att följa skolans styrdokument, statens föreskrifter, samt hålla undervisningen 

inom skolans och därmed kommunens budget (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007 s.27).  

4.2.2.3 Lärarens val av arbetssätt 

Varje lärare har ett eget ansvar och möjlighet i val av arbetssätt. Vi tittar på hur lärarna resonerar 

samt planerar kring olika arbetssätt såsom exempelvis gemensamma genomgångar, reflekterande 

samtal, samt eventuella val av undervisningsmaterial och arbetet med detta.  

 



16 
 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och problematisera lärarens uppdrag att genomföra en 

matematikundervisning i årskurs 1-2 som tar utgångspunkt i elevernas förkunskaper och tidigare 

erfarenheter som exempelvis det matematiska språket. Genom en jämförelse av olika lärares syn 

på förkunskaper och tidigare erfarenheter, vill vi undersöka om, och i så fall på vilket sätt lärarnas 

undervisning skiljer sig åt, samt hur de omsätter sin teori i praktiken. 

  

- Vilka formella respektive informella diagnostiseringsmetoder använder lärarna i sitt 

läraruppdrag att söka reda på elevernas förkunskaper? 

 

- Vad innebär en undervisning med utgångspunkt i elevernas förkunskaper och tidigare 

erfarenheter för de olika lärarna?  

 

- Hur anpassas matematikundervisningen i avseendet att möta elevernas förkunskaper, 

tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar? 
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6. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder vi valt att använda oss av vid 

datainsamlingen samt hur urvalsprocessen gick till. Vidare kommer vi att redogöra för de etiska 

aspekter som vi tagit hänsyn till vid datainsamlingen samt bearbetningen av denna. Slutligen 

kommer vi att reflektera över de metoder vi valt samt dess utförande.  

Vi har delat upp arbetet i undersökningen på så vis att Emelie Larsson har ansvarat för 

intervju som metod och Linda Sundström har ansvarat för observation som metod. Dock har vi 

under arbetet med datainsamling deltagit som medobservatör och medintervjuare. Övriga delar, 

såsom exempelvis bakgrund, litteraturöversikt och diskussion har vi valt att samskriva.  

6.1 Metod för datainsamling 

För att kunna behandla våra frågeställningar behöver vi genomföra observationer samt 

halvstrukturerade samtalsintervjuer med lärarna, då syftet med studien är att undersöka och 

problematisera lärarens uppdrag. Detta kopplar vi till Tebelius (1987) som uttrycker: 

”…kunskap om människors erfarenheter fås på framförallt två sätt, nämligen: genom direkt 

iakttagelse eller utbyte av erfarenheter dvs observation eller intervju, vilka nedtecknas. Dessa kan 

ses som uttryck för människors upplevelser av sin situation eller av ett bestämt fenomen och kan 

alltså tolkas” (s.124). 

När observation kombineras med en annan metod brukar det kallas en naturalistisk 

undersökning. En sådan undersökning syftar till att söka kunskap om människor i deras naturliga 

sammanhang (Esaiasson, 2009, s.344).  

6.1.1 Observation som metod 

Då vi vill ta reda på hur läraren genomför sin undervisning föll valet på observation som metod, 

detta då det endast är genom observation vi kan se och beskriva vad som händer (Kylén, 2004, s. 

8). Fördelen med observationer är att forskaren ser allt med egna ögon och därför inte behöver 

förlita sig på andrahandsinformation som kan vara missvisande då informanten själv kanske inte 

uppmärksammar vad som försiggår när denne befinner sig mitt uppe i situationen (Esaiasson, 

2009, s.344).  

Det finns olika förhållningssätt att anta i sin roll som observatör, man brukar tala om rollen 

som fullständig observatör eller fullständig deltagare. Som fullständig observatör försöker 

forskaren vara närvarande, men ändå obemärkt, medan denne i rollen som fullständig deltagare 

tar del i den process som ska observeras (Esaiasson, 2009, s. 345).  

Det allra bästa sättet att genomföra en observation är genom videoupptagning. Man har då 

möjlighet att se samma aktivitet vid ett flertal tillfällen och kan på så sätt se saker som man missat 
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vid observationstillfället. Man kan även välja att göra en ljudinspelning av observationen, denna 

bör dock kombineras med något annat exempelvis fältanteckningar då det finns en risk att 

ljudupptagningen inte blir bra. Att använda ljudinspelning som komplement till fältanteckningar 

kan vara bra då man ibland riskerar att missa saker som pågår vid observationen då man sitter 

och antecknar (Norén, 2012).  

Som observatör överöses forskaren av intryck i observationssituationen vilket medför ett stort 

behov av selektivitet, att veta vad det är man ska titta och tänka på är inte alltid så lätt. Forskaren 

kan då välja att använda sig utav ett observationsschema som påminner om vad det är man ska 

fokusera på. Detta schema kan vara mer eller mindre utförligt, det kan vara en vanlig minneslista 

eller innehålla exakta anvisningar om vad det är man ska lägga märke till (Andersen & Gamdrup, 

1994, s. 79). Även Bjørndal (2005) skriver att vid observationstillfället bör forskaren ha ett mer 

eller mindre avgränsat fokusområde på vad denne ämnar observera. Genom att använda sig utav 

ett observationsschema blir bearbetningen av anteckningarna som nedförts lättare att genomföra 

efter observationens slut, detta då forskaren lättare kan få en översikt av observationen genom att 

orientera sig utifrån temakolumnerna (s.53).  

6.1.2 Intervju som metod 

Då vår undersökning har läraren som studieobjekt och ämnar söka reda på utvalda lärares 

uppfattningar, har vi gjort ett val att genomföra intervjuer. Den form av intervju som används är 

det som Esaiasson (1999) beskriver som respondentintervju (s.259). Att använda sig av denna 

form av intervju innebär att den som intervjuar behöver vara medveten om att intervjuerna 

kommer skiljas åt beroende på hur de enskilda lärarna definierar och förklarar sina uppfattningar. 

Detta kräver en stor flexibilitet hos den som genomför intervjun. (Esaiasson, 1999, s. 258). 

I förberedelseperioden av datainsamlingen bör den som intervjuar tänka på vissa saker. För 

det första är det viktigt att söka reda på sin egen förförståelse inom ämnet genom att läsa in sig på 

tidigare forskning. Genom att göra på detta sätt kan intervjuaren identifiera sina kunskapsluckor 

vilket blir intressant i resultatarbetet (Esaiasson, 1999, s.289). Den andra viktiga punkten handlar 

om de etiska aspekterna, dessa kommer vi redogöra för under rubrik 6.5 (s.290). 

6.2 Urval 

I urvalsprocessen till undersökningen har vi tagit del av de allmänna råd som Esaiasson (1999) 

ger. Det första rådet är att välja främlingar, detta då det kan vara svårigheter i att skapa 

vetenskaplig distans till anhöriga och vänner. Intervjuaren kan komma undvika vissa frågor där 

svaren känns självklara, dessutom kan en nära relation påverka respondenten på så vis att denne 

kan få svårigheter i att öppna sig. Det andra rådet handlar om att inte intervjua alltför många 

personer. Man ska heller inte i förväg bestämma ett antal, utan istället avsluta sin undersökning 

när det uppstått teoretisk mättnad, vilket man på förväg inte kan veta (s.292).  
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Urvalsprocessen startade genom ett utskick till rektorer inom Uppsala och Stockholms län (se 

bilaga 1) på kommunala skolor. När kontakt etablerats togs telefonkontakt och därefter gjordes 

ytterligare ett utskick, nu till berörda lärare (se bilaga 2). Utskick två berörde syfte, etiska riktlinjer 

och kort information om intervjun.  

6.2.1 Lärarpresentation 

Under denna rubrik följer en presentation av lärarna i undersökningen. Vi har valt att benämna 

alla lärare med kvinnonamn i alfabetisk ordning för att uppfylla anonymitet.  

Alva har lärarexamen för grundskolans tidigare skolår med inriktning matematik och 

naturkunskap. Lärarexamen togs 2012. Relationen till matematikämnet har under skoltiden varit 

mycket ansträngd. Med anledning av detta gjorde hon på lärarutbildningen ett strategiskt val att 

läsa 60hp matematik för att bättre kunna hjälpa elever i svårigheter. Under sin första verksamma 

termin arbetade hon i en årskurs 6. Nu har hon ansvaret för en årskurs 1. Skolan där Alva är 

verksam är kommunal och har elever i årskurs f-6. Skolan är placerad i en tätort mellan två stora 

städer. Alva har inte arbetat inom skolan före sin lärarutbildning.  

Beata har lärarexamen för grundskolans tidigare skolår med inriktning språk och matematik. 

Som specialiseringar har hon naturkunskap, internalisering och lärande. Lärarexamen togs 2011, 

utbildningen genomfördes på två lärosäten. Under sin egen skolgång hade Beata stora svårigheter 

med matematikämnet vilket under lärarutbildningen växte till ett stort engagemang för elever i 

svårigheter. Som lärare upplever hon matematiken som rolig och spännande, mycket tack vare att 

det finns mer konkret material och hjälpmedel för elever i svårigheter. Beata har fram till denna 

termin varit verksam på förskola, men har från och med höstterminen ansvaret för en årskurs 1. 

Skolan är kommunal och ligger i en förort till en stor stad. Beata har inte arbetat inom skolan före 

sin lärarutbildning.  

Cecilia har lärarexamen för årskurs f-5 inom svenska och naturkunskap, samt har 

specialpedagogik som specialisering. Lärarexamen togs 2007. Cecilias relation till matematikämnet 

har alltid varit bra och minns att hon alltid haft stor nyfikenhet för ämnet. Hon berättar att lärare 

och föräldrar alltid delade detta intresse med henne vilket gjorde att lusten kvarstod. I sin lärarroll 

betonar hon vikten av att förmedla sin matematiklust till eleverna. Cecilia är verksam lärare i en 

årskurs 1 på en kommunal skola i glesbygden utanför en stor stad. Efter sin examen har Cecilia 

arbetat i f-7 och tycker sig ha hoppat runt mellan olika tjänster. Cecilia har inte arbetat inom 

skolan före sin lärarutbildning.  

Doris har lärarexamen för grundskolans tidigare skolår med inriktning språk och matematik. 

Som specialiseringar har hon de samhällsvetenskapliga ämnena samt specialpedagogik. 

Lärarexamen togs 2010. Under Doris egna skolgång hade hon stora svårigheter inom matematik. 

Detta förändrades när hon läste på komvux där hon mötte en envis och kompetent lärare som 

hade full tilltro till Doris matematiska förmåga. Före lärarutbildningen arbetade Doris i skolan 

som lärarvikarie och som elevassistent under många år. Efter sin lärarexamen har Doris arbetat i 
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årskurserna 1-3. Nu har hon ansvar för en klass i årskurs 2. Skolan är placerad i en tätort mellan 

två stora städer. Doris är verksam inom samma kommun som Alva.  

6.3 Genomförande 

Undersökningen består utav fyra klassrumsobservationer där vi kommer titta på lärarens arbete, 

dessa kommer följas upp med intervjuer.  

Vi kommer vid våra observationer att använda oss utav ett observationsschema med teman, 

dessa teman baseras på undersökningens frågeställningar. Vi har valt att försöka anta rollen som 

fullständiga observatörer och hålla oss i bakgrunden utan att påverka observationsdeltagarna med 

vår närvaro (Esaiasson, 2009, s.345). 

Intervjuerna kommer vara halvstrukturerade med en intervjuguide som stöd. Alla teman 

bygger på undersökningens syfte och frågeställningar. På detta vis samlas kvalitativa data i form 

av lärarnas tankar och erfarenheter kring sitt läraruppdrag. Intervjuguidens teman syftar till att 

intervjun på ett flexibelt och naturligt sätt kan beröra undersökningens frågeställningar utifrån 

flera perspektiv. Intervjuguiden startar med biografiska frågor för att bredda vår förståelse av 

läraren samt få denne att känna sig bekväm i situationen (Danielsson, 2012). Efter detta tema så 

följer intervjun med det tema som känns mest naturligt. 

Vi har valt att i intervjun fokusera på begreppet diagnostisering. Detta val stödjer vi mot 

Löwing och Kilborn (2002) vilka menar att detta är en viktig utgångspunkt för lärarens 

individualiseringsmöjlighet (s.163). Vi vill söka reda på hur läraren resonerar kring begreppet och 

hur hon ser sin egen roll i detta. Dels vill vi se hur hennes egna erfarenheter från egen skolgång 

ser ut, och vidare se hur hennes åsikter kring diagnostisering av elever ser ut idag.  

Intervjuguiden ser vi som ett stöd för intervjun, som en handledning, och inte något på 

förhand bestämt. För att vi ska kunna genomföra ett grundligt analysarbete kommer vi använda 

oss av ljudupptagning. 

6.3.1 Beskrivning av observationstillfälle och intervjutillfälle 

Observationen av Alva genomfördes i en årskurs 1. Vid observationstillfället närvarade 19 elever, 

en lärare samt en fritidspedagog. Lektionen ägde rum mellan kl 09.30-10. Bänkarna var placerade 

i bänkpar vända fram mot whiteboardtavlan och det fanns konkret matematikmaterial att tillgå i 

klassrummet samt även hörselkåpor. Efterföljande intervju ägde rum i klassrummet efter avslutad 

lektion under elevernas rast.  

Observationen av Beata genomfördes i årskurs 1. Vid observationstillfället närvarade nio 

elever samt en lärare. Lektionen pågick mellan kl 13-13.30. Bänkarna var placerade i bänkpar och 

det fanns en stor samlingsmatta längst fram i klassrummet. Det fanns ett angränsande grupprum i 

anslutning till klassrummet. I klassrummet fanns konkret matematikmaterial och på väggarna 



21 
 

hängde bilder på tiokamraterna samt egentillverkade talblock. Efterföljande intervju ägde rum i 

ett på förväg bokat konferensrum i direkt anslutning till observationstillfället.  

Observationen av Cecilia genomfördes i en årskurs 1. Vid observationstillfället närvarade åtta 

elever samt en lärare. Lektionen pågick mellan kl 10.10-11. Bänkarna i klassrummet var placerade 

i grupper om 4-8 och det fanns två platser som var avskilda från klassrummet med skärmväggar. 

Det fanns tillgång till konkret matematikmaterial och på väggen fanns det affischer med 

förklarande bilder och text om de fyra räknesätten. Efterföljande intervju genomfördes i direkt 

anslutning till observationstillfället i klassrummet då eleverna gått på lunch. Intervjun avbröts en 

kort stund av en kollega. Efter cirka en minut återupptogs intervjun.  

Observationen av Doris genomfördes i en årskurs 2 med 19 elever och en lärare närvarande. 

Lektionen pågick mellan kl 10-10.45. Bänkarna var placerade i bänkpar och det fanns en stor 

samlingsmatta i klassrummet. I anslutning till klassrummet fanns ett grupprum. Klassrummet 

innehöll konkret matematikmaterial. Efterföljande intervju ägde rum i klassrummet samma dag 

efter avslutad skoldag.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Insamlad data organiseras utifrån teman för respektive metod vilka intervjuguiden och 

observationsschemat är indelad i.  

Undersökningens analys kommer att ske i tre nivåer. 
1. Lärarens uppfattningar kring vissa fenomen. 

2. Lärarens berättelser om vad de gör i klassrummet.  

3. Lärarens handlingar i klassrummet.  

Ambitionen med ovanstående analysnivåer är att få en fördjupad kunskap om lärarens 

uppdrag. De olika nivåerna kompletterar varandra på så vis att de kan jämföras och på så vis 

ställas mot varandra. Med sådana data kan mönster urskiljas och synliggöras. Det kan visa sig att 

lärarna har en viss ambition och uppfattning kring sitt läraruppdrag med allt vad det innebär, men 

att yttre faktorer kan påverka deras handlingar i undervisningen. Detta kommer behandlas vidare 

under rubrik metodologisk reflektion. Analysarbetet kommer att ske med hjälp av de centrala 

begreppen för undersökningen. 

Resultatet från båda observatörerna kommer sammanställas i ett gemensamt dokument med 

syfte att upptäcka likheter respektive skillnader mellan observatörernas uppfattningar. Bech 

(1993) menar att vid varje observationstillfälle tillskrivs både de observerade samt situationen en 

innebörd. Denna innebörd kallas för tolkning och kommer att se olika ut beroende på vem det är 

som iakttar (s.10). För att undvika detta problem har vi valt att dela in observationsschemat i två 

olika delar, en del där vi beskriver vad det är vi ser och en del där vi kan anteckna hur vi tolkar 

detta. Denna indelning hoppas vi ska underlätta för oss i vårt resultat- och analysarbete. 

För att genomföra ett grundligt analysarbete av intervjuerna kommer vi använda oss utav 

ljudupptagning, vilket kommer kompletteras med minnesanteckningar. Vanligtvis sker dessutom 
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videoinspelning, något som vi avstår från i denna mindre undersökning. All ljudupptagning 

transkriberas ord för ord, dessutom kommer pauser och markanta röstlägesförändringar att 

noteras. Analysarbetet av intervjuresultaten kommer ske genom att transkriberingen noggrant 

läses i flera omgångar för att söka reda på mönster i lärarnas beskrivningar (Kroksmark, 1987, 

s.269-270; Esaiasson, 1999, s. 258).  

6.5 Etiska aspekter  

Vid vetenskapliga undersökningar finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till. Dessa berör hur 

man som forskare bemöter de informanter som ingår i undersökningen samt i vilken omfattning 

man redogör för undersökningens syften och frågeställningar (Andersen & Gamdrup, 1994, s.94). 

Undersökningen för detta examensarbete utgår från de forskningsetiska principerna för 

samhällsvetenskaplig forskning, vilka består utav två huvudkrav på forskning. Det ena är 

forskningskravet och det andra är individskyddskravet. Forskningskravet innebär att forskningen 

ska bestå av väsentliga frågor och hög kvalitet. Individskyddskravet å andra sidan syftar till att 

skydda individens rätt till att otillbörliga inte får insyn i dennes livsförhållanden (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, 2012, s.5). Utöver ovanstående huvudkrav har också framställts fyra 

grundläggande regler vilka forskare måste förhålla sig till i sin forskning. Den första regeln är 

informationskravet, vilket innebär att forskaren måste informera undersökningens informanter 

om syftet med undersökningen. Den andra regeln är samtyckeskravet. Denna ställer krav på att 

forskaren informerar informanterna om att de närsomhelst har rätt att avsluta sin medverkan 

samt att det inte ska finnas beroendeställningar. Den tredje regeln är konfidentialitetsregeln. 

Denna regel ställer krav på att informanternas anonymitet för att inte röjas, uppgifterna som 

samlas in i undersökningen måste avidentifieras och arkiveras på ett säkert vis. Den sista regeln, 

vilken är nyttjandekravet syftar till att deltagarnas uppgifter inte får användas kommersiellt eller 

liknande utan får endast användas för forskningsändamål (s.6-14). 

I vår undersökning kommer samtliga grundläggande regler tas i beaktande. Dilemmat som 

uppkommer är frågan om hur mycket information om syfte och frågeställningar informanten ska 

delges. Risken är att för mycket information kommer påverka henne till att svara med 

standardiserade svar, vilket då resulterar i att empirisk data har låg validitet och reliabilitet 

(Bergström, 2012).  

6.6 Metodologisk reflektion 

De tre analysnivåerna var ett strategiskt val då vi eftersträvat en fördjupad kunskap om lärarens 

uppdrag. Vi har under arbetets gång försökt hålla oss fria från normativa värderingar av insamlad 

data då vi endast haft möjlighet att se en bråkdel av den faktiska undervisningen som bedrivs.   

Vi har i vår studie valt att använda oss av intervju och observation som metod. Det finns enligt 

Bjørndal (2005) flera goda argument för att kombinera olika metoder. Dels kan metodens 
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validitet prövas. Om data från de olika metoderna till hög grad stämmer överens så ökar detta 

sannolikheten att resultaten är valida. Om resultaten från data som samlats in med de olika 

metoderna skiljer sig åt kan detta stimulera till nya tolkningar av företeelsen. Dessutom kan det 

bidra till att tilliten till forskningsresultaten stärks om data från de olika metoderna leder fram till 

samma resultat, då sannolikheten att resultaten beror på en viss metods utformning minskar 

(s.115). I enlighet med informationskravet informerade vi om underökningens syfte och 

övergripande teman för kommande intervju för att lärarna skulle kunna förbereda sig. Risken 

med detta val är att svaren riskerar bli standardiserade samt att det kan påverka observationens 

utfall då läraren i förväg vet observationens syfte.  

Vid bearbetning av utskrivna transkriptioner har vi noterat att intervjufrågorna progressivt 

blivit mer välformulerade och tydligt ställda. Vi tänker oss att detta möjligtvis kan ha haft 

betydelse för intervjuernas utfall och därmed reliabiliteten.  

Vid datainsamling har vi vid samtliga tillfällen båda deltagit, detta för att öka reliabiliteten. 
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7. Resultat 

Nedan kommer vi att redovisa de resultat vi fått fram från observationerna och intervjuerna. Vi 

kommer att inleda med resultatredovisningen från observationen och sedan följer resultatet från 

intervjun med samma lärare.  

7.1 Alva 

7.1.1 Observation 

Alva inleder lektionen med att visa en bild på Ladybugen (ett hjälpmedel för läraren att visa 

storbild) från matematikboken som handlar om jämna och udda tal.  

Alva ber eleverna att svara på frågan, ”Hur vet man om ett tal är jämnt eller udda?”. En elev räcker 

upp handen och svarar att om det är ett udda tal kan man inte dela det i två lika stora högar. Alva 

bekräftar det eleven sagt och spinner vidare på detta, genom att säga ”Om man har tre godisar och 

ska dela dessa på två så får ju jag två godisar och du bara en, högarna blir inte lika stora”, och återkopplar 

till en tidigare genomgång där de talat om fler och färre. Hon utgår sedan från bilden och 

fortsätter ställa frågor såsom ”Det finns nio barn på bilden, är det ett jämnt eller udda tal?” När hon får 

svar följer hon upp detta med ”Hur vet du det?” ”Kan du berätta hur du tänker?” Alva frågar med 

jämna mellanrum om alla har förstått. Hon alternerar det gemensamma samtalet kring bilden, 

med att skriva upp de olika siffrorna på ett blädderblock i två kolumner, en för jämna och en för 

udda med två färger. Alva använder de korrekta matematiska begreppen vartefter de dyker upp, 

och när eleverna använder sig utav begreppen förstärker hon detta genom upprepning. Lektionen 

avslutas med att Alva frågar eleverna om de kan se ett mönster i det som skrivits upp på 

blädderblocket, varpå en elev svarar att vartannat tal är jämnt och vartannat är udda.  

7.1.2 Intervju 

7.1.2.1 Diagnostisering av yngre barn 

Alva föredrar att genomföra informella samtal för kartläggning av elevernas kunskapsnivå. De 

formella diagnoserna anser hon inte alltid visar elevernas kunskapsutveckling då de är beroende 

av elevernas dagsform. Som en kompromiss av dessa två motpoler har hon funnit att 

läromedelsdiagnoser kan möta hennes krav. Dock framhåller hon att samtalen med eleverna ger 

henne den kartläggning hon säger sig behöva för att se elevernas progression. 

Kartläggningsarbetet upplevs vara lättare än vad hon som lärarstudent trodde det skulle vara. 

Trots detta har hon att ett uppdrag att genomföra och rapportera resultat från Diamant. Alva 

berättar att hon dock inte vet hur och när detta ska ske. Alva menar att man i formella diagnoser 

inte ser elevens utveckling i en större helhet.  
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7.1.2.2 Syn på lärande  

Alva uttrycker att hennes roll i elevernas lärande är att få med sig alla elever och menar att detta 

sker med hjälp av tydlighet. Förkunskaper anses vara viktiga då dessa är kopplade till elevernas 

språk och därför påverkar deras förmåga att föra matematiska resonemang. Eleverna utvecklar 

sitt matematiska tänkande när de verbaliserar sina förkunskaper och delger dessa för sig själv och 

andra, då sker ett lärande. Ett exempel hon lyfter fram är att hon använder sig av kamrathjälp. 

För henne är det viktigt att eleverna utmanas att förklara hur de tänker, vilket för vissa elever är 

jättesvårt. Hon uttrycker att vägen är viktigast och inte svaret. 

Alva berättar att hon i undervisningen vanligtvis använder konkret material som stöd, samt att 

detta vanligtvis sker under halvklasstimmar. Hon säger sig sällan planera för gemensamma 

erfarenheter, vilket hon förklarar med att klassen har svårigheter att fokusera. Hon medger även 

att hon har liten erfarenhet av matematiklekar och utomhuspedagogik. Alva uttrycker att när 

läromedlets förklaringar inte når eleverna, försöker hon praktiskt visa det matematiska innehållet 

med hjälp av gemensamma upplevelser. Hon uppger ett exempel på detta då hon vid ett tillfälle 

konkret med klassens elever redogjorde för subtraktions tre grundtankar.  

7.1.2.3 Mötande av elevers förkunskaper 

Alva uttrycker att hon försöker möta elever med särskilda matematiska förmågor på deras nivå, 

detta genom att de utmanas att förklara på en högre nivå.  

Undervisningen sägs vara läromedelstyrd, vilket hon har som mål att i framtiden våga frångå. 

Idag säger hon sig uppleva läromedlet som en trygghet. Hon ställer sig inte positiv till läromedlet 

då hon upplever att det abstraherar för snabbt. Hon uttrycker att läromedel ska väljas med 

omsorg vilket hon tror kommer med lärarerfarenhet. I hennes fall hade hon fått råd från 

föregående lärare vilket läromedel som ansågs vara bra och nu i efterhand är hon besviken.  

Modersmålsläraren har hon inte kontakt med då hon inte anser att det finns ett behov bland 

hennes elever.  

7.1.2.4 Elever i behov av särskilt stöd 

Alva berättar att hon upplever svårigheter att möta klassens spridning av förkunskaper. Hon 

berättar att den vanligaste svårigheten är taluppfattning, trots hjälpmedel med konkret material. 

Två tillfällen i veckan erbjuder hon extrahjälp, men den fokuserar främst på läs- och 

skrivinlärning då hon anser det vara viktigast i årskurs 1. Hon förklarar att undervisningsstöd i 

matematik säkerligen kommer senare. Elever i svårigheter får inga åtgärdsprogram i årskurs 1, 

däremot tror hon att det genomförs i årskurs 2.   
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7.2 Beata 

7.2.1 Observation 

Beata samlar eleverna på samlingsmattan. Varje elev har ett kuvert med sig innehållande 

sönderklippta talblock. Beata frågar eleverna om de kommer ihåg när de vid ett tidigare tillfälle 

arbetade med kulpåsar och delade upp tal. Hon fortsätter med att säga ”Nu ska vi dela upp 

talfamiljen 3, hur kan man göra då?” En elev tar tre bitar ur kuvertet och lägger två bitar i en hög och 

en bit vid sidan av, och säger ”Två och en”. Beata bekräftar det eleven sagt och frågar vidare ”Finns 

det fler sätt att dela upp det på?”. Nu svarar en annan elev ”Noll och tre”. Arbetet fortsätter tills 

samtliga elever givits möjlighet att svara på en fråga om olika sätt att dela upp tal. Beata ber 

eleverna gå och sätta sig på sina platser och fortsätta arbeta i läroboken. Hon går runt och hjälper 

eleverna vilka arbetar med olika uppgifter beroende på kunskapsnivå. En elev ber om hjälp varpå 

Beata frågar vad det är eleven inte förstår och förtydligar uppgiften för eleven. Beata använder de 

korrekta matematiska begreppen och tar stöd av bilder om eleven inte förstår.  

7.2.2 Intervju 

7.2.2.1 Diagnostisering av yngre barn 

Beata berättar att hon i undervisningen använder både formella och informella diagnoser. 

Läromedelsdiagnoser som genomförs efter avslutade kapitel, anser hon ger en överblick över det 

matematiska innehåll som har förankrats hos respektive elev. Beata har vid terminens slut 

planerat för en större formell efterdiagnos. Informell diagnostisering genomförs löpande genom 

kartläggningar av elevernas lärande. Detta genom att Beata dokumenterar vad eleverna förstår 

respektive inte förstår.  

7.2.2.2 Syn på lärande  

Beata säger att många aspekter har betydelse för elevernas lärande, en sådan är att dela med sig av 

sina tankar till andra, exempel på detta är att hon använder kamrathjälp. En annan aspekt är 

vikten av att eleverna reflekterar över sitt lärande, därför använder hon elevledda 

utvecklingssamtal. Dessutom framhåller hon förkunskapernas roll i elevernas lärande. Hon anser 

sig ha ett ansvar att kontrollera dessa förkunskaper vilket hon säger sig göra vid start av nya 

områden.  

Beata hävdar elevernas rätt att tala matematik på sitt modersmål, detta då hon vet att det är 

viktigt trots att matematik är ett universellt språk. I dagsläget har hon inte någon direkt kontakt 

med modersmålslärarna, men om ett behov skulle uppstå så tvekar hon inte att ta kontakt för 

samverkan.  
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7.2.2.3 Mötande av elevers förkunskaper 

Beatas undervisning är en blandning av läromedel, gemensamma erfarenheter, upplevelser, 

samtal, arbetshäften, samt övningar från lärarhandledningen. Med detta arbetssätt säger hon sig 

försöka möta elevernas förkunskaper. Detta sker genom att lyssna in eleverna på deras nyfikenhet 

och sedan bygga vidare på detta. Vid gemensamma aktiviteter i undervisningen brukar hon 

försöka minnas huruvida det är något speciellt enskilda elever behöver träna extra på.  

Av Beatas elever är det flera som inte knäckt läskoden och därmed får svårigheter i att läsa 

matematikuppgifter i boken. Hon informerar att hon därför hjälper dessa med läsförståelsen. 

De elever som greppar innehållet, utmanas extra genom att tilldelas mer avancerade uppgifter 

inom samma område. Hon berättar att det är viktigt att inte släppa dessa elever helt, och hävdar 

även dessa elevers rätt till att resonera matematik.  

Undervisningen sägs vanligtvis ske i halvklass. Då ansvarar Beata för grundläggande 

genomgångar och gemensamma aktiviteter och för att frigöra denna tid spelar klassens 

fritidspedagog en viktig roll genom att bygga vidare på det som Beata introducerat. 

7.2.2.4 Elever i behov av särskilt stöd 

Beata uttrycker en svårighet i att undervisa matematik då klassen har en stor kunskapsspridning.  

Vid terminsstart genomförde skolans specialpedagog en screening för att söka reda på 

huruvida någon elev uppvisar signaler som kan innebära svårigheter. Beata uppger att resultaten 

från dessa stämde väl överens med hennes informella bedömning. Så snart en elev uppvisar 

svårigheter inom matematiken etablerar Beata kontakt med specialpedagog för att få ytterligare 

ett perspektiv på elevens situation.   

7.3 Cecilia 

7.3.1 Observation 

Cecilia samlar eleverna på golvet och håller upp en tygpåse. Hon frågar eleverna vad de tror finns 

i påsen. Eleverna kommer med många olika förslag såsom kulor, Lego etc. Sedan låter hon en 

elev stoppa ner handen i påsen och han plockar upp en geometrisk figur. Cecilia frågar eleven 

efter antal sidor på figuren varpå eleven räknar. Eleverna räknar sidorna högt tillsammans. Cecilia 

ber eleven placera figuren på ett papper hon lagt fram på golvet där det finns geometriska 

mönster utritade, figurens konturer ska passa mönstret. Detta arbete fortsätter och varje elev får i 

turordning plocka upp en geometrisk figur, räkna antal sidor och placera ut den på rätt plats. 

Varje geometrisk figur har på pappret fått en kod (A, F2 osv.), det är utifrån denna kod Cecilia 

benämner de geometriska figurerna. När alla elever fått plocka upp en figur ur påsen delar hon in 

klassen i tre grupper, två par ska fortsätta arbeta med de geometriska figurerna och resterande ska 

arbeta enskilt med ett räknehäfte. 
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 Cecilia instruerar de elever som ska arbeta med de geometriska figurerna hur de ska gå 

tillväga. De får varsitt häfte med olika mallar och ska använda sig utav de geometriska figurerna 

för att lägga rätt figur i rätt mall. Mallen är kodad så eleverna ser vilka geometriska figurer de 

behöver använda sig av. De ska tillsammans lösa hur figurerna måste läggas samman för att passa 

in i mallen, det finns bara en korrekt lösning. När de är färdiga vill Cecilia kontrollera resultatet 

innan de får gå vidare till nästa uppgift. Samtliga elever räcker upp handen. Cecilia cirkulerar i 

klassrummet för att hjälpa de som räcker upp handen.  

När eleverna som arbetar i räknehäftet ber om hjälp, upprepar hon elevens fråga och repeterar 

instruktionerna för eleven, sedan går hon vidare till nästa elev. Ett av elevparen som arbetar med 

de geometriska figurerna ropar ständigt på Cecilia för att hon ska komma och kontrollera det de 

gjort så de får arbeta vidare. Vid ett flertal tillfällen fortsätter samma elever arbeta vidare innan 

Cecilia kontrollerat föregående uppgift. Cecilia förmanar eleverna att hon inte accepterar detta. 

Det andra elevparet som arbetar med de geometriska figurerna sitter och pratar med varandra 

istället för att arbeta. Cecilia springer mellan de elever som ropar på henne. 

När det är tio minuter kvar av lektionen ber Cecilia eleverna att åter igen sätta sig på golvet. 

Hon tar fram påsen och ber en elev stoppa ner handen och beskriva vad det är han får upp, 

denna gång utan att ta ur handen ur påsen. När eleven beskrivit den geometriska figuren tar han 

ur den ur påsen och visar de andra, sedan får han tala om vad den heter och lägga den på rätt 

plats på pappret. Även nu använder de sig av koderna som de geometriska figurerna har fått. Alla 

repeterar i kör. När alla elever fått beskriva varsin figur frågar Cecilia vilken figur de tyckte var 

klurigast. Avslutningsvis frågar hon de elever som arbetat med räknehäftet hur det gått, för att 

direkt därpå avsluta med att säga; ”Bra jobbat, nu kan ni gå på lunch”.  

7.3.2 Intervju 

7.3.2.1 Diagnostisering av yngre barn 

Cecilia berättar att hon använder en blandning av informella och formella diagnoser. Till de 

formella räknar hon Diamant, vilket används då skolan ingår i ett matematikprojekt som kräver 

detta. Övriga formella diagnoser är kopplade till läromedlets kapitelavslut. Läroboken har 

dessutom en lärarmatris där hon dokumenterar klassens gemensamma resultat för att få en 

överblick. Varje termin avslutas med en större formell efterdiagnos i läromedlet som samlar upp 

alla områden som bearbetats under terminen. Cecilia uppger att hon främst använder 

efterdiagnoser. Till informell diagnostisering, räknar hon de tillfällen då hon under de 

gemensamma samlingarna söker elevernas förkunskaper. Med denna information bygger hon 

sedan vidare undervisningen. Hon anser att detta måste få ta plats i undervisningen.  

7.3.2.2 Syn på lärande  

Cecilia uttrycker att man lär och utvecklar matematik genom lust och intresse, och detta skapas 

genom vuxna som delar och förmedlar denna lust. Hon resonerar att utan lust finns ingen 
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mening att räkna. Undervisningen ska verklighetsförankra innehållet så eleverna förstår att man 

kan använda matematiken, detta menar hon sker genom att eleverna exempelvis laborerar med 

pengar. Cecilia ser sitt läraruppdrag som att handleda och lyfta eleverna, att ge dem en 

förförståelse, att fånga upp dem när de faller samt att knuffa på när det behövs.  

Cecilia hänvisar till forskningsresultat att svenska elever är dåliga på att använda matematiska 

begrepp, därför säger hon sig arbeta aktivt med språket genom att benämna korrekta matematiska 

begrepp. Om flerspråkiga elever skulle vara i behov av extra stöd i matematiken, skulle hon 

kontakta modersmålsläraren och hemmet för hjälp att förklara.  

7.3.2.3 Mötande av elevers förkunskaper 

Cecilia hävdar att gemensamma erfarenheter är viktiga, därför arbetar eleverna ibland med 

grupparbeten. Därför uppger hon att alla genomgångar hålls gemensamt för att hålla gruppen 

inom samma matematiska område, detta säger hon sker genom att variera uppgifter beroende på 

kunskapsnivå. Vid behov erbjuder hon extraundervisning, extraläxor och möjlighet att arbeta mer 

med laborativa material för att befästa kunskapen. Cecilia berättar att hon ibland stryker uppgifter 

i läromedlet för att minska bördan för eleverna. Elever med särskilda förmågor tilldelas svårare 

uppgifter. I en annan del av intervjun berättar Cecilia att hon kan minska ner de områden eleven 

är duktig i så att de känner att de kommer lite längre: 

”Så det är jätteviktigt att ta reda på vad förkunskaperna är för det är det som jag bygger min 

undervisning på, för att veta vilken nivå jag kan lägga mig på. Och just det här att repetera i lagom 

mängd, är dom duktiga på geometri då kanske man minskar ner dom områden, det behöver inte ta 

flera veckor för dom, för dom är redan så duktiga, så att man då gör att mindre område men ändå 

repeterar och sen gör dom nytt. Att dom får känna att dom kommer lite längre, lite till” (Cecilia). 

 

”Oftast i deras böcker så blir det ju så att de gör ju inte alla uppgifterna, utan man får ju välja för 

dom. För annars blir det ju så att de har en tendens att halka lite efter och då är det viktigt för mig 

att dom kan, får bevisa för mig att dom klarar vissa uppgifter sen kan vi stryka lika. Att man inte 

repeterar lika hårt med dom på det viset, dom ska inte känna att bördan blir för stor. I en del fall så 

tar man hemmet till hjälp, man skickar hem material som dom kan träna med hemma, och dom 

tycker att det har varit svårt hemma också och sådana saker. Sen är det ju också upp till var och en 

att bedöma hur mycket tid man kan lägga på eleverna. Men för mig är det viktigt att innan vi går 

till nästa område så har jag alla med mig (betonar)”(Cecilia). 

Cecilia berättar att undervisningen är starkt läromedelstyrd gällande upplägg och planering, men 

hävdar också att planeringen ibland ändras beroende på gruppen och arbetsområdet. Enligt 

henne håller läromedlet en för hög nivå för många elever, då talområdet är högre jämfört med 

andra. I undervisningen säger hon sig använda kamrathjälp.  

7.3.2.4 Elever i behov av särskilt stöd 

Cecilia anser att det är för lite schemalagd tid för matematiken för att alla elever ska uppfylla 

kunskapsmålen. Hon ser en variation av svårigheter, främst symbolspråket och att befästa antal 

till siffra. När Cecilia upplever att en elev är i svårigheter informeras elevhälsoteamet, där de 

gemensamt ser över möjliga insatser på individnivå. Om inte insatserna räcker, arbetas ett 
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åtgärdsprogram. Cecilia betonar att hon inte vill starta utredning tidigt utan vill hellre först testa 

alla möjliga åtgärder på hemmaplan. För att möta upp detta berättar hon att hennes undervisning 

bygger på repetition för att skapa trygghet.   

7.4 Doris  

7.4.1 Observation 

Doris inleder lektionen genom att fråga eleverna vad subtraktion innebär. Eleverna räcker upp 

handen och redogör för sina tankar. Några av eleverna förklarar att det finns tre sätt att räkna på, 

skillnad, ta bort och jämföra.  

Vidare berättar Doris för eleverna att de idag ska arbeta med tiotalsövergångar vid subtraktion. 

Hon skriver upp ett tal på tavlan och frågar en elev hur man kan tänka när man ska lösa detta tal. 

Doris betonar till eleverna att det inte är svaret som är det viktiga, utan att hon vill veta hur de 

tänker.  

När de gått igenom några tal gemensamt på tavlan delar Doris ut plastmuggar med centikuber 

och informerar eleverna om att de ska arbeta parvis med att lösa de tal hon skriver upp på tavlan. 

Hon visar två exempel som modell och påtalar än en gång för eleverna att det är hur de tänker 

kring uppgiften som är viktigt, och inte att få fram korrekt svar. Eleverna arbetar parvis med de 

uppgifter de blivit ålagda medan Doris cirkulerar och lyssnar på eleverna. Då några av eleverna 

har löst samtliga uppgifter skriver hon upp nya, lite svårare uppgifter på tavlan att arbeta vidare 

med.  

Doris avbryter för en gemensam genomgång på tavlan där hon ber eleverna redogöra för sina 

tankegångar.  Återigen informerar hon eleverna om att hon vill veta hur de har tänkt, och att hon 

inte är ute efter rätt svar. Doris inväntar eleverna och stödjer dem till att verbalisera sina tankar. 

När samliga tal har redovisats får eleverna arbeta enskilt i läromedlet. 

7.4.2 Intervju 

7.4.2.1 Diagnostisering av yngre barn 

Doris säger sig använda en blandning av formella och informella diagnoser, dessa används både 

som för- och efterdiagnoser med syfte att planera undervisningen samt göra kunskapskontroll för 

att se om kunskapsområdet är täckt. Hon berättar att hon vid uppstart av nya områden redogör 

för det centrala innehållet och synliggör dessa på klassrumsväggen. Utefter det kartlägger hon 

elevernas förkunskaper och planerar därefter undervisningen utifrån elevernas intressen och 

behov. 

Doris berättar att hon vid terminsstart blev klasslärare för en ny sammansatt årskurs 2 där fem 

tidigare klasser blandades. För att planera upp undervisningen genomförde hon Diamant A1, 

denna diagnos har kommunen som mätstation för årskurs 1 under vårterminen, därför ser hon 
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denna diagnos som både för- och efterdiagnos för sina elever. Doris betonar vikten av att 

redogöra för syftet med diagnoserna, att det finns mål med kapitel och ämnesområden och vidare 

redogör hon att anser detta hjälpa till avdramatisering. Hon berättar att Diamant främst används 

som fördiagnos inför nya områden, men att de också används som efterdiagnos. Utöver detta 

säger hon sig löpande genomföra informell kartläggning genom att aktivt lyssna när eleverna 

grupparbetar, löser och formulerar problemställningar.  

7.4.2.2 Syn på lärande 

Doris anser att matematiken har flera dimensioner som ska sammansvetsas, vilket gör det viktigt 

att inte bara erbjuda isolerade företeelser. Hon tänker att det finns ett stort spektra i hur elever lär 

matematik, där vissa har behov av konkret material, medan andra blir förvirrade av det. På grund 

av detta betonar hon vikten att fördiagnostisera eleverna. Detta för att se vem som behöver vilket 

innehåll och på vilket sätt. Hon poängterar vikten av att samtidigt hålla gemensamma 

genomgångar där det blir kommunikation mellan eleverna.  

Ibland har Doris utomhuspedagogik vilket enligt henne ger klassen gemensamma erfarenheter 

att bygga vidare på. Vid dessa lektioner arbetar hon främst med att befästa matematiska begrepp 

vilket hon anser vara viktigt. Doris poängterar dessutom att det är viktigt att söka och bygga 

vidare på individuella erfarenheter. Detta sker enligt henne genom att skapa en-till-en tillfällen för 

de elever som behöver, detta kan exempelvis handla om att bygga upp den matematiska tilliten 

genom att spela mattespel.  

Doris anser att språket och förkunskaper spelar en stor roll i elevernas lärande. Därför arbetar 

eleverna dels mycket med problemlösning, dels att utveckla sin förmåga att sätta ord på sina 

tankegångar. Hon menar att denna form av arbetssätt kan synliggöra vilka elever som har ett 

onyanserat språk vilket är en del av hennes informella kartläggning. Doris anser att steget mellan 

vardagsspråk till ämnesspecifika begrepp blir för stort och vill därför arbeta grundligt med 

matematiska begrepp och grunder för att senare koppla in symbolspråket.  

7.4.2.3 Mötande av elevers förkunskaper 

Doris uttrycker att hon använder ett läromedel i undervisningen vilket hon är nöjd med då den 

ofta visualiserar matematiken och uppgifterna. Hon uppfattar att det möter upp elevernas 

förkunskaper, ibland uppfattas den som för enkel och då använder hon annat material som 

utmaning. När hon valde denna till undervisningen genomförde hon en grundlig 

läromedelsanalys.  

Doris berättar att hon vanligtvis agerar som matematisk modell för eleverna och att hon 

upplever skillnad att undervisa elever med olika förkunskaper. Ett exempel hon delger är att 

starkt presterande numeriska elever, ibland har en övertro på sin matematiska förmåga. Detta 

visar sig enligt henne genom att flera av dessa elever uppvisar svårigheter med 

problemformuleringar som ”Det finns sju bollar. Fyra är gula, hur många är röda?” vilket därför 

behöver ges utrymme.  
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7.4.2.4 Elever i svårigheter 

Doris uttrycker en stor glädje i att undervisa matematik. Hon betonar sitt läraruppdrag att hitta 

rätt väg för varje individ samt att det är hon som äger ansvaret att förklara på ett sätt så varje elev 

förstår. När Doris identifierar elever i svårigheter och har isolerat svårigheterna, genomför hon 

elevstödjande insatser vilka anmäls till skolhälsoteamet om svårigheterna inte försvinner. I 

skolhälsoteamet redogör man vad respektive elev behöver för stöd, vilket exempelvis kan erbjuda 

olika former av extraundervisning. 
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8. Analys 

I detta kapitel redovisar vi vår analys av insamlad empiri utifrån våra frågeställningar. När vi 

belyser exemplifieringar från observationer, skrivs dessa i kursiverad text.  

8.1 Vilka formella respektive informella diagnostiseringsmetoder använder lärarna i sitt 

läraruppdrag att söka reda på elevernas förkunskaper? 

Analysen av intervjuerna visar att majoriteten av lärarna föredrar att söka reda på elevernas 

förkunskaper genom informella diagnostiseringssätt snarare än formella. Två av lärarna, Beata 

och Doris, använder formella fördiagnoser vid läsårsstart.  

”...jag tycker, speciellt nu när jag fick en ny klass som kommer från fem olika klasser. Fyra blir det. 

Så är det jätteviktigt för mig att veta, vad är nivån, var ligger dom någonstans? Och det första jag 

provade när dom kom var ju diamantdiagnosen 1, för den ska dom ha klarat när dom går ut år ett. 

Men det hade varit tokigt om jag hade utgått från att alla kunde det, för i den här gruppen på 21 

elever var det 11 stycken som inte klarade den, och då måste man backa bandet och börja där. Så 

att för att kunna isolera var (betoning var) ska vi börja ifrån så tycker jag (betoning jag) att det är, 

jag gillar det” (Doris). 

Doris är ensam bland lärarna att utifrån kursplanen för matematik utvärdera samtliga elevers 

kunskapsutveckling skriftligt och dokumentera detta, vilket är en del av lärarens uppdrag. 

Samtliga lärarintervjuer visar att lärarnas val av läromedel påverkar hur de diagnostiserar sina 

elever. Alla använder läromedlets diagnoser efter avslutade kapitel.  

Alva uttrycker under intervjun att hon främst föredrar informella kartläggningsmetoder, men 

att hon trots detta genomför formella. Detta är ett resultat av att Alva och Doris, vilka är 

verksamma inom samma kommun, har ett ansvar gentemot kommunen att redovisa 

Diamantresultat varje läsår. Detta synliggör lärarens vida uppdrag.  

Samtliga lärare framhåller under intervjun vikten av att löpande söka reda på elevers 

tankegångar och matematiska språkbruk. Detta genomförs enligt lärarna för att planera en 

undervisning utifrån elevernas förkunskaper. Observationen av Cecilia visar dock att hon inte den 

observerade aktiviteten visade intresse för elevernas tankegångar. Vid den avslutande gemensamma 

samlingen frågar hon de elever som arbetat med gemometriska figurer vilken figur som var klurigast, utan att följa 

upp med frågor om varför. Lektionen avslutas (från observation av Cecilia). 

8.2 Vad innebär en undervisning med utgångspunkt i elevernas förkunskaper och 

tidigare erfarenheter för de olika lärarna? 

Analysen av intervjuerna visar en enighet bland lärarna att en undervisning som tar utgångspunkt 

i elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter handlar om att utmana eleverna på deras 

kunskapsnivåer och låta dem föra matematiska samtal. Alva och Cecilia uttrycker en åsikt att 
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deras läromedel inte möter de svaga elevernas kunskapsnivåer och att det innebär att de som 

lärare behöver komplettera med annat material. Alva uttrycker en vilja att i framtiden frångå 

läromedel i sin undervisning.  

”Men sen går jag inte, jag går ju inte heller jättemycket ifrån matteboken. För att där vet jag liksom, 

jag känner att jag inte riktigt har den erfarenheten så att jag vågar släppa matteboken för mycket. 

Utan jag har kollat lite här i mina skåp och jag har lite mattespel med dubbelt och hälften och 

försten till hundra och såna där saker. Men inte att man tar bort matteboken helt liksom. Det är 

mitt mål liksom, att våga gå ifrån matteboken mycket, mycket mera. Men nu, nu känner jag att det 

är ganska skönt att vara styrd” (Alva). 

Beata och Doris framhåller däremot att man bäst möter elevernas förkunskaper genom en 

kombination av läromedel, gemensamma erfarenheter och varierat undervisningsmaterial. Beata 

berättar att läromedlet inte alltid möter elevernas förkunskaper i läsförståelse vilket leder till att 

det matematiska innehållet inte synliggörs.  

Intervjuerna visar att tre av lärarna värdesätter en undervisning där elever uppmuntras till att 

sätta ord på sina tankegångar. Vi kan i analysen se att det också är dessa lärare som upplever sig 

ha haft svårigheter med matematiken under sin egen skolgång.  

”Även om svaret var fel, och det tror jag är jätteviktigt, att man måste liksom. Dom måste bli mer 

medvetna om, om att det är vägen dit som faktiskt är det viktiga, och inte alltid svaret jämt” (Alva). 

 

”Men att kunna liksom förklara hur man tänker, det blir ju den springande punkten för då kan 

man veta hur man kan bygga på vidare… hellre att dom har ett fel numerisk svar men 

tankegångarna är rätt, för det andra kan du rätta till” (Doris). 

 

Cecilia är den lärare som inte berör detta under intervjun, utan framhåller istället vid flera tillfällen 

vikten av att befästa och repetera det matematiska innehållet hos eleverna. Cecilia är den lärare 

som under sin skolgång haft en bra relation till matematiken.  

Gällande elever med annat modersmål än svenska uttrycker alla att de ibland kontaktar 

modersmålslärare eller föräldrar om de anser att en elev behöver stöd, men att de inte har någon 

kontinuerlig kontakt med dessa.  

8.3 Hur anpassas matematikundervisningen i avseendet att möta elevernas förkunskaper, 

tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar? 

Med resultat från observationer och efterföljande intervjuer kan vi i analysen av empirin se att 

Beata och Doris med sin samsyn på hur förkunskaper ska agera som bas för undervisningen, 

också har utarbetat ett liknande arbetssätt för sin undervisning. Båda lärarna säger sig lyssna in 

elevernas intressen och nyfikenhet för att därefter planera sin undervisning.  

”Man får ju blanda lite och så får man ju lyssna in eleverna vad dom kan och vad dom är nyfikna 

på” (Beata). 



35 
 

Beata och Doris påtalar båda under intervjun, att de genomför gemensamma aktiviteter vilka 

sedan ligger till grund för fortsatt planering då detta blir en gemensam efterenhet att återkoppla 

till. Dessutom visar observationerna att Alva, Beata, och Doris omsätter sin teori i praktiken 

genom att vid flertalet tillfällen be eleverna redogöra för sina tankegångar.  

Även Cecilia omsätter sin teori i praktiken genom att kontinuerligt be eleverna repetera det 

hon sagt. Däremot omsätter hon inte sin teori i praktiken gällande det matematiska språket. 

Under intervjun påtalar hon vikten av att värdesätta och använda det matematiska språket, vilket 

hon inte gör vid observationstillfället. Cecilia samlar eleverna på golvet och håller upp en tygpåse. Hon 

frågar eleverna vad de tror finns i påsen. Eleverna kommer med många olika förslag såsom kulor, Lego etc. Sedan 

låter hon en elev stoppa ner handen i påsen och han plockar upp en geometrisk figur. Cecilia frågar eleven hur 

många sidor figuren har varpå eleven räknar sidorna. Alla räknar sidorna högt tillsammans.  Cecilia ber eleven 

lägga figuren på ett papper hon lagt fram på golvet där det finns geometriska mönster utritade, figurens konturer 

ska passa mönstret. Detta arbete fortsätter och varje elev får i turordning plocka upp en geometrisk figur, räkna 

antal sidor och placera ut den på rätt plats på pappret. Varje geometrisk figur har på pappret fått en kod (A, F2 

osv.) och det är utifrån denna kod Cecilia benämner de geometriska figurerna (från observation av Cecilia). 

Denna observerade aktivitet visar att Cecilia inte använder de korrekta matematiska begreppen 

och istället benämner dessa med förbestämda koder vilka inte hade med undervisningen att göra.  

Samtliga lärare uttrycker under intervjun att de använder konkret material i sin undervisning 

för att möta elevernas förkunskaper. Doris är den som vid flertalet tillfällen under intervjun 

uttrycker en ambition att ta bort materialet från eleverna snarast möjligt.  

Gällande elever i svårigheter visar analysen en markant skillnad mellan Alva och övriga lärare. 

Alva uttrycker att studiestödet under årskurs 1 främst är ämnat för läs- och skrivinlärning, och att 

matematiken tar mer plats under årskurs 2. Vid stora svårigheter kontaktar hon specialpedagog. 

”Och ibland säger jag till specialpedagogen att det här går inte, hjälp mig. För att det liksom, då når 

jag inte fram. Då blir jag så frustrerad själv också, när man sitter och hjälper och hjälper och så 

ingenting går in utan dom bara säger fel och fel och fel och fel, då känner man sig tokig ibland. 

Vad ska jag göra? Så, så då är det skönt att någon annan tar över lite så, någon som har lite mer 

erfarenhet” (Alva). 

Cecilia står som motpol till detta och menar att hennes stöd för elever i svårigheter sker genom 

att antingen öka eller minska antal övningar och läxor, samt att ta hjälp av hemmen. Hon är också 

ensam bland lärarna att påvisa att matematiken ges för lite utrymme.  

”Dom eleverna behöver extra såklart. Och dom försöker man fånga upp så tidigt som möjligt och 

det blir ju med extraundervisning där man verkligen befäster. Det är ju jätteviktigt att man befäster 

tal med antal och att dom verkligen är trygga i det… Det är mycket det vi sitter och jobbar med, 

och så laborativt, att dom hela tiden får plocka, befästa, befästa, befästa” (Cecilia). 

Samtliga lärare uppger att de använder läromedel i sin undervisning. Även här visar analysen att 

Beata och Doris utmärker sig från de andra genom att under intervjun uttrycka att de inte är 

styrda utav, men gärna använder läromedlet i sin undervisning. Samtliga lärare har tillägnats 

läromedlet på vitt skilda sätt. Alva uttrycker ett missnöje över läromedlet då beställningen gjordes 
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oreflekterat efter råd från andra lärare. Hon upplever nu att den inte möter alla elevers 

förkunskaper. Beata å andra sidan förklarar att hon i samråd med kollegor gjorde sin beställning. 

Hon anser sig ännu inte hunnit arbeta mycket i läroboken då mycket av undervisningstiden har 

handlat om gemensamma aktiviteter. De områden vilka däremot har berörts i läroboken anser 

hon vara till belåtenhet. Under intervjun med Cecilia uttrycker hon sig vara starkt styrd av ett 

läromedel som hon anser kräva stora förkunskaper hos eleverna. Beställningen skedde på samma 

vis som för Alva, i detta fall via ett matematikprojekt. Doris är den enda av lärarna som innan 

beställning gjorde en omfattande läromedelsanalys. Hon är mycket tillfredsställd med sitt val. 

Analysen visar en markant skillnad, de lärare som gjort egna medvetna val i beställning av 

läromedel är också de lärare som ställer sig positiva till dessa. Det visar sig också att det är samma 

lärare som vanligtvis gör valet att frångå materialet och istället planera för gemensamma 

aktiviteter.  

Alla lärare uppger att de i sin undervisning använder kamrathjälp, men vid 

observationstillfällena är det endast Doris som gör detta. Hon är även den som utmärker sig 

genom att ständigt påtala för eleverna sitt ansvar som lärare och vad detta innebär i praktiken, 

såsom att felaktiga svar på diagnosresultat innebär att det är hennes undervisning som brustit, 

och inte är elevernas fel. Ett annat exempel är att hon för de elever som behöver, berättar sin 

matematikresa med syfte att visa sin övertygelse om att också de kommer lyckas. Doris är ensam 

av lärarna att redogöra för att hon grundligt arbetar med de matematiska begreppen för att senare 

koppla in symbolspråket. 

”För det är ju så, språk och matematik hänger ihop. Vi har ett språk som är specifikt för 

matematiken, förstår man inte sammanhanget så kommer man inte förstå matematiken i det 

liksom” (Doris). 

Hon påpekar även vikten av att planera för varierade arbetssätt då det är ett stort spektra över hur 

elever lär matematik. Något som även Beata uttrycker. Doris är den av lärarna som uttalar att hon 

vid flera tillfällen i veckan erbjuder elever i svårigheter en-till-en undervisning för att möta deras 

förkunskaper. Andra sätt som Doris möter elevernas förkunskaper är att arbeta med 

problemlösningar, både genom att låta eleverna formulera och lösa egna samt varandras problem. 

Beata är den lärare som berättar att hon använder skolans resurser på så vis att hon lägger den 

matematiska grunden som sedan en fritidspedagog bygger vidare på. Detta ämnar hon göra så 

ofta som möjligt.  
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9. Diskussion 

9.1 Förkunskaper 

För att lärarna ska kunna uppfatta elevers förståelse och förkunskaper behövs en god didaktisk 

ämneskompetens (Bentley, 2003; Löwing, 2006; Pettersson, 2011; Vinterek, 2006). Vår 

undersökning visar att lärarna har en teori att elevers förkunskaper med fördel söks genom samtal 

samt iakttagelser av elevers resonemang som informell diagnostisering och att detta agerar som 

grund för lärarnas planering (Löwing & Kilborn, 2002, s.162). Detta kopplar vi till tidigare 

forskning som betonar vikten av lärarens kunskap om elevernas förkunskaper och språk. 

Författarna menar att denna kunskap ger läraren möjlighet att planera och anpassa sin 

undervisning utifrån elevernas förutsättningar (Fredriksson, 2009, s.8; Löwing, 2006 s.213). 

Undersökningen kunde dock i analysen visa flera exempel där lärarna inte förenade sin teori med 

praktik, ett exempel på detta var att Cecilia varken intresserade sig för elevernas språkbruk eller 

dess tankegångar, då hon samtidigt faktiskt var den lärare som mest betonade vikten av att 

använda korrekt språkbruk. Här ställer vi oss frågan huruvida hon var medveten om att hon inte 

gav eleverna möjlighet att verbalisera det matematiska tänkandet vilket Ahlberg och Wallby 

(2000) betonar vara viktigt (s.61), eller om hon av någon anledning valde att bortse från sin teori 

vid just den aktiviteten. 

Vi finner det intressant att trots lärarnas uttalade teorier om förkunskapernas betydelse, endast 

är en av dem som genomför ett kartläggningsarbete vid terminsstaten som dokumenteras, och 

därmed har möjlighet till uppföljning. I det andra fallet genomför förvisso skolans specialpedagog 

en screening vilken läraren tar del av. Att endast hälften av eleverna får sina förkunskaper 

dokumenterade vid läsårsstart ser vi som ett problem då kunskapsluckorna ökas i takt med högre 

skolår (Brandell, 2001, s.13).  

9.2 Lärarens Uppdrag 

Med läraruppdraget följer en mängd styrdokument för lärare att rätta sig efter i utformandet av 

sin undervisning (Atterström & Persson, 2010, s.11; Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007, s.27; 

SFS, 2010:800, 3kap). Undersökningen visar att lärarna till vissa delar inte har en gemensam 

samsyn över vad läraruppdraget innebär. Detta då samtliga lärare genomför informella och 

formella diagnoser löpande i undervisningen, men att Doris är den enda som fullföljer uppdraget 

genom efterföljande dokumentation. Här ställer vi oss frågan om lärarna inte är medvetna om sin 

skyldighet över dokumentation, eller om de möjligtvis anser det vara tillräckligt med de skriftliga 

omdömena de är ålagda att skriva varje termin (Pihlgren, 2011, s.85-86). Intervjuerna visar också 

att läraruppdraget är brett, de har å ena sidan ett ansvar gentemot eleverna att diagnostisering ska 
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ske, samtidigt som de har möjlighet att själv välja hur. Å andra sidan har de ett ansvar gentemot 

mot huvudmän och stat (Skolverket, 2011). Detta blev under undersökningen tydligt då två av 

lärarna måste redovisa Diamantresultat, men att en av dom varken var intresserad eller påläst om 

detta. Vi menar att det för denne lärare blir en kollision i hennes uppdrag. Samma lärare är den 

som uttrycker sig vara mest väl förtrogen med informell diagnostisering vilket enligt oss kan vara 

svaret på varför hon framhåller samtalets och resonerandets roll. Denna lärare har flest 

matematikdidaktiska högskolepoäng vilket vi tänker kan vara anledningen till hennes upplevda 

trygghet.  

Lärarnas uppfattning om sina läromedel anser vi stämma väl överens med det Löwing (2006) 

skriver, då vi ser att mindre bra val leder till ett missnöje och att det påverkar undervisningen 

(s.66). Detta för att man å ena sidan inte anser att läromedlet möter upp elevernas förkunskaper 

men samtidigt inte väljer att frångå läromedlet. I en sådan situation menar vi med stöd från 

Löwing (2006) att läraren har en valmöjlighet hur denne möter ramarna. Ett sådant sätt är att 

med sin matematikdidaktiska kunskap genomföra en undervisning som möter elevernas 

förkunskaper för att de på så vis ska nå kunskapsmålen (s.66). Den andra valmöjligheten kopplar 

vi till Carlgren och Martons (2002) olika kategoriseringar av hur lärare kan göra sina val i mötet av 

ramarna. I vår analys blev alla kategorier representerade på så vis att Alva anser sig vara fast i ett 

läromedel utan möjlighet att bryta sig loss, Beata och Cecilia planerar undervisningen utifrån de 

ramar som ges, och slutligen Doris vilken är den lärare som söker möjligheter genom att skapa 

egna ramar och lägga upp undervisningen utifrån dessa. Vi ser ett mönster till detta fenomen då 

Doris samtidigt är den lärare som under intervjun ständigt återkopplar till ansvaret som följer 

med läraruppdraget, samt synliggör kunskapsmålen för eleverna så att de är medvetna om 

förväntningarna, vilket Kilborn och Löwing (2002) menar vara en viktig faktor för elevernas 

lärande (s.187). Analysen visade även att Doris är den av lärarna som påvisar att hon innehar det 

psykosociala perspektivet (Holmsten, 2002) då hon ämnar ta ansvaret för elevernas svårigheter 

exempelvis vid låga Diamatresultat för att inte påverka elevernas matematiska självbild.  

9.3 Lärarens val av arbetssätt 

Vi upplever att samtliga lärare är inlästa på språkets betydelse för elevernas lärande. Samt att de 

ibland kompletterar undervisningen med andra representationsformer när språket inte räcker till 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.25-26). Doris är ensam om att betona vikten av att ta bort 

konkret material så snart hon uppfattar att innehållet är befäst hos eleven, detta tänker vi att hon 

kan göra genom sin informella kartläggning över elevernas förkunskaper. Malmer (2002) visar på 

vikten av att lärarna skapar tillfällen för matematiska samtal mellan elever och lärare, samt mellan 

elever och elever (s.49). Undersökningen visar att tre av lärarna värdesätter ett sådant arbetssätt, 

och att den fjärde istället ämnar fokusera på att befästa kunskap genom repetition. Vi funderar 

över om ett befästande arbetssätt ger eleverna de förkunskaper som de sedan ska bygga vidare på, 

vilket Ahlberg (1995) förespråkar (s.4). Vi ser inte hur Cecilias arbetssätt kan möta elevernas 
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förkunskaper och med hjälp av detta skapa nya erfarenheter vilka i sin tur ska bilda de nya 

förkunskaperna (s.5). Kan läraren i en sådan undervisning erbjuda det innehåll, som övriga tre 

lärare gör genom matematiska samtal? Om inte, kan det föreligga en risk att elevprestationerna 

sjunker? Cecilia är även den lärare som läst minst antal matematikdidaktiska högskolepoäng under 

sin utbildning. Vi ser en likhet i detta resultat med Bentley och Bentleys (2011) stora 

forskningsresultat att med outbildade matematiklärare sjönk elevprestationerna (s.23). 

Vi tror oss dessutom kunna dra en parallell mellan lärarens relation till matematikämnet i 

grundskolan och hur denne väljer att utforma sin undervisning, då de lärare som upplevt stora 

svårigheter i matematiken också är de som värdesätter ett grundligt arbete med begreppsbildning 

och verbalisering av tankar. Samtidigt är det av intresse att endast en av lärarna framhåller att hon 

använder en-till-en undervisning, då vi tänker oss att det är under sådana tillfällen läraren kan få 

en fördjupad kunskap över elevernas begreppsbildning och tankemönster.  

Den form av arbetssätt vilken Peterssen (2012) redogör för, har vi inte mött i denna 

undersökning. Dock ser vi en önskan bland alla lärare att verklighetsanpassa innehållet till 

elevernas erfarenheter. Däremot kan vi koppla lärarnas arbetssätt med att möta elevernas 

förkunskaper till Vintereks (2006) kategorisering av olika individualiseringsformer (s.46). Precis 

som Vinterek (2006) och Löwing (2006) visar undersökningen att hastighetsindividualisering är 

vanligt förekommande, alla av undersökningens lärare använder detta arbetssätt till viss mån. 

Valet att hastighetsindividualisera tänker vi oss kunna vara resultatet av undervisningens ramar 

där tidsaspekten kan spela roll. Dock ställer vi oss frågan om det inte är mer energikrävande som 

lärare att cirkulera i klassrummet för att lyssna in och samtidigt hjälpa varje elev på respektive 

nivå, än att skapa fler gemensamma aktiviteter vilka i sin tur skapar gemensamma erfarenheter att 

bygga vidare på. Vi kan se att även andra individualiseringsformer är representerade, exempelvis 

innehållsindividualisering vilket gynnar även elever med särskilda förmågor (Petterson, 2011, s.22; 

Vinterek, 2006, s.46). Vår undersökning visar att lärarna strävar efter att hålla eleverna inom 

samma matematiska område genom att ge eleverna med särskilda förmågor mer avancerade 

uppgifter, samt starta alternativt avsluta aktiviteten med gemensam klassdiskussion. Vi kunde 

under observationen urskilja att detta hände vid flera av de observerade aktiviteterna vilket 

Pettersson (2011) påtalar att undervisningen bör erbjuda (s.22) Lärarnas ambition att hålla 

eleverna inom samma område upplever vi som positivt och något som vi i vår kommande 

lärarroll också strävar efter.  
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10. Konklusion  

När vi nu ska redogöra för undersökningens slutsatser vill vi koppla vårt syfte och 

frågeställningar till S.Kirkegaards ord om förförståelse vilka inleder detta examensarbete. Vi har 

under tiden vi arbetat med examensarbetet mött fyra lärare vilka alla har uttryckt ett stort 

engagemang och intresse för sina elevers förkunskaper. Dock har det också visat sig att lärarna 

trots detta engagemang och teori om hur de anser sig utforma sin undervisning inte alltid 

omsätter detta i praktiken. Vi har likaså uppmärksammat en skiljegång mellan hur lärarna väljer 

att bygga vidare på förkunskaper och tidigare erfarenheter. De lärare vilka anser att en sådan 

undervisning bygger på att kartlägga elevers tankegångar utvecklar också en sådan 

undervisningsmiljö där detta kan ske. Medan den lärare som menar att förkunskaper ska byggas 

vidare genom repetition utvecklar en sådan undervisningsmiljö. Således tycker vi oss kunna 

urskilja att lärarnas syn påverkar hur de omsätter sin teori. Gemensamt är dock att samtliga lärare 

använder sig av hastighetsindividualisering i mer eller mindre omfattning vilket stämmer väl 

överens med de forskningsresultat Löwing (2006) påvisar.  

Undersökningens lärare har alla visat en önskan om att som Kirkegaard skriver ”Om jag vill 

lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och 

börja just där”. 

Den senaste rapporten från TIMSS visar att svenska elevers matematikprestationer fortfarande 

sjunker i förhållande till övriga EU/OECD-länder vilket innebär ett stort bakslag då det under 

senare år genomförts flera stora skolsatsningar i Sverige (Skolverket, 2012). Rapporten visar att 

elevernas inställning och attityd till ämnet spelar roll för deras prestationer. Detta ser vi som 

glädjande för de elever vilka har undersökningens lärare då samtliga lärare under observationer 

och intervjuer förmedlat en önskan att skapa lust hos eleverna. Vi kommer om fyra år med 

spänning följa de nya resultaten och därmed se huruvida ny läroplan och införandet av den nya 

lärarutbildningen samt kravet på lärarlegitimation ger ett resultat i en mer positiv riktning.  

10.1 Förslag till framtida forskning 

I det avslutande arbetet med denna undersökning har det hos oss vuxit fram ett intresse för 

huruvida matematiklärares upplevelser från egen skolgång spelar roll för dennes syn på elevers 

förkunskaper och erfarenheter, samt hur de bygger vidare på dessa. Det skulle även vara 

intressant att genomföra en djupare undersökning av vad lärarna upplever att de under 

skolgången själva hade för svårigheter respektive styrkor inom matematikämnet. Vi finner det 

intressant att söka mönster av huruvida lärarna anser sig haft numeriska respektive språkligt och 

logiskt tänkande förmågor. Precis som Doris beskriver att numeriskt korrekta elever kan ha 

svårigheter med problemlösningar bör rimligtvis detta också gälla lärare. Med en sådan 
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undersökning tänker vi oss att forskningen skulle kunna genomföra kategoriseringar av olika 

lärartyper och koppla dessa till olika arbetssätt samt deras syn på vikten av att söka reda på 

elevernas förkunskaper inom matematikämnet.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1 (brev till rektor) 

Uppsala 2012-10-31 

 

Hej, 

Vi är två lärarstudenter från Uppsala Universitet som ska skriva vårt examensarbete. Det ska 

handla om hur lärare i åk 1-3 planerar och genomför sin matematikundervisning. För att få svar 

på syfte och frågeställningar behöver vi genomföra en observation (en matematiklektion/pass) 

följt av en lärarintervju med den observerade läraren. Vi beräknar att varje lärarintervju tar 60-

90min. Vi vill förtydliga att det är läraren och inte eleverna som vi kommer observera.  

Vår fråga till dig som rektor på skolan är, skulle du kunna vidarebefordra detta mail till skolans 

matematiklärare?  

Intresserade lärare ombedes maila oss sina kontaktuppgifter och eventuella förslag på passande datum snarast. 

 

Självklart kommer vårt examensarbete att ske i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

Vi tackar dig för att du tagit dig tid att läsa detta mail och hoppas på positivt svar.  

  

Med vänliga hälsningar, 

 

Emelie Larsson och Linda Sundström, lärarstudenter Uppsala Universitet 

 

Kontaktuppgifter: 

Emelie.larsson.xxxx@student.uu.se  073 xxx xx xx 

Linda.sundstrom.xxxx@student.uu.se  076 xxx xx xx 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:Emelie.larsson.xxxx@student.uu.se
mailto:Linda.sundstrom.xxxx@student.uu.se
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Bilaga 2 (information för deltagande) 

Uppsala 2012-11-22 

 

Information för deltagare i vår undersökning om lärarens uppdrag att genomföra en 

matematikundervisning med utgångspunkt i elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter.  

Först vill vi tacka dig för att du valt att ställa upp i denna undersökning, det betyder mycket 

för oss.  

Vidare vill vi även informera om att medverkan i denna undersökning är frivillig och du 

kan när som helst välja att avbryta. Undersökningen följer vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

Vi kommer endast att observera dig som lärare och ditt arbete, och ej eleverna. Vi vill 

gärna spela in den efterföljande intervjun (endast ljudupptagning) utav flera anledningar. Den 

första anledningen är att vi vill kunna fokusera på samtalet utan att behöva lägga fokus på att 

samtidigt föra anteckningar. Den andra är med anledning av vårt analysarbete, då vi i 

efterhand vill ha möjlighet att lyssna igenom materialet för att inte missa något väsentligt. 

Materialet är endast för eget bruk och kommer förvaras oåtkomligt för andra. Vi kommer efter 

undersökningens slut att radera materialet. Deltagandet innebär full anonymitet, då alla skolor 

och namn kommer att fingeras.  

Vi bifogar intervjuns huvudteman så att du kan känna dig väl förberedd. 

Vid eventuella frågor, ta gärna kontakt med oss. 

Återigen, stort tack för ditt val att medverka! 

Med Vänliga Hälsningar/ Emelie Larsson och Linda Sundström 

 

emelie.larsson.xxxx@student.uu.se  073-xxx xx xx 

linda.sundstrom.xxxx@student.uu.se  076- xxx xx xx  

 

TEMA: Biografiska bakgrundfrågor  

 

TEMA: Undervisning av yngre barn 

 

TEMA: Diagnostisering av yngre barn 

 

TEMA: Syn på lärande  

 

TEMA: Mötande av elevers förkunskaper 

 

TEMA: Elever i behov av särskilt stöd 

 

 

mailto:emelie.larsson.xxxx@student.uu.se
mailto:linda.sundstrom.xxxx@student.uu.se
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Bilaga 3 (intervjuguide) 

TEMA: Biografiska bakgrundfrågor  

Ålder 

Utbildning 
- Egen utbildning 

- Examensår 

- Lärosäte 

Arbete 
- Tidigare arb 

o Uppgifter 

o Ansvarsområden 

TEMA: Undervisning av yngre barn 

Egen relation till läraryrket 
- Önskemål över årskurs? 

- Önskemål över arbetsuppgifter? 

Relation till matematikämnet 
- Egen relation matematik under skolåren? 

- Under lärarutbildning? 

- Som lärare? 

Upplevelser av att undervisa matematik? 
- Hur har du upplevt att undervisa matematik? 

- För de starkt presterande eleverna? 

- För de svagt presterande eleverna? 

TEMA: Diagnostisering av yngre barn 

Egen relation till diagnoser 
- Vad har du för relation till matematikdiagnoser från egen skolgång? 

- Hur arbetar du med diagnostisering av dina elever? 

- Vilka former av diagnoser använder du? 

- Vilka fördelar ser du med diagnostisering av elever? 

- Vilka nackdelar ser du med diagnostisering av elever? 

Skolans relation till diagnoser 
- Vad har skolan för rutiner gällande diagnostisering?  

- På vilket sätt använder skolan den empiriska data som insamlas? 

TEMA: Syn på lärande  

Generell syn 
- Hur tror du att elever lär matematik? 
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Lärarens roll 
- Vilken är din roll i elevernas lärande? 

Förkunskapernas roll 
- Vilken roll har elevernas förkunskaper i lärandet? 

- Vilken betydelse har förkunskaperna? 

- Hur använder du dig av elevernas förkunskaper i matematiken? 

- Vad anser du att förkunskaper inom matematik är? 

- Gemensamma erfarenheter? 

- Individuella erfarenheter? 

 

Språkets roll 

- Hur används språket i undervisningen? 

- Flerspråkiga elever? 

- Modersmålsundervisning, hur fungerar det? 

- Studiehandledning, hur fungerar det? 

TEMA: Mötande av elevers förkunskaper 

Arbetssätt 
- Hur behandlar du inhämtande av diagnosdata? 

- Hur väljer du arbetssätt? 

- På vilket sätt försöker du koppla förkunskaper och erfarenheter till Lgr11? 

- Vilka förkunskaper tar du in i undervisningen och lyfter fram som exempel? 

- Gemensamma erfarenheter? 

- Individuella erfarenheter? 

Läromedel 
- Hur möter läromedlen elevernas förkunskaper och erfarenheter? 

- Hur väljs läromedel ut? 

TEMA: Elever i svårigheter 

Syn på elever i svårigheter 
- Vad innebär begreppet elev i svårighet för dig? 

- Vilka svårigheter ser du att eleverna vanligtvis har inom matematikämnet? 

Syn på miljöns roll för elever i svårigheter 
- Hur ser kartläggningsarbetet ut?  

- Vem gör vad i organisationen? 

o Rektors roll? 

o Föräldrarnas roll?  

o Arbetslagets roll? 

Åtgärder 
- På organisationsnivå? 

- På gruppnivå? 

- På individnivå? 
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Bilaga 4 (observationsschema) 

Åk: Antal elever: Lektionstid: Antal lärare i 

klassrummet: 

Möblering: Möjlighet att arbeta ostört: 

Ja/nej 

Hur? 

 Hjälpmedel i klassrum?  

Ja/Nej 

Vad? 

Datum/Tid:    

Tema Beskrivning: Vad sägs? 

/Vad händer? 

Tolkning 

Utgår läraren från sig själv vid 

förklaringar?  

 

Frågar läraren vad det är eleven 

inte förstår? 

(ger inte bara en allmän 

förklaring, när elev ber om 

hjälp) 

  

Vilka typer av uppgifter 

introducerar läraren för 

eleverna? 

(problemlösning/algoritmer) 

  

Introducerar läraren samma eller 

olika uppgifter till olika elever?   

Kopplar läraren innehållet till 

elevernas tidigare erfarenheter? 

(personliga erfarenheter) 

  

Kopplar läraren innehållet till 

elevernas tidigare erfarenheter? 

(tidigare genomgångar) 

  

Frågar läraren vad eleverna har 

för förkunskaper inom det 

aktuella området? 

  

På vilket sätt använder läraren 

matematiska begrepp?   

 


