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Sammanfattning 
Att arbeta med elever som presterar på en högre nivå än vad övriga elever i klassen gör kan 

vara utmanade arbete för lärare. Det ingår i lärarens uppdrag att stimulera och motivera alla 

elever i sin kunskapsutveckling, därför ville vi undersöka hur lärare stimulerar och 

individualisera för dessa elever. I denna studie presenteras tidigare forskning samt resultaten 

av empirin som samlades in med hjälp av observationer och intervjuer. Studien genomfördes 

på två skolor där tre lärare på varje stadium deltog. 

I bakgrunden beskriver vi kort om varför vi anser att detta är ett område som är av nytta för 

samhället då högpresterande elever är en grupp som sjunker vilket PISA-undersökningen 

visade på. De metoder som vi har använt oss av vid denna undersökning var intervju och 

observationer då vi ville se hur lärarna faktiskt arbetar. De teorier som vi har använt oss för att 

analysera vår empiri är det sociokulturella perspektivet med fokus på den proximala 

utveckling zonen och aktivitetsteorin. 

De resultat som studien visade på var att de högpresterande eleverna fick stöd i sin 

matematiska kunskapsutveckling dock var denna sparsam och sträckte sig enbart till ett 

tillfälle i veckan. I de lägre årskurserna fick eleverna arbeta enskilt med en specialpedagog 

medan i de högre årskurserna fick de högpresterande eleverna i grupp ett tillfälle, som lärarna 

på den skola arbetat fram som de kallade för parallellmatematik. Vad som även tydligt 

framkom i studien var att lärare som har utbildning inom ämnet matematik upplevde en större 

säkerhet och kunde på så vis vara flexibla i sin undervisning. Dessa lärare arbetade också i 

högre utsträckning med att konkretisera matematiken för sina elever, vilket medförde att de 

kunde individualisera för både hög- och lågpresterande elever i klassrummet.    

 

Nyckelord: matematikpedagogik, grundskola, lärare, intervju, högpresterande elever 
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Inledning 
Detta arbete kommer behandla hur lärare möter begåvade barn i matematikämnet. Valet av 

ämne var det först en av oss som visade intresse för och som den andre kände kunde vara 

intressant och givande.  Under arbetets gång har ämnesområdet smalnat av och vi har hittat en 

inriktning som vi känner oss både intresserade och nyfikna på.  

När vi var yngre var en av oss duktig i matematikämnet och fick dålig stimulans i 

undervisningen i skolan vilket gjorde att man endast gjorde det man absolut var tvungen till 

för att få ett godkänt betyg. En tanke som har växt fram genom åren är att om undervisningen 

varit mer stimulerande hade man kanske arbetat hårdare och på så vis tyckt att det varit 

roligare med matematiken. Den andre av oss hade svårt för matematik och fick inte av den 

anledningen rätt hjälp under grundskolan. När hon däremot läste på gymnasiet fick hon en 

lärare som kunde förklara matematiken på ett sätt så att hon förstod. Detta gav henne ett 

uppsving och gjorde att hon i dag behärskar matematiken och tycker att den är rolig.  

Under vår utbildning har det ofta talats om elever som har svårigheter i vissa ämnen eller som 

av olika orsaker hamnar efter. Det har också nämnts att dessa elever kanske i vissa fall 

behöver specialundervisning eller extra resurser i klassrummet för att de ska få den hjälpen de 

behöver och för att kunna nå de lägsta uppnåendemålen som finns utsatta i läroplanen. 

Givetvis är det viktigt att dessa elever får hjälp och stöd i sin utveckling. Men vår nyfikenhet 

ligger hos de elever som är riktigt duktiga i matematik.  De som blir klara fort med 

uppgifterna och som behöver mer utmaning i sin undervisning. Rykten som säger att dessa 

elever klarar sig själva, de behöver ingen hjälp stämmer kanske inte då eleverna behöver hjälp 

att bli utmanade och stimulerade på sin nivå. Betoning på individualisering och konkretisering 

har följt vår väg genom utbildningen där man försökt vara tydlig med att ge exempel på hur 

man kan arbeta med elever som är svaga i skolan. De starka eleverna har ibland fallit i 

glömska. För oss är dessa elever lika viktiga att stimulera som de elever som har det svårare 

med matematiken. När vi nu kommer ut i skolan och på riktigt kliver in i vår roll som lärare 

kommer vi med största sannolikhet stöta på några elever som är duktiga i matematik, kanske 

inte det första vi gör men det kan vi ju inte heller veta. Det gör att vi redan nu vill se hur det 

kan se ut i skolan idag och kanske kan få exempel på hur man kan stimulera och engagera 

elever som är riktigt begåvade i matematikämnet.  

Vi har valt att göra våra observationer och intervjuer i både årskurs 1-3 och årskurs 4-6. Malin 

Ahlström har utfört intervjuer och observationer i årskurs 1-3 och Christina Henningsson i 
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årskurs 4-6. Sammanställning av materialet har vi sedan utfört var och en för sig med samma 

metod, sedan har vi jämfört dessa med varandra för att kunna besvara frågeställning tre. 

  



7 
 

Bakgrund 
Det debatteras mycket i media idag om hur svaga svenska elever är i läsförståelse och 

matematik jämfört med elever från andra länder. Detta har resulterat i att elever som inte når 

målen får mycket resurser tilldelade sig och att ge extra resurser till svaga elever är idag inget 

ovanligt. Dessa elever är såklart i behov av särskilt stöd men det finns en annan grupp elever 

som också har samma behov och det är eleverna som presterar högre än majoriteten av de 

övriga eleverna och är i behov av utmaningar och stöd i sin fortsatta kunskapsutveckling. 

År2013 presenterades resultaten av den senaste PISA (Programme for International Student 

Assessment) undersökningen som är utformad av OECD(Organisation for Economic Co-

operation and Development). Denna undersökning visade hur elever från 65 länder, i årskurs 

nio presterade i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Undersökningen visade att 

resultaten för de svenska eleverna hade sjunkit i alla tre kunskapsområden mellan 2003-2012 ( 

Skolverket, PISA, 2013). I matematik kunde man läsa att de svenska resultaten har sjunkit 

från 494 poäng i PISA 2009 till 478 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 

494 poäng. Från år 2003 till år 2012 har Svenska elevers resultat sjunkit med 31 poäng. I 

PISA-rapporten kan man också läsa om nivåindelningen av eleverna baserat på resultaten, där 

nivå ett och två är lågpresterande elever och nivå sex och sju är högpresterande elever. 

Resultaten visade att ”andelen svenska elever som inte når upp till nivå två har ökat med tio 

procentenheter, från drygt 17 procent 2003 till drygt 27 procent 2012” (Skolverket, PISA, 

2013)  

Resultaten visade även att antalet högpresterande elever i matematik hade sjunkit i Sverige. 

År 2003 var andelen svenska elever som presterade på nivå fem eller högre 16 procent och 

detta har halverats till åtta procent år 2012. 

Elever som har lätt för matematik kan enligt Eva Pettersson, som har skrivit avhandlingen 

”Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor” (2011), tappa intresset 

för matematiken då de inte får rätt stöd eller stimulering. Matematikämnet är ett ämne som 

ofta hamnar i fokus både i medier och i samtal när man pratar om skolan, det är ett ämne alla 

kan relatera till. I Läroplanen för grundskolan kan man läsa: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Lgr 11, s.8). 
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Då fokus i dagens skola handlar om att alla elever skall nå en lägsta kunskapsnivå kan de 

elever som lättare uppnår målen bli lämnade till att få arbeta med fler rutinuppgifter då de är 

färdiga med de uppgifter som alla i klassen arbetar med. Ibland kan de också få agera som en 

extra resurs i klassen för att hjälpa de elever som inte når målen då läraren inte hinner med att 

hjälpa alla. De svagare eleverna får ofta tillgång till extra stöd för att uppnå de uppsatta målen 

medan eleverna som uppnår målen anses ofta kunna klara sig själva (Petterson, 2011,s.7). 

Detta kan i sin tur leda till att högpresterande elever blir uttråkade, understimulerade och kan i 

många fall börja störa resten av klassen då uppgifterna är för lätta för eleven.   

I Madeleine Löwings bok ”Matematikundervisningens dilemma” kan man läsa om hennes 

besök på olika skolor där hon har gjort iakttagelser av lärare i matematikundervisningen. Det 

som hon såg under sina observationer var att lärarna hade en ambition att hjälpa elever med 

att förstå matematik och att de flesta elever verkligen vill lära sig matematiken (Löwing, 

2006, s.7). Det man kan utläsa utifrån texten är att det finns goda grundförutsättningar, både 

från lärarens men också elevens sida, att bedriva en meningsfull undervisning som utvecklar 

elevens kunskap. Dessvärre är de tillgängliga resurserna inte alltid tillräckliga och läraren blir 

då tvungen att göra vissa prioriteringar. 

I skollagen Kap 3, 3§ (barns och elevers utveckling mot målen) kan man läsa att det står: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskaps utveckling” (Skolverket). 

I den debatt som har förts i media den senaste tiden har det varit fokus på att lärare inte 

fullföljer de uppsatta målen i läroplanen och att elever idag inte når upp till de internationella 

kraven. I tidningen Skolvärlden (2014, nr 4, s.26) kunde man läsa en artikel där det står: 

”Lärare jobbar många gånger utifrån en tänkt genomsnittlig person och 

eleverna i varje skolklass är väldigt, väldigt olika. De kan olika mycket, de lär 

sig på olika sätt. En skicklig lärare klarar av att ge utmanande uppgifter till alla 

elever, men sen finns det lärare som inte klarar det och då blir det stökigt i 

klassrummen, det blir oroligt och eleverna blir uttråkade. Det här har vi sett 
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tydligt på de här 650 lektionerna som vi har besökt, säger Skolinspektionens 

generaldirektör Ann-Marie Begler till SVT” (Skolvärlden 26/4 2014) 

Man kan även läsa längre ner i artikeln att de misstänker att det är dessa ”stökigare” klassrum 

som orsakar svenska elevers dåliga resultat om man jämför internationellt. 

 

Löwing (2010, s.9) menar också att undervisningen i matematik är komplex och i den 

komplexiteten ska läraren vara en ledare som tar ansvar för en stor grupp elever som i sin tur 

har olika förutsättningar, kunskaper och motivation. Alla elever ska dessutom utifrån sina 

behov och kunskapsförmåga få kunskaper i matematikämnet. Det i sin tur betyder att läraren 

inte bara behöver behärska flera teorier om innehållet som ska läras ut, utan även olika typer 

av arbetsformer, material och olika sätt att arbeta på. 

Då det under en period har varit fokus på lågpresterande elever samtidigt som det i både 

skollag och läroplan tydligt framgår att inte bara de lågpresterande utan samtliga elever har 

rätt till en individanpassad undervisning kommer detta arbete att fokusera på de 

högpresterande eleverna och hur lärare arbetar med att stimulera och utmana dessa i 

matematikämnet. 

Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning kring inlärningsmönster och de 

olika teorier som vi kommer att basera vår undersökning på. Den forskning som vi kommer 

att presentera är av både nationellt och internationellt ursprung och är ett urval av studier, 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Detta avsnitt är strukturerat enligt följande 

Konstruera matematik i ett klassrumsammanhang, undervisningsmetoder och studenternas 

lärande samt en förändrad syn på matematikbegåvningar? 

 

Konstruera matematik i ett klassrumsammanhang 

 Ngee-Kiong Lau (2009) har gjort en studie som handlar om hur man kan förändra 

inlärningsperspektiv i klassrummet. Den berör det traditionella sättet att arbeta i en skola i 

Malaysia där forskarna introducerar ett arbetssätt kring interaktion i klassrummet ur ett 

sociokulturellt perspektiv med den proximala utvecklingszonen i fokus. I den här skolan är 

det stora klasser, fler än 30 elever i varje klass och med varierade etniska bakgrunder. I 
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klassrummet var det vanligaste arbetssättet att läraren instruerar och sedan arbetar eleverna 

med en viss typ av uppgift inom ämnesområdet. Läraren innehar kunskapen och eleverna 

skall hämta sin kunskap från läraren. I studien byter läraren strategi för sina lektioner och 

introducerar vad man kallar en ”four-phase lesson plan” där eleverna får arbeta i olika stadier 

genom helklassdiskussioner, grupparbeten, återkoppling och summering av lektionen. 

Arbetssättet skapade ett helt nytt sätt att tänka för eleverna och det gjorde dels att eleverna 

fick undersöka, diskutera och försöka hitta lösningar samt utmanade eleverna i deras tänkande 

kring matematiken.  

Resultatet av studien visar att matematikundervisningen blev en social process där läraren 

från att tidigare varit den som har kunskaperna i matematiken nu blev en hjälpande hand i 

arbetet för eleverna. Eleverna i sin tur började som passiva mottagare i inhämtandet av 

kunskap men slutade som aktiva deltagare. Studien visade att genom den sociala processen 

som skapades i klassrummet skapades en ökad förståelse kring ämnet matematik. Förståelsen 

ökade genom att eleverna fick möjlighet att tänka, berätta, reflektera och höra andra elevers 

tankar. (Paul Ngee-Kiong Lau, Parmjit Singh, Tee-Young Hwa 2009) 

 

Undervisningsmetoder och studenternas lärande 

Hooks (2013) har genomfört en studie om undervisningsmetoder och inlärningsmönster i 

Frankrike. Studien behandlar hur lärare använder sig av olika metoder när de ska introducera 

en ny del inom geometri, nämligen likbenta trianglar. Hooks använder sig av aktivitetsteorin 

för att se hur olika aktiviteter kan förändra elevers inlärningsmönster. Syfte med denna studie 

var att ” förstå effekten av undervisningsmetoder och dess påverkan på elevers inlärning” 

(Horoks, 2013, s.135) och frågeställning som behandlas är om det finns vissa sätt att 

organisera skolarbetet som är mer fördelaktigt för elevframgång? 

Horoks valde att studera ett moment i undervisningen som nyligen har blivit introducerat i de 

franska läroplanerna. Detta gör att lärarna inte har hittat några tydliga strategier för hur de ska 

gå till väga i undervisningen. Valet av moment var grundat i att ingen av dessa tre lärare hade 

några tidigare erfarenheter av att undervisa i momentet och därför var de lika nya erfarenheter 

för alla tre lärarna. Det var tre olika skolor med i undersökningen och dessa tre hade olika 

sociala bakgrunder och genomfördes i klasser där eleverna var 14-15 år gamla (Horoks, 2013, 

s.136). En av skolorna ansågs vara en elitskola med hög social klass medan de andra två var 
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av medel- och låg social klass. Lektionerna var lärarledda och inleddes vanligtvis med en 

genomgång för att sedan övergå till individuellt arbete (Horoks, 2013,s.138-139).  

I alla tre klasserna fick eleverna uppgifterna att lösa från enkla till mer komplexa, dock fick de 

försöka komma på en lösning själva. När läraren upptäckte att många hade svårt för att lösa 

uppgifterna förenklade läraren dessa och lät eleverna ta med dem hem som läxa. I två av tre 

klasser gjorde läraren på detta vis medan i den tredje klassen tog läraren upp de komplexa 

problemen i klassen och förde en diskussion kring det. Resultatet blev att dessa elever kunde 

lösa de mer komplexa uppgifter på avslutningsprovet.  

För att få ett så korrekt resultat som möjligt analyserade man elevernas prov efter att 

momentet med de likbenta trianglarna var avslutat. Det man kom fram till var att i de klasser 

där man använt sig av mycket individuellt arbete bidrog detta till att de högpresterande 

(starka) eleverna gynnades medan de lågpresterande (svaga) eleverna missgynnades. De 

svagare eleverna fick således färre antal rätt på provet. Medan i den tredje klassen som använt 

sig av diskussioner i klassen för att lösa komplexa uppgifter fick fler elever överlag (både 

hög- och lågpresterande elever) bättre resultat än förväntat. 

De resultat som Horoks fick fram om inlärning var att de uppgifter som flest elever i alla tre 

klasser klarade av att lösa var sådana som läraren hade gått igenom grundligt på lektionerna. 

Dessa uppgifter hade samma eller lättare svårighetsgrad på provet och det visade sig också att 

det var de uppgifter som var överrepresenterade i matematikböckerna (Horoks, 2013,s.145). 

Detta menar Horoks beror på att elever som själva får försöka komma fram till en lösning och 

får vänta längre på hjälp (eget arbete) i längden presterar sämre (Horoks, 2013, s. 145-146). 

Lärarna i studien arbetade alla utifrån en mall om hur de ska behandla området om likbenta 

trianglar. Detta gör att det inte finns något större svängrum för lärarna att agera. (Horoks, 

2013, s. 147). De tre lärarna arbetade dock annorlunda med de uppgifter som tilldelades 

eleverna. En av lärarna arbetade utifrån att hon förenklade de lättare uppgifterna så eleverna 

klarade att göra dem under lektionstiden. Kvar blev de mer komplexa uppgifterna som 

eleverna fick ta hem och försöka arbeta med utan speciell handledning. En annan lärare 

arbetade med de komplexa uppgifterna så att eleverna löste dem under lektionstiden, dock 

utan att lära ut strategierna som behövdes för att eleverna skulle kunna lösa problemen själva. 

Eleverna i den klassen fick ta med sig de lättare uppgifterna hem. Den tredje läraren 

förenklade och löste de komplexa uppgifterna med eleverna ganska tidigt på lektionen 

samtidigt som hon lärde ut strategierna. Detta så att eleverna kunde göra de andra uppgifterna 
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självständigt under lektionstiden men även ta med de uppgifterna som de inte hann med hem 

(Horoks, 2013, s.148). 

Resultatet av Horoks studie var att uppgifterna som eleverna fått tilldelade innehöll för få 

variationer av hur ett problem kan lösas. Hon kunde dock inte avgöra huruvida metodvalen 

hade medverkat till elevernas inlärning, men det hon kunde se var att den tredje lärarens 

undervisningsmetod genom diskussioner i mindre grupper gynnade de svagare eleverna i 

klassen (Horoks, 2013, s.149).  

En förändrad syn på matematikbegåvningar? 

Wistedt (2005) har genomfört en studie som behandlar olika uppfattningar om begåvning men 

också hur samhället ser på begåvade/högpresterande elever inom matematikämnet. 

År 1994 kommer det rekommendationer från Europarådet om att: ”man slår fast att barn med 

särskild begåvning också är i behov av särskilt stöd”( Wistedt, 2005,s.53).  

Wistedt skriver att elever och barn har rätt till att få särskilt stöd i sin utveckling men att det 

inte finns någon skyldighet till det. Hon menar vidare att undervisningen måste utvecklas på 

ett sådant vis att elever med särskild begåvning kan få individualiserad undervisning i 

klassrummet under lektionstid. 

Musikhögskolan i Piteå och Växjö Universitet har fått i uppdrag att utveckla en pedagogik 

som individualiserar under lektionstid. När regeringen visade att det behövdes mer forskning 

kring elever med särskild förmåga och fallenhet för matematik blev det en upprörd stämning i 

media. I Wistedts artikel står det ”ska de som redan har allt nu kräva extra stöd och 

hjälpinsatser? frågade sig flera av journalisterna” (2005). Detta visar att myten om elever 

som är begåvade inom matematiken kan klara sig själva och att man istället ska hjälpa de 

elever som är mindre begåvade i matematik. Det finns en okunskap om att elever med 

begåvning är väldigt olika och har väldigt olika behov av stöd. Wistedt menar att begåvning 

inom matematik har kulturella bakgrunder, där olika förmågor lyfts fram och premieras 

framför andra. I artikeln kan man läsa 

”det inte var länge sedan som matematisk begåvning ansågs reserverad för 

män. Viktigt är alltså att veta att könsmässiga, sociala och kulturella faktorer 

ofta kan maskera matematisk talang” (Wistedt, 2005, s.54).  

Att använda benämningen högpresterande elever för tankarna till att dessa elever klara av 

ämnet utan nämnvärd hjälp och stimulering då dessa presterar över förväntan. Dock anser 
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Wistedt (2005) att alla elever som har fallenhet för matematik inte alltid presterar bättre utan 

”många är understimulerade och finner skolan så trist att de presterar långt under sin 

kapacitet” (2005, s.54). Lärare som har brister i sina kunskaper kan missa att se elevers 

lösningar då eleverna använt sig av strategier som läraren inte är bekant med. Vilket medför 

att lärarna själva inte förstår elevernas lösningar och där med inte kan stötta och uppmuntra 

eleverna i deras utveckling.  

I artikeln tas Krutentskiis 10-åriga studie upp och hur han benämner elever som har fallenhet 

för matematik. Han anser inte att begåvning är en bra benämning då det implicerar att detta är 

en gåva som man föds med. Vi ser även att andra forskare använder och definierar begreppet 

begåvning.  

Definitionerna av begreppet begåvning är många. Redan mot slutet av 1980-

talet fann professor Ernst Hany mer än hundra olika definitioner av 

begreppet(Ziegler, 2010). 

Krutentskii använder sig av benämningen förmåga då denna är utvecklingsbar.  Vidare menar 

Krutentskii att de förmågor som vi i dagensskola förknippar med ämnet matematik, så som 

”snabbhet i tanken, beräkningsförmåga och minne för symboler och tal inte är väsentliga för 

matematiska framgångar” (Wistedt, 2005, s.54). Han ansåg att det var när elever ägnar sig åt 

matematiska aktiviteter som de matematiska förmågorna utvecklades. I England kallas detta 

för ’gifted education’ och kan översättas med begåvad undervisning, vilket innebär att det är 

”skolans uppgift att hitta uppgifter och aktiviteter som stimulerar till matematisk aktivitet ” 

(Wistedt, 2005, s.55). 

Då det under en lång tid har varit fokus på att hitta svagheter och tillkortakommanden anser 

Wistedt att det vore bättre för alla elever om man kunde fokusera på att hitta varje elevs 

kompetens och talang inom matematikämnet.  

Regeringen har gett Musikhögskolan i Piteå och Växjö Universitet i uppdrag att undersöka 

begåvade elever inom matematik och deras situation och tillsammans har de startat projektet 

”Pedagogik för elever med intresse och fallenhet för matematik” (Wistedt, 2005, s. 55). Dess 

mål är att skapa en pedagogik som stimulerar och utvecklar elever där de befinner sig i 

matematik. Projektet är fortfarande aktivt och därför har vi inte kunnat få några resultat än. 

Teoretiska perspektiv 
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I detta avsnitt kommer vi att presentera det teoretiska perspektiv vi har använt oss av i vårt 

arbete. Vi kommer att beskriva dessa teorier då de är relevanta för den insamlade empirin och 

dessa kommer att vara sociokulturella teorin där vi även kort beskriver den proximala 

utvecklingszonen samt att vi kommer att beskriva aktivitetsteorin. 

Sociokulturella teorin 

Lev Vygotskij levde mellan 1896 och 1934 och har under sitt korta liv bidragit till forskning 

som vi använder oss av än idag. Han var aktiv vid psykologiska institutet vid universitetet i 

Moskva mellan 1924 till 1934 och under denna tid publicerade han många viktiga 

vetenskapliga arbeten (Imsen, 2009, s.309). Det tog dock lång tid innan hans verk översattes i 

större omsättning och först på 1980-talet fick hans teorier större inflytande i undervisningen i 

västvärlden (Gibbons, 2012, s.26). 

Det sociokulturella perspektivet bygger på tanken att man lär sig och utvecklas bäst i samspel 

med andra, i sociala situationer. Det är den sociala gemenskapen, tillsammans med språket 

och kulturen som bygger grunden för elevens lärande och utveckling (Imsen, 2009, s.307). 

Vidare kan man läsa att: Det individuella, självständiga tänkandet är socialt betingat och är ett 

resultat av det sociala samspelet mellan barnet och andra människor (Imsen, 2009, s.312). 

Vygotskij menade att språket är ett redskap som ”ger möjlighet till utveckling av flera nya 

funktioner som hänger samman med användandet och kontrollen av detta redskap” (Smidt, 

2010, s.58). Genom språket, som är resultatet av en social utveckling, kan eleven tillgodogöra 

sig ny kunskap. Vygotskij ansåg att undervisningen måste ligga på en nivå som var lite högre 

än vart eleven befinner sig så att eleven måste ”sträcka sig” lite för att kunna få tillgång till 

denna kunskap (Imsen, 2009,s.320)  

Vygotskij menade att barnens utveckling finns i det han kallade den proximala 

utvecklingszonen eller zonen för närmaste utveckling (fig. 1) (Imsen, 2009, s.317) 
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Figur 1 Den proximala utvecklingszonen 

Proximala utvecklingszonen                                                  Gräns för vad eleven klarar själv 

 

(Fig. 1)                                                                                                                 Eleven 

 

 

 

 

 

Han ansåg att barn behöver hjälpas vidare i sin kunskapsutveckling, att man som vuxen är en 

medierande hjälpare till barnet genom att förklara eller visa vad barnet skall göra (Imsen, 

2006,s.316). När barnen växer upp behöver det från början hjälp med allt från en vuxen eller 

ett större barn. Ju äldre barnet blir desto mer klarar det av själv. När barnet börjar äta mat, 

matar ofta den vuxna barnet. Ju äldre barnet blir desto mer kommer barnet kunna äta själv och 

så småningom kanske den vuxne bara hjälper till att skära köttet på tallriken och till slut klarar 

barnet av att skära köttet helt på egen hand. (Gibbons, 2012, s.26). Vygotskij ansåg att det är 

först när man kan göra något tillsammans med andra som man klarar av att utföra handlingen 

själv. Man går från det sociala till det individuella genom den proximala utvecklingszonen 

vilken kan beskrivas på följande vis; 

När man arbetar i interaktion med andra som ligger olika i nivåer av kunskap utmanar man sig 

själv i den proximala utvecklingszonen, där Vygotskij menar att ett barn som själva kan 

genomföra en uppgift kan tillsammans med andra genomföra uppgifter på en högre nivå. 

Utrymmet mellan dessa två nivåer är barnets proximala utvecklingsnivå. (Paul Ngee-Kiong 

Lau, Parmjit Singh, Tee-Young Hwa, 2009) 

Den proximala utvecklingen kan ske i många olika grupperingar och både i och utanför 

skolan. 

Aktivitetsteorin 

Under 1920-och 30-talet utvecklades den kulturellt-historiska aktivitetsteorin av Lev 

Vygotskij, Alexandr Luria och Aleksej N. Leontjev (1903-78). Den senare var elev till 

Vygotskij. Aktivitetsteorin föddes ur Vygotskij, Luria och Leontjevs tankar om den dubbla 

idén om artefaktmedierad och objektorienterad handling (Smidt, 2010, s.127) vilken 
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sammankopplar lärande med kulturella redskap samt direkt utforskande och konkreta 

erfarenheter. Vygotskij menar att människor inte reagerar direkt på sin omgivning utan istället 

sker en mediering av alla relationer mellan människa, objekt och händelser med hjälp av 

kulturella redskap, medel och tecken (Smidt, 2010, s.127). Det är genom aktiviteten som den 

objektiva yttervärlden förbinds med individens subjektiva inre värld och aktiviteten blir 

länken mellan det inre och det yttre (Imsen, 2009, s.327).  En figur som illustrerar detta 

sammanhang, och är känd som den första generationens aktivitetsteori, är en triangel som 

visar sambandet mellan subjektet, objekt och det medierande redskapet artefakt (Fig. 2)( 

Smidt, 2010, s.128). 

 Figur 2 Den första generationens aktivitetsteori 

 (Smidt, 2010, s.128) 

 

Denna figur visar hur aktivitetsteorin tillför en tredje dimension till den sociokulturella teorin. 

Leontjevs förklaring av aktivitet var att den kan anta många former. Han förklarade att: en 

aktivitet består av ett subjekt och ett objekt medierande av ett redskap (Smidt, 2010, s.128). I 

småbarnsåldern är aktiviteten leken medan i skolåldern representera aktivitet utbildning och 

lärande, som vuxna är arbetet den dominerande aktiviteten (Imsen, 2009, s.328). Leontjev 

fortsatte att arbeta med teorin och tittade på den ur olika synvinklar bland annat så tittade han 

på aktiviteten arbete och på den sociala medieringen hos de redskap som ingår i förenad 

kollektiv aktion, efter detta utvecklade Leontjev den andra generationens aktivitetsteori (fig. 

3) (Smidt, 2010, s.128-129).   

 

 

Figur 3 den andra generationens aktivitetsteori  

artefakt 

objekt 
lärande 

person/subjekt 
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  Medierande artefakter: Redskap och tecken 

 

 

                  Subjektet                                      Objekt                 mening              resultat 

                                                                                                  Innebörd 

 

        Regler                                                                      Arbetsfördelning 

                                              Kollektiv 

Leontjev ansåg att det var viktigt att skilja mellan individuella handlingar (något som 

individen utför själv) och kollektiva handlingar (där människor arbetar tillsammans) vilket 

kan för klaras på följande vis (Smidt, 2010, s.128). En grupp elever ska tillsammans baka en 

tårta. En elev hämtar mjölet, en annan elev hämtar smör, en tredje elev hämtar ägg osv. 

Varför sig så har dessa ingredienser ingen potential att bli en tårta men tillsammans bildar de 

en tårta. De individuella insatserna har ett kollektivt mål och det är mot detta mål som elever 

strävar mot. Denna utveckling är känd som den andra generationens aktivitetsteori. I vår 

studie kommer vi dock att hålla oss till originalteori. Vidare menar Leontjev att man inte kan 

se människan isolerad från sin omgivning utan att dessa två är istället så tätt sammanvävda att 

det inte går att åtskilja dessa från varandra (Imsen, 2009, s.329). 

Begrepp 

Vi väljer att presentera de begrepp som förekommer i den tidigare forskiningen och som vi 

använder oss av i ett separat stycke nedan. Detta för att tydligare kunna visa hur vi, och andra 

forskare, definierar dessa. De begrepp vi ser och använder oss av i denna studie är; 

Högpresterande elever, svaga elever, rutinuppgifter, problemuppgifter, individualisering och 

konkretisering 

Vår definition av begreppet högpresterande elever kan kopplas samman med begrepp som 

begåvad, högt begåvad eller talangfull. En del forskare använder begreppen synonymt med 

varandra medan andra använder dem som rangordning för att nivågradera innebörden. I de 

fall man nivågraderar dem anses i vissa fall talang vara underordnat begåvning, medan andra 

benämner talang som en potentiell förmåga (Ziegler, 2010). 

En definition av begreppet högt begåvad, utarbetad av amerikanska regeringen och framtagen 

av bland annat Sidney P. Marland, är följande: 
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”Högt begåvade barn har förverkligade eller potentiella förmågor vilka är ett 

uttryck för att dessa barn är i stånd till topprestationer på det intellektuella, 

kreativa, konstnärliga (inom musik, bild- och scenkonst) eller specifikt 

akademiska området eller har osedvanliga ledarskapskvaliteter. Det är barn 

som behöver differentierad undervisning och stödåtgärder utöver det som 

normalt sett tillhandahålls i den ordinarie skolan, för att kunna förverkliga sitt 

bidrag till sig själva och samhället” (Mönks, F.J, Ypenburg I.H, 2009). 

Som synes förekommer en rad olika tankar och åsikter om betydelsen av begreppen. Vi 

kommer hädanefter när vi använder oss av begreppet högpresterande elever inom ämnet 

matematik mena elever som redan när nya uppgifter ges förstår och kan problematisera 

upggifterna vidare samt ligger före sina jämngamla kamrater i kunskapsnivå.  

Motsatsen till högpresterande elever kan vara lågpresterande elever eller underpresterande 

elever. Dessa elever talas det som vi tidigare nämnt ganska ofta om i medier och det är dessa 

elever som man sätter in stöd för så att de har möjlighet att nå målen i läroplanen. Man kan 

konstatera att elever ofta underpresterar när intelligens och skolprestationer inte kompletterar 

varandra. Det man brukar göra i dessa fall är att ta reda på vilka faktorer som orsakar den 

sjunkande prestationsutvecklingen. Exempel på sådana faktorer är dåligt stöd, låg motivation 

eller andra saker som påverkar eleven negativt. En definition av begreppet underpresterande 

elever kan se ut på följande vis: 

”Talanger vars prestationer vid en viss tidpunkt har vållats avbräck. 

Omstödåtgärder uteblir är prognosen för att excellent prestationsförmåga ska 

kunna uppnås inte gynnsam.”  (Ziegler, 2010). 

Detta kan i praktiken innebära att om lärare i skolan inte upptäcker att elever stannar upp i sin 

utveckling inom ett specifikt område, tappar eleverna sakta med säkert förståelsen för det man 

arbetar med. Detta kan orsaka att ett kunskapsglapp mellan eleven och de andra eleverna 

vilket kan leda till att motivationen för ämnet försvinner.   

När vi använder oss av begreppet svaga eller lågpresterande elever menar vi de elever som 

inte har de kunskaper som gör att de förstår den undervisning som ges. Det medför att de 

halkar efter då de stöter på svårigheter vid genomgångar och arbetet med uppgifter i 

klassrummet. Det kan göra att elever som har svårare för ämnesområdet i vissa fall får 

specialundervisning i eller utanför klassrummet.  
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Individualisering är ett begrepp som tolkas på olika sätt av både lärare och pedagoger. Enligt 

Löwing (2010, s. 93) gjordes intressanta iakttagelser under hennes observationer i klassrum 

och under intervjuer med lärare. Det framkom under dessa att lärarna uppfattade 

individualisering som en organisatorisk åtgärd där man lät eleverna arbeta i sin takt. Det 

innebar att alla elever arbetade med samma material, men efter sin förmåga att hinna färdigt. 

De deltagande lärarna i Löwings undersökning ansåg att man genom att ge eleverna den tid de 

behöver på sig att räkna ut en uppgift eller lösa ett problem hade individualiserat 

undervisningen vilket Löwing inte håller med om. Löwing (2010, s. 94) benämner denna form 

av individualisering för hastighetsindividualisering, vilket inte är detsamma som att 

individualisera undervisningen. För att förklara vad vi menar med begreppet individualisering 

använder vi oss av Löwings (2010, s. 111) definition av begreppet där hon menar att 

innehållet som ska läras ut anpassas efter den enskilde elevens möjlighet att lära. Vidare 

menar Löwing att för att kunna individualisera måste läraren ta reda på elevens förkunskaper, 

erfarenheter och intressen för att utifrån detta bygga upp en undervisning som passar just 

denna elev. Det gör att det kanske bara är en elev i klassrummet som kan arbeta med just detta 

material, men det är just det som är individualisering. Läraren ser till just den elevens behov, 

förkunskaper och erfarenheter och bygger upp ett material efter detta. 

Vi har nämnt hastighetsindividualisering lite kort och då kan vi passa på att diskutera 

ytterligare begrepp som berör arbetsuppgifterna eleverna arbetar med. Det första begreppet är 

rutinuppgifter som även kan benämnas som standardproblem och som kan lösas relativt enkelt 

med hjälp av algoritmer som eleverna redan lärt sig (Pettersson, Wistedt, 2013 s.17). Den här 

typen av uppgifter hjälper eleverna med deras färdighetsträning vilket i sin tur gör att eleverna 

arbetar snabbare, dock får eleverna ingen koppling till den praktiska användningen av 

algoritmerna (Löwing, 2002). 

I många år har man diskuterat begreppet problemlösning och problem. Här kommer vi ge vår 

tanke kring begreppet problem inom matematiken. Matematiska aktiviteter har en viss typ av 

krav på sig för att kunna vara just matematiska. För att en uppgift ska räknas som ett problem 

finns det vissa mål uppgiften ska uppnå. Ett problem kan vara av olika svårighetsgrad från 

enklare problem som alla har möjlighet att lösa till mer komplexa uppgifter där det krävs både 

kreativitet och engagemang för att komma fram till en lösning av problemet. Dessutom ska 

uppgiften rymma ett matematiskt innehåll som innebär att uppgiften kan vara lätt att förstå, 

men som kan ge utmaningar och möjligheter till matematiska sammanhang och begrepp. 

Dessa problem kanske kan lösas av eleven själv eller i samråd med en kamrat eller i grupp. I 
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diskussion med kamrater kan det tänkas att eleverna kommer fram till olika former av 

lösningar på problemen. De olika typer av lösningar kan i sin tur visa sig vara mer eller 

mindre effektiva vilket eleverna så småningom lär sig se (Pettersson, Wistedt, 2013). 

Lärare talar idag om konkretisering och hur man ska konkretisera undervisningen i skolan. 

Syftet med att konkretisera undervisningen är att man med hjälp av ett material eller kanske 

en berättelse vill visa på innehållet i ett matematiskt begrepp (Löwing, 2010). Vi hör ibland 

lärare tala om det konkreta material vilka i sig skulle ge eleverna en ökad förståelse för det 

matematiska innehållet. Vår uppfattning är precis som Löwing (2010) att det är hur man 

använder det konkreta materialet för att förklara ett matematiskt innehåll som ger ökad 

förståelse hos eleverna.  

Löwing beskriver begreppet konkretisering som en väg till abstraktion. Det Löwing vill att 

lärare ska vara medvetna om och arbeta mot är att eleverna ska veta om vad som ska läras in 

samt att undervisningen ska bygga på något eleverna känner till (2010). Lärare kan med andra 

ord konkretisera på olika sätt, antingen genom ett konkret material som tydliggör ett 

matematiskt innehåll eller genom muntliga berättelser som fokuserar på detsamma. Den här 

definitionen är den vi använder oss av i vårt arbete. 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera om och hur läraren individualiserar 

undervisningen i matematik för att säkerställa att de högpresterande eleverna får en utbildning 

som utvecklar och stimulerar dem på den kunskapsnivå de befinner sig. 

De frågeställningar vi valt att studera och försöka besvara är: 

1. Hur arbetar läraren med konkretisering och individualisering för att stimulera 

de högpresterande eleverna? 

– Vilka tankar har läraren kring individualiseringen? 

2. Finns det skillnader i vilket fokus som läggs på de högpresterande eleverna 

jämfört med övriga eleverna? 

– Vilket stöd får de högpresterande eleverna i klassrummet?  

3. Hur skiljer sig de båda ovanstående frågeställningarna sig åt om man jämför 

arbetet i årskurs 1-3 med årskurs 4-6? 
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Metod 

För att undersöka hur lärare arbetar med högpresterande elever inom matematikämnet har vi 

valt två olika metoder. Den första metoden som vi kommer att presentera är samtalsintervjuer 

eller kvalitativa intervjuer som det också heter, den andra metoden är direktobservationer. Vi 

har använt oss av dessa två metoder då vi anser att de kompletterar varandra och vårt syfte 

med undersökningen. 

Den första metod som vi har använt oss av är samtalsintervjuer för att kunna förstå hur läraren 

tänker i vissa avseenden. Att vi har valt att göra kvalitativa intervjuer snarare än kvantitativa 

intervjuer beror på undersökningens syfte. Vi vill veta vad specifika lärare tänker vid 

specifika tillfällen och detta kan endast uppnås med kvalitativa intervjuer. Skillnaden mellan 

kvalitativa intervjuer och kvantitativa intervjuer är att den första syftar på att det är en viss 

innebörd i vad den personen som blir intervjuad säger, alltså det är dennes tankar som är i 

fokus. Medan den andra syftar på att man ska få ett antal personer att svara på frågor för att 

senare sammanställa dessa och få ut t.ex. ett medelvärde av dessa åsikter och tankar. I den 

kvalitativa intervjun är personen unik medan i en kvantitativ intervju är personerna utbytbara 

utan att det kommer att påverka resultatet nämnvärt. 

Esaiasson m.fl. (2012) refererar till Steinar Kvale i sin förklaring till vad en kvalitativ intervju 

utforskar, där denne säger  

 "En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (2012, s. 253).  

Vi vill alltså veta hur läraren resonerar kring högpresterande elever inom matematik och det 

kan vi enklast göra genom en kvalitativ intervju. I Metodpraktikan (2012) kan man läsa:  

”Validitetsproblemen är en orsak till att det är få forskare som enbart använder 

sig av observationsdata. Risken med allt för avskalade eller distanserade 

observationer är helt enkelt att man inte rätt förstår de skeenden som försiggår” 

(s.307) 

För att kunna undersöka hur lärare arbetar med högpresterande elever är det viktigt att vi 

observerar hur lärarna arbetar och hur de strukturerar sina lektioner. För att kunna observera 

lärarens arbete har vi valt att vara fullständiga observatörer. Vilket innebär att vi kommer att 

befinna oss i klassrummet under lektionen men inte delta på något vis. Vi förklarar för 

eleverna att vi kommer att sitta någonstans i klassrummet och att de ska låtsas som om vi inte 
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är där. Detta gör vi för att inte påverka resultaten eller hur läraren arbetar. Dock vet vi att 

genom vår närvaro påverkar vi miljön och möjligtvis även hur läraren arbetar under just den 

lektionen.  

”Observationer som metod är lämpliga att använda sig av när man kan 

misstänka att diskrepansen är stor mellan vad människor säger att de gör och 

vad de sedan faktiskt gör” (Esaiasson m.fl., 2012, s. 304).  

Detta är anledningen till att vi har valt att genomföra både intervjuer och observationer som 

grund för insamlingen av data till vår studie.  

Urval 

När det kom till urvalen för denna studie tog vi kontakt med de skolor där vi genomfört vår 

verksamhetsförlagda utbildning. En av skolorna är en medelstor skola och ligger i en förort 

till en storstad och den andra skolan är en liten byskola. Då vi hade möjligheten att genomföra 

studien på olika skolor valde vi även att undersöka olika stadium. En av oss genomförde 

undersökningen i klasser i årskurserna 1-3, den andre i klasser i årskurserna 4-6. Sammanlagt 

blev det sex intervju- och observationstillfällen med sex kvinnliga lärare. 

Att observera och intervjua lärare som man känner sedan tidigare har sina för- och nackdelar. 

En fördel som vi ansåg var viktig var att eleverna kände oss sedan tidigare vilket medförde att 

det inte var något märkvärdigt att vi var närvarande i klassrummet. En nackdel kan vara att 

lärarna lätt antar att vi förstår vad de menar utan att de faktiskt uttrycker det hela. Detta i och 

med att vi känner till skolans struktur, organisation samt hur de brukar arbeta.  

Genomförande 

Då vi valde att undersöka två olika stadier genomförde vi observationerna och intervjuerna 

enskilt. Observationerna var av medelstruktur så vi valde att dokumentera genom att fylla i ett 

observationsschema (bilaga 1) samt föra kompletterande anteckningar. Observationerna tog 

mellan 30-50 minuter beroende på hur långa lektionerna var.  

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser i ett avskilt rum. Detta gjorde att lärarna 

kände sig avslappnade och att ljudupptagningen blev bra. Intervjuerna tog mellan 20-30 

minuter att genomföra. Vi hade innan intervjuerna även utformat en intervjuguide som vi 

följde (bilaga 2). Även här använde vi oss av en medelstruktur, vilket gjorde att vi kunde 

ställa följdfrågor vartefter intervjun fortgick samt att läraren fick utrymme att svara utförligt 

på frågorna. Då vi vid tidigare tillfälle hade fått skriva enpromemoria om vårt ämne kunde vi 
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genomföra en pilotobservation och pilotintervju vilket medförde att vi tog med oss lärdomar 

som gjorde att vissa moment ändrades till denna studie.  

Databearbetning och analysmetod 

Malin Ahlström ansvarar för insamlingen och transkriberingen av det empiriska materialet 

från byskolan och Christina Henningsson ansvarar för insamlingen och transkriberingen av 

det empiriska materialet från stadsskolan.  

Alla observationer har blivit dokumenterade i scheman och där finns även en kort 

sammanfattning av fältanteckningarna. När vi gick igenom vår empiri kunde vi tydligt se 

vissa teman som vi sedan använt för vår analys- och resultatsammanställning. Då vi 

genomförde tre intervjuer var valde vi att transkribera dessa så att vi kunde läsa varandras 

intervjuer. Detta gjordes för att vi skulle kunna finna tydliga teman studien skulle kunna 

presenteras utifrån. Teorierna som vi har använt oss av vid analysen av empirin är det 

sociokulturella perspektivet och aktivitetsteorin. 

Reflektion över metoden 

Valet av metoder föll sig ganska naturligt då vi ville undersöka hur lärare arbetar med 

högpresterande elever i matematik. Genom att observera och intervjua lärarna fick vi det data 

vi behövde för att kunna göra en rättvis analys. Dock är vi medvetna om att vår undersökning 

är liten och att de data som vi har samlat in inte på något vis kan vara representativ för alla 

lärare eller matematiklektioner. I Gilje och Grimen kan man läsa att ”vetenskapliga 

observationer måste vara repeterbara”(2007,s. 22). Med detta menas att observationerna och 

intervjuerna skall kunna upprepas av någon annan forskare och resultaten skall bli desamma. 

Detta anser vi svårt att uppnå då alla lektioner är unika utifrån vilka förutsättningar, humör, 

elevnärvaro, sociala händelser etc., som förekommer den dagen.  

Etiska aspekter 

Då vi genomförde undersökningen på de skolor där vi hade vår verksamhetsförlagda 

utbildning frågade vi lärarna om de ville delta i vår undersökning. För att vara grundliga och 

inte förbise de etiska aspekterna ingick dessa i vår planering och utformning av det 

informationsbrev och samtyckesbrev som skickades ut till vårdnadshavarna till de elever som 

skulle befinna sig i klassrummet då vi skulle genomföra observationerna. Nedan presenterar 

vi dessa.  
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 Informationskravet. Vi informerade lärarna om syftet med vår undersökning samt 

att det var frivilligt att delta. Vi informerade även om vad de förväntades bidra med, 

en intervju samt observationsbesök i klassrummet. 

 Samtyckeskravet. Då vi ville intervjua lärarna blev samtycket muntligt och de fick 

även veta att de kunde avbryta deltagandet när de ville. Då vi skulle observera i 

klassrummen skickade vi ut ett informationsbrev och ett samtyckesbrev till 

vårdnadshavarna i alla de klasser som vi observerade i (bilaga 3). 

 Konfidentialitetskravet. Vi informerade rektorer, lärare och vårdnadshavare om att 

alla deltagare i undersökningen kommer att vara anonyma och avidentifieras. I 

slutresultaten kommer vi att avidentifiera lärare och skola vilket gör det omöjligt att 

hitta dessa. 

 Nyttjandekravet. Det var viktigt för oss att alla inblandade visste att det är vi som 

genomför studien som har tillgång till dessa uppgifter och kan använda dessa i 

undersökningen som sådan. Allt i enlighet med vad Vetenskapsrådet säger (2002).  

Dessa hade vi i åtanke när vi utformade våra informations- och samtyckesbrev och under hela 

studien var lärarna medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter de hade. 

Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt empiriska resultat i syfte att belysa våra 

frågeställningar. Upplägget kommer att vara följande: redovisning av resultaten i årskurs 1-3, 

redovisning av resultaten i årskurs 4-6. 

Resultaten av intervjuerna har vi valt att tematisera efter de teman vi fann i intervjuerna. 

Resultaten av observationerna kommer att behandla konkretisering och individualisering i 

klassrummen. 

Resultat av intervjuer i årskurs 1-3 

Tema 1: Lärarens utbildningsbakgrund 

De tre lärare som deltagit i studien har alla olika utbildningsbakgrund och har varit 

verksamma olika lång tid. 

Lärare 1 har behörighet från förskolan upp till årskurs 7. Hon har behörighet i alla ämnen, 

men är specialiserad i svenska och de samhällsorienterade ämnena. Hon tog sin examen för 

åtta år sedan, men läsåret 2013/2014 är hennes första år som lärare i skolan. Tidigare har hon 
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arbetat i förskola och i förskoleklass. Hon säger vid ett tillfälle under intervjun att hon känner 

att det här året varit tufft. Vidare säger hon att det är stor skillnad från att arbeta i förskolan 

och skolan. När vi pratar om vilken typ av material läraren använder i undervisningen 

beskriver hon sin undervisning så här: 

”Nu ligger undervisningen ganska basic. Jag måste få rutiner in i mitt jobb. 

Men jag försöker spela, blandade spel, blandade just med Lyckor och att gå ut 

och jobba.” (Lärare 1) 

Lärare 2 är utbildad i svenska och de samhällsorienterade ämnena via SÄL (Särskild 

tilläggsutbildning för obehöriga lärare i skolan) vilket hon läste på distans efter att ha arbetat i 

skolan några år. Hon har inte läst någon matematik under sin utbildning, men för några år 

sedan läste hon lärarlyftet i matematik där fokus låg på matematikdidaktik.  När jag frågar 

läraren vad hon arbetar med för material i klassrummet svarar hon: 

”Jag brukar lägga upp arbetsscheman i matten för att variera undervisningen.  

Då kan eleverna få välja ordning de vill arbeta i och då kan jag få in laborativt 

material. Då kan jag individualisera ganska bra. Utan att det blir så uppenbart 

att barnen gör så mycket olika. Jag har inte gjort det på den här skolan för jag 

saknar lite material.”(Lärare 2) 

Genom arbetsscheman menar läraren att skillnaden mellan kunskapsnivåerna inte blir tydliga 

för eleverna, vilket hon anser vara positivt. 

Lärare 3 är nyutbildadlärare och tog sin examen i januari 2014. Hon har behörighet i svenska, 

matematik, engelska och de samhällsorienterade ämnena för årskurs 1-6. Under intervjun 

pratar hon gott om en lärobok hon gärna använder sig av i undervisningen som heter Landet 

matematika (2005, Natur & kultur) 

”Man utgår från olika sagor och man tränar geometri man får olika uppgifter 

av häxan Griselda. Det finns en lärarhandledning i boken. Den är jättebra. Man 

får jättemycket.  Det finns också kopieringsunderlag i den som behandlar olika 

former, det finns olika spel.”(Lärare 3) 

Vidare berättar hon att uppgifterna i den kan anpassas efter kunskapsnivåer så att det passar 

både för elever som behöver mer grundläggande matematik och de som kräver mer 

utmaningar. 
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Tema 2: Konkretisering av ämnet 

Lärare 1 förklarar konkretisering med att det kan ses som ett förtydligande med hjälp av 

material för elever som inte förstår. När hon konkretiserar gör hon det ibland för hela klassen 

och behöver elever mer hjälp efter genomgång får de hjälp av henne och sedan möjlighet att 

använda sig av materialet vidare.  

”Jag har olika material att konkretisera med. Jag kan ta vad som helst. Stenar, 

makaroner och så. Det som finns nära helt enkelt.” (Lärare 1) 

Lärare 2 anser att konkretisering handlar om att visa eleverna vad man pratar om för att de ska 

förstå. Vidare menar läraren att eleverna efter genomgångar har möjligheten att arbeta med 

olika konkreta material för att öka förståelsen för det matematiska innehållet.  

”…sen kan de använda sig av liknande material i mindre format så klart, så kan 

de sitta och fippla med dessa, kanske två och två när ämnesområdet är nytt som 

geometri eller vägning och mätning eller någonting sånt. Att jag gör först och 

sen gör dem och först efter det går man in i matteböckerna och då arbeta 

själva.”(Lärare 2) 

Lärare 3 förklarar att vid genomgångar använder hon mest tavlan eller bilder som hon sätter 

upp för att visa på det matematiska innehållet i uppgifterna. Hon ger ett exempel på hur hon 

konkretiserade begreppet volym. Där använde hon sig av en geometrisk kropp som kunde 

fyllas med vatten. Det för att visa att en tredimensionell kropp kan innehålla en volym eller 

massa. Det menar hon kan underlätta för eleverna att ta till sig av det matematiska innehållet i 

området volym senare i matematikboken.  

Om läraren däremot ska förtydliga ett matematiskt innehåll för en enskild elev försöker hon 

göra det med ett konkret material som är mindre och som finns enkelt tillhands. Hon säger 

vidare:  

”Jag kan ju gå och hämta pengar, men flera gånger har jag bara lagt upp 

pennor på rad för att förklara 3x6. Ja man tar det som finns.”(Lärare 3) 

 

Tema 3: Individualisering 

Lärare 1 ger ingen tydlig definition av vad hon menar med individualisering. Men hon 

sammanställer eget material till eleverna. Det gör att elever som blir klara snabbt får 

möjligheten att fördjupa sina kunskaper med uppgifter som ligger inom samma ämnesområde 
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som klassen arbetar med. Lärare 1 beskriver vidare att hon har en elev som besitter goda 

matematiska kunskaper och som oftast blir klar innan de andra eleverna. Då får eleven gå till 

en extra resurs där eleven kan arbeta vidare med matematik.  

”Men ibland sätter jag ihop ett extra häfte åt honom. Ibland plockar jag ifrån 

skolans material som finns. Extra häften, kluriga saker. Mera 

problemlösningar” (Lärare 1) 

Lärare 2 menar att individualisering inte handlar om att låta en elev arbeta fort och ta sig så 

långt som möjligt i matematikboken. Hon anser att det kan splittra gruppen och det blir 

svårare som lärare att hålla ihop matematikinnehållet vid presentationer och genomgångar. 

Hon menar att man som lärare får hitta annat material för att stimulera elevernas inlärning.  

Det kan röra sig om fördjupning i det ämnesområde de arbetar med, men även att ge eleven 

material som utmanar elevernas utvecklingsområden inom matematiken.  

”Sen har vi ju elever som bara är snabba och då kan man ju ta lite mer av 

samma sak så det blir rätt också”(Lärare 2) 

Lärare 3 försöker hitta material som passar det arbetsområde eleverna arbetar med i sin 

individualisering. Hon anpassar material efter eleverna då hon lärt sig vilka elever som är 

snabba. Det gör också att hon kan hålla lite extra uppsikt över dessa elevers kunskaper i 

ämnesområdena. Ser hon att någon elev inte har riktigt kläm på ett ämnesområde de tidigare 

arbetat med kan hon på så vis skapa material som gör att eleven har möjligheten att 

vidareutveckla sina kunskaper.  

Tema 4: Lärarnas tankar kring kunskapsmålen och dess rimlighet 

Lärare 1 uppfattar att målen är ganska låga för vad man ska klara i årskurs 3.  Hon tror att 

många skulle klara mycket mer om man ställde lite högre krav på dem. Hon tror också att om 

lärarna i sin undervisning skulle sträva lite högre kravskulle eleverna säkert klara av det.  

Lärare 2 anser att målen i årskurs 3 ligger på en bra nivå. Hon anser även att de nationella 

proven för årskurs 3 ligger på en rimlig nivå och att de ger en bra vägledande bild av vad det 

är man ska kunna i slutet av årskurs 3.  

Lärare 3 har inga direkta tankar kring kunskapsmålen och dess rimlighet då hon känner en 

osäkerhet inför dem. Inte för att hon inte förstår dem, utan snarare att hon inte kan dem i 

huvudet och har inte riktigt reflekterat över dem än. När hon planerar sin undervisning kollar 
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hon i läroplanen för att veta vad som är en rimlig nivå och för att se hur bedömningen ska 

göras.  

Observation årskurs 1-3 
Under mina observationer i klassrummet kunde jag urskilja våra teman, individualisering och 

konkretisering, på följande vis. 

Klassrum 1 

Konkretisering: Inledningen av lektionen frågade läraren eleverna om antalet elever i klassen, 

då fyra av dem saknades. För att förtydligafrågeställningen använde hon sig av sina fingrar 

genom att hålla upp fyra fingrar för antalet elever som saknades.  

I nästa moment tog hon hjälp av en klocka i plast, ställde visarna på olika klockslag och 

frågade eleverna vad klockan var. Detta upprepades flertaletgånger och eleverna fick svara 

efter handuppräckning.  

Sista momentet av genomgången berör det eleverna kommer arbeta med i matematikboken. 

De får i uppgift att dela lika. Uppgifterna i boken är i form avbild och textuppgifter. Ena talet 

är 50/2=  

Läraren visar på tavlan hur eleverna kan tänka och eleverna får vara delaktiga i diskussionen 

och förklara hur de tänker.  

Individualisering: I klassen finns en elev som har en pedagog som resurs. Pedagogen ansvarar 

för eleven och anpassar undervisningen efter honom. En elev som blir klar fort får sig 

tilldelad matematikkort som han arbetar med. I övrigt ser man inte individualisering då de 

arbetar i matematikboken. 

Klassrum 2 

Konkretisering: Vid inledning av lektionen skriver läraren en uppgift på tavlan till exempel 17 

- 4=. Till sin hjälp tar hon pengar som hon fäster på tavlan. Detta upprepas flera gånger och 

olika elever får chans att svara. I övrigt ser man ingen konkretisering eller material för 

eleverna att ta hjälp av. 

Individualisering: Under den observerade lektionen såg man ingen individualisering. 

Eleverna arbetade utifrån matematikboken. En elev arbetar dock i en helt annan lärobok och 
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får undervisning med en annan lärare en dag i veckan för genomgångar, annars arbetar hon 

självständigt i klassrummet. 

Klassrum 3 

Konkretisering: Läraren sätter eleverna i arbete på en gång. De har ingen genomgång annat än 

att läraren talar om för eleverna vad de ska göra. Vid lektionens slut går de igenom uppgiften 

som finns på tavlan då läraren ritar hur svaret ska vara. 

Individualisering: En elev som blir snabbt klar får i uppgift att fördjupa sig i ett ämne som 

denne har lite svårare med. Annars arbetar de på i sina böcker, med uppgiften på tavlan eller 

med datorn som de får sitta vid ca 10 minuter per grupp. Grupperna blev eleverna tilldelade 

sig under lektionens gång då namn på elever ropades upp och dessa fick gå till datorerna. 

Sammanfattning observation: 

Arbetsmomenten i klassrummen var väldigt olika varandra. Två av klassrummen startade med 

genomgång, medan den tredje endast berättade de tre moment som eleverna skulle arbeta med 

under lektionen. Det var svårt att urskilja individualisering i klassrummen förutom gällande 

några enstaka elever där läraren talade om för eleven att ”nu kan du fortsätta med det här” och 

tog fram ett material. Däremot såg man konkretisering tydligare i två av klassrummen under 

genomgångarna, då lärarna använde sig av artefakter för att tydliggöra det arbetssätt som 

genomgången gällde. 

 

Resultat av intervjuer i årskurs 4-6 

Tema 1: Lärarens utbildningsbakgrund 

De intervjuade lärarna har alla olika utbildningar och för olika åldrar. Lärare 4 har 

matematikutbildning från årskurs 1-3 men har också gått matematiklyftet och medverkat till 

att bygga upp matematikverkstaden på skolan. Hon känner dock en viss osäkerhet i att ha 

elever i årskurs 5. Hon säger så här: 

”Nu har det blivit att följa matteboken lite väl mycket för det är första gången 

för mig också och då har jag känt att det har ändå blivit min plattform att stå 

på” (Lärare 4) 

Lärare 5 är utbildad i svenska och engelska och har inte någon matematikutbildning.  Hon har 

dock under det gångna året läst matematiklyftet där det har varit mycket fokus på att arbeta 
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med problemlösningar. Läraren säger att hon är väldigt osäker inom ämnet matematik. När 

läraren får frågan om att stötta de högpresterande eleverna säger hon:  

”Jag känner själv att jag inte kan göra något mer än att mata dem med 

utmaningar” (Lärare 5) 

Lärare 6 har matematikutbildning från förskoleklass till årskurs 6 och är väldigt säker i sin roll 

som matematiklärare. Hon har även varit med och bidragit till att alla elever i årskurs 5 en 

gång i veckan har matematikundervisning utifrån den nivå där de ligger på. Vid frågan om 

vad läraren anser matematik är blev hennes svar: 

”Det är egentligen allt annat än att räkna i boken, för matte är ett språk och det 

är en massa ord och begrepp och om man inte kan de så förstår man inte vad 

man ska göra med siffrorna. För siffrorna är bara hjälpmedlet dit. Så matte är 

att kunna prata och diskutera, se olika lösningar, hitta förslagen och gå ut och 

ha matte, tycka att matte är roligt”(Lärare 6). 

Tema 2: konkretisering av ämnet 

När lärare 4 pratar om konkretisering säger hon själv att hon inte använder lika mycket 

material som hon använde sig av när hon undervisade i de lägre åldrarna, men att hon ibland 

försöker ta in olika material i sin undervisning. Hon använder sig av olika filmer för att 

förklara olika moment. Läraren ger väldigt konkreta exempel på material som man kan 

använda och att de kan förklara olika missuppfattningar inom ämnet men går inte djupare än 

så. Hennes syn på konkretisering beskriver hon på följande vis: 

”Dels genom att åskådliggöra det, försöka åskådliggöra det både med film, 

bilder men också med material då, och det tycker jag att det skulle man kunna 

göra mycket mer”(Lärare 4). 

Lärare 5 säger att hon skulle kunna arbeta med mer material men också att hon inte har den 

fantasin då hon inte är utbildad matematiklärare. Hon går mycket efter boken och tar hjälp av 

youtube för att förklara moment som hon känner sig osäker i.  

”Presentationer och sådant där letar jag på youtube där jag känner att det här 

är en bra presentation av multiplikation, då är det lika bra att de kör den, att 

jag visar den än att jag drar den då jag känner att det kan bli fel, jag kanske inte 

är lika tydlig” (Lärare 5). 
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Hon förklarar att eleverna kan få instruktioner om att utföra uppgifter som t.ex. att rita figurer 

och att de ska följa dessa så att det blir något fint som de sedan kan hänga upp i korridoren.  

”Jag tycker det är jätteviktigt, som precis som för yngre barn att man ska kunna 

ta på saker och ting och jobba med det. Att inte bara visa en bild utan att man 

faktiskt ska få göra det och tillsammans och man ska få stöta på problem och 

inse att man faktiskt kan lösa dem ihop”(Lärare 6). 

Lärare 6 arbetar med att beskriva ett problem för eleverna därefter får de arbeta praktiskt med 

ett material för att sedan återvända till det abstrakta. Till exempel då eleverna får arbeta med 

geobrädor när de ska lära sig vinklar. Läraren använder sig också av att eleverna tillsammans 

får olika uppgifter att lösa då hon anser att språket är ett viktigt redskap för konkretisering. 

 

Tema 3: Individualisering  

När det kommer till hur lärare 4 individualiserar för de högpresterande eleverna säger hon att dessa får 

bilda en egen grupp i klassrummet och då får de arbeta med problemlösning. Lärarens egen 

formulering lyder på följande vis:  

”Det är mycket mer klurande, alltså att man får klura och fundera tillsammans 

så det blir lite mer problemlösning”(Lärare 4). 

Läraren tycker att det är svårt att individualisera för de högpresterande eleverna, men tar även 

upp att en gång i veckan så delar de upp eleverna i de tre klasserna efter kunskapsnivå, vilket 

innebär att de högpresterande eleverna får en lektion i veckan med extra stimulering inom 

matematikämnet. Hon fortsätter med att säga: 

”Det skulle jag ju önska att jag kunde göra mer[….]. Men det är så långt som vi 

har mäktat med nu, men självklart finns en önskan till att man skulle vilja göra 

mer”(Lärare 4). 

Här kan man tydligt se att önskan finns till att göra mer och att man har satt in en viss resurs 

till dessa elever. 

Lärare 5 anser att eleverna ska ta ett eget ansvar om de tycker att det är för lätt. Hon menar att 

eleverna inte är bundna till boken: 

”Utan de ska gå igenom boken och själva ta ansvar att gå vidare om det är för 

lätt och är det för svårt så måste de stanna kvar. Lite den friheten och att de får 
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jobba två och två och prata om talen istället, så att de pratar med varandra och 

gör lösningarna muntlig”.(Lärare 5) 

Vidare säger hon att om eleverna anser sig vara klara med uppgifterna i matematikboken får 

de arbeta vidare i fördjupningsboken och om de är klara där får de problemlösningar att arbeta 

med. Dessa problem kan vara av den karaktär att läraren inte vet hur man ska lösa dem och 

gör då en tävling mellan elever då hon anser att detta kan vara ett sätt att utmana dem. Hon 

poängterar att tävlingar inte alltid är av godo men i detta avseende anser hon att de är bra. Hon 

beskriver detta på följande vis: 

”Då kan jag säga nu får vi se vem som kan klara den här först och då kan de 

sitta helt stilla i 10 minuter och titta i väggen men då vet jag att ok nu, nu får de 

jobba. För de sitter och funderar och tänker så det bara brinner i skallen på 

dem och då löser de den, när det blir en liten tävling”(Lärare 5). 

Eleverna får endast gå över till problemslösning om de också är klara med uppgifterna i alla 

andra ämnen, i annat fall får de istället arbeta med något annat ämne som de har kvarvarande 

uppgifter att genomföra i. Läraren menar att elever som är starka i matematik inte 

nödvändigtvis är starka i alla ämnen och därför väljer hon ibland att eleverna får byta ämne 

istället för att fortsätta i matematik. Hon säger också att det saknas resurser för att kunna 

stimulera och utveckla de starkare eleverna då allt fokus ligger på de svaga och att hon har 

svårt för att individualisera för de högpresterande eleverna i klassrummet. 

Lärare 6 arbetar utifrån att göra en grundplanering varje vecka så att alla elever vet vad de ska 

göra under matematiklektionen. De vet att det är ett minimum att bli klar med dessa 

basuppgifter. För de högpresterande eleverna har läraren förberett fördjupningsuppgifter när 

dessa är klara med basuppgifterna. När hon förbereder alla uppgifter utgår hon från 

betygsstegen.  

”Alltså kunskapskravsmässigt från läroplanen. Och att mycket baseras på att 

just kunna analysera och problematisera och förklara, resonera, använda 

begreppen i olika sammanhang och se kopplingar i mellan. Och att kunna hitta 

uppgifter som är baserade kring det. Det kanske inte är räkneuppgifter på det 

sättet utan det kanske är mer problembaserade uppgifter som de gärna får lösa 

två och två för man behöver oftast språket och att kunna bolla med varandra i 

de lägen. Så att jag har några stycken som ofta får, de smiter iväg eller sitter 
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själva i klassrummet någonstans och så får de ledtrådar för att kunna 

klura”(Lärare 6) 

Hon är dock väldigt noga med att poängtera att de elever som är högpresterande inom ett 

moment i matematik inte behöver vara högpresterande i ett annat moment.  

Läraren talar också om att alla elever arbetar inom samma matematikområde men på olika 

nivå och att de många gånger sitter och arbetar i par då hon anser att språk och diskussion är 

en stor del av matematiken. De börjar alla med samma uppgift men de som blir klara med 

uppgiften fort får nästa uppgift muntligt av läraren. Detta menar läraren bidrar till att elever 

som inte är lika starka inte känner sig utanför. Läraren vet och anser att eleverna har rätt till 

ett visst antal matematikminuter per termin och detta tycker hon är viktigt men också att 

eleverna skall ta ett eget ansvar för att de ska hinna med det som de har planerat. Men hon 

understryker 

”Att det kan vara elever som inte är sugna på det och då har jag den inställningen, att då ska 

jag inte tvinga dem till det för det blir ingen bra inlärningssituation”(Lärare 6) 

 Detta beror på att läraren anser att eleven kan tappa motivationen för matematik. 

Tema 4: Lärarnas tankar kring kunskapsmålen och dess rimlighet 

Lärare 4 säger följande om kunskapsmålen: 

”Jag tycker att det är jättesvårt att bedöma måste jag säga, […] Att se hur pass 

rimligt ställda de är”(Lärare 4) 

Hon har svårt att bedöma huruvida kunskapsmålen är rimliga då det är första gången som hon 

arbetar med årskurs 5. Hon vet inte hur hon ska förhålla sig till dem då det inte är hon som 

sätter betyg på eleverna i årskurs 6. Eleverna går på skolan enbart upp till årskurs 5 och sedan 

byter de skola. Lärarna skickar med en bedömning på var de anser att eleverna ligger 

kunskapsmässigt och detta moment har läraren svårt för. Läraren säger att hon inte får någon 

feedback heller från de lärare som sätter betyg på eleverna när de kommer upp i årskurs 6.  

”Så jag tycker det är lite flummig för mig fortfarande att se hur pass 

kunskapskraven är”(Lärare4)  

Lärare 5 har även hon svårt att bedöma då hon anser att formuleringarna är luddiga och inte 

precisa. Hon tror att detta kan bero på att: 
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”Jag då som inte är mattelärare och som har det lite svårt med matten, jag 

kanske tar lite mer hänsyn”(Lärare 5)  

Hon syftar till hur hon betygssätter jämfört med vad en lärare som är utbildad i matematik 

hade gjort. Hon tycker inte att kunskapskraven är för låga eller höga då hon anser att det är 

hennes bedömningar av formuleringarna som ger verktygen till att nivå sätta eleverna för att 

kunna bedöma dem. 

Lärare 6 anser att de kunskapsmål som är satta för årskurs 6 är rimliga och med detta menar 

hon att eleverna ska kunna de fyra räknesätten men också att det är ett språk och att eleverna 

ska förstå de olika begreppen och kunna se det ur olika sammanhang. Hon tycker att Lgr11 

ställer mer krav på läraren än vad Lpo94 gjorde, vilket läraren inte ser som något negativt. 

Hon tycker att man som lärare måste våga bryta ner ämnet och integrera det i andra ämnen. 

Hon exemplifierar om matematiken i de samhällsorienterade ämnena: 

”Om man jobbar med tabeller och diagram kan man se på befolkningstillväxt 

och man kan jobba med geografi på ett helt annat sätt eller samhällskunskap. Så 

man kan få in det i olika delar och göra det konkret” (Lärare 6)  

Hon fortsätter med att poängtera:  

”Men man måste behärska det själv, för annars blir det svårt att få ihop det och 

då förstår jag om det känns som att det har blivit mycket man ska hinna med. 

Men om man ser att man kan bryta ner det och ta hjälp av andra ämnen då går 

det väldigt bra”(Lärare 6) 

Observationer årskurs 4-6 

Under mina observationer i klassrummet kunde jag urskilja våra två teman; Konkretisering 

och Individualisering. Jag kommer här kort beskriva dessa teman i de tre olika klassrummen. 

Klassrum 4 

Konkretisering: Läraren arbetar med vinklar under denna lektion och har en gradskiva på 

smartboarden. Eleverna har också tillgång till gradskivor, dock behövs inte dessa då de 

arbetar med arbetsblad där de ska räkna ut den sista vinkeln med hjälp av de andra två 

vinklarna.  
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Individualisering: Eleverna arbetar parvis och alla elever arbetar med arbetsblad. När de är 

klara med det första arbetsbladet finns det ett arbetsblad till. Det första består av uträkningar 

(rutinuppgifter) medan det andra innehåller problemlösningar. Dock är det bara några få som 

får tillfälle att arbeta med dessa, vilket medför att några elever påpekar detta som orättvist och 

protesterar. 

Utifrån observationsschemat kan man tydligt se att läraren har haft en tanke med att försöka 

individualisera för de högpresterandeeleverna i klassen genom att tillhandahålla 

fördjupningsmaterial. Läraren går runt i Klassrummet och hjälper eleverna. 

Klassrum 5 

Konkretisering: Läraren använder sig av en gradskiva och förklarar hur denna används men 

bygger inte upp kunskapen. Hon gör ett försök till att konkretisera kunskapen om vad 

begreppet vinkelben är genom att först säga” vinkelhmhmhm” och pekar mot sina ben som då 

är det konkreta mot de abstrakta vinkelbenen på tavlan men går inte längre än så i sin 

konkretisering. 

Individualisering: När det kommer till individualisering har läraren svårt att genomföra det i 

klassrummet. Efter att ha haft genomgång med klassen där hon tappar många elever då hon 

säger begrepp efter begrepp utan att förklara dess innebörd så får eleverna ett arbetsblad att 

arbeta med. När några elever är klara med uppgifterna så frågar de vad de ska göra och 

läraren säger muntligt uppgiften till hela klassen. Detta medför att elever som inte är färdiga 

med första uppgiften ska ta in ny information. Läraren går runt i klassrummet men fastnar 

gärna hos vissa elever vilket bidrar till att de andra eleverna får vänta på läraren och börjar 

istället prata med varandra om annat än matematik. 

Klassrum 6 

Konkretisering: Läraren engagerar eleverna i genomgången och behåller deras engagemang 

genom att ställa frågor av relevans. De går igenom begreppet vinkel och hon ber eleverna att 

hitta olika vinklar i klassrummet. Hon börjar lektionen med att ge eleverna begreppen och 

förklara vad de betyder genom att måla figurerna på tavlan. Efter genomgång i helklass ger 

läraren instruktioner om vad eleverna skall göra och undersöka innan hon delar ut material till 

dem. Eleverna arbetar i par för att kunna diskutera med varandra men ändå är ljudnivån låg. 

Då eleverna har kvar de olika vinklarna på tavlan kan de själva skapa vinklar utefter 

uppgifterna. Läraren ser till att gå runt i klassrummet så att hon kan hjälpa eleverna vid behov. 
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Individualisering: Läraren arbetar mycket med att individualisera i klassrummet. Läraren låter 

alla elever börja på samma moment och uppgift för att sedan ge de elever som blir klara fort 

fördjupade uppgifter. Läraren går runt i klassrummet för att muntligt ge vidare instruktioner 

till de elever som är färdiga med uppgifterna. När läraren går runt i klassrummet ser hon 

också de elever som inte förstår och kan på så vis ge små ledtrådar som hjälper dessa elever 

vidare utan att peka ut dessa för resten av klassen. Då eleverna sitter i par kan de också 

diskutera olika lösningar och på så vis komma fram till en lösning.  

Sammanfattning av observationer 

Det som observationerna visade var att undervisningen i de tre klassrummen är olika då det är 

tre olika lärare med tre olika utbildningsbakgrunder och tre olika förhållningssätt till 

matematik. Detta kunde man tydligast se när man tittade på lärare 5 och 6 lektioner. Då lärare 

6 är säkrare i sin kompetens är hon också mycket mer flexibel i sin undervisning av 

matematik vilket man också kunde utläsa av intervjun som gjordes med henne. Lärare 5 är 

mer osäker och försöker att göra matematik lite mer konkret genom att använda sin kropp. 

Detta gör hon genom att peka på sina ben och vill att eleverna skall koppla hennes ben till det 

abstrakta på tavlan nämligen vinkelbenen. Hon går även snabbt igenom olika begrepp utan att 

förklara dess innebörd. Även av hennes intervju kunde man utläsa en stor osäkerhet kring 

ämnet. Lärare 4är inte lika osäker som lärare 5 då man tydligt kunde se under observationen 

att hon hade ett strukturerat upplägg men att hennes osäkerhet kring området medförde att 

eleverna inte tog henne på allvar och störde de andra eleverna i klassen. 

Analys 
I detta avsnitt kommer vi att koppla resultat av vår empiri till våra frågeställningar. Detta gör 

vi främst genom de teoretiska perspektiv som vi tidigare har presenterat vilka är det 

sociokulturella perspektivet och aktivitetsteorin. Vi kommer även att koppla empirin till de 

centrala begrepp som vi har nämnt tidigare.   

Analys årskurs 1-3 

Hur arbetar läraren med konkretisering och individualisering för att stimulera de 

högpresterande eleverna? 

– Vilka tankar har läraren kring individualiseringen? 

Ingen av lärarna ger en tydlig definition av begreppet individualisering, däremot framkommer 

det i deras beskrivning av begreppet att de vill skapa material som stimulerar och utvecklar 
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eleverna efter deras kapacitet och förmåga. Lärarna nämner uppgifter som är kluriga eller 

svårare när de pratar individualisering. Den förklaringen stämmer med Löwings definition av 

begreppet och kan vidare kopplas samman med teorin Vygotskij är mest känd för, den 

proximala utvecklingszonen.  Lärare 1 betonar att materialet hon väljer ska vara lite klurigare 

och snäppet svårare än det eleverna arbetat med tidigare. Det som dock inte framkommer är 

om materialet hon sätter ihop anpassas efter varje individ eller om det anpassas efter grupper 

av elever beroende på elevernas kompetensnivå eller om hon sätter ihop ett material som 

anpassas efter vad klassen arbetar med. Hon berättar också att hon gärna skriver upp en 

arbetsordning på tavlan vilket hon tycker fungerar på ett bra sätt och att det skulle vara som en 

typ av individualisering då de får ett annat material att arbeta med. Då arbetsordningen på 

tavlan är numrerad kan en viss risk finnas att undervisningen snarare blir vad Löwing (2010) 

kallar hastighetsindividualiserad snarare än individualiserad. Det visar sig dock under 

lektionen som observerades att läraren använder sig av en aktivitet för att konkretisera 

momentet klockan. Olika former av aktiviteter anser Leontjev är en av förutsättningarna för 

att få fördjupad förståelse av momentet och på så vis även djupare kunskap i området (Smith, 

2010, s 127). Lärare 2 anser att det är bättre att fördjupa elevernas kunskaper genom att ge 

dem material som ligger på en lite högre nivå än de arbetat med tidigare. Hon nämner att hon 

brukar arbeta med arbetsscheman mot alla elever för att på så vis kunna individualisera på ett 

vis som inte blir så uppenbart. På arbetsschemat kan det finnas fyra, fem punkter med olika 

övningar som eleverna ska arbeta med under ett lektionspass, vilka anpassas efter elevens 

kunskaper och behov. Dock säger hon senare att hon inte arbetar med dessa på den här skolan 

då hon anser att det saknas material för att utforma dessa arbetsscheman. Läraren har en elev i 

klassen som räknar i en mattebok som är för årskurs 4 och eleven går i årskurs 1. Den här 

eleven får specialundervisning med specialpedagog en dag i veckan då man går igenom det 

ämnesområde eleven ska arbeta med. Resten av veckan arbetar eleven självständigt i det 

ordinarie klassrummet. I den här elevens fall kan man definitivt prata om individualisering. 

Specialläraren har skapat en, vad läraren kallar, individuell kursplan för den här eleven. Ett 

problem som kan uppstå är att hon endast en dag i veckan får hjälp av specialpedagog, hon 

kan ju givetvis ställa frågor till sin ordinarie lärare, men kan denne stimulera henne de dagar 

hon inte är hos specialpedagogen? Hon får heller inte stöd av någon annan elev i klassen som 

hon skulle kunna samarbeta med då ingen ligger på hennes nivå. Däremot får hon möjlighet 

att arbeta efter den proximala utvecklingszonen de dagar hon är hos specialpedagogen då 

denne skapar aktiviteter som utmanar eleven. 
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För att individualisera försöker lärare 3 hitta material som passar det arbetsområde eleverna 

arbetar med. Det låter i intervjun som att hon anpassar efter de högpresterande eleverna, men 

det kan också vara så att dessa elever hamnar i fokus då det är dessa vi diskuterar mest i 

intervjun. Hon kopierar material som kan passa arbetsområdet. Eleverna får arbeta med 

matteknep på datorn som är en färdighetsträning övning. Eleverna får också spela schack en 

del då det finns ett intresse för det på skolan, här får eleverna arbeta med en aktivitet som 

leder till en fördjupad kunskap så som Leontjev (Smidt, 2010, s.127) anser. Den gruppering 

man kan se av eleverna är endast uppdelningen för att få använda datorerna och spela 

matteknep, det finns ingen gruppering i syfte att individualisera undervisningen där 

observationen ägde rum.  

 

Finns det skillnader i vilket fokus som läggs på de högpresterande eleverna jämfört med 

övriga elever? 

– Får de högpresterande eleverna det stöd de behöver i klassrummet? 

Det man kan utläsa av intervjuerna och observationerna är att lärarna försöker utmana och 

stimulera de elever som är högpresterande i matematikämnet genom att skapa särskilt material 

som dessa kan arbeta med då det är genom aktivitet som en förståelse för det abstrakta kan 

befästa (Smidt, 2010, s128). Det som inte framkommer är om extramaterialet är anpassat efter 

den enskilde eleven eller om alla elever får samma arbetsuppgifter när de är färdiga med 

uppgiften de ska göra. I ett par fall berättar läraren att hon ibland ger enskilda elever uppgifter 

i ett område de är lite sämre i. I övrigt är det svårt att se skillnader i fokus på undervisningen 

eller material hos de elever som arbetar fort och är duktiga eller hos de övriga eleverna. Det 

kan bero på att lärarna är väl förberedda med material och redan har en uppfattning om vilka 

elever som arbetar fort och är högpresterande. 

För en elev som presterar på en betydligt högre nivå än kamraterna förekommer ett fokus som 

ligger inom ramen för specialundervisning då eleven arbetar i årskurs fyras matematikbok, här 

kan vi se att lärarna arbetar med att utveckla eleven genom den proximala utvecklingszonen 

(Imsen, 2009,s. 317). Det framkommer inte heller ett specifikt fokus på de högpresterande 

eleverna, snarare försöker lärarna fokusera på alla elever vilket även Wistedt (2005) nämner i 

sin artikel. Det är också svårt att avgöra om rätt stöd finns för de högpresterande eleverna i 

klassrummet utifrån vårt material. I en klass finns en elev som den intervjuade läraren menar 

kan ses få specialundervisning då han tillsammans med en annan elev, som har resurs, arbetar 
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tillsammans. Vidare menar läraren att det skulle gynna eleverna på ett bra sätt då de båda är 

högpresterande i matematik vilket det absolut kan göra förutsatt att läraren de sitter med 

skapar en miljö som gynnar deras utveckling, en individualisering. Det är en förutsättning för 

att eleverna ska kunna utvecklas inom den proximala utvecklingszonen men det är också 

viktigt att läraren kan aktivera eleverna så att de kan få en djupare förståelse för den kunskap 

som de får tillgång till så som Leontjev beskrev aktivitetsteorin (Smidt, 2010, s. 127). 

 

 

Analys årskurs 4-6 

Hur arbetar läraren med konkretisering och individualisering för att stimulera de 

högpresterande eleverna? 

– Vilka tankar har läraren kring individualiseringen? 

Som vi nämnt tidigare använder vi oss av Löwings (2010, s. 111) definition av 

individualisering där läraren tillgodoser elevens behov utifrån var denna befinner sig. Detta är 

även utgångspunkten i Vygotskij teori om den proximala utvecklingszonen. Utifrån vår studie 

är det svårt att dra några generella slutsatser om hur man arbetar med att stimulera de 

högpresterande eleverna då detta görs på olika vis av de olika lärare vi har studerat. En av 

lärarna arbetar mycket med att individualisera i klassrummet där de högpresterande eleverna 

får arbeta inom samma område men med fördjupningar av ämnet. Läraren säger att på detta 

vis pekas ingen elev ut varken som hög- eller lågpresterande. Wistedt (2005) menar att just ett 

utpekande av hög- och lågpresterande kan vara en av bidragande faktorer till varför 

högpresterande elever döljer sin kompetens och läraren gör här ett medvetet val för att 

undvika detta. 

De andra lärarna arbetar utifrån att de högpresterande eleverna först ska arbeta med 

uppgifterna i boken för att sedan få arbeta självständigt eller i grupp med problemlösningar. 

Då får eleverna tillfälle att diskutera kring uppgiften och använder sig av språket som är en 

central punkt i den sociokulturella teorin där Vygotskij menar på att språket är en nödvändig 

förutsättning för den intellektuella utvecklingen (Imsen, 2009,s.314). 

Alla tre lärare arbetade med diskussioner i klassrummet men även med artefakter. Detta för att 

förtydliga det abstrakta som språket kan innebära. I ett av klassrummen arbetades det med 
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geobrädor vilket är ett tydligt exempel på hur man kan konkretisera i klassrummet. Så här sa 

läraren om det: 

”Idag så har vi gått igenom olika vinklar, rät och spetsig och trubbig vinkel och 

hur de utgår från 90 grader. Ifall de är större än eller mindre än och så vidare. 

Då har de fått jobba med geobrädan idag och gummisnoddar och kunna bygga 

upp figurer själva” (Lärare 6) 

Detta medför att eleverna själva konstruerar sin kunskap utifrån aktivitetsteorin och lättare 

kan förstå det abstrakta begreppet vinkel. Läraren arbetade här med objektorientering med 

vilket det menas de olika tillfällen som läraren ger eleverna för att själva utforska och 

upptäcka olika moment (Smidt, 2010, s.127).  Läraren introducerade även gradskivor och hur 

man arbetar med dessa. De andra två lärarna utgick mycket från boken men introducerade 

även de gradskivor, men fokus under dessa lektioner var på arbetsbladen med uppgifterna 

som inte krävde lika mycket praktiskt arbete utan kunde ses som rutinuppgifter. 

Sambandet mellan lärarens utbildningsbakgrund och hur denna kunde stötta och 

individualisera för de högpresterande eleverna var tydlig. De lärare som hade svårt att tolka de 

högpresterande elevernas tankar och lösningar, var de lärare som inte upplevde sig som säkra 

inom matematikämnet, sa sig också ha svårare för att stötta eleverna med rätt material. Detta 

stämmer väl överens med vad Wistedt (2005) nämner i En förändrad syn på 

matematikbegåvningar?  

Finns det skillnader i vilket fokus som läggs på de högpresterande eleverna jämfört med 

övriga elever 

 - Får de högpresterande eleverna det stöd de behöver i klassrummet? 

Genom att arbeta ur ett sociokulturellt perspektiv vilket vi anser att lärarna har gjort, kan man 

tydligt se att högpresterande elever får stöd i sin utveckling. Dock anser två av lärarna att det 

är svårt att ge tillräckligt med stöd då fokus väldigt lätt hamnar på de svagare eleverna. En 

lärare uttrycker det på följande vis:  

”Nej det finns inte, för det finns för många här som behöver en hand på axeln 

för att sitta still och jobba och då måste jag fokusera på dem tyvärr” (Lärare 5).  

Vidare säger samma lärare 
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”att alltså jag har ju svaga elever som får gå iväg och får en extra halvtimme i 

matte sådant bjuds det ju inte på till de som är duktiga, de jättestarka och det 

kan jag tycka att det är synd”(Lärare 5). 

Detta visar en tydlig bild av att det är mer fokus på att ge stöd åt elever med att nå upp till en 

lägstanivå i sin kunskap medan de högpresterande eleverna får klara sig mer själva, detta är en 

av myterna om högpresterande elever som Wistedt(2005) nämner i sin artikel. De stöd som 

finns för högpresterande elever är ett lektionstillfälle i veckan som de kallar 

”parallellmatematik”.  

”Men det är så långt som vi har mäktat med nu, men självklart finns en önskan 

till att man skulle vilja göra mer”( Lärare4). 

Lektionstillfället parallellmatematik fungerar på så vis att lärarna i varje klass delar in klassen 

i tre olika kunskapsnivåer utifrån det område som behandlas för tillfället, detta då elever är 

olika starka i olika moment. Detta medför att grupperna inte är statiska utan ser olika ut varje 

vecka. Här arbetar lärarna med den proximala utvecklingszonen då de, genom att dela av 

gruppen efter kunskapsnivå, skapar möjligheter att kunna utmana eleverna i de respektive 

grupperna på ett bra sätt gentemot deras nuvarande kunskapsnivå. Det stöd som idag finns för 

de högpresterande eleverna i klassrummet är i form av extra material och 

parallellmatematiken en gång i veckan. 

Den slutsats vi kan se är att skillnaden i fokus mellan högpresterande elever och övriga elever 

är att det läggs mer fokus på de lågpresterande eleverna som har svårt att nå kunskapskraven i 

skolan.  

Jämförande analys 

Hur skiljer sig de båda ovanstående frågeställningarna sig åt om man jämför arbetet i 

år 1-3 med år 4-6? 

1) Hur arbetar läraren med konkretisering och individualisering för att stimulera de 

högpresterande eleverna? 

– Vilka tankar har läraren kring individualiseringen? 

Det som man tydligt kan urskilja i vår studie är att i de båda stadierna har lärarna ett arbetssätt 

som gynnar många elever då upplägget av undervisning sker utifrån elevernas tidigare 

kunskaper. Lärarna försöker att individualisera så mycket det går men det som skiljer årskurs 

1-3 från årskurs 4-6 är att det används mer konkretiserande material i de lägre årskurserna 
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(årskurs 1-3). Lärarna i de lägre årskurserna är mer benägna att plocka fram material för att 

kunna konkretisera matematiken genom aktivitet. Just sådan aktivitet är det som Leontjev 

(Imsen, 2009) ansåg är vägen till en ökad förståelse av uppgiften som skall lösas. Det vi 

kunde observera är att användandet av material för att konkretisera matematiken är mer 

omfattande för de yngre eleverna. 

Det som även framkom var att lärarna i de högre årskurserna(4-6) arbetar mer utifrån att 

eleverna räknar rutinuppgifter i boken men har extramaterial i form av problemlösningar när 

eleverna har gjort klart uppgifterna. I arbetet med problemlösningar får eleverna diskutera 

olika lösningar muntligt med varandra. Diskussioner förekom även i de lägre årskurserna men 

då mer mellan lärare och elev. Båda dessa metoder har en förankring i Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen. I de högre årskurserna får eleverna även ta ett större eget 

ansvar för vad de själva upplever som svårt eller lätt vilket Vygotskij ser kritiskt på: 

”Läraren får aldrig dra undan sitt ansvar på denna punkt under förevändningen 

att eleven själv tar ansvaret. Det är läraren som har det primära ansvaretför 

elevernas lärande i skolan”(Imsen, 2009, s. 321). 

2) Finns det skillnader i vilket fokus som läggs på de högpresterande eleverna jämfört 

med övriga elever? 

– Får de högpresterande eleverna det stöd de behöver i klassrummet? 

Vad vi kan se förekommer det inga större skillnader mellan de lägre- och de högre 

årskurserna i fokus kring elever som är högpresterande jämfört med övriga elever i klassen. 

Med ett undantag av en elev som arbetar med material anpassat för elever som är tre år äldre 

än eleven själv. Det fokus som läggs på henne sker dock inte i klassrummet, utan av en 

specialpedagog som anpassar undervisningen för just den här eleven vilket bidrar till att 

eleven får utveckla sin kunskap i sin proximala utvecklingszon. I klassrummet arbetar eleven 

självständigt och tar enbart hjälp av läraren om hon kör fast vid en uppgift, vilket här styrker 

vad Wistedt (2005) nämner om högpresterande elever som får klara sig själva. De elever som 

utmärker sig i övrigt genom att vara duktiga i matematikämnet i år 1-3 får, utifrån vad vi kan 

utläsa av det empiriska materialet, ett mindre fokus på sig än de normalpresterande eller de 

elever som är svaga i matematikämnet.  

I årskurs 4-6 förekom det på skolan något som kallas ”parallellmatematik” en dag i veckan. 

Tanken i grunden var att de elever som är högpresterande hamnar i en grupp, de som presterar 
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på medelnivå i en grupp och de lite svagare eleverna i en grupp. Dessa grupper är dock inte 

fasta, utan lärarna för respektive klass delar in sina elever utifrån deras förmågor i 

ämnesområdet varje vecka för att eleverna skall kunna få utvecklas inom sin proximala 

utvecklingszon. Detta gör att det läggs ett fokus på alla elever och dessutom skapas ett 

arbetssätt som hjälper lärarna med individualiseringen. Dessa grupperingar av elever ger en 

mer balanserad nivå av elevernas kunskaper, även om det i grupperna finns en nivåskillnad. 

Under de vanliga matematiklektionerna fick de svaga eleverna specialundervisning i annat 

klassrum. De elever som var kvar i klassrummet fick extrauppgifter när de blev klara med 

uppgifterna i matematikboken. 

I klassrummet är det svårt att avgöra vilket stöd de högpresterande eleverna får i de båda 

stadier som vår undersökning bygger på. Vygotskij menade att: 

”Problemet är att vi aldrig på förhand vet när det går upp ett ljus för eleven. Vi 

kan inte planera elevernas förståelse i förväg. ” (Imsen, 2009, s. 320) 
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Diskussion 
I vår studie har vi genom den sociokulturella teorin, då främst via den proximala 

utvecklingszonen och aktivitetsteorin, sett att lärarna i både de lägre men också i de högre 

åldrarna försöker skapa material för individualisering och på så vis utmana eleverna. I de 

lägre åldrarna lägger man stor vikt på konkretisering med hjälp av stödmaterial. Genom att 

man använder det dels till hjälp vid genomgångar dels att eleverna har tillgång till materialet 

när de arbetar självständigt. 

I det högre stadiet arbetar man också med konkretisering och artefakter men inte i samma 

utsträckning som i de lägre åldrarna. Frågan är om det beror på att eleverna i de högre 

åldrarna är just äldre och att de i större utsträckning räknar matematik ur läroböckerna under 

lektionerna. Vi har fått just den uppfattningen från våra praktikperioder och genom 

intervjuerna om att det anses mindre viktigt att använda konkret material för de äldre 

eleverna, då läroböckerna fokuserar på den abstrakta matematiken. Vi kan dock se att en utav 

lärarna för de högre årskurserna har utbildning och är trygg i sin undervisning och kan 

därigenom stötta eleverna i sin matematiska utveckling genom att använda konkret material.  

När vi tänker på hur elever kan stötta och hjälpa varandra i sin utveckling kan vi se en tydlig 

skillnad. I de högre åldrarna arbetar eleverna vid fler tillfällen i par konstellationer och 

grupper än vad vi har sett i de lägre åldrarna. Det gör att eleverna kan få möjlighet att stötta 

och utveckla varandra genom att utbyta erfarenheter och tankar. Vid dessa par- och 

grupparbeten kan läraren stötta genom att ge utmanande frågor som gör att eleverna utmanar 

sig själva och kan därigenom utvecklas i sina proximala utvecklingszoner. Det är då en 

förutsättning att läraren har grupperat eleverna så att de ligger på ungefär samma 

kunskapsnivåer för att då även kunna utvecklas inom samma områden. Den slutsatsen vi drar 

utifrån våra observationer är att detta skulle kunna göras i större utsträckning för de högre 

årskurserna då vi ser fördelarna för elevernas matematiska- så väl som sociala utveckling. I de 

lägre årskurserna ser vi att lärarna är återhållsamma med par- och grupparbeten. Vi anar att 

det är för att lärarna vi observerat känner sig mer otrygga i den rollen att göra par 

konstellationer utifrån kunskapsnivå för att kunna möte upp eleverna i deras respektive 

proximala utvecklingszoner.  

I artikeln ”Constructing mathematics in an interactive classroom context” (Paul Ngee-Kiong 

Lau, Parmjit Singh, Tee-Young Hwa, 2009) testade forskarna att introducera ett annat 

arbetssätt i skolan från en behavioristisk undervisningstradition till en sociokulturell 
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undervisning som visade sig gynna eleverna och deras inlärning. Detta såg forskarna gynnade 

elevernas matematiska utveckling genom att det matematiska språket och begreppen befästes 

och eleverna började äga sin egen kunskap. Det ledde i sin tur att eleverna kunde diskutera 

matematik, dels med varandra men även med de undervisande lärarna. Vi kan konstatera att 

ett arbetssätt där eleverna får de matematiska begreppen förklarade för sig och att de får 

möjligheten att pröva och ompröva innehållet i dessa, gör att de blir mer säkra matematiker 

och därigenom kan utvecklas. 

Det är svårt att utifrån vår studie utläsa om lärarnas extramaterial till elever som är färdiga 

med en uppgift är individanpassade eller om de är generella utmaningar. Vi har sett att lärarna 

i vår studie arbetar med detta på olika sätt, exempelvis genom arbetsscheman eller följdfrågor. 

Vikten kanske inte ska läggas på hur dessa struktureras utan snarare på hur innehållet i 

uppgifterna ser ut. Det vi ser, och det som några av intervjupersonerna förmedlar, är att det 

ger en ökad förståelse att få arbeta med frågor konkret och genom aktivitet, precis så som 

aktivitetsteorin säger.  

Vikten av utbildning i de ämnen lärarna undervisar i framträder tydligt i vår studie. De lärare 

som är riktigt trygga och säkra i sitt ämne skapar därigenom lektioner med god struktur där 

begrepp och innehåll förklaras med hjälp av artefakter för att konkretisera 

undervisningsinnehållet. De lärarna skapar också inlärningsmiljöer som stimulerar eleverna. 

Vi kan se att lärare som saknar relevant utbildning faller på dessa områden, både vad det 

gäller att undervisa och stötta låg- och högpresterande elever. Det som dessutom kan 

missgynna elever, som även Wistedt (2005) pekar på, som undervisas av lärare som saknar 

utbildning inom ämnet är att läraren kan ha svårt att se och följa elevers tankegångar i deras 

uträkningar. Det gör att elever i många fall kan gå miste om rätt stöttning och därigenom 

missa rätten till sin matematiska utveckling.   

Konklusion 
Syftet med den här studien var att försöka utläsa om lärare arbetar med individualisering och 

genom den kan stimulera de elever som är högpresterande i matematikämnet. Resultaten vi 

fick var att de flesta lärare gör försök till någon form av individualisering. Det vi såg då var 

övningar med lite svårare uppgifter, det som vi skulle kalla problem, som elever som blev 

klara med sina uppgifter fick arbeta med. Det är även något Wistedt (2005) skriver om.   
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Det innebär i praktiken att alla elever som arbetade lite snabbare i klassrummet fick ta del av 

samma material, men att det var lite svårare övningar än grunduppgifterna. Det fanns dock två 

undantag, en lärare och en speciallärare, som arbetade med eleverna på den nivån de befann 

sig på.  Det vi då kan ana är att de eleverna som undervisas av dessa lärare har en bättre 

möjlighet att få stimulans i sin matematiska utveckling. De använder sig av aktivitet och 

konkretiserande material, precis så som Horock (2013) och Smidt (2010) menar.  

Det som även framkommit var hur eleverna till de lärare som saknade relevant utbildning 

missgynnades i sin utveckling. Det är något som Wistedt (2005) skriver om och pekar då på 

faran att dessa lärare missar olika steg i elevernas tankebanor som kan vara av högsta vikt för 

deras utveckling. De eleverna riskerar alltså att sluta försöka och anstränga sig eftersom de 

riskerar att få höra att de gör fel.  

Slutligen kan vi konstatera, så som Löving (2010) gör, att förvärvandet av de matematiska 

begreppen samt förståelsen för dessa är av högsta vikt för elevers matematiska framsteg och 

utveckling. Utan dessa uppstår ofta tveksamheter och rädslor inför användandet av matematik 

i par-, grupp-, och helklassituationer.  

Förslag till fortsatt forskning 
Det finns möjlighet att göra om vår studie, men nya respondenter, eftersom allt material som 

använts finns att tillgå. Ett område att fördjupa sig inom skulle då kunna vara att utöka studien 

med fler undervisande lärare inom matematikämnet för att sedan kunna jämföra, se likheter 

och skillnader mellan olika kommuner. Detta för att kunna dra erfarenheter av varandra och 

utvecklas inom yrkesgruppen.  

Det som även skulle kunna utvecklas och vara ytterligare en forskningsinriktning är de 

högpresterande elevers syn och uppfattning om undervisningen. Anser de själva att de får 

tillräckliga utmaningar och stöttning i sitt eget lärande? Hur skiljer sig elevernas och lärarnas 

syn sig åt? 

En kartläggning av frågorna som vi nämner ovan är ett stort och tidskrävande arbete, men det 

skulle antagligen kunna underlätta för verksamma lärare samt skolors ledning att strukturera 

och organisera personal samt undervisning så att alla elever får möjligheten att utvecklas inom 

matematik som de har rätt till.  
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Vi anser att vår undersökning är av största vikt då alla elever har rätt att stimuleras och 

utvecklas utifrån den kunskapsnivån de befinner sig på. Det vi beskriver är hur och vad vi 

observerar utifrån de klassrumssituationer vi befann oss i vid de enskilda tillfällena. Resultatet 

som vi kan presentera utifrån intervjuerna med de sex lärarna och de observationerna vid de 

sex olika klassrumstillfällena är inte heller en generell bild av hur matematikundervisningen 

mot de högpresterandeeleverna ser ut. Det talar endast för de enskilda situationerna och 

lärarna. Vi har förvärvat kunskaper inför vårt framtida yrkesliv som kommer att gynna hur vi 

strukturerar och organiserar vår undervisning för att ge våra framtida elever de bästa 

utvecklingsmöjligheterna.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Observationsschema!    

Elev som blir färdig får 
hjälp av läraren 

   

Elev räcker upp handen 
och får hjälp av läraren 

   

Vänder sig elever till 
Lärare för hjälp 

   

Elev får hjälp av 
klasskamrat 

   

Ber läraren en annan 
elev i klassen att hjälpa 
en kamrat som behöver 
hjälp? 

   

Ges tillfälle för 
diskussion vid 
genomgång av uppgift 

   

Arbetar läraren med 
problemlösning 

   

Vid arbete med 
problemlösning 
redovisar eleverna hur 
de kommit fram till en 
lösning 

   

Hur möter läraren de 
elever som blir klara med 
dagens uppgift? 

rutinuppgifter problemlösningar Byter ämne (göra klart) 

Hur avslutar läraren 
lektionen 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Tema 1 Bakgrund 

Undertema1 Utbildning: Vad har läraren för utbildning? Har läraren gått 

fortbildning i matematik? 

Undertema 2 Verksam: Hur länge har läraren arbetat på denna skola? Hur länge 

har läraren arbetat med denna åldersgrupp? 

Undertema 3 Egna erfarenheter: Hur upplevde läraren matematikundervisningen 

i skolan när läraren gick i skolan? Har undervisningen förändrats? 

Tema 2 Matematikundervisning 

Undertema 1 Matematiksyn: Vad anser läraren är matematik? 

Undertema 2 Material: Vad för material arbetar läraren utifrån? 

Undertema 3 Konkretisering: Hur kan läraren konkretisera matematiken för sina 

elever? 

Tema 3 Högpresterande elever 

Undertema 1Individualisering: Hur arbetar läraren för att stimulera och 

individualisera för de högpresterande eleverna? Finns det särskilt stöd för dessa 

elever? 

Undertema 2 Arbetsuppgifter: Vad för arbetsuppgifter får eleverna arbeta med? 

Hur arbetar läraren med problemlösningar? 

Undertema 3 Stimulering: Vad får de högpresterande elever göra när de är klara 

med sina uppgifter? 

Tema 4 Framtiden 

Undertema 1 Kunskapsnivåer: Hur ser läraren på kunskapsnivåerna? Är dessa 

rimliga? 

Undertema 2 Realistiska mål: Anser läraren att vi har realistiska mål i skolan?  
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Bilaga 3 

Till vårdnadshavare för…………………………….. 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om Matematikundervisning, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Malin Ahlström och Christina Henningsson som går sista terminen 

på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin skolmiljö, samt att matematiska uträkningar som mitt barn har utfört under 

lektionstid kommer att analyseras. Dock ej barnens prestationer i ämnet utan utformningen av de 

matematiska uppgifterna. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat 

mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära att 

forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har 

genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

mitt barn inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Till vårdnadshavare för ……………………………… 

Information om en studie om matematikundervisningen  

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet vid Uppsala 

universitet har vi påbörjat en examensarbete om matematikundervisning. 

Studien kommer att behandla hur lärare arbetar med matematikundervisningen i låg- och 

mellanstadiet. Vi kommer att genomföra observationerna på de skolor där vi har haft vår sista 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU).   

Vi som ska genomföra studien är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet.  

Malin Ahlström kommer göra sina observationer på en skola i Uppsala kommun och Christina 

Henningsson kommer göra sina observationer på en skola i Järfälla kommun. Vårt mål med studien är 

att observera hur lärare arbetar med matematik.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa läraren i  ditt/ert barns klass under en vecka i 

skolan. Vi kommer att samla in data genom att observera läraren, men vi kommer ta del av det 

material eleverna arbetar med för att senare analysera det. Dock kommer inte elevernas 

prestationer analyseras utan utformingen av uppgifterna eleverna arbetar med. Elevens medverkan i 

studien kommer inte att påverka dennes vanliga aktiviteter.  

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier 

och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Är du/ni positiva till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta och 

fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiva till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och lämnas till klassläraren i bifogat kuvert. Om du/ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut 

tas (se nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden från berörd personal på 

skolan såsom rektor och lärare. Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi att bestämma 

dagar för datainsamling. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Studiens handledare: Kajsa Bråting  Universitetslektor i matematikdidaktik 

tel. 018 471 2297, e-post: kajsa.brating@edu.uu.se  

Uppsala 10 april 2014 
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