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Abstract  
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur några lärare möter elevers olika utbildningsbehov i 
matematik, eftersom lärarna har ett åtagande och en skyldighet att möta alla elever på deras 

kunskapsnivå. 

Jag utförde 9 semistrukturerade intervjuer med lärare på olika skolor i Malmö, samt skickade ut ett 

strukturerat frågeformulär till 62 kommunala skolor. Totalt kom det in 46 svar från 

enkätundersökningen. 

Jag har använt mig av två teorier för att tolka mitt resultat. Den första är Vygotskijs Proximalzonsteori 
(ZPD). En teori som utgår från att med rätt stöd och hjälp ifrån läraren så kan eleven utvecklas mer, 

mot om den inte får stöd och vägledning (Vygotskij, 1986). Den andra teorin är Piagets 

Motivationsteori som innebär att för att en elev ska bli motiverad så krävs en växling mellan 

utmanande och förstärkande aktiviteter (Imsen 2006, Lillemyr 2002). 

Mitt resultat visade på att lärare många gånger möter starka elever och stöttar svaga elever i ämnet 

matematik. De flesta lärare anser dock att det är svårt att räcka till för att alltid kunna möta alla 

elevers olika behov. Olikheterna i en klass är stora, och samtliga lärare anser att de kan bli bättre på 
att möta elever på den nivå där eleven befinner sig. De flesta lärare saknar stöd av speciallärare mot 

matematik. De lärare som intervjuats säger att de önskar specialpedagogiskt stöd, till exempel att 

arbeta med en mindre grupp elever, samtala med lärare kring elever eller lärsituationer eller utföra 

observationer.  

Min slutsats är att, lärare kan bli bättre på att möta varje elev på den nivå där eleven befinner sig 

kunskapsmässigt! 

 

 

 

 

Ämnesord:  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund      

  
Skollagen 3 §; 

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. (Sveriges 
riksdag, 2010.sid.458) 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.. (Sveriges riksdag, 
2010.sid.458) 

 

Ja, detta är vårt åtagande som lärare i skolan. I vår läroplan står det utförligt att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011). 

Uppdraget för lärare är tydligt, hur ser det då ut på skolorna? Eleverna ska enligt 

skollagen (Sveriges riksdag, 2010) ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, 

men klarar lärarna möta samtliga elever på den kunskapsnivå där eleven befinner sig! 

Som blivande speciallärare i matematik och med många års erfarenhet som 

matematiklärare, har jag en uppfattning om att vi inte är bra på att möta elever på en 

nivå som är lagom utmanande. Mitt antagande är att de allra flesta elever mer eller 

mindre utför likadana uppgifter när de har matematikundervisning, trots att vi enligt 

forskning vet att matematiknivån i ett klassrum har en bred spännvidd. Enligt Dowker 

(2005) kan den vara så stor som 7 år (inom ämnet matte).  

Min upplevelse att vi är mycket bättre på att möta elever individuellt i ämnet svenska, 

och på många skolor ger man till exempel böcker på den nivå där eleven befinner sig. 

Läraren kollar vilka bokstavsljud eleven lärt sig, och om hen kan läsa eller inte. Jag har 

väldigt svårt att tro att man bromsar en läskunnig 7 åring genom att hen får sitta och 

ljuda bokstäver hela höstterminen i åk 1, då eleven redan bemästrar detta vid skolstart.   

I matematik är uppfattningen den motsatta, att vi här agerar som om alla har precis 

samma kunskap med sig i bagaget då de går i samma klass.  
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Trots att behoven varierar i en grupp, så är sannolikheten stor att undervisningen allt för 

ofta sker på en nivå. 

Det är precis lika viktigt att vi möter eleven på den nivå där elever befinner sig i 

matematik, annars finns risken att vi får elever som tappar motivation och tycker att 

matematik är trist, och kanske till och med upplever att skolan är tråkig.  

 

Kilpatrick (2001) anser att det finns mer hjälp att tillgå vid svårigheter kring 

läsning i tidig årskurs, än vad det finns för de elever som har problem med sin 

matematik. Han säger vidare att för att lyckas måste vi som arbetar med eleverna bygga 

på deras nuvarande kunskaper, vilket i sin tur kräver förståelse för vad eleverna redan 

vet och var de är på väg. Enligt Kilpatrick (2001) så finns det studier som visar att 

barnens läsförmåga har en tydlig koppling till deras erfarenheter kring läsning, och att 

barn blir mer ”utsatta” för läsning innan skolstart jämfört med matematik. Liknande 

forskning finns inte att tillgå i matematik, men eftersom man vet att tiden som 

spenderas på matematik har lika stor inverkan på matematik som den har för läsning, så 

tyder detta på att undervisningen, när barnen börjar skolan, kan spela en större roll inom 

matematiken än den gör för läsningen (Kilpatrick, 2001). Clarke (2014) säger att 

förhållandet mellan tidig och senare matematikfärdighet är större än förhållandet mellan 

tidig och senare läsfärdighet.  

TIMSS undersökning (se sid. 9) i matematik visar att elever i årskurs 4 har ett lägre 

resultat jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna, och både elever i 

Finland och Danmark visar bättre resultat än Sverige (Skolverket, 2015).  

Den senaste PISA-studien bekräftar och förstärker bilden av att kunskapsresultaten i 

grundskolan fortsätter att sjunka inom de kunskapsområden som de internationella 

kunskapsmätningarna omfattar, däribland matematik (Skolverket, 2015). 
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1.2 Syfte  
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur några lärare möter elevers individuella 

utbildningsbehov i matematik. Som lärare finns det ett åtagande att möta alla elever på 

en nivå som är stöttande och utmanade, och därför är det av stor vikt att undersöka i 

vilken utsträckning det följs, och om det följs. Det finns forskning att tillgå kring vad 

som är viktigt kring lärande och vad som är viktigt för att inte eleven skall tappa sin 

motivation, men det saknas en viktig del i detta, nämligen att besvara frågan om lärare 

möter alla elever på den kunskapsnivå de befinner sig. Jag vill se om lärare stöttar 

elever i matematik, men också om våra elever utmanas! 

 

1.3      Problemformulering 

• Hur går läraren tillväga för att ta reda på elevers kunskaper i matematik? 

• Hur tillgodoser läraren eleven med uppgifter på rätt nivå? 

• På vilket sätt möts elever med stöd och utmaningar?  

 

 

1.5  Begrepp 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

En internationell studie som organiseras av IEA (The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement). Studien undersöker elevers kunskaper i 

matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. I TIMSS deltar länder från hela 

världen och studien genomförs vart fjärde år. Under våren 2015 har den internationella 

undersökningen TIMSS genomförts i drygt 60 länder. Sverige deltog för femte gången. 

Resultaten kommer att presenteras i december 2016 (Skolverket, 2011). 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Synliggöra elevers kunskap 
Gersten (2011) säger att det kan vara bra att använda en screening om man snabbt vill 

identifiera en elevs matematikprestation. Man kan av screeningen få syn på de elever 

som antingen är på väg in i, eller som redan befinner sig i riskzonen för att misslyckas 

inom en eller flera kritiska områden. Det är bra om man upptäcker svårigheterna så att 

man så fort som möjligt ska kunna tillhålla handa ytterligare stöd. Gersten (2011) säger 

dock att oavsett vilken screening man väljer att använda, så ger den inte en fullständig 

diagnostisk profil, men att det är nödvändigt att använda screening för att fastställa de 

områden där en elev behöver ytterligare stöd. Det är viktigt att tidigt identifiera 

svårigheter så att lärarna kan tillsätta rätt insatser och på så sätt förhindra allvarligare 

matematikproblem längre fram. 

Enligt Clarke (2014) så visar en del forskning att elever som presterar dåligt i slutet av 

förskolan och i början på ettan kommer att fortsätta behöva kämpa med matematiken 

även längre fram under skoltiden. Vidare säger Clarke (2014) att eftersom denna 

koppling är tydlig så är det viktigt att elever i yngre årskurser omedelbart kan få rätt 

uppmärksamhet och hjälp. För att kunna ge stöd till de elever som behöver det, är det 

första steget att använda sig av rutinmässiga screeningar av eleverna för att kunna 

bestämma vilken sorts stöd som behövs.  

2.2 Individualiserad undervisning 
En undervisning som möter varje elev, så är rubriken på ett av de tre 

utvecklingsområden som Skolverket lyfter fram i sin lägesbedömning 2015 som allra 

viktigast för att möta skolans utmaningar. I skolverkets bedömning framkom att det är 

nödvändigt att lärare planerar, genomför och följer upp undervisningen så att alla elever 

ges den ledning och stimulans som de behöver. Vidare framkom att rektorer behöver 

säkerställa att detta sker och att de ser till att lärare ges dessa förutsättningar 

(Skolverket, 2015).   

Sackerud (2009) anser att hon kan se att elevernas individualisering av lärande har 

förvandlats till en organisatorisk fråga, och att man i mycket liten utsträckning använder 
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sig av gruppens möjligheter i lärandeprocessen.  Den matematiska kommunikationen 

som sker gör det i huvudsak mellan elev, lärare och läromedel. 

Rektorer behöver enligt Skolverket ta ansvar för att elevernas stödbehov 

uppmärksammas tidigt och tillgodoses snabbt, för om eleven inte får möjlighet att 

utveckla de grundläggande kunskaper som behövs för att hänga med, så riskeras att 

lusten för att lära försvinner, samt att elevens självkänsla bryts ner (Skolverket, 2015). 

Enligt Skollagen 3 kap. 3 § (Sveriges riksdag, 2010) skall eleven ges möjlighet att nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, men enligt Skolinspektionen (Skolverket, 

2014) är det en utmaning för skolan att stödja och stimulera varje elev, både när det 

gäller hög – och lågpresterande elever.  

Ofta anpassar läraren undervisningen till undervisningsgruppens medelnivå och 
de elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling får därför inte alltid de 
utmaningar de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt. (Skolverket, 
2015.sid.9) 

Skolinspektion (2014)  har också uppmärksammat att en del av de elever som behöver 

mer utmaningar i sitt lärande inte alltid får det. En elev uttalar sig i deras rapport:  

Alla i vår klass är olika snabba. Blir man snabbt klar i matten kommer man till ett 
stopp. Då får man inte fortsätta utan måste vänta in de andra. (Skolinspektionen, 
2014.sid.16) 

Giota (2013), docent vid Göteborgs universitet, påstår att skolan varken klarar att stötta 

de svagaste eleverna eller utmana de starkaste, och säger att detta leder till bristande 

motivation hos både svaga och starka elever. Detta är något som drabbar både elever 

som behöver mer hjälp och elever som behöver mer stimulans. Hon menar att det inte 

finns några omotiverade elever men att skolans förhållningssätt däremot kan få dem att 

tappa lusten för matematik.  

Detta var några av de resultat hon kom fram till efter att ha fått i uppdrag av 

Vetenskapsrådet och Skolverket att genomföra en forskningsöversikt om 

individualisering i skolan, en översikt som bygger på avhandlingar och artiklar (Giota, 

2013). Hon såg vidare att lusten att lära endast kan bevaras genom att varje elev möts 

med respekt, och på den nivå de befinner sig (Giota, 2013). 
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2.3 Matematikuppgifters betydelse 
Liljekvist (2014) har i sin avhandling granskat matematikuppgifters egenskaper och 

säger att matematikuppgifter är centrala i undervisningen. Hon anser det viktigt, att öka 

kunskapen om egenskaperna i uppgifter, eftersom detta medför stora möjligheter för 

eleverna att utveckla matematisk kompetens, då uppgifterna har olika effektivitet. En 

effektiv uppgift kan vara uppgifter där given lösningsmetod ej är given och där eleven 

själv konstruerar sin uppgift. Liljekvist (2014) vill lyfta vikten av ökad kunskap kring 

uppgifters effektivitet, då hon i sin studie kan se betydelsen av vilken typ av uppgift 

eleverna får när de skall lära sig något nytt. De elever som fick konstruera sin lösning 

hade bättre resultat på testerna än de som löste uppgifter med given lösningsmetod. De 

elever som hade lägre kognitivt index, t.ex. med begränsat arbetsminne hade bättre 

förutsättningar att lära sig och nå kunskapskravet när de fick jobba med uppgifter av 

kreativare resonemang, än att lära genom upprepad träning.  

I en nationell kvalitetsgranskning (Skolverket, 2003) framkom att de faktorer som var 

särskilt väsentliga för elevens lust att lära, var uppgifter på en individualiserad nivå som 

eleven hade chans att klara av. Granskningen visade att glädjen uppstod i känslan av att 

lyckas med någonting, vilket i sig var starkt motiverande, motsatt effekt framkom när 

eleven ständigt fick uppleva misslyckande.  Det fanns en stark koppling till uppgifternas 

svårighetsgrad, elevers motivation och vilja att engagera sig, med andra ord var det 

viktigt med skoluppgifter som utmanar. Det optimala var när uppgifterna låg på en 

svårighetsgrad som innebar att uppgifterna kunde lösas med en rimlig ansträngning 

(skolverket, 2003).  

Hattie (2009) lyfter vikten av att nivån på en uppgift skall vara lite över den nivå där 

eleven befinner sig, och säger vidare att med rätt stöd från läraren kan eleven klara 

uppgifter som ligger strax över elevens nuvarande nivå. 

En relativt vanlig åsikt bland de intervjuade eleverna, som deltog i skolverkets 

granskning (2003) var att uppgifterna hade varit för lite utmanande och alltför lätta.  

Dessa elever upplevde ständigt återkommande repetitioner av sådant de gjort tidigare 

och som de redan kunde. Men det framkom också att många elever upplevt det 

motsatta, att matematiken låg över deras förmåga vilket i sig skapat prestationsängslan 

(Skolverket, 2003). 
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2.4 Lärarens kompetens 
Liljekvist (2014) talar om att elever i tillräckligt stor omfattning inte får möjlighet att 

utveckla och erövra matematisk kompetens. Anledningen till detta anser hon bero på att 

undervisningen i stor utsträckning leder in eleverna på olika lärandestrategier, som går 

ut på att försöka lära sig en mängd saker utantill, utan att förankra sina resonemang i 

matematiska principer och idéer. Hon säger vidare att dessa problem uppstår när utantill 

inlärning av procedurer och termer blir den dominerande undervisnings- och lärande 

strategin. 

Lärarens attityder och förhållningssätt kombinerat med val av arbetssätt och 

arbetsformer är enligt Sackerud (2009) viktiga och nödvändiga kompetenser. Hon säger 

vidare att läraren inte kan lämna över detta ansvar till läromedlet. 

Matematikundervisningen kräver därför av läraren ett brett register av didaktiska 
kompetenser och kan definitivt inte lämnas över till läromedlet att ta ansvar för. 
Sid. 29 (Sackerud, 2009) 

Den internationella forskningen TIMSS (Skolverket, 2015) visar att elevens prestation 

varierar kraftigt och att minst 10–15 procent av variationen i elevers resultat kan 

hänföras till skillnader mellan olika lärare. Eftersom skillnaderna har varit så stora har 

många internationella studier intresserat sig för vilka faktorer som lärarkompetensen 

påverkas av.  Forskningen tyder på̊ att det framförallt är de ämnesdidaktiska 

kunskaperna (förmågan att undervisa varierat i ett visst ämne) som är centrala och att de 

har större betydelse för elevernas resultat än lärarens ämneskunskaper (Skolverket, 

2015). 

Ämnesdidaktiska kunskaper är också något som både Shulman (1986) och Hattie (2009) 

anser betydelsefulla, och de säger vidare att den didaktiska kunskapen är viktigare än 

ämneskunskapen, det räcker inte att bara ha goda kunskaper i ämnet utan det krävs 

dessutom en god förmåga att lära ut. 

Enligt rapporten ”Lusten att lära-med fokus på matematik” som Skolverket (2003) 

släppte, så uttryckte många lärare i de tidigare skolåren att de kände en större 

ämnesmässig och didaktisk säkerhet i andra ämnen, mot vad de kände för ämnet 

matematik (Skolverket, 2003). 
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Då det är svårt att säga att en viss metod är enskilt den bästa, så anser Shulman, 

1986;2013) att läraren måste ha kunskap om många olika sätt att lära ut, samt ha 

kunskap om vad som gör inlärning inom vissa områden lätt eller svår för eleven. Han 

säger vidare att läraren inte bara måste ha kunskap att något är på ett visst sätt, utan 

även veta hur/varför det är så. Att veta hur eleven tänker och lär sig, är andra viktiga 

komponenter enligt Shulman (1986; 2013).  

Giota (2013) menar att för en elev skall behålla sin motivation och lust att lära så måste 

lärarna ges mer tid till varje elev. Lärarna behöver enligt Giota (2013), tid för att sätta 

sig in och komma underfund med hur varje elev tänker, samt hur elevens lust kan tas 

tillvara på bästa sätt för att eleven skall kunna uppnå målen. Hon säger vidare att om 

den tiden fanns för eleverna så kanske de nedåtgående resultaten i Pisa-undersökningen 

kunde vända (Giota, 2013).  

Lärare ser olika saker beroende på vilken kompetens kring elever, pedagogik, metodik, 

innehåll och elevers kunnande de har. Vi ser en lilja på olika sätt beroende på vårt 

kunnande (Emanuelsson, 2001, sid, 23). Lärarens sätt att förhålla sig till innehållet i 

undervisningen är villkorat med elevens förståelse av innehållet, dvs. elevens möjlighet 

att förstå t.ex. en regel beror på hur läraren behandlar den i undervisningen 

(Emanuelsson, 2001). 

Hattie (2009) har genom sin metastudie på mer än 800 studier kommit fram till att det 

som har inverkan på elevers lärande, är varken små klasser, läxor eller 

lärarutbildningen, utan det är läraren och dennes syn på lärande, samt lärarens fokus på 

lärandestrategier. Hattie (2009) säger vidare att en viktig del i lärandet är feedback, och 

att feedback fungerar genom ta reda på var eleven är, var eleven skall vara, och sedan 

minska det mellanrummet genom att ge feedback. Enligt Hattie (2009) skall uppgifter 

vara utmanande men inte för svåra, och inte heller för lätta. Barn gillar utmaningar och 

det är just utmaningar som enligt Hattie (2009) är nyckelbegreppet.  Han kom fram till 

att elevers förväntningar, respons och formativ utvärdering är otroligt avgörande för 

kunskapsutvecklingen.   
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Om det finns två elever med ungefär samma studieförutsättningar, så är det enligt Hattie 

(SKL, 2011) inte avgörande på vilken skola eleven går på, utan det som är avgörande 

för elevens skolprestationer, är vilken lärare eleven har. 

 ... det är skillnader mellan lärare som gör skillnaden i elevernas lärande. Sid. 47 

(SKL, 2011) 

Det som enligt Hattie (2009) kännetecknar en bra lärare är; att kunna se utmaningar i 

ämnet, ha bra relationer till eleverna, kunna hjälpa eleverna att använda varierande 

strategier, samt att engagera sig i elevernas lärprocesser (SKL, 2011). 

Nilholm (2013) pekar på att de metaanalyser som Hattie (2009) gjort, inte tar hänsyn till 

viktiga faktorer, som till exempel att ett arbetssätt kan fungera bättre för ett visst ämne, 

en viss årskurs, för vissa elever osv. Nilholm (2013) säger i motsättning till Hattie 

(2009) att dessa faktorer är mer påtagliga än man kan tro, och han säger vidare att om 

man inte tar hänsyn till dessa kommer man att göra felaktiga generaliseringar (Nilholm, 

2013). 

2.5 Undervisningens kvalité  
Skolinspektionen (2014) skriver i sin rapport att undervisningen ska utgå från 

läroplanens och kursplanernas mål. Men i rapporten konstateras det återkommande att 

undervisningen inte i tillräcklig utsträckning utgår från dessa mål. I flera fall undervisas 

eleverna endast i delar av ämnets centrala innehåll och endast vissa förmågor utvecklas.  

Kritik framkommer också mot att matematikundervisningen kan ha ett alltför stort 

fokus på̊ mekaniskt räknande i läroboken, och detta kan få till följd att eleverna får svårt 

med ämnesförmågor som att se samband eller att kunna förstå problemlösning. Eleverna 

kan i dessa fall gå miste om att lära sig att resonera och argumentera, och får inte 

verktyg för att förstå matematik samt att använda alla sina förmågor (Skolinspektionen, 

2014).  

Det är viktigt att lärare kan variera sin undervisning för att kunna förklara, illustrera och 

visa exempel på olika sätt inom det område man arbetar med (Hattie, 2009). Skolverket 

(2015) har sett att det finns en efterfrågan hos lärare att bredda sin repertoar och öka sin 

förmåga att kunna avgöra vilka metoder som passar i olika undervisningssituationer . 
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Enligt den kvalitetsgranskning som gjordes av Skolverket (2003)  i vilken det framkom 

att samtidigt som majoriteten av de yngsta eleverna hade en självklar lust att lära, så 

ansåg lärarna att det blivit en påtaglig försämring med en ökad olust hos många barn. 

Lärarna hade rannsakat sig själva och undrat om de ställde för höga krav för tidigt och 

om undervisningen blivit allt för teoretisk (Skolverket, 2003).  

Emanuelsson (2001) skriver i sin doktorsavhandling att det finns förvånande lite 

forskningsfokus på undervisning och hänvisar till Romberg och Carpenter (1986) som 

anser att forskningen ofta ignorerar undervisningens innehåll och att de flesta studier av 

matematikundervisning är för ytliga. Shulman (1986) anser precis som Emanuelsson 

(2001)  att fokus på ämnesinnehåll är svagt inom klassrumsforskning. 

Lägesbedömningen som Skolverket (2015) kom ut med visade 8 förbättringspunkter 

inom skolan, varav 5 berörde undervisningen: 

• Högre kvalitet i undervisningen ska vara i fokus för alla aktörer.  

• Det är nödvändigt att lärare planerar, genomför och följer upp undervisningen så 

att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver.  

• Undervisningen bör genomsyras av höga förväntningar på̊ alla elever.  

• Huvudmän och rektorer behöver säkerställa att lärare ges förutsättningar att 

planera, genomföra och följa upp undervisningen så att alla elever ges den 

ledning och stimulans som de behöver.  

• Rektorer behöver ta ansvar för att elevers stödbehov uppmärksammas tidigt och 

tillgodoses snabbt.    (Skolverket, 2015, sid. 8) 

Undervisningen, måste enligt skolverket vara utformad så att alla elever upplever att 

lärarna tror på deras förmåga att lyckas. Många gånger behöver läraren öka 

förväntningarna på elevernas prestationer, vidare behöver lärandemiljöerna utvecklas så 

att skolan motiverar och möter alla elever (Skolverket, 2015). 

Här är också Hattie (2009) tydlig och säger att förväntningarna är väldigt avgörande för 

att en elev skall utvecklas så långt den förmår. Han säger vidare att nivån på 

undervisningen är så låg att lärarens ämneskunskaper tyvärr inte spelar så stor roll.  
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3. TEORI  

Då syftet med min undersökning var att ta reda på hur några lärare möter elevers 

individuella utbildningsbehov i matematik valde jag två teorier som jag ansåg vara 

relevanta för mitt arbete, och som kan ge en förståelse och insikt för de data jag samlat 

in.             

Den första teorin jag använder mig av är Vygotskijs Proximalzonsteori (ZPD) som är en 

del av Vygotskijs sociokulturella teori. Denna teori utgår från att med rätt stöd och hjälp 

ifrån den vuxne kan eleven utvecklas mer, mot om den inte får stöd och vägledning 

(Vygotskij, 1986). Teorin belyser att uppgifterna skall ligga inom barnets proximala 

utvecklingszon som bland annat innebär att eleven behöver utmanas (Vygotskij, 1986), 

vilket är nödvändigt för att bibehålla lusten för matematik.  

Den andra teorin som jag valt är Piagets Motivationsteori som visar, att för att en elev 

ska motiveras så krävs en växling mellan utmanande och förstärkande aktiviteter. Det 

vill säga att man skall lära sig något nytt, och sen bearbeta den kunskap man har (Imsen, 

2006; Lillemyr, 2002). 

3.1 Vygotskijs Proximalzonsteori 
Vygotskij ansåg att lärande och utveckling handlade om samarbete och interaktion med 

omgivningen (Säljö, 2012) och lärarens aktivitet och engagemang är enligt denna teori 

viktiga för elevens lärande (Vygotskij, 1986). Läraren skall enligt Vygotskij se till att 

utveckling och lärande sker, och det är tillsammans med läraren som eleven går vidare. 

Lärandet sker i meningsfulla situationer (Säljö, 2012) och läraren som undervisar måste 

beakta elevens tidigare kunnande och erfarenheter. Vidare måste eleven utmanas för att 

nå sin potentiella utvecklingsnivå och för att klara detta behöver eleven vägledning och 

stöttning (Vygotskij, 1986). Vygotskij säger att alla utvecklas vidare om det finns 

stöttning och stöd (Säljö, 2012). Vygotskij definierar barnets utvecklingszon (den 

proximala zonen) som den utvecklingsnivå ett barn kan nå genom interaktion och stöd 

från en mer kunnig person, mot om barnet inte får detta stöd. Vygotskij anser vidare att 

eleven behöver utmanas (Vygotskij, 1986). Den pedagogiska utmaningen i skolan ligger 

enligt Vygotskij i att lägga uppgifter och aktiviteter som är inom barnets proximala 
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utvecklingszon, i annat fall finns risken att eleven tappar sin motivation (Bergsten, 

1979).             

3.2 Piagets Motivationsteori 
Det finns två begrepp som bör förklaras för att man skall kunna förstå Piagets 

motivationsteori. Det ena begreppet är assimilation som innebär att när ett barn ställs 

inför en ny situation så försöker barnet tolka situationen utifrån egna tidigare kunskaper 

och erfarenheter. Det andra begreppet är ackommodation som innebär att barnet får en 

ny erfarenhet som kräver en förändring eller en omformning i den kognitiva strukturen 

(Imsen, 2006;Lillemyr, 2002). Piaget anser att ackommodation och assimilation är två 

processer som både är viktiga och som behöver varandra för att skapa balans. Man kan 

se det som en växling mellan att lära sig något nytt och att kreativt bearbeta de 

kunskaper och erfarenheter man redan tillägnat sig (Imsen, 2006; Lillemyr, 2002). 

För att ett barn ska bli motiverat krävs det en växling mellan utmanande och 

förstärkande aktiviteter, där den utmanande aktiviteten ställer krav på̊ ackommodering 

medan den förstärkande ger möjlighet till assimilering. Det skall finnas en växling 

mellan att lära sig något nytt och att bearbeta de kunskaper och erfarenheter som man 

redan har tillägnat sig (Lillemyr, 2002).  
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4. METOD 

4.1 Val av metod 

4.1.1 Kvalitativ/Kvantitativ undersökning 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning genom att jag utför intervjuer. Dessa är sedan 

transkriberade och analyserade. För att det skall vara kvalitativa data ska det enligt 

Backman (2008) inte används siffror eller tal som det görs med en kvantitativ metod. 

Kvantitativa data handlar om numeriska data, till exempel via enkätundersökningar som 

sedan sammanställs i någon form (Backman, 2008). Jag har använt kvantitativa data när 

jag utfört mina enkätundersökningar som sedan sammanställts via diagram. 

4.1.2 Intervju 

Intervju som metod var lämplig då det fanns möjlighet att ställa följdfrågor till det som 

var oklart eller behövde fördjupas vid intervjun. Vidare fanns möjlighet att ”läsa in” den 

intervjuades mimik, röst, kroppsspråk etc. Bell (2006) lyfter fördelen med intervju som 

metod, och säger att tonfall, mimik och pauser kan ge information som aldrig 

framkommer från skriftliga svar. Samtidigt lyfter Bell (2006) att nackdelen kan vara att 

intervju är tidskrävande. Trots att det är tidskrävande med intervjuer så är informationen 

värdefull, och en del som framkommer från ett möte är sådant som endast kan fångas 

när man sitter öga mot öga. 

Dahmström (2011) ser också fördelen med intervju och anser att det inte går att få fram 

hur en enskild person upplever en viss situation genom ett standardiserat frågeformulär 

som används vid enkätundersökningar. 

Enligt Stukát (2011) innebär en semistrukturerad intervju att intervjuaren ställer ett antal 

huvudfrågor som ställs likadant till alla men att man sedan kan följa upp svaren på ett 

individuellt sätt.  

Jag föredrog en semistrukturerad intervju då jag på ett varierat sätt kunde ställa frågorna 

på det sätt jag ansåg var lättast att förstå för den intervjuade. Dessutom hade jag 

möjlighet att ställa följdfrågor. På detta sätt når man enligt Stukát (2011) också djupare 

i intervjun. 
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Detta är också något som Bryman (2011) anser, och säger vidare att en semistrukturerad 

intervju utgår från ett förbestämt frågeschema men där ordningsföljden på frågorna kan 

variera. Detta till skillnad från en ostrukturerad intervju där intervjuaren endast har ett 

tema och låter frågorna komma efterhand, eller där frågorna och svarsalternativen är 

fastställda.  

Det är en fördel att veta vilka frågor som skall ställas, samtidigt som det finns en 

flexibilitet kring i vilken ordning frågorna kommer. Det kan vara så att den man 

intervjuar svarar på något som var tänkt längre fram i intervjun, genom att ändra 

ordningsföljden får samtalet därmed en naturligare samtalsgång. Fördelen med 

semistrukturerad intervju är vidare att det går att få ett förtydligande, då svaret behöver 

utvecklas. 

Intervjufrågorna formades då frågeställningen för arbetet var klart. Frågorna ändrades 

många gånger då frågorna inte skulle vara ledande eller värderande. Handledaren 

granskade frågorna för ett sista utlåtande och för att få en utomståendes perspektiv på 

dem. Bell (2011) lyfter att det är viktigt att inte frågorna leder in den intervjuade till de 

svar man eftersträvar, eller att man ställer frågor som blir obekväma att besvara eller 

tycka annorlunda kring. 

4.1.3 Webbenkät   

Webbenkäten som användes skapades på Google formulär. Där fanns alternativ på hur 

svaren kunde lämnas, med givna svar eller med egna ord. Fördelen med webbenkät var 

bland annat, att när svaren lämnades redovisades de direkt, antingen enskilt eller som en 

sammanställning i ett diagram. Resultatet gick på så sätt att följa under tiden svaren 

kom in.  

Webbenkäten utformades med alternativfrågor, vilket enligt Bell (2011) innebär att det 

på varje fråga finns olika alternativ där svarspersonerna får välja ett eller flera av dessa.  

På varje fråga fanns det också utrymme att lämna eget svarsalternativ.  

Bell (2011) lyfter vikten av att tänka på hur en formulering kan tolkas av olika 

svarspersoner och säger att det är viktigt att frågorna inte är just ledande eller 

värderande. Svaren riskerar i sådana fall att bli missvisande. När enkätfrågorna var klara 

lämnades enkäten till handledare, samt till två lärare för feedback. 
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Webbenkäten var ett strukturerat frågeformulär där det fanns svarsalternativ att välja 

mellan. Det gick att kryssa i mer än ett svarsalternativ på varje fråga, så därför kan det 

finnas fler svar än vad det finns svarspersoner i resultatet. I slutet på enkäten fanns det 

möjlighet att fylla i sin mailadress för den som kunde tänka sig bli intervjuad. Enligt 

Dahmström (2011) så är fördelarna med enkät att det går snabbt, att det finns kontroll 

av svaren vid själva besvarandet, samt att man får dataregistrering direkt vid 

insändandet av enkäten.  

Fördelen med webbenkät var att svaren registrerades direkt. Resultatet kunde genom ett 

diagram visa hur många som valt ett visst svarsalternativ, och det var också möjligt att 

se enskilda svar (dock anonyma). Enkät på nätet går fortare att fylla i kan omedelbart 

skickas iväg, mot att fylla i det manuellt och posta.  

Dahmström (2011) anser att nackdelarna kan vara att det kan finnas bortfall pga. 

tekniska problem och ovana, samt risk för den personliga integriteten.  

Att lärarna är ovana över att kunna hantera datorer borde vara liten, de flesta lärare 

använder sig av dem dagligen i sitt arbete, genom att till exempel fylla i frånvaro av 

elever. I Malmö har alla dessutom en skyldighet att dagligen gå in på sin mail, och 

därför förväntas klara av att besvara dem. Angående integriteten så aktiverades en 

inställning som innebar att varken skola eller avsändare gick att utläsa och enkäten blev 

därmed anonym.  

4.1.4 Metodtriangulering 

Metodtriangulering innebär att man har en kombination av metoder vars resultat kan 

komplettera varandra. På det viset kan man lyckas få en mer allsidig belysning av ett 

område. Genom att använda sig av flera metoder så ökar undersökningens validitet 

(Stukát, 2011; Bell, 2011). 

För att få ett brett underlag användes därför en kombination av olika metoder. 

Resultaten kunde sedan visa på likheter och olikheter som kunde jämföras och 

analyseras.  

Kvale och Brinkman (2014) anser dock att det kan vara svårt, att det kan komma att 

behövas kunskap att analysera både enkätdata och intervjuer. De anser att det krävs 

olika verktyg för att besvara de olika metoderna. De säger vidare att vid frågeformulär 

så följer mekaniska standardregler och lägger till väldigt lite personlig bedömning, 
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medan vid kvalitativa metoder, som intervju, bygger det mer på personlig 

bedömningsförmåga.  

Trots att det krävs olika verktyg för att göra analyserna så finns det vinster med att 

använda mer än en metod. Vinsterna är enligt Stukát (2011) att det ger en rättvisare bild 

av det som skall undersökas.  

4.2 Undersökningsgrupp 
De som deltagit i webbenkäten är lärare som arbetar i Malmö, samt de som arbetar i de 

närområden som tillhör Malmö stad. Undersökningen vände sig till alla lärare som 

undervisar i matematik i åk 1-6, oavsett behörighet. Anledningen till detta val var att på 

en del skolor undervisar lärare som inte har läst tillräckligt med matematik för att ha 

behörighet, men som ändå undervisar i det, då det på många ställen saknas behöriga 

matematiklärare.  

Figur 1: Svarspersonernas antal år i läraryrket 

.  

	  
Det som går att utläsa från resultatet är att 17 lärare har arbetat 1-10 år, ungefär lika 

många lärare som representeras i åldern 11-20 år. Jämför man med den tredje och fjärde 

åldersgruppen så att det stor skillnad på antalet, då det endast är 7 respektive 2 lärare 

som svarat. Ca 80 % representeras av 1-20 år i yrket.  
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Figur 2: Vilken årskurs som undervisningen sker i matematik 

 

 

 

Resultatet visar på att majoriteten som besvarat enkäten arbetar i årskursen 1-6. De som 

arbetar i dessa årskurser representerar 93 % av svaren, medan övriga 7 % som besvarat 

enkäten arbetar antingen på högstadiet eller i förskoleklass.  

 

Intervjupersoner  

Av lärarna ovan har 9 stycken blivit intervjuade varav 2 arbetar på samma skola. 

Intervjupersonerna i studien presenteras i resultatet med namn, dock inte med deras 

riktiga namn. Samtliga respondenter är kvinnor och är i åldern 33 till 62 år som arbetar 

på olika skolor runt om i Malmö. Skolornas storlek varierar, likaså underlaget av elever. 

Klassernas storlek är ungefär densamma, 20- 24 elever. (se bilaga 3) 

 

4.3 Genomförande enkät 
Enkäten skapades i Google drive, Google formulär. Frågorna i webbenkäten var något 

som ändrades fram och tillbaka flera gånger då frågorna inte skulle vara varken ledande 

eller värderande. Det var svårt att välja frågor eftersom det var oklart hur mottagaren 

skulle tolka dem. Utformningen av enkäten testades därför på två lärare för att se att 
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frågorna uppfattades som tänkt, och att frågorna var lätta att förstå. Att få en uppfattning 

angående tiden det tog att besvara enkäten, samt om enkätsvaren redovisades som tänkt 

var andra viktiga aspekter.  

Att testa enkäten på personer som undersökningsgruppen består av är enligt Bell (2011) 

det bästa. Hon säger vidare att tid alltid skall tas för att prova enkäten innan man skickar 

ut den.  

Valet av enkät som metod var, att på så sätt kunde alla undervisande lärare i matematik 

nås. Det var bara ett hinder med detta, nämligen att det bara gick att skicka till de som 

arbetade i Malmö och därmed hade en Malmö e-post. 

Då webbenkäten var klar för utskick upptäcktes det att den inte rakt av kunde skickas ut 

till alla lärare via Google, då detta var av privat karaktär. Webbenkäten skickades då ut 

till alla rektorer i Malmö stad, där det i ett personligt meddelande, via enkäten, 

förklarades vad syftet med undersökningen var. Rektorerna blev ombedda att 

vidarebefordra enkäten till de lärare som undervisade i matematik oavsett behörighet.  

Då endast 10 svar registrerades misstänktes att inte pedagogerna nåtts av enkäten. Ett 

nytt mail skickades men denna gång till alla biträdande rektorer, samt eventuella 

specialpedagoger/speciallärare.        

Totalt registrerades 46 svar från de 62 skolor som fått webbenkäten. Eftersom 

undersökningen var helt anonym kunde dessvärre resultatet inte visa hur många olika 

skolor som besvarade enkäten.  

4.4 Genomförande intervju  
7 av de 9 pedagoger som ville ställa upp på intervju hade skrivit upp intresse på 

webbenkäten och därefter mailade jag dem. I mailet framgick vad som skulle 

undersökas samt syftet med intervjun. Intervjufrågorna mailades inte ut i förväg. 

All kommunikation före intervjuerna var via e-post. Endast en av de 9 pedagoger som 

skulle intervjuas undrade i förväg vad frågorna skulle handla om. För hen berättades 

kort att det skulle handla om hur elever möttes på en individuell nivå i matematik. 

Anledningen till att frågorna inte skickades ut i förväg till lärarna, var att risken fanns 

att lärarna i så fall skulle förbereda de svar som de ansåg vara korrekta, och inte svara 
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på hur det egentligen såg ut. Dag och tid för intervju bestämdes med samtliga 

intervjupersoner.   

De övriga två pedagogerna rekryterades via gemensam bekant. Detta kallas enligt 

Bryman (2011) för ett bekvämlighetsurval, och enligt honom är det personer som är i 

forskarens närhet eller som forskaren på andra sätt har tillgång till. Samtliga lärare som 

intervjuades undervisade i matematik i årskurserna 1-5, alla utom en var behörig att 

undervisa i matematik. 

Bryman (2011) skriver att intervjuer ska ske på en lugn plats utan störande element, 

vilket alla intervjuer också gjorde. De skedde på en avskild lugn plats i skolan som 

lärarna valt ut. 

Intervjun startade med frågan om det var ok att vårt samtal spelades in på mobilen. 

Lärarna blev informerade om att materialet endast skulle användas till detta arbete, att 

materialet skulle transkriberas och delar av det skulle användas, men att det inte 

någonstans kunde framgå vilken lärare, elev eller skola det berörde. Samtliga lärare 

tyckte att det var ok med inspelningen.  

Intervjun startade alltid med de tre första frågorna (se bilaga 2) som handlade om 

utbildning, yrkesverksam tid och behörighet, följt av hur de planerar sina lektioner. 

Efter det kunde frågeställningens ordning variera beroende på de svar som pedagogen 

gav mig.  

Min uppskattning samt informationen som gick ut, var att intervjun skulle ta ca 30 min, 

vilket de fem första intervjuerna gjorde. Tre tog sedan endast mellan 15-20 min medan 

en tog 40 min.  Detta kan bero dels på att jag hade ”kommit in” i mina frågor på ett sätt 

som gjorde att intervjun flöt på mer, dels berodde det på hur pedagogen svarade. En del 

pedagoger var väldigt tydliga i sina svar och där behövdes det inte några direkta 

följdfrågor, medan i andra fall var det bredare svar där läraren inte alla gånger svarade 

på det som efterfrågades. Två av lärarna fick mail efter intervjun där de fick förtydliga 

sina svar. 
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4.5 Bearbetning 

4.5.1 Intervju 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Under transkriberingsprocessen har 

intervjuerna skrivits av exakt, och talspråk är inte omarbetat till skriftspråk. Inget 

förtydligande har skett under transkriberingen. 

När endast en sammanfattning av samtalen sker, så är risken stor att viktig information 

går förlorad. Det är först när ord för ord skrivs ner som underliggande budskap kommer 

fram, budskap som lätt går att missa då endast intervjun lyssnas igenom. 

Stukát (2011) anser att det är viktigt att intervjun transkriberas ordagrant, annars 

riskerar transkribenten att låta viktig information gå förlorad.  

Den kvalitativa databearbetningen utgick från syftets frågeställningar vilket innebär att 

de delar i intervjun som besvarar syftesfrågorna, tagits med.  Svaren har sedan 

kategoriserats, där valda citat från lärarna tagits med i arbetet för att styrka belägget i 

slutsatserna. 

Materialet har skrivits ut och transkriberats. Det som var viktigt för arbetets 

frågeställning har sedan strukits under med olika färger för att kunna kategorisera 

materialet och på så sätt få fram relevant information. 

Bell (2011) anser att man måste kategorisera data där man letar efter likheter, skillnader, 

grupperingar och mönster samt efter det som är speciellt i intervjun. Detta kändes som 

en bra metod då man kunde se vad respondenterna hade för lika och olika 

tillvägagångssätt och metoder, man kunde få fram det som genomsyrade alla 

intervjuerna.  

4.5.2 Webbenkät 

Svaren registrerades direkt i Google formular och presenterades antingen som en 

sammanfattning eller som ett diagram. Eftersom arbetet skrevs i World skapades dessa 

diagram åter i Excell. Det fanns valmöjlighet på hur resultatet i diagrammet kunde 

presenteras. Resultatet granskades och sedan gjordes en sammanställning över det. 
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4.5.3 Resultat av intervju och diagram 

Resultatet från de båda metoderna jämfördes för att se om de pekade åt samma håll, vad 

det fanns för likheter och skillnader.  

4.6 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är enligt Bell (2011) ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 

ger samma resultat vid olika tillfällen som i övrigt har lika omständigheter. För att en 

intervju ska kunna hålla en tillförlitlighet skall en annan student eller forskare kunna få 

fram samma resultat om denne använder samma frågor. Vidare anser Bell (2011) att det 

är viktigt att man granskar tillförlitligheten på informationen man får fram.  

En invändning när det gäller intervjuers reliabilitet är enligt Kvale och Brinkman (2014) 

att resultatet kommer se olika ut beroende på vem som intervjuar. Garanti kan inte 

lämnas på att tolkningen som görs av den som intervjuar är korrekt.  

I undersökningen var urvalet väldigt slumpmässigt beroende på vilka rektorer som valt 

att vidarebefordra enkäten till undervisande matematiklärare. Det går inte att dra några 

generella slutsatser över hur det ser ut i hela Malmö, eller Sverige då undersökningen är 

rätt liten. Resultatet kan dock visa åt vilket håll det pekar åt för att avläsa eventuella 

tendenser. Om fler intervjuer gjorts eller om fler svarat på enkätundersökningen så är 

sannolikheten stor att resultaten ändå pekat på ungefär detsamma. 

Tillförlitligheten ökar då det använts både intervju och enkät, inte minst på grund av att 

svarspersonerna kunde vara anonyma i enkäten, och då troligtvis vågat vara ärligare, 

mot om namn och skola skulle behöva lämnas.  

4.7 Etik 
Kvale och Brinkman (2014) lyfter svårigheten med att uppfylla det etiska 

förhållningssättet. Till exempel säger de att man måste säkra intervjupersonernas 

konfidentialitet och att man då måste ifrågasätta om den utskrivna texten är lojal mot 

deras muntliga uttalanden. Vidare lyfter de det etiska problemet med hur intervjuerna 

kan analyseras och tolkas. 

Försiktighet har vidtagits så att inte de intervjuade på något sätt kunnat identifieras i 

undersökningen. Risken finns dock som ovan nämnda författare uttryckte, om det är 

korrekt att analysera för djupt då det kan upplevas som sårande och kränkande för den 
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intervjuade. Analysen har försökt hållas på en objektiv och saklig nivå, samtidigt som 

analysen måste, i den mån det är rimligt, visa ett korrekt resultat.  

Jag följde de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) gett ut. Dessa 

gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet - Både i enkäten och muntligt vid intervjun lyftes syftet med arbetet. 

Vid intervjun informerades intervjupersonen om att det var valfritt att delta, och att hen 

när helst som kunde avbryta intervjun.  

Samtyckeskravet – De som valde att bli intervjuade valde det av fri vilja då de själv 

anmälde sin önskan om att delta, bortsett från de två lärare som blev rekryterade. Dessa 

lärare gav också sitt samtycke att delta.  

Konfidentialitetskravet – I enkäten framgick det att undersökningen var anonym, och att 

den inte kunde kopplas till de som deltog, varken som enskild person eller på vilken 

skola de arbetade. Samma information lämnades muntligt innan intervjun.  

Nyttjandekravet – Vid intervjun fick intervjupersonerna en muntlig information om att 

inspelningen och transkriptionen skulle raderas efter att intervjun sammanställts. 

Intervjupersonerna fick också veta att informationen de lämnade ut, endast skulle 

användas till denna undersökning.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Nedan följer resultatet över den enkätundersökning och de intervjuer som genomfördes. 

Det följs sedan av en analys huruvida de både resultaten visar samma tendenser eller ej. 

5.1 Resultat enkät 

 

	  
                 Figur 3:	  Lärarnas behörighet i matematik 
 
Vi kan ovan utläsa att de flesta lärare som deltog i enkätundersökningen hade 

behörighet att undervisa i matematik. Det var endast 7 % som saknade behörighet för att 

undervisa. 

 

 
 

	  Figur 4: Tillvägagångssätt för att upptäcka elevens kunskap när eleven är ny 
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Då 46 lärare besvarat enkäten och det ovan lämnats 109 svar så kan slutsatsen dras att 

lärare har valt att kryssa i flera alternativ på denna fråga. Det alternativ som flest lärare 

kryssat i är, att de upptäcker elevens kunskaper genom att se hur de arbetar på 

lektionerna samt att de själva, eller specialläraren utför någon form av screening. Många 

lärare får också information när de tar emot en ny elev eller grupp. Ca 1/10 säger att de 

ser vad eleven kan när de rättar boken.  

 

 

 

	  Figur 5: Hur läraren tillgodoser eleven med uppgifter på rätt nivå 
 
 
2/3 av svaren visade att lärarna har uppgifter med utmaningar på flera nivåer för att 

kunna utmana alla elever i matematik. Ca var tionde svar visade att lärarna ansåg att det 

saknade tid för att kunna planera på flera nivåer. Endast 2 kryssade i att de inte besatt 

kunskap för att klara lägga undervisningen på olika nivåer. 8 lärare kryssade i att 

grupperna var nivågrupperade. 
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	  Figur 6: Vad eleven gör när den blir klar under en lektion 
 

 
När eleverna blir klara med det som läraren planerar för lektionen så får de flesta någon 

fördjupning inom området, eller får de arbeta med problemlösningsuppgifter. Det är 

ungefär lika många som får arbeta vidare i matematikboken som får jobba färdigt med 

något som inte blivit klart, det behöver ej vara inom matematik. 7 lärare svarar att 

eleverna själv får välja vad de vill göra för något.  

 
 

	  
Figur 7: I vilken mån får eleverna den utmaning de är berättigade till. 
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På en skala 0-6 där 0 var att eleverna inte får några utmaningar, utan får göra samma 

som övriga elever, till 6 som visar att de elever som behöver utmaningar alltid får detta, 

har flest lagt sig på en femma, 23 av 46 lärare. Bara en lärare anser att hen alltid möter 

de starka eleverna på den nivå de behöver. 17 lärare lägger sig på en fyra som visar att 

de för det mesta möter de starkare eleverna medan 5 lärare lägger sig på skala 3 och 2.  

	  
	  	  
 

	  Figur 8: Orsaker till att inte eleverna får uppgifter på utmanande nivå 
 
 

De som lagt sig på skala 1-4 när det gäller att utmana alla elever i matematik, anger att 

bristen på tid är den största faktorn. Två lärare vet inte vem som behöver utmaningar 

eller saknar kunskap för att kunna utmana dessa elever. Två lärare anser att de inte 

behöver några utmaningar då de klarar sig bra ändå.  
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5.2 Resultat intervjuer 

5.2.1 Planering av undervisning 

Tabell 1: Vad som styr lärarnas planering  

Lärare Kunskaps-

kraven 

Centrala 

innehållet 

Förmågor Mattebok Arbets- 

område 

Gruppens 

behov 

Maya  x  x  x 

Lina x  x  x x 

Lotta x x x x   

Sussi x  x x   

Ann x x     

Freja x x x  x  

Anna-Kar  x x    

Gunilla x x   x  

Fredrika    x x x 

 

2/3 av lärarna tittar på kunskapskraven och samma andel tittar på det centrala innehållet 

när de planerar sina matematiklektioner. Fyra av lärarna använder matematikboken som 

stöd och som enligt dem själva hjälper dem att se vilka områden som de skall gå 

igenom. En av dessa fyra använder dock boken endast som en del i sin undervisning 

medan de övriga 3 lärarna utgår väldigt mycket från boken, trots att de hoppar något i 

den. 3 av lärarna tittar inte på kunskapskraven eller på det centrala innehållet när de 

planerar sin undervisning. 

Anledningen till att en del lärare valt att arbeta utifrån en matematikbok säger de själva 

beror på att de känner att det blir lättare att kunna hålla ihop gruppen, att det blir lättare 

att planera, och att man måste kunna hålla gemensamma genomgångar vilket blir svårt 

om alla gör olika saker på matematiklektionerna. Fredrika uttrycker att det är svårt och 

säger:  
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Jag har ju inte undervisat så mycket i matte eftersom jag är Sv-So eftersom matte 
inte ligger så varmt om hjärtat direkt. Jag tycker det är svårt liksom med matten 
så det blir liksom att jag utgår mycket från matteboken, alltså som stöd liksom, 
men sen gör man lite andra saker liksom från den. (Fredrika) 

5.2.2 Stöd från kollegor kring matematik 

Ungefär hälften av lärarna ansåg att de hade någon att bolla idéer med, de kände att om 

det var något som bekymrade dem kring elever eller undervisning så kunde de få stöd 

från någon annan kollega. De använde också varandra som bollplank och gav varandra 

tips på lyckade eller mindre lyckade lektioner. Ca 1/3 av lärarna kände stöd i form av 

man gjorde en grundplanering ihop. På så sätt gick man genom samma områden med 

eleverna, det behövde dock inte ske samtidigt, men man fann en trygghet med att ha 

gjort grovplaneringen ihop med andra. Den enskilda planeringen gjorde man sedan 

ensam.  

Två av lärarna kände sig väldigt ensamma i sin planering och kände inte heller att de 

kunde få stöd gällande matematik. Detta berodde enligt dem själv på, att de var de med 

mest erfarenhet och kunskap på sin arbetsplats, och det var de som gav stöd och som var 

bollplank till andra.  

kanske inte att man fått lika mycket stöd precis här, utan det är när man varit på 
fortbildningar och så. (Anna-Karin) 

jag har varit rätt ensam i min planering just nu… men jag skulle gärna vilja prata 
mer matte med någon annan och det har jag upplyst… det är mest jag som, jag 
har två kollegor som går matteutbildning på lågstadiet och vi pratar mycket 
matematik med varandra, men det blir mest jag som fungerar som bollplank åt 
dem liksom. (Lina) 

5.2.3 På vilken nivå en elev befinner sig på när man får en ny grupp/elev 

De flesta lärarna gör någon form av småtest där de kan se vad eleven/eleverna kan, 

samtidigt som de upptäcker elevernas kunskap då de arbetar på lektionerna. Några av 

lärarna brukar också försöka hitta tillfällen då de kan ställa lite extra frågor till eleven, 

vid de tillfällen då det endast är en eller några elever som kommit till klassen. En av 

lärarna uttrycker att det är väldigt tidskrävande att kartlägga elever och säger vidare att 

det är svårt att veta vad det är man skall kolla av. 

Men att kartlägga elever är ju ganska tidskrävande, speciellt om man ska köra 
någon individuell kartläggning… det är ju också ganska svårt att kartlägga elever 
innan jag vet vad det är jag skall kartlägga… (Sussi) 
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Vid del tillfällen då det är en hel klass man tar emot så gör de flesta lärare något sorts 

test, det kan vara ”Förstå och Använda Tal” (McIntosh, 2008) eller något annat 

diagnosmaterial som t.ex. Diamant (Skolverket, 2014) eller egengjort små-test. Det är 

bara en lärare som säger att hon får kunskap om eleverna vid överlämnande. Två av 

lärarna kollar inte elevernas kunskaper själv, utan säger att det är 

speciallärare/specialpedagog som testar eleverna när de kommer nya till skolan, och att 

man sedan via dem får veta vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på.  

 

5.2.4 Att möta alla elever på rätt nivå 

De flesta lärarna anser att det på något sätt är svårt att möta allas olika nivåer, och 

många av lärarna pratar om det stora kunskapsspannet som finns i klasserna. Nästan alla 

uttrycker svårigheten med att möta de starka eller de svaga eleverna. Vid många av 

intervjuerna kom det fram att lärarna själv tycker att de kunde blivit bättre på att möta 

eleverna där de behöver stöd eller utmaningar, men lärarna anser också att det inte alltid 

finns utrymme för det, då det många gånger saknas stöd mot grupperna.  

Att tillgodose eleverna med uppgifter på rätt nivå… mmm, det tycker jag är det 
svåraste, av allt!” ”… Men det svåra är ju de som är starka, att tillgodose dom, 
vad man skall göra med dom så dom inte tröttnar. (Fredrika) 

Jag tycker att det är mycket svårare med de som ligger före, än de som skall 
snappa upp, dom som man skall få med sig. (Sussi) 

Det är inte lätt men man försöker, för det får inte finnas en som tappar gajsten, 
det får inte finnas det. (Gunilla) 

Sen är det ju inte så här att man har den tiden att bara sitta med honom… jag har 
inte koll och tid att sitta med honom och se om det är bra för honom, egentligen. 
Det har jag inte. Utan då blir det liksom att man hittar något till honom så att han 
blir sysselsatt, så blir det ju… tyvärr! (Fredrika) 

De duktiga ja du förstår vad jag menar, där känner jag att det är inga problem för 
de har man ju hela tiden, man älskar att de går vidare… men det är dessa som 
behöver min tid för att sitta med laborativt… och det kan jag ju känna att vissa, 
det kan jag ju säga, att de skulle ha kunnat komma längre. (Gunilla) 

… och då har jag en flicka, alltså hon jobbar på mellanstadienivå, och det kan 
hon göra där (läraren menar då på ”Nomp”, ett matematikprogram på internet), 
men det kan hon aldrig göra i min gemensamma undervisning. Då måste hon 
rätta sig efter vad vi alla gör! (Anna-Karin) 
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Vilka metoder man hade för att kunna möta eleverna på olika nivåer ser väldigt olika ut. 

Det som framkom var b.la. att elever som är starka får en extra bok eller extrauppgifter 

av något slag, någon fördjupning inom problemlösning eller fick de hjälpa en kompis. 

Det kunde också vara att arbeta på något datorprogram på som ”King of Math” eller 

dyl. Den enda lärare som ansåg sig kunna möta alla elever på en nivå som var lagom 

utmanande, använde sig av EPA-modellen (ensam, par, alla), och för den elev hon hade 

som var otroligt begåvad använde hon sig av materialet som skolverket kom ut med för 

elever med särskild fallenhet.  

 

För de elever som var svaga ansåg två av lärarna att det var lättare när man använde sig 

av en matematikbok ”när jag började arbeta med matteboken så tyckte jag att det blev 

lite bättre” (Lotta). 

Vidare framkom att man försökte arbeta mer laborativt och försöka hitta tid för att sitta 

med de som behövde det stödet, men samtliga lärare ansåg dock att det var svårt att 

finna tid för att kunna sitta enskilt, eller med få elever i en liten grupp. Lärarna kände en 

stress över att inte hinna med att hjälpa övriga elever om de fokuserade på att sitta ner 

hos några få.  

Flera lärare uttryckte att det blivit lättare att möta de olika behoven i matematik nu när 

det kommit matematikprogram som eleverna kan göra på datorer eller på ipad ”de 

duktiga kanske ofta jobbar med uppgifter som är lite för lätta… det har blivit lättare att 

tillfredsställa i och med det digitala” (Anna-Karin).  

Två lärare sa också att eleverna fick öva hemma om det var saker som inte var befästa.  
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5.2.5  Speciallärarens roll på arbetsplatsen 
 

Tabell 3 Antal specialpedagog/speciallärare i det stadie man arbetar på, med timresurs 

Lärare Specialpedagog Speciallärare 

(antal) 

Tid mot klassen/vecka  

matte             svenska 

Freja  1       0                   0 

Ann 1 1/2  varierar         varierar 

Lotta 1        0                   0 

Sussi 1 1      0             varierar 

Maya  1 varierar        varierar 

Anna-Karin 1 2     0              120 min 

Gunilla 1 2      0              300 min 

Lina 2   varierar        varierar 

Fredrika 1 1      0                    0 

 

Flera av lärarna visste inte skillnad på specialpedagog och speciallärare och en av 

lärarna visste inte om de hade någon speciallärare eller specialpedagog på skolan. Det 

var också oklart för många av lärarna kring om specialläraren som arbetade hos dem, 

hade någon bakgrund inom matematik. Alla hade speciallärare eller specialpedagog på 

skolan men det var inte alla som hade tillgång till stöd. När intervjuerna gjordes var det 

ingen som fick stöd mot matematik.          

Där Sussi arbetade fanns endast en speciallärare mot högstadiet, och specialpedagogen 

som arbetade mot dem på låg och mellanstadiet, arbetade endast med språket i svenska. 

Specialpedagogens kompetens i matte var enligt läraren lägre än hennes.  ”… så hon 

jobbar nästan bara med språk, alltså hon vill inte riktigt ha, matte” (Sussi).        

På Frejas arbetsplats hade man valt att endast stötta upp med speciallärare från åk 2, så 

hon hade inget stöd, bortsett från att hon kunde vända sig till specialläraren om hon 
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undrade över något. Freja visst inte riktigt hur stödet såg ut mot andra klasser, om det 

var så att elever gick iväg eller om specialläraren kom till klassen.  

Där två av lärarna arbetade hade rektorn valt att stöttningen endast skulle vara mot de 

elever som hade någon diagnos, eller som var under utredning för en. I dessa fall kom 

specialpedagogen in och satt med eleven och utförde samma uppgifter som övriga i 

klassen, fast med hjälp. Specialpedagogen planerade aldrig något eget för dessa elever. 

Den ena läraren fick just nu ingen stöttning då hon inte hade någon elev med uttalad 

diagnos, hon ansåg dock att det var många i hennes klass som skulle behöva stöttning 

och som skulle behöva andra metoder för att kunna utvecklas.  

specialpedagogen har ansvar bara för de elever som har någon diagnos typ eller 
så, och tar bara den eleven… om det är så speciella svårigheter att man behöver 
en speciallärare så betyder det inte att hon skall vara som en assistent. Hon sitter 
här som en assistent, jag går igenom något på tavlan t.ex. och så sitter hon och 
hjälper eleven, men jag tycker inte att det hjälper. De behöver djupare sätt att få 
förklarat, specialläraren måste vara duktigare än mig. (Maya) 

De kommer bara in och sätter sig, de planerar inget har inget material med sig. 
Jag är absolut inte nöjd. Eleverna blir inte duktiga av detta. (Maya) 

 

Tre av lärarna hade stöttning av specialpedagog och speciallärare men i samtligas fall så 

var stöttningen endast mot svenska, detta var egenvalt i samråd med 

specialpedagogen/specialläraren.  

Nu är det så att specialläraren här har vi valt, alltså det är nästan så på alla ställen 
jag har varit, så har det varit mycket med svenska- koncentration. Så barn, eller 
elever med matematiska svårigheter kan jag känna ligger mycket på klassläraren 
och samtidigt kan jag känna att det är ok för att matten är så mycket svenska. 
(Gunilla)  

Det finns svårigheter kring matematiken, men eh… svårigheterna med läsningen 
har varit större än med matematik. (Anna-Karin) 

 

Stödet kan enligt de tre lärarna se olika ut, det kan ligga i klassen men också att elever 

får gå iväg i en liten grupp. En av lärarna hade just nu tre elever som gick iväg men det 

kunde variera något från period till period.  

En av de intervjuade hade inget stöd av specialpedagogen, specialpedagogen hade själv 

sagt att hon inte vill ha matte utan endast ville stötta upp i svenska. ”… sen är det vår 

specialpedagog, men hon vill inte ta matte”.  
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Enligt läraren fanns det dock ingen tid för specialpedagogen att stötta upp mot treorna 

då hon var ensam mot 1-6 och endast arbetade halvtid. Det fanns inte heller någon tid 

för stöttning eller råd. Mot de klasser som specialpedagogen stöttade, valde 

specialpedagogen att ta ut elever och arbeta med dem i svenska.  

Samtliga som fick stöd av någon spec. fick det mot svenska och endast svenska. Alla 

svarade att det berodde på att språket var det viktigaste och utan språk fick man också 

svårigheter i matematik. Man hade valt att sätta in full styrka mot det svenska språket 

och mot att knäcka läskoden. Samtliga lärare anser att det skulle behövas ett stöd även 

mot matematik och att man önskat ett stöd av speciallärare/specialpedagog även där.  

5.2.6 Önskat stöd av speciallärare  

Flera av lärarna säger att de skulle önska att de kunde få tillgång till en speciallärare i 

matematik för att kunna stötta upp de barn som behöver mer tid eller som behöver andra 

arbetssätt för att få ökad förståelse. Det finns också en önskan om att specialläraren 

skall arbeta med grupp och inte endast en till en undervisning, och att detta gärna får ske 

genom att specialläraren lyfter ut en del elever från undervisningen. 

… och det finns också barn som, hade de fått mycket mer enskild hjälp som jag 
absolut inte kan hinna med som klasslärare i yngre år i matte, likaväl som om 
man får det i svenska, så tror jag att vi kunde rädda många fler, och förståelsen 
för matematik. (Gunilla) 

En av lärarna önskar att stödet skulle sättas in redan från åk 1 då man kanske redan i f-

klass fått signaler om att det är en svag elev.  

… det är ju många som behöver hjälp, men man kan ju tycka att det måste sättas 
in redan i ettan. Det kan ju vara barn som man sett redan i förskoleklassen ha 
svårt, som de flaggar för redan då liksom. (Fredrika) 

Stöd i form av observation med feedback samt att ha någon att bolla idéer är andra saker 

som önskas av de lärare jag intervjuade.  

… alltså om man har en speciallärare så kanske det blir mer att man arbetar 
förebyggande för att stärka. Specialpedagoger känner jag kommer in när man 
redan har kartlagt ett problem. (Sussi) 

men för att återgå till speciallärare, det hade varit jättebra att ha en speciallärare 
som hade varit inriktad både, (paus) eller egentligen bara på matematiken, för 
den har kommit lite i skymundan här på denna skolan. (Lotta) 
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5.2.7  Används screening och i så fall på vilket sätt? 

På 7 av skolorna använde de kartläggningsmaterialet ”Förstå och använda tal” 

(McIntosh, 2008) det var dock bara på 3 skolor som man lämnade in resultatet till 

speciallärare eller chef. 6 av 9 lärare svarade att de använde test för sin egen skull, för 

att kunna se dels på gruppnivå, men också på individnivå vad eleverna behövde.  

Diamant (Skolverket, 2014) användes tillsammans med ”Förstå och använda tal” 

(McIntosh, 2008) på ena skolan och Alp (Malmer, 2011) på två skolor. På 6 av 7 skolor 

användes testet på hösten, men ena läraren sa att hon ändå gjorde det på våren också för 

att se hur det gått, men att hon då använde sig av nästkommande års prov för att se hur 

det gick för eleverna.  

På en skola kollade man inte elever på något särskilt sätt och läraren sa att hon ibland 

gjorde någon diagnos på något särskilt område.  

Fredrika sa att man inte gjorde något särskilt när man hade kollat eleverna  

Jag hade en elev som var väldigt svag och då testade specialläraren henne, och 
såg att hon var jättesvag på detta och detta, och det var väl ingen överraskning att 
hon var det, men sen är det ju inte så att man direkt liksom sätter in något. 
(Fredrika) 

 

5.3 Resultatanalys 
Jag har valt att använda mig av Vygotskijs Proximalzonsteori samt Piagets 

Motivationsteori som jag beskrivit i kapitel 3. Lärarna i intervjun, uttryckte alla en 

frustration för att inte alla gånger kunna ge rätt stöd och stöttning, och då utvecklas inte 

eleven i den omfattning som hade varit möjlig med rätt stöd och stöttning, enligt 

Vygotskijs teori.  

Det framkom att tid, samt möjlighet att räcka till i klassrummet för att kunna stötta, inte 

alltid fanns där i den mån det behövdes. De lärare från enkäterna som kände att de inte 

kunde stötta alla elever uppgav också tid som anledning för detta, de flesta från enkäten 

ansåg sig dock kunna möta eleverna med uppgifter som var på en nivå som både 

stöttade och utmanande alla elever. De lärare från enkät och intervju som ej vara 

behörig att undervisa i matematik kände både en osäkerhet kring att jobba med de starka 

eleverna, då de enligt dem själva saknade den kunskap som behövdes. De var också mer 
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beroende av bok styrd undervisning och det var ofta i denne man fick jobba vidare då 

man var ”klar” på lektionen.  

Lärarna i intervjun kände i stor utsträckning det svårt att kunna hitta utmanande 

uppgifter för elever som behövde det, detta var inget som framkom i enkäten där de 

flesta svarar att de gav eleverna uppgifter på olika nivåer.  

Enligt Proximalzonsteorin så skall uppgifterna ligga inom barnets proximala 

utvecklingszon som innebär att elevens behöver utmanas (Säljö, 2012). Resultatet från 

mina undersökningar visar att elever inte alla gånger utmanas tillräckligt för att kunna 

utvecklas i den mån det är möjligt. Detta uttrycktes väldigt tydligt då en lärare uttrycker 

”eleverna skulle kunna komma längre med rätt stöd”, vilket hon inte alla gånger kunde 

ge dem. Enligt Vygotskij (1986) är det viktigt att eleven får uppgifter och aktiviteter 

som är inom barnets proximala utvecklingszon. Läggs inte aktiviteterna och uppgifterna 

inom denna zon så riskeras att eleverna tappar motivationen (Bergsten, 1979). 

Teorin säger att lärarens engagemang är viktigt för elevens lärande (Vygotskij, 1986) 

vilket jag anser fanns hos de lärare jag intervjuade, de var samtliga måna om elevernas 

matematiska utveckling och gjorde det som de ansåg mest lämpligt för att kunna nå alla 

elever. Däremot kunde man se från både enkätresultat och intervjuer att alla elever inte 

fick det stöd och stöttning som de är berättigade till och som enligt Vygotskij (Säljö, 

2012) innebär att eleverna utvecklas vidare. 

För att se var eleverna befann sig i sin kunskapsutveckling använde de flesta lärare från 

de båda resultaten, screening-material som ”Förstå och Använda Tal” (McIntosch, 

2008). En del lärare lät endast eleverna följa det övriga klassen gjorde för att se om de 

hängde med. Det var dock inte alla som sedan använde sig av resultaten för att se hur 

fortsatta arbete skulle fortskrida. Enligt proximalzonsteorin måste läraren beakta 

elevens tidigare kunnande och erfarenheter (Säljö, 2012) för att kunna få rätt vägledning 

och stöttning (Vygotskij, 1986) vilket alla elever inte riktigt fick enligt mina två 

undersökningar.  

Den andra teorin som jag valt använda i min resultatanalys är Piagets Motivationsteori 

som säger att för att en elev skall motiveras så krävs en växling mellan att man skall lära 

sig något nytt och bearbeta den kunskap som man har (Imsen 2006; Lillemyr, 2002). 

Det är därför viktigt att inte låta eleverna endast arbeta med sådant som de redan 



	   	  

42 

 

behärskar utan att man växlar mellan utmanande och förstärkande aktiviteter (Lillemyr, 

2002). Min enkätundersökning visar att de flesta lärare anser sig uppfylla denna växling 

mellan att eleverna får lära sig något nytt och bearbeta kunskapen, men de lärare som 

inte känner att de uppfyller detta i sina klassrum, anger att det många gånger blir att 

eleven själv får välja aktivitet, och att det dessutom inte behöver vara inom matematik.  
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6.  SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med mitt arbete var att ta reda på ”hur lärare möter elevers individuella 

utbildningsbehov i matematik”, och det ville jag ta reda på genom att besvara följande 

frågeställning:  

• Hur går läraren tillväga för att ta reda på elevers kunskaper i matematik? 

• Hur tillgodoser läraren eleven med uppgifter på rätt nivå? 

• På vilket sätt möts elever med stöd och utmaningar?  

 

Resultaten är redovisade i kapitel 5, nedan följer en diskussion kring resultatet.  

6.2 Diskussion av resultaten  

6.2.1 Hur läraren går tillväga för att ta reda på elevens kunskaper i matematik  

Det som framkom från enkätresultatet var, att när läraren tog emot en ny grupp elever 

eller en enskild elev, så var det vanligaste sättet (1/3 av svaren) att upptäcka var 

eleven/eleverna befann sig genom att se hur det gick för eleverna när de arbetade på 

lektionen.  Vanligt var också (1/4 av svaren) att man som lärare, eller om man hade 

tillgång till en specialpedagog/speciallärare, gjorde någon form av screening på dem. 

Resultatet från intervjuerna visade också att dessa två sätt var de vanligaste 

tillvägagångsätten. Det screeningsmaterial som användes på flest skolor var ”Förstå och 

Använda Tal” (McIntosh, 2008).  

Att använda sig av någon form av screening är enligt Gersten (2011) ett bra sätt för att 

identifiera elevernas matematikprestationer så att eleverna så tidigt som möjligt skall 

kunna få stöd. Detta är också något som Clarke (2014) anser viktigt för att kunna se 

vilket behov eleven har.  

Ca 1/10 del av svaren visade på att läraren upptäckte vilken nivå eleven låg på då de 

rättade matematikboken, detta skilde sig från resultatet som framkom vid intervjun, där 

inga lärare angav detta som metod. Man kan dock anta att boken till viss del används för 

att upptäcka elevens kunskap även bland de intervjuade, där lärare inte använder sig av 
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något screening material, och undervisningen till huvuddel styrs av matematikbok, så 

som exempelvis Sussi beskriver det. Om lärare endast använder matematikboken för att 

upptäcka elevers kunskap då de rättar, så finns risken att de starka eleverna inte 

synliggörs, och de svaga eleverna kan vara svåra att få syn på tillräckligt fort.  

Som utbildad speciallärare mot matematik, så ingår det i yrkesrollen att kunna handleda 

de lärare som behöver hjälp med att upptäcka elevers starka eller svaga sidor inom 

matematik. Vidare bör specialläraren arbeta mot ledningen, så att man på skolorna har 

ett välfungerande tillvägagångssätt för att ta reda på elevers kunskaper i matematik. 

Gersten (2011) säger att det är viktigt att testa eleverna just för att man skall kunna 

identifiera svårigheter, så att eleverna får rätt stöd och på så sätt kan förhindra allvarliga 

matematikproblem längre fram.  

Det är otroligt viktigt att ta reda på elevers kunskap så att de inte sitter och gör uppgifter 

som är på en nivå som inte utmanar, eller som utmanar för mycket. Ur ett 

speciallärarperspektiv, är det viktigt att det på skolorna inte bara tas reda på vad eleven 

kan, utan att man också går in och anpassar undervisningen därefter, för att möta eleven 

på den nivå där eleven befinner sig. Här kan specialläraren i matematik, använda sin 

kompetens för att diskutera med lärarna hur detta skulle kunna ske på en individuell 

nivå. Skolverket (2003) kunde se i sin kvalitetsgranskning, att för att eleven skulle 

behålla lusten för att lära, så var det viktigt att uppgifterna som eleverna arbetade med 

var på rätt nivå.   

Skolverket (2015) säger vidare att det är viktigt att elevernas stödbehov 

uppmärksammas tidigt för att inte eleverna skall tappa lusten för att lära, och att detta 

ansvar ligger på rektorerna. Från intervjuerna framkom dock att rektorerna inte tar 

ansvaret kring att upptäcka de elever som behöver stöd i matematik, då man på flera av 

skolorna inte gör någon screening. På de skolor där det görs någon form av screening 

visade resultat att det inte fanns struktur eller något direktiv från rektorerna över hur 

man skall använda resultatet. Resultaten riskerar då att endast bli en sumativ bedömning 

istället för en formativ. Om man tar reda på elevers kunskap för att sen inte använda 

resultat, bör man kanske fråga sig själv vad syftet med screeningen är. På en del skolor 

använde dock lärarna resultatet för sin egen del, för att se hur de skulle kunna fortsätta 

lägga upp sin undervisning. 
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6.2.2 Hur elever tillgodoses med uppgifter på rätt nivå 

Resultatet från enkäten visade att 2/3 av lärarna ansåg att de hade uppgifter på olika 

nivåer, bland annat när eleverna arbetade med problemlösningsuppgifter. Liljekvist 

kunde i sin studie se att de elever som fick konstruera sin egen lösning hade bättre 

resultat än de som löste uppgifter med given lösningsmetod. Från både enkät och från 

intervju visade resultaten på att elever arbetar med problemlösningsuppgifter, vilket då 

enligt Liljekvist (2014) är uppgifter som ger resultat. Metoden på 

problemlösningsuppgifter ej är given. Lärarna från intervjun gav en mer nyanserad bild, 

att det var där utmaningen och svårigheterna fanns i deras yrkesroll. Att dels kunna 

utmana, men att också räcka till för att kunna stötta. Ofta var det helklass på 

matematiklektionerna och många gånger fanns det enligt lärarna inget stöd av andra 

pedagoger/speciallärare. Resultatet blev, enligt de flesta lärare från intervjun, att elever 

inte fick uppgifter som var tillräckligt utmanande, och att det inte fanns den tid som 

behövdes för att stötta upp tillräckligt för de svaga. Eleverna fick inte uppgifter som var 

på rätt nivå. Flera lärare upplevde dock att det blivit lite lättare då det nu fanns 

matematikprogram att tillgå på internet, att eleverna där kunde få lite fler uppgifter som 

låg på en individanpassad nivå.  

Informationen från lärarna att det var svårt att hinna planera uppgifter på individuell 

nivå stämmer med bilden som Skolverket (2014) och Giota (2013) visar av 

matematikundervisningen. Enligt Skolverket (2014) så anpassar läraren ofta 

undervisningen till undervisningens medelnivå vilket medför att de elever som kommit 

längre i sin kunskapsutveckling inte alltid får de utmaningar som de behöver för att 

komma så långt som möjligt. Giota (2013) anser att skolan varken klarar stötta de 

svagaste eleverna eller utmana de starkaste, och säger att detta leder till bristande 

motivation hos både parter. Ett av de tre utvecklingsområden som skolan fick 2015 

(Skolverket, 2015) var att ha en undervisning som möter varje elev. Som speciallärare i 

matematik kan man lyfta och leda en diskussion med sina kollegor kring vikten av att 

samarbete med varandra, att hjälpas åt för att hitta utmanade material eller arbetssätt, 

både för att kunna möta starka och svaga elever, på en nivå som är lagom utmanande.  

De lärare som saknade behörighet i att undervisa i matematik (enligt uppgift från 

enkäten), ansåg själv att de inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna veta vem 
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som behövde utmaningar, och hur stöd och utmaningar skulle se ut.  Från intervjun med 

den lärare som saknade behörighet att undervisa, framkom samma svårigheter. Hon 

kände sig osäker kring matematiken, och därför blev undervisningen rätt så lika för 

eleverna, samt väldigt styrd av matematikboken. Man kan från resultatet dra slutsatsen, 

att det är viktigt att lärarna som arbetar med elever och matematik, har kompetens och 

utbildning för det. Att kunna möta eleven och kunna välja arbetssätt och arbetsformer är 

enligt Sackerud (2009) nödvändiga kompetenser, och hon säger vidare att 

undervisningen i matematik kräver ett brett register av kompetens hos läraren som inte 

skall lämnas över till läromedlet.  

Att låta eleverna arbeta endast i matematikboken kan enligt Skolinspektionen (2014) 

innebära att eleverna får svårt med ämnesförmågor som att se samband eller att kunna 

förstå problemlösning.  De säger vidare att de elever som endast arbetar i en 

matematikbok, kanske inte får rätt verktyg för att kunna förstå matematik. Två lärare 

från intervjun ansåg att läromedlet gjorde det lättare för dem att hålla ihop gruppen samt 

att de hade en struktur att följa. Både dessa lärare visade en osäkerhet kring matematik 

då den ena saknade behörighet i matematik och den andra var relativt ny i sin yrkesroll. 

Liljekvist (2014) säger att typen av uppgifter eleverna får är av stor betydelse då eleven 

skall läras sig något nytt och säger vidare att alla uppgifter inte är lika effektiva. 

Uppgifters betydelse är viktig för att bibehålla elevers lust att lära och att uppgifterna är 

på rätt nivå som man har en chans att klara av. Det är också viktigt med uppgifter som 

utmanar (Skolverket, 2003).  

Intressant och värt att poängtera är att alla bortsett från en av de intervjuade, engagerade 

sig och brann för matematiken, och flera av lärarna var förstelärare i matematik. 

Resultatet visade trots kompetensen som fanns, att lärarna tyckte att det var svårt att 

tillgodose alla elever med uppgifter på en nivå som var lagom. Man bör då ställa sig 

frågan, hur den individuella kunskapsnivån möts upp där lärare känner sig osäkra kring 

att lära ut matematik. 

6.2.3  På vilket sätt man stöttar samt möter de elever som behöver utmaningar i matte.  

Enligt enkäten så ger de flesta lärare utmaningar genom att eleven får fördjupa sig inom 

området som övriga klasskamrater arbetar med, många svarar också att de får arbeta 

med problemlösningsuppgifter. De lärare som ställde upp för intervju angav också dessa 
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svar till en början, men samtidigt framkom det att det inte alltid fanns möjlighet att 

utmana eleverna som behövde det.  

En av lärarna från intervjun tyckte att hon kunde möta eleverna på olika nivåer då hon 

arbetade med EPA-modellen (ensam, par, alla) då hon upplevde att de som behövde 

utmaningar kunde få det, och de som behövde enklare uppgifter fick det. Övriga lärare 

kände dock att de inte alltid lyckades med att möta alla elever. Från intervjuerna 

framkom tydligt att de elever som behövde stöd inte alltid kunde få det.  

Resultatet visade att de som hade hjälp att få från antingen specialpedagog eller 

speciallärare fick stödet endast mot svenska och då oftast mot läsning. Skolorna (enligt 

dem jag intervjuade) ansåg det viktigare att få stöd i svenska än i matematik tidigt, trots 

att viss forskning visar att det kan vara ännu viktigare att få stöd i sin undervisning 

tidigt inom matematik, eftersom barn blir mer utsatta för läsning innan skolstart, jämfört 

med vad de blir för matematiken (Kilpatrick, 2001). 

Alla lärare som intervjuades önskade stöd av speciallärare i matematik, ett stöd som 

önskades på olika sätt. En del lärare önskade stödet i form av att ha någon att bolla idéer 

med, andra önskade stöd med utmaningar för de elever som var väldigt starka, men 

också ett stöd där elever kunde lyftas ut och få tillgång till andra arbetssätt/material och 

förklaringar. Resultatet från intervjun visade att många av skolorna kunde använt sitt 

stöd från specialpedagog/speciallärare även mot matematiken, då de hade många 

timmar att fördela mot sina klasser. Dock visade flera av 

specialpedagogerna/speciallärarna att de inte kände sig bekväma med att stötta mot 

matematik, och flera saknade matematisk kompetens. Alla lärare hade dock inte stöd 

från varken specialpedagog/speciallärare. 

De flesta lärare från enkät och från intervju lät eleverna arbeta med fördjupningar eller 

problemlösning när de var färdiga med det som läraren tänkt för lektionen, vilket visar 

att eleverna får någon form av utmaning.  Samtidigt visade båda resultaten på att endast 

hälften av lärarna ansåg att de starka eleverna fick den utmaning som de är berättigade 

till. Orsaken till att inte kunna stötta berodde enligt 2/3 av svaren, att lärarna saknade tid 

för det. Att stötta eleverna är väldigt viktigt enligt Hattie (2009) som säger vidare att det 

är med lärarens stöd som eleven kan klara uppgifter som ligger strax över den nivå där 

eleven befinner sig. För att behålla sin motivation och lust säger Hattie (2009) att det 
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behövs mer tid från lärare för enskilda elever.  

 

Skolverket (2015) poängterar att det är viktigt att elevernas stödbehov uppmärksammas 

tidigt för att inte eleverna skall tappa lusten för att lära. Detta ansvar ligger enligt 

Skolverket (2015) på rektorerna. Resultatet från intervjuerna visar att rektorerna inte 

lägger vikt vid att stötta elever mot matematik, då man på samtliga skolor valt att lägga 

stödet endas mot svenska. Det borde också ligga i rektorernas intresse att ha kompetent 

personal som arbetar mot eleverna i matematik, inte minst mot de yngre åldrarna där 

grunden för matematik läggs.  

Bilden från intervjuerna är tydlig, att man i för liten utsträckning stöttar elever i tidig 

årgång. Detta trots att man enligt Clarke (2014) kan se att de svårigheter som visar sig 

redan i förskolan och årskurs ett, sedan följer dem upp i senare årskurser. 

6.3 Metoddiskussion  
Jag använde mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att ta reda på hur 

lärare möter elevers individuella utbildningsbehov i matematik.  

Intervjun var semistrukturerad, vilket enligt Stukát (2011) innebär att intervjuaren 

ställer ett antal huvudfrågor som ställs likadant till alla men att jag som intervjuare 

sedan kan följa upp svaren på ett individuellt sätt. Detta var ett bra sätt som gav en viss 

flexibilitet och en naturligare samtalsgång. 

Att lärarna på enkätundersökningen kunde skriva upp sitt intresse för intervju, gjorde att 

lärare från olika skolor och från olika områden i Malmö blev representerade. Urvalet 

kunde varit mer blandat gällande kompetens, dock kvarstår nog denna problematik 

gällande kompetens oavsett metodval. Det skulle dock varit intressant att få intervjua 

fler lärare som undervisade i matematik, men som inte hade behörighet att undervisa i 

det.   

Intervjufrågorna kändes relevanta för frågeställningen, däremot så kunde en del av 

lärarna svara väldigt brett, och att det då under transkriberingen upptäcktes att svaret 

som efterfrågades saknades.  I det ena fallet krävdes då ett förtydligande via mail.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant, och på så sätt framkom så mycket mer än vad 

det gjort om intervjun endast lyssnats igenom, eller om det endast tagits anteckningar. 

Tiden för transkribering tog för lång tid, då det var 9 intervjuer som skulle skrivas ner. 
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Delar av intervjun borde inte transkriberats, utan endast sammanfattats. Bell (2006) 

anser upp att en nackdel kan vara att intervju är väldigt tidskrävande, vilket det också 

visade sig i min studie. Bell (2006) säger dock att fördelen med intervju är att den kan 

ge information som aldrig framkommer från skriftliga svar.  

En nackdel som visade sig, var att det framkom mer fakta från intervjuerna än vad det 

kom från enkäterna, och det skulle då ha behövts fler frågor på enkäten, t.ex., om och i 

så fall hur, speciallärare arbetade på deras arbetsplats. Det blev svårt att jämföra 

resultaten då frågeställningarna inte vara likvärdiga. Arbetsgången borde varit den 

motsatta, där intervjun kommit först, följt av enkätundersökning.  

Till webbenkäten användes ett strukturerat frågeformulär som enligt Bell (2011) innebär 

att det finns olika svarsalternativ på varje fråga vilket var bra. Fråga 7 i enkäten är en 

ledande fråga, men kändes relevant eftersom den ger en bild av hur läraren själv anser 

sig kunna möta elever som behöver större utmaningar. Det var lätt att skapa enkäten i 

Google formulär, och det var en fördel att svaren visades som diagram. Därefter fördes 

resultaten över till Excel där resultatet kunde visas.  

Att sammanställa de både metoderna var inte helt lätt, precis som Kvale och Brinkman 

(2014) antytt. Det var svårt då de båda resultaten inte var helt synkade i frågorna. Att 

använda metodtriangulering var dock bra eftersom underlaget på så sätt blev bredare. 

Stukát (2011) och Bell (2011) säger att undersökningens validitet ökar när man 

använder flera metoder.  
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6.4 Specialpedagogisk tillämpning 
Resultatet från undersökningen visade att lärare vill möta alla elever, och de flesta 

förstod också hur viktigt det är att göra det. Det saknas dock redskap i form av kunskap, 

stöd av kollegor eller stöd hos speciallärare för att kunna göra det. 

I speciallärarens roll ingår det att hjälpa lärare att upptäcka var eleverna befinner sig, på 

vilken kunskapsnivå, dels genom att screena elever men också hjälpa lärarna med hur 

och varför man går vidare med resultatet som man får syn på i dessa test.  

I rollen som speciallärare med inriktning mot matematik, ingår det att stötta lärarna 

kring de elever som behöver stöd, eller utmaning, så att dessa elever inte tappar suget 

för matematik eller tappar sin motivation. Det är också viktigt att vi tidigt upptäcker de 

elever som behöver extra stöd eller utmaning i matematik, för att i ett tidigt skede kunna 

identifiera och därmed individualisera undervisningen. 

 

6.5 Fortsatt forskning 
Då denna undersökning varit liten och svarspersonerna varit rätt lika, både kring 

kunskap och kring sitt intresse för matematik, kan man inte dra några stora slutsatser.  

Det hade varit intressant att få en bredare bild över hur individualiseringen ser ut runt 

om i Sverige, på vilket sätt lärare hittar vägar för att möta alla elevers olika behov i 

matematik, samt vad lärarna önskar för stöd för att bli bättre på att kunna ge alla elever 

rätt stöd och utmaning.  

Vidare hade det varit intressant att få rektorers perspektiv på hur individualiseringen ser 

ut, samt vilken stöttning de ger lärarna i form av stöd och kompetens. 
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Bilaga 1 
Undervisar du i matematik? Var då med i min 
undersökning där du genom ett par korta frågor 
hjälper till och besvarar frågan; "Möter vi eleven 
på den kunskapsnivå där hen befinner sig i 
matematik"? 
Jag genomför just nu en undersökning där jag vill ta reda på om, och i så fall på vilket sätt vi pedagoger möter 
eleven på den kunskapsnivå eleven befinner sig då vi tar emot en ny elev/grupp i matematik. 
Jag skriver en examensuppsats på avancerad nivå där jag vill titta på just detta och du har nu chansen att delta i 
min undersökning. För att undersökningen skall få ett trovärdigt brett underlag är det viktigt att just du svarar 
samt att du är ärlig med dina svarsalternativ. Observera att undersökningen är helt anonym! 
Undersökningen med 8 frågor tar endast ett par min att utföra! I slutet kan du välja att få delta i en seperat 
intervju. I så fall var vänlig fyll i din e-mail eller tfn så kontaktar jag dig. Intervjun beräknas ta ca 30 min. 

*Obligatorisk 

Utmanar vi alla elever? 

 

 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? * 

•  1-5 år 

•  6-10 år 

•  11-20 år 

•  21-30 år 

•  31 år + 

 
2. I vilken/vilka årskurser undervisar du matematik? * 
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3. Har du behörighet av att undervisa i matematik i de årskurser du undervisar i? * 

•  Ja 

•  Nej 

•  Läser in matematiken samtidigt som jag arbetar 

•  Övrigt:  

 

 
4. Hur går du tillväga för att se var eleven befinner sig i sin matematiska utveckling 
när du tar emot en ny elev/grupp? * 

•  Jag/specialläraren gör en screening 

•  Jag upptäcker var eleverna befinner sig när de arbetar på lektionerna 

•  Jag upptäcker vad eleverna har för kunskap/svårighet när jag rättar matematikboken 

•  Jag får information via överlämning av tidigare pedagog 

•  Jag gör inget speciellt för att ta reda på var den enskilda eleven befinner sig, alla gör 
samma inom matematiken 

•  Övrigt:  

 

 

5. Hur tillgodoser du eleven med uppgifter på rätt nivå? * 

•  Eleverna är indelade i grupper efter deras nivå i matematik 

•  Jag har ofta uppgifter med utmaningar på flera nivåer t.e.x genom problemuppgifter 
eller öppna frågor 

•  Jag känner att jag inte har tillräckligt med kunskap för att ge alla elever uppgifter på 
rätt nivå 

•  Jag saknar tid för att kunna planera en undervisning på olika nivåer 

•  Övrigt:  
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6. När en elev blir klar med det du tänkt för lektionen, vad gör hen då? * 

•  Jobbar färdigt med något som inte blivit klart (behöver ej vara matematik) 

•  Jobbar vidare i matematikboken 

•  Får fördjupning inom det område vi arbetar med 

•  Arbetar med problemlösningsuppgifter 

•  Får själv välja vad den vill göra 

•  Övrigt:  

 

 
7. Upplever du att de "starka" elever du undervisar i matematik, får den 
utmaning/stimuli de är berättigade till? * 

 1 2 3 4 5 6  

Nej de får inga extra 
utmaningar, de gör samma 

som övriga elever       

De starkare eleverna 
får alltid uppgifter på 
sin nivå 

 
 
 

       

 
       

 

 

8. Du som kryssade i 1-4 på fråga 7, vad tror du är orsaken till detta? 

•  Saknar tid för att planera på olika nivåer 

•  Det behövs inte utmaningar, de klarar sig ändå 

•  Jag saknar kunskap för att kunna utmana dessa elever 

•  Jag vet inte vem som behöver utmaningar 

•  Övrigt:  
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Tack för ditt engagemang! //Angelica Ioseinov 
 
 

Jag tycker det skulle vara spännande att även delta i en 
intervju:) Min mailadress eller tfn: 
 
Ditt svar 

 
 
 
 

Till dig som vill delta i en intervju hör jag av mig snart, så 
bestämmer vi närmre;) 

 
 

SKICKA 
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      Bilaga 2 
Intervjufrågor: 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Är du behörig att undervisa i matematik? 

4. Hur planerar du dina lektioner? (utifrån centrala innehållet, 

använder bara matematikboken)  

5. Vilket stöd får du av andra pedagoger gällande matematik?  

6. Hur ser du på speciallärarens roll?  

7. Vilket stöd får du av speciallärare/specialpedagog? 

8. Hur går du tillväga för att se var eleven befinner sig i sin 

matematiska utveckling när du tar emot en ny elev/grupp? 

9. Hur tillgodoser du eleven med uppgifter på rätt nivå? 

10. När en elev blir klar med det du tänkt för lektionen, vad gör 

hen då? 

11. Upplever du att elever du undervisar i matematik, får den 

utmaning/stimuli de är berättigade till?  Hur då? /Varför inte? 
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12. Kartlägger man elever i matematik på er skola? Vem/När/hur 

i så fall?  

Om inte, hur kommer det sig att man inte gör det?  På vilket sätt 

säkerställer ni då att ni inte missar någon elev? 

Om vet ej/nej på fråga 12: Testar du själv eleverna på något sätt? 

Isf hur använder du sedan resultatet? Vilken information ges man 

om elevernas kunskaper i matematik? 

 

13. Använder man något särskilt test/screening (i matematik) på 

er skola?  

14. Om ja på fråga 12: Vilket test? Vad använder du det till? 

Vilken information ges du i testen? 
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Bilaga 3 

 
Lärarnas antal år i yrket, behörighet samt årskurs de undervisar i 

Lärare Antal år i yrket Behörighet matematik Undervisar i dag åk 

Maya 3 Ja 5 

Lina 16 Ja 4 

Lotta 8 Ja 3 

Sussi 9 Ja 3 

Ann 13 Ja 3 

Freja 16 Ja 3 

Anna-Karin 37 Ja 2 

Gunilla 25 Ja 1 

Fredrika 10 vet ej 1 

 

8 av lärarna var behöriga att undervisa i matematik för den årskursen de arbetade i. 

Fredrika blev dock osäker på om hon verkligen var behörig att undervisa i matte då hon 

är utbildad Sv-So lärare. Antalet år inom yrket varierar mellan 3-37 år. Bland de 

intervjuade arbetade 2 lärare på mellanstadiet och 6 lärare på lågstadiet.  

 

 

 

 

 

 

 


