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Abstract 
 
Teachers many times talk about their opinions about how to teach, how to organize education 
and how school should be. What do studies about school say? Do teachers say the same thing 
like the researchers say? Do teachers agree with the researchers, or do they have different 
opinions? 10 teachers has been part of an interview, and their answers show that the teachers in 
most of cases agree to what the researchers say. However, in some cases, the best options the 
researchers propose are not possible in the teachers’ realities.  
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1 Inledning 
 
Andelen underkända elever i matematik har under de senaste åren blivit allt större. 1998 
lämnade 5,3% av alla elever i nionde klass den svenska grundskolan med underkänt betyg i 
matematik. 2011 hade den andelen dessvärre ökat till 8,6%.1 Våren 2016 var andelen 11,6% 
(men 8,5 % om elever med okänd bakgrund exluderas).2  
 
Både Linköpings Tekniska Högskola och Chalmers i Göteborg har använt diagnostiska prov i 
matematik för sina nyantagna studenter sedan 1970-talet. Från båda håll ser man en drastisk 
försämring i resultaten på dessa. Från att ha legat på en stabil och hög nivå genom 70- och 80-
talen, skedde en tydlig försämring av resultaten från 1994 och framåt. Enligt högskolelärarna 
tyder alltså siffrorna på att förkunskaperna i matematik hos civilingenjörsstudenter är sämre 
idag än vad de var för 30 år sedan.3 
 
Enligt läroplanen är ett av skolans syften med matematikundervisningen att den ska skapa ett 
intresse för matematik hos eleverna och dessutom hjälpa eleverna att känna en tilltro till sin 
förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.4 Att elever känner att matematiken är 
meningsfull, är viktigt för att de ska tycka att det är roligt att arbeta med den, enligt skolverkets 
rapport Lusten att lära - Med fokus på matematik.5 Eleverna måste också uppleva att de har 
nytta av att gå i skolan. De måste anse att jobbet som de gör är meningsfullt om de ska känna 
motivation att lära, menar även Inga Andersson (1999), som är forskare med bakgrund som 
skolpsykolog.6  
 
I litteratur finns resultat från studier och resonemang utifrån vad forskare i pedagogik och 
matematikdidaktik kan ha för uppfattning kring olika undervisningsformer och deras påverkan 
på resultaten. Detta faktum gjorde mig intresserad av att göra en undersökning som handlar om 
synen kring matematikundervisning. Är yrkesverksamma lärare överens med resultat från 
studier i forskning, och kan lärare bekräfta dessa undersökningars resultat? Eller håller inte 
lärarna med om effekterna angående det som finns beskrivet i forskningslitteratur? 
 
Både lärares och elevers uppfattningar om undervisning spelar stor roll för resultat och är i allra 
högsta grad relevant som en dold faktor.7 I den här undersökningen läggs fokus på lärarnas 
uppfattningar. 
 
Tio yrkesverksamma lärare har deltagit. De har fått svara på frågor där de har kunnat berätta 
om sina åsikter kring följande frågeställningar: Som en början behandlas frågan varför elever 
kan ha svårt att arbeta under lektionstid. Därefter följer frågeställningar om laborativt arbete, 
arbete i grupp, vikten av att resonera matematik samt nivågruppering av elever. I bakgrunden 
beskrivs först vad forskning visar angående dessa frågeställningar. I resultatet beskrivs vad 
lärare kan ha för uppfattning. I en avslutande diskussion, jämförs sedan forskningslitteratur med 
de medverkande lärarnas åsikter. 
 
                                                           
1 http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4290/2.4291  
2 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se
 %2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3685.pdf%3Fk%3D3685 s 10 
3 Nämnaren, nr 4, 1998, s20-22 
4 Lgr -11, s62 
5 Lusten att lära -  med fokus på matematik, s29 
6 Andersson, Inga, Samverkan för barn som behöver, s71 
7 Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s230-
 233 
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2 Bakgrund 
 
 
2.1 Orsaker till matematiksvårigheter 

Det finns många förklaringar till elevers matematiksvårigheter. Exempelvis Malmer (2002) 
beskriver både primära och sekundära förklaringar. Till primära förklaringar räknar Malmer 
problem som har med koncentrations- och abstraktionsförmåga att göra. Om elever med dessa 
problem inte får adekvat stöd påverkas motivationen negativt. Till sekundära faktorer räknar 
Malmer mer specifika svårigheter, som t.ex. begränsat ordförråd, läs- och skrivsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och specifika matematiksvårigheter.8 I vissa fall har 
man också sett, att orsakerna har varit så enkla som bristande språklig förmåga och att 
matematiken blivit förståelig när uppgifterna har blivit upplästa muntligt, så att eleverna inte 
själva har varit hänvisade till att läsa om matematiken i text.9 
 
En faktor som påverkar elevernas inställning och motivation bygger på självförtroende, som 
grundar sig på tidigare erfarenheter. Har eleven nått framgångar tidigare, ökar det 
motivationen fortsättningsvis. Har framgångarna uteblivit, minskar det motivationen och 
viljan att vara aktiv i processen med att ta till sig nya kunskaper.10 Målformulering och att 
svårighetsgraden är väl anpassad till elevernas förmåga, är också en betydelsefull del i att 
upprätthålla elevernas motivation.11 
 
Uppfattningar påverkar eleven 
Enligt Pehkonen (2001) spelar uppfattningar en avgörande roll som bakgrundsfaktorer när det 
gäller elevernas tankar och handlingar. En elevs uppfattning om matematik fungerar som ett 
filter som påverkar i princip alla tankar och handlingar som rör matematik. Även när eleven 
tillämpar sina matematiska kunskaper, påverkar elevens uppfattningar detta i stor 
omfattning.12 
 
Klassrumsklimatet har en mycket stor påverkan på elevers möjligheter att lyckas med studierna. 
En stökig miljö där andra elever tillåts sprida ett dåligt klassrumsklimat är en av de största 
negativa aspekterna på elevers lärande. 13  
 
En anledning till svårigheter att arbeta, lyfts av Andersson (1999). Hon beskriver att elevers 
problem från en stökig hemmiljö riskerar att följa med dem in i klassrummet, och då blir arbetet 
tungt, även om lärarna är ambitiösa. Elevernas bekymmer kan uppta deras tankekraft och då 
finns inte koncentrationen där för att ägna sig åt skolarbete.14 
 
En annan orsak som kan påverka, är att ungefär samtidigt med läroplansförändringen 1994, fick 
lärarna förändrat arbetstidsavtal. Detta innebar att många lärare fick fler undervisningstimmar 
än förut och att det tillkom en hel del nya administrativa uppdrag i lärarnas tjänstgöring.15 Enligt 
Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapport, upplevde 9 av 10 tillfrågade lärare att 

                                                           
8 Malmer Gudrun. Bra matematik för alla. 2002, s80-86 
9 Abrahamsson, Niclas (2009), Andraspråksinlärning 
10 Hattie, Synligt lärande för lärare, s80 
11 Hattie, Synligt lärande för lärare, s72-74 
12   Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisning s230-240 
13 Hattie, Synligt lärande för lärare, s99-101 
14 Andersson, Inga, Samverkan för barn som behöver, s38 
15 Wallby & Carlsson & Nyström, Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s166 
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arbetsbelastningen hade ökat,16 något som också styrks av Eva Bejerot, docent på Stockholms 
universitet.17 En viss motivation måste finnas hos en elev för att vara öppen att lära sig. Eleven 
måste alltså själv vara aktiv i sitt lärande för att kunna ta del i ny kunskap. Hur detta sedan går 
till är en annan fråga, men eleven måste emellertid vara mottaglig och öppen för den nya 
kunskapen för att den ska kunna falla på plats. 18  
 
 
2.2 Olika arbetsmetoder 
 
Att lära ut matematik kan möjligen anses vara enkelt. Är det inte bara att gå igenom begrepp på 
tavlan och sedan låta eleverna få lära sig genom att räkna uppgifter i boken? Till viss del kan 
säkert detta vara en bra metod. Men alla klasser och elever är inte lika och det finns fler 
användbara metoder. Till att börja med har vissa elever svårigheter som kan vara till hinders i 
matematiklärandet. 
 
Särskilt stöd 
Den amerikanske psykiatern och pedagogen Rudolph Dreikurs, säger att de förväntningar som 
läraren har på varje enskild elev måste individualiseras och att elever i behov av särskilt stöd 
måste ges särskild uppmärksamhet. Men synen på hur man bäst tillgodoser deras behov är 
omdiskuterat.19 I detta examensarbete får uttrycket ”elever i behov av särskilt stöd” vara 
benämning på de elever som inte klarar av att nå målen för godkänt betyg i matematik, utan 
förstärkt stöd. Detta stöd blir som ett komplement eller ersättning till den 
klassrumsundervisning som merparten av eleverna i samma situation får del av. I begreppet 
”elever i behov av särskilt stöd” inkluderas alltså inte de elever som behöver svårare uppgifter 
än sina kamrater. 
 
Internationellt perspektiv 
Beroende på var i världen man befinner sig, varierar sättet man ser på elever som har 
skolsvårigheter, dvs exempelvis är i behov av särskilt stöd. I Västeuropa har man en tanke som 
ofta innebär att man strävar efter att anpassa undervisning och resurser på ett sådant sätt att alla 
elever ska kunna vara med sin klass. De elever som är i behov av särskilt stöd, ska helst, i det 
synsätt som är vanligt i Västeuropa, få sitt stöd inom klassen. I Östeuropa däremot, har man en 
större tradition av att ge det förstärkta stödet i mindre grupper utanför klassen. I det tänkesätt 
som präglar Europa som helhet, tar man inte hänsyn till de extremt högpresterande eleverna på 
samma sätt som man ofta gör i exempelvis Amerika, där man mer anser att också de extremt 
högpresterande eleverna ska få förstärkt stöd för att kunna utvecklas efter de goda 
förutsättningar som de har. För att ge ett konkret exempel, möjligen på något av en ytterlighet 
av det inkluderande västerländska synsättet, är Reggio-Emilia-pedagogiken som riktar sig till 
barn i yngre åldrar. Den pedagogiken grundar sig på tanken om att barn lär sig bäst om de kan 
ta hjälp av alla sinnen i sitt lärande och då ofta i grupp.20 
 
Systemteoretiskt synsätt 
Ibland kan det i en klass vara enstaka elever som inte fungerar, som stör eller inte kan 
tillgodogöra sig undervisningen. Det är då lätt att lägga skulden på just dessa elever, men 
Gunnar Kylén, psykolog och forskare, menade att ”människan samspelar med sin miljö” och 
                                                           
16 https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/arbetsmiljorapport 
 
17 http://lararnastidning.se/ny-forskning-radikal-okning-av-larares-arbetsborda/ 
18 Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s231 
19 Stensmo, Christer. Ledarstilar i klassrummet, s234 
20 Fischbein & Österberg. Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s11-15 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/arbetsmiljorapport
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att ”verkligheten består av både materia och upplevelser”.21 Detta kan tolkas som att man inte 
kan anse att problemen finns hos en enstaka individ, även om problemen till synes verkar finnas 
hos denna. Detta är det så kallade systemteoretiska synsättet, vilket innebär att problemen som 
framstår som förknippade till en individ, i själva verket är ett problem som finns i den sociala 
strukturen som omger den individen. Det har i vissa fall visat sig, att när störande elever har 
lyfts från sin klass har samma fenomen upprepat sig i klassen, med den skillnaden att det är 
andra elever som har tagit över den roll som den flyttade eleven tidigare hade.22 
Klassrumsklimatet och hur elever arbetar tillsammans, utgör en viktig faktor för lärandet.23 
 
Vilket som är bäst, att ge det förstärkta stödet till elever som är i behov av särskilt stöd i klassen, 
eller att specialläraren istället tar med sig dem ut till en liten enskild grupp utanför klassen, är 
omdiskuterat. Som positivt med att låta dem arbeta i en liten grupp, ledd av en speciallärare 
utanför klassen, anser Andersson (1999) vara att arbetstempot blir lugnare och att de inte 
behöver känna sig stressade av klasskamrater som arbetar fortare. Det negativa med en sådan 
differentiering är att de inte får samma stimulans och inspiration från duktigare elever. En annan 
nackdel för dem är att de kan känna sig utanför när de tvingas avvika från sin klass. Detta menar 
hon riskerar att tära på deras självkänsla, som skapar en självbild hos dem som svaga elever, 
vilket är missgynnsamt även för lärandet.24 Men att till varje pris integrera elever med sin klass, 
kan också vara till skada för eleven. Detta för att eleven då inte har möjlighet att ta till sig 
samma kunskaper som den skulle ha haft möjlighet till i en mer enskild undervisning.25 
 
Skolverket fastlår att alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende 
av eventuella svårigheter och inbördes skillnader.26 I våra nordiska länder är det inkluderande 
förhållningssättet rådande. Den inkluderande ambitionen har dock visat sig svår att åstadkomma 
samtidigt som den också har ifrågasatts.27    
 
Fischbein & Österberg (2003) skriver att läraren måste utgå från varje elev där den befinner sig 
och se olikheter inom gruppen som en tillgång. Med andra ord ser man helst att elever inte ska 
särskiljas ur sin grupp, utan istället bör få sitt förstärkta stöd i klassen. Som exempel lyfts en 
studie i boken av Sonnander & Al. (1993) där man fann att barn som hade varit föremål för 
specialpedagogiska åtgärder snarare hade klarat sig sämre än barn med samma 
begåvningsmässiga förutsättning som inte hade fått sådant stöd. I sammanhanget nämns också 
att elever ofta placeras i särskild grupp för att berörda anser att de inte kan gå i klassen, och inte 
för att de i själva verket har behov av särskilt stöd.28 I nämnda exempel pekar studier mot att 
elever i behov av särskilt stöd i hög grad bör få detta stöd inom den egna klassen. Eventuellt 
kan detta framstå som ett angenämt bekymmer när man beaktar att besparingar i skolan är 
vanliga och att det ofta medför att det blir ont om resurser och många gånger svårt att ens få 
tillgång till speciallärare.29 Ett mer övergripande sätt att gruppera elever, kan vara i form att 
nivågruppering. 
 
Nivågruppering 
Nivågruppering ses av många som ett relativt oproblematisk sätt att ta hänsyn till elevers 
olikheter, medan somliga ser stora risker och problem i detta. Frågan om huruvida 
                                                           
21 Fischbein & Österberg. Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s16-17 
22 Andersson, Inga. Samverkan för barn som behöver, s11-21, 44 
23 Hattie, Synligt lärande för lärare, s49-50 
24 Andersson, Inga. Samverkan för barn som behöver, s72-74 
25 Andersson, Inga. Samverkan för barn som behöver, s46 
26 Skolverket rapport 2005a, s2 
27 Joanna Giota, Ingemar Emanuelsson, (2011), Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? s9 
28 Fischbein & Österberg. Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s27 
29 Andersson, Inga. Samverkan för barn som behöver, s87-89 
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nivågruppering är av godo eller ej, leder ofta till inlevelsefulla diskussioner, då det finns 
ideologiska värderingar invävda i frågeställningen.30 I detta examensarbete benämns elever som 
” hög-, medel eller lågpresterande” samt ”starka respektive svaga”, delvis efter förebild av Lisa 
Björklund Boistrup, som använder liknande begrepp.31 Här benämns elever som i regel har 
uppnått betygen E eller D som medelpresterande, då 54,7% av alla elever i åk 9 nådde något av 
de två betygen på nationella proven år 2016. Elever som vanligen uppnår betygen C, B eller A, 
kallas i detta examensarbete för högpresterande (36,9 % av åk 9-eleverna nådde något av dessa 
betyg på nationella provet 2016).32  De elever som har svårt att nå målen för att kunna erhålla 
godkänt betyg i matematik, benämns i texten som lågpresterande elever (i vissa fall som svaga 
elever). I några fall kan de också bli benämnda som elever i behov av särskilt stöd.  
 
Historik bakom nivågruppering 
Före införandet av ny läroplan -94 stod val för föräldrar och elev inför högstadiet om eleven 
skulle läsa allmän eller särskild kurs i matematik. Nivågruppering i matematik på högstadiet 
var det normala sättet att gruppera elever under åttiotalet och nittiotalets första hälft. Den 
allmänna kursen var lite lättare än den särskilda, varför många valde allmän kurs och ofta för 
att de trodde att det skulle vara lättare att få högre betyg där. I verkligheten var så inte fallet, 
eftersom elever som läste allmän kurs betygsattes enligt samma kriterier som elever i särskild 
kurs.33 I och med den nya läroplanen -94 försvann denna indelning, och skolverket har sedan 
dess ofta gjort nedslag på skolor som delar upp elever efter kunskapsnivå i matematik. Men i 
och med att skollagen har gjorts om, har det återigen öppnats nya möjligheter att nivågruppera 
elever.34 Som bakgrund bör också nämnas att en elev som arbetar snabbt inte behöver vara 
synonymt med en högpresterande elev. På samma sätt behöver inte en långsam elev vara 
lågpresterande, då arbetstempot inte alls behöver ha att göra med förståelsen.35 
 
För- och nackdelar med nivågruppering 
Det som förespråkare av nivågruppering lyfter fram som argument är, att det upplevs som lättare 
att undervisa i en grupp som är mera homogen och där det inte skiljer så mycket i arbetstempo 
eleverna emellan. Man menar således att det blir en mer sammanhållen undervisning om 
eleverna nivågrupperas.36 Vad som däremot framstår som mindre bra är, att många lärare 
upplever att det inte är stimulerande att undervisa i en grupp med många omotiverade elever, 
vilket kan bli följden av nivågrupperingen. Wallby m.fl. skriver om en undersökning utförd av 
Harlen & Malcom (1999), som visade att dessa elever därför får de minst kvalificerade 
lärarna.37 Risker finns också med nivågruppering, bland annat att eleverna i de lägst presterande 
grupperna ställs inför alltför låga krav och att deras självkänsla påverkas negativt. Ett annat 
bekymmer uppstår om elever riskerar att fastna i en grupp, som med tiden visar sig att de 
egentligen inte hör hemma i.38 
                                                           
30 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s11 
31 Lindström & Lindberg. Pedagogisk bedömning, s112 
32 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se
 %2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3685.pdf%3Fk%3D3685 , s10 
33 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s30 
34 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/04/30/nivagruppering-ater-pa-banan , 2011-12-01 
35 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s12 
36 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s70 
37 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s70 
38 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s14 
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Forskningen om studieresultatens samband med nivågruppering 
Det finns ingen forskning som visar på skillnad i resultaten för elever som har läst matematik 
nivågrupperat och i heterogena klasser. Däremot vet man att de duktigaste eleverna kan ges 
utökade möjligheter vid nivågruppering om de samtidigt kan få utökat studiematerial. Man vet 
också av svensk erfarenhet att engagerade lärare kan nå goda resultat med de långsammaste 
elevgrupperna.39 Studier har också visat att resultat av nivågruppering har varit bra, om 
grupperna har skapats beroende på vilka förkunskaper eleverna har haft och inte beroende på 
studietakt.40 
 
Mera tänkande och mindre metodfokusering önskvärt 
Lektor Karl Petter Nordlund föreläste vid en pedagogisk kurs i Stockholm 1891, där han 
påtalade som en brist att skolan var alltför metodfokuserad i sin undervisning. Han menade att 
man hellre skulle sträva efter att lära eleverna ett sätt att tänka än att lära dem lösryckta 
metoder.41 Karl Henrik Eriksson menar i likhet med detta, att i undervisning där läraren enbart 
ger den matematiska regeln och presenterar de matematiska begreppen, så kan 
inlärningsprocessen förkortas, men att det ger sämre behållning över tid.42 Även Frank K Lester 
& Diana V Lambdin är inne i samma tankar om att den traditionella undervisningsformen med 
lärarledd genomgång och individuell räkning i boken kan ge resultatet att eleverna lämnar 
skolan med endast lösryckta faktakunskaper om metoder utan känsla av sammanhang. Ett 
komplementerande och alternativt sätt att lära matematik, kan vara genom inslag av 
problemlösning. Problemen syftar till att skapa mening åt matematiken och att utveckla en 
djupare förståelse än vad träning på att lösa rutinuppgifter kan ge. Problemlösningsförmåga 
kräver en god begreppslig förståelse och ska därför vävas in som en naturlig del i den ordinarie 
undervisningen. Problemlösningsuppgifterna ska vara intimt kopplade till den ordinarie 
undervisningen och ska inte komma som ett utanpåverk eller väljas enbart som ett roligt inslag, 
om det ska vara effektivt. För att kunna lösa problem krävs god förståelse för matematiken och 
problemen. Att träna problemlösning ökar också på djupet elevernas förmåga att hitta samband 
och dra slutsatser kring matematiska begrepp.43  
 
Att prata matematik och vikten av förkunskaper 
Många menar att man alltför sällan resonerar om matematik och för mycket ägnar tiden åt 
enskilt arbete i bok.44 Även kursplanen ställer krav på färdigheter i att resonera kring 
matematiken: 

”Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt 
och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att 
ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.45 
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 
sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och 
andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I 
redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom 

                                                           
39 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s13 
40 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning. s13 
41 Emanuelsson & Johansson & Ryding. Tal och räkning 1. Artiklarna av Bengt Johansson och Inger Wistedt, 
 s29-44 
42  Matematik – ett kommunikationsämne, s56 
43 Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv. s96-97 
44  Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s27 
45 Lgr -11, s70 
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att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resone-
mangen framåt.”46  

 
I läroplanen står det uttryckligen att eleven inte bara ska kunna använda matematiska metoder, 
utan också föra resonemang och diskutera matematik explicit. I detta examensarbete används 
Lithners (2012) definition av resonemang, vilket innebär att eleven kan föra resonemang i en 
serie av steg som följer på varandra mot det slutgiltiga målet att en uppgift är löst. Eleven 
behöver inte göra helt rätt i alla avseenden, men det resonemang som eleven för, ska bygga på 
logiska grunder.47 
 
Under rubriken ”syfte” i läroplanen, proklamerar man också att ett av 
matematikundervisningens syften är att utveckla elevernas förmåga att resonera om matematik: 
  

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt 
och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges 
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 
kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang.”48  

 
Enligt läroplanen måste alltså eleverna kunna resonera omkring matematiken och motivera sina 
val av metoder och sitt arbetssätt. Ett visst utrymme har lämnats åt läroplansläsarens godtycke, 
då det inte uttryckligen står att resonemangen eller diskussionerna ska vara muntliga. Oavsett 
hur läsaren tolkar läroplanen, är det matematiska språket viktigt även i flera avseenden.49 För 
att skapa en djupare förståelse för matematiken och hur den hänger samman med matematiska 
beteckningar och verbala beskrivningar, krävs god kunskap om innebörden i det skriftliga och 
muntliga matematiska språket. Exempelvis menade den ryske psykologen och teoretiske 
pedagogen Vygotskij, att kunskap om matematiska symboler och teckensystem är avgörande 
för att utveckla tänkandet.50  Den som behärskar ett språk kan också förklara sina tankar och 
utbyta meningar med sin omvärld. Om eleverna kan berätta om sina tankegångar i matematiken 
och har möjlighet att höra sig själva berätta hur de tänker, kan de också lättare själva höra om 
de inte tänker rätt. Att eleverna kan uttrycka hur de tänker, hjälper också läraren att veta hur han 
eller hon ska agera för att på bästa sätt stötta eleverna i deras lärande. Att uttrycka sina 
matematiska tankar kan också vara att beskriva dem i bilder, symboler och ord.51 Även Malmer 
(2002) hävdar att språket är av central betydelse för matematiklärandet. Språk inom 
matematiken innefattar både symboler och den språkliga kommunikationen. Malmer lyfter 
elevers bristande språkliga förmåga som en viktig faktor till förmågan att räkna. Denna brist 
riskerar att tillkomma redan i tidiga år om elever från början inte förstår det matematiska 
symbolspråket. Detta riskerar sedan att ytterligare försvåra matematiklärandet i högre årskurser 
när inte grundkunskaperna finns i den matematiska kommunikationen. 52 

 
2.3 Lärares uppfattningar om matematik 
 
Att lärares inställning till sitt undervisningsämne och åsikter kring pedagogik om ämnet 
påverkar hur läraren agerar i olika undervisningssituationer, är jämförelsevis ny kunskap i 

                                                           
46 Lgr -11, s70 
47 Lithner, Learning mathematics by creative or imitative reasoning, s5 
48 Lgr -11, s62 
49 Matematik – ett kommunikationsämne, s14-15 
50 Matematik – ett kommunikationsämne, s14-15 
51 Matematik – ett kommunikationsämne, s45-46 
52 Malmer Gudrun. Bra matematik för alla, s46-51 
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forskningssamanhang.53 Forskningen kring uppfattningar om matematikundervisning började 
på 1980-talet, då flera forskare försökte beskriva vilka uppfattningar och åsikter som elever 
och lärare har om hur man lär och undervisar i matematik.54 
 
Subjektiv och objektiv kunskap 
Orsak till en individs uppfattning bestäms ofta omedvetet av individen utifrån slutsatser och 
bedömning av hur trolig uppfattningen är. Till skillnad från objektiv kunskap rymmer 
uppfattning alltid en affektiv prägel eller dimension. Objektiv kunskap grundar sig på 
matematikens rena logik och är allmänt accepterad till skillnad från subjektiv kunskap som 
finns hos en individ och är baserad på hans eller hennes erfarenheter. Den subjektiva 
uppfattningen hos eleverna om matematik kan grunda sig från många olika håll, som t ex 
föräldrar, vänner, klasskamrater, andra lärare, släktingar och läromedelsförfattare.55  
 
Lärarens uppfattning viktig 
Eftersom läraren har rollen som organisatör för elevernas inlärningsmiljö, har lärarens 
uppfattning om matematik stor påverkan för elevernas lärande.56 En studie som påvisar detta är 
gjord av Alba G. Thompson, som genomförde fallstudier vars syfte var att undersöka hur lärares 
åsikter påverkade deras undervisning i matematik och elevernas lärande i matematik. I studien 
deltog tre lärare som undervisade i det som i USA kallas junior high school, motsvarande 
svenskt mellanstadium och högstadium. Studien visade att det finns ett direkt samband mellan 
lärares åsikter och lärares sätt att agera i undervisningssituation, både kring ämnet matematik 
och hur undervisning kring matematik organiseras.57 En matematiklärares åsikter kan 
sammanfattas inom följande områden: kursens strävansmål, lärarens roll, elevens roll, passande 
klassrumsaktiviteter, undervisningsmetoder samt lösningsmetoder och redovisningsmetoder av 
matematisk problemlösning.58 
 
Givet är att lärare och lärares sätt att undervisa är en viktig faktor för elevernas lärande.59 Enligt 
P. Ernest kan lärares uppfattning om undervisningsmetoder, agerande och klassrumsaktiviteter 
utgöra grund för en modell av typer om hur matematikundervisning vanligtvis sker. Det är i 
huvudsak tre olika typer i lärarollen som kan specificeras: läraren som instruktör, läraren som 
förklarare och läraren som tillrättaläggare. Hur väl utfallet utifrån  dessa typer blir, beror på 
lärarens ämneskunnande, noggrannhet i utförande och på förståelse för sammanhanget mellan 
begrepp och ämneskunskaper, samt till förtroende för sin förmåga att lösa och redovisa 
matematiska problem på ett bra sätt gentemot elever. Han tillägger också vikten av att arbeta 
mot målen i läroplanen som en viktig del för lärandet. Han såg också tre mönster i hur lärare 
vanligen undervisar. Det första av de tre är att läraren strikt följer den på förhand uppgjorda 
planen, det andra att undervisningen utgår från läroboken och det tredje att kursinnehållet 
anpassas till den specifika elevgruppen. 
 
                                                           
53 Grouws, D. A. (1992).Teachers’ Beliefs and Conceptions: A Synthesis of the Research by Alba G. 
 Thompson (1984). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, s130 
54    Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s234 
55    Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s232- 
        234 och 240 
56    Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s231, 
        234 
57 Educational Studies in Mathematics, Vol. 15, No. 2 (May, 1984). D. Reidel Publishing Company, s105. 
58 Grouws, D. A. (1992).Teachers’ Beliefs and Conceptions: A Synthesis of the Research by Alba G. 
 Thompson (1984). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, s135 
59 Cai, J., Kaiser, G., Perry, B., och Wong, N. (2009). Effective Mathematics Teaching from Teachers’ 
 Perspectives 
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Ernest noterade också de tre viktigaste påverkansfaktorerna för hur undervisning bedrivs: 
 

a) Lärarens förförståelse och vad läraren har för uppfattning om matematik och om 
matematikundervisning och elevers lärande.  
 
b) Undervisning i ett socialt sammanhang sett till de begränsningar och möjligheter som 
det innebär. 
 
c) Lärarens grad av tanke kring undervisning och reflektion. 

 
Då fokus ligger på perspektivet mot lärare som undervisar i matematik och elevernas lärande i 
matematik, riktar Ernest fokus mot lärarnas åsikter, inställning samt förförståelse kring 
matematikundervisning. Enligt Ernest är kunskaper viktiga, men skillnader mellan olika lärare 
kan inte förklaras bara genom skillnader i kunskaper. Studien visar att två lärare med likvärdiga 
kunskaper ändå undervisar på helt olika sätt. På grund av det riktas fokus mot åsikter och 
uppfattning, snarare än vilka kunskaper om matematikundervisning lärare besitter. De 
viktigaste delarna i matematiklärarens åsikter är: synen på matematik, uppfattningen om hur 
matematik bör läras ut och elevers lärandeprocesser. 60 
 
Med avseende på matematikundervisning i Thompson, Kuhs and Ball (1986), lyfts det specifikt 
fram fyra viktiga aspekter om hur matematik bör läras ut, Detta baseras på en sammanställning 
av litteratur från matematikutbildningar, lärarutbildningar, matematikfilosofi och forskning om 
undervisning och lärande. De fyra viktigaste typerna är: lärandefokus, innehållsmässigt fokus 
med avseende på förståelse, innehållsmässigt fokus med avseende på utförande och slutligen 
klassrumsfokus.61 
 
Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det är svårt att föreställa sig undervisningsmodeller 
utan underliggande teorier om hur elever lär matematik, då de båda hänger ihop på ett logiskt 
och naturligt sätt.62 
 
En studie om matematiklärande sammanställd av lärare från Australien, Mainland Kina, Hong 
Kong och USA, kan sammanfattas enligt de tre typerna: 
 

a) Förståelsens natur (lärares åsikter om vad förståelse är och hur studenter kan ta till 
sig kunskap) 
 
b) Memorering och förståelse (vilken roll memorering spelar, om utantillkunskap ska 
komma före eller efter förståelsen) 
 
c) Utförande och träning (hur övning bäst kan ske för att utveckla förståelse och vilken 
roll träning spelar) 63 

 
Modell för att lära ut matematik och modell för att lära in matematik kan anses hänga ihop med 
vartannat. För de flesta lärare är det osannolikt att de båda har utvecklats till en 
sammanhängande teori. Uppfattningar om att lära ut och lärande tenderar att likna en bred och 
divergerande samling av åsikter och som ett alster av flera års erfarenhet av undervisning, 

                                                           
60 Ernest, P. (1989). The Impact of Beliefs on the Teaching of Mathematics, s249-254 
61 Grouws, D. A. (1992).Teachers’ Beliefs and Conceptions: A Synthesis of the Research by Alba G. 
 Thompson (1984). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, s135-136 
62 Grouws, D. A. (1992).Teachers’ Beliefs and Conceptions: A Synthesis of the Research by Alba G. 
 Thompson (1984). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, s135 
63 Cai, J. (2007). What is effective mathematics teaching? A study of teachers from Australia, Mainland China, 
 Hong Kong SAR, and the United States, s265–270 
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snarare än från studier av formellt eller informellt slag. Forskare på lärarutbildning har noterat 
att åsikter kring matematiklärande har grundats under tiden som läraren själv var elev eller 
student. En studie sammanställd av Thompson gav resultatet, att sambandet mellan åsikter kring 
lärande och praktiskt agerande inte alltid stämmer överens och inte har ett enkelt orsak-
konsekvens-samband.64  
 
Problemlösning eller räkning av standarduppgifter 
Alba Thompson (1989) och Martha Frank (1988) lyfte fram typiska påståenden om hur både 
lärare och elever uppfattar matematik som skolämne. Resultatet kommer från intervjuer med 
lärare och elever. Deras svar stämmer också väl överens om hur konventionell 
matematikundervisning bedrivs. 
 
Enligt Alba Thompson sammanfattar följande påståenden en vanlig uppfattning om 
matematik, både hos lärare och elever: 

- Det är svaret eller lösningen som räknas i matematiken; när man kommit fram till 
svaret, är problemet löst. 

- Man måste få fram sitt svar på det rätta sättet. 
- Ett svar på en matematisk fråga utgörs vanligtvis av ett tal. 
- Varje problemformulering är förknippad med en unik procedur för att få eller ”komma 

fram till ett svar”. 
- Nyckeln till en framgångsrik problemlösning är att man vet och kommer ihåg vad som 

ska göras. 
 
Martha Frank (1988) kunde från sin forskning urskilja fem vanliga uppfattningar bland elever: 

- Matematik är räkning. 
- Matematiska problem bör lösas snabbt och bara i några få steg. 
- Målet för matematikstudiet är att få ”det rätta svaret”. 
- Den matematikstuderandes roll är att skaffa sig matematisk kunskap och att kunna visa 

att eleven ifråga har mottagit kunskapen. 
- Matematiklärarens roll är att överföra eller förmedla matematisk kunskap och att 

förvissa sig om att eleverna har lärt sig denna kunskap. 65 
 
Uppfattning om ”god matematikundervisning” – ofta djupt rotad 
Uppfattningar som i psykologiskt hänseende är mer centrala, är svåra att ändra och 
uppfattningar kring vad ”god matematikundervisning” innebär, har varit mycket djupt rotade. 
Exempel på det har varit när mer problemlösning har rekommenderats som undervisning. 
Men istället för att undervisningen har gjorts om, har lärarna istället tolkat om så att uppgifter 
som varit del av undervisning tidigare, blivit kallade för problemlösning.66 
 
 
 
 
3 Syfte och frågeställning 
 
 
Undersökningen syftar till att jämföra yrkesverksamma lärares åsikter om hur 
matematikundervisning ska bedrivas med forskning om undervisning i matematik.  
                                                           
64 Grouws, D. A. (1992).Teachers’ Beliefs and Conceptions: A Synthesis of the Research by Alba G. 
 Thompson (1984). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. s140 
65   Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s235 
66    Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s236 
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Centrala frågeställningar i arbetet: 
 

 Är lärare ense med forskning om orsaker till varför elever ibland kan ha svårt att arbeta 
under lektionstid? Eller visar forskningsstudier på andra orsaker än vad lärare kan anse? 

 Är lärare överens med vad som har visats i forskning om för- och nackdelar med 
laborativt arbete, grupparbete och om vikten av att resonera omkring matematik? 

 Är lärare överens med resultat från forskning om för- och nackdelar med att gruppera 
elever efter deras studieförmåga under matematiklektioner? 

 
Om oenighet mellan lärare och forskningslitteratur föreligger, på vilket sätt råder då oenighet? 
 
 
4 Metod 
 
 
4.1 Intervjuer som undersökningsmetod 
 
När en undersökning görs med intervjuer som bas, kan intervjuerna vara av antingen kvalitativ 
eller kvantitativ typ. Vid kvantitativa intervjuer får ett stort antal personer svara översiktligt på 
frågor. Vid kvalitativa intervjuer medverkar ett mindre antal respondenter, men till dem ställer 
man å andra sidan mer djupgående frågor och analyserar svaren mer omsorgsfullt. Kvantitativa 
intervjuer är lämpliga om man vill ta reda på hur stora andelar som tycker på olika sätt. 
Kvalitativa intervjuer passar bättre vid undersökningar där man vill ta reda på hur människor 
resonerar och tänker.67 I den här undersökningen deltog 10 personer som alla fick svara på 
intervjufrågorna. I huvudsak kan därför intervjuerna anses vara utförda på ett kvalitativt sätt. 
 
Som intervjuare bör man se till att alla intervjuer blir genomförda på ett likartat sätt, vad 
beträffar allt från tonfall till bemötande. Frågorna ska vara noga förberedda, raka och enkla och 
hellre för få än för många. Första frågan ska vara konkret och inte av allmän karaktär, för den 
är viktig för hela intervjusituationen. Intervjuaren ska inte komma med påståenden, inte heller 
ska frågorna innehålla negationer, och man ska hela tiden visa att man lyssnar. Frågorna bör 
heller inte vara ledande. Om man antecknar direkt ska det ske kontinuerligt och inte uppfattas 
som något märkligt. Likaså ska bandinspelning, om respondenten har gett klartecken till det, 
fungera på ett sådant sätt att det inte stör. Platsen för intervjun ska helst vara bekant för den som 
intervjuas och avskild så att miljön inte ska innehålla störande moment. Så snart som en intervju 
är klar, bör anteckningar renskrivas och bandinspelningar skrivas av för att bli användbara och 
lätthanterliga i studien.68 Frågorna som ställdes till de medverkande formulerades på ett sådant 
sätt att svaren på bästa möjliga sätt skulle spänna över arbetets centrala frågeställningar. 
 
 
4.2 Forskningsetik 
 
Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra grundläggande kategorier som man bör förhålla sig till 
när man gör undersökningar där människor ingår och intervjuas.69 De fyra viktiga kategorierna 
är: 
 

                                                           
67 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. sid 8-30 
68 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. sid 8-30 
69 Vetenskapsrådet 
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Informationskravet: de som deltar i undersökningen och ställer upp på intervju, ska få 
information om forskningsuppgiftens syfte och före deras medverkan, känna till att 
deras deltagande är helt frivillig och att de när de vill kan avbryta sin medverkan. 
 
Samtyckeskravet: deltagandet i studien, är bland de medverkande helt frivillig. Denna 
information måste tydligt ha framgått.  
 
Konfidentialitetskravet: deltagarna måste vara helt anonyma i undersökningen och 
uppgifterna som de lämnar är hemliga, och får inte publiceras utan att materialet till 
fullo har avidentifierats. 
 
Nyttjandekravet: uppgifterna som har samlats in, får inte användas till annat än 
forskning.   

 
 
4.3 Så förbereddes de intervjuade  
 
Att välja ett bra urval för den kvalitativa studien är ett viktigt steg i undersökningen och det är 
varken praktiskt, effektivt eller etiskt att undersöka en hel befolkningsgrupp.70 Det finns en 
uppsjö av metoder med olika ramverk för hur de ska genomföras. Detta leder således till en 
undersökningsmetod som kallas för bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kan definieras 
på det sättet att deltagarna i undersökningen är valda utifrån hur lätt det är att nå dem. I själva 
verket blir det de individer som är mest villiga och som har bästa möjligheter att delta, som 
deltar i undersökningen. I en kvalitativ undersökning kan bekvämlighetsurval vara till stor nytta 
för att nå deltagare på ett billigt och snabbt sätt, innan en längre, större och dyrare studie 
genomförs.71 I och med att den här undersöknigen fokuserar på lärares åsikter om undervisning 
i matematik, valdes deltagarna utifrån kriterierna tillgänglighet och erfarenhet om undervisning 
i matematik. 
 
 
4.4 De medverkande 
 
Lärare I 
En kvinna med många års erfarenhet av att arbeta som lärare. Främst har hon jobbat som 
speciallärare men också som klasslärare i mellanstadium och lågstadium. När intervjun 
genomförs arbetar hon på särvux i en svensk stad och har så gjort de senaste åren.  
 
Lärare II 
En man som har arbetat på högstadieskolor i många år. Han jobbar som ämneslärare i matematik 
och No, men har även behörighet för gymnasiet.  
 
Lärare III 
En gymnasielärare i kemi och matematik. Hon har arbetat 35 år i yrket och började som 
högstadielärare, men valde senare att istället arbeta på gymnasiet. 
 
Lärare IV 
Lång erfarenhet av att vara lärare i glesbygder, där det är vanligt att man jobbar på olika stadier 
och med olika ämnen inom grundskolan, och så har också Lärare IV gjort. Främst har hon jobbat 
som matematik/No-lärare på högstadiet, vilket hon gör när intervjun genomförs. 
 
                                                           
70 Marshall, MN. Sampling for qualitative research. Family Practice, 1996; 13: s522-525 
71 Given, L.M. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods Volumes 1 and 2, s124 
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Lärare V 
Hon har 39 års erfarenhet som lärare i årskurs 4-6, där matematik utgjorde en stor del av hennes 
undervisning. Hon har haft 13 olika klasser totalt och alla har varit på samma skola.  
 
Lärare VI 
Hon har arbetat i många år som lärare på mellanstadiet och på högstadiet som matematik/No-
lärare i en skola i småstad.  
 
Lärare VII 
Hon är verksam i en mellanstor svensk stad och har arbetat under lång tid som 
mellanstadielärare och undervisat i matematik.  
 
Lärare VIII 
En man som håller på att avveckla sitt yrkesliv, har gått ned i tjänst efter ungefär 40 år på en 
högstadieskola i en svensk storstad och mestadels undervisat elever i matematik.  
 
Lärare IX  
Pensionär med lång erfarenhet som lärare i matematik. På slutet jobbade han som lärare på en 
gymnasieskola, men innan dess var han ämneslärare i matematik på en högstadieskola i en 
mellanstor stad och hade under åttiotalet främst hand om de elevgrupper som läste allmän kurs 
i matematik och elevgrupper som presterade något sämre.  
 
Lärare X 
Kvinna med flera års erfarenhet. Det sista decenniet har hon enbart jobbat som speciallärare i 
matematik på högstadiet i en svensk storstad. 
 
 
5 Resultat 
 
Resultatet i den här undersökningen är presenterad i en kombination av text och tabeller. 
Tabeller beskriver kvantitativ data om hur många som har gett svar på den specifika frågan. 
Texten i resultatet härrör till kvalitativ data och resultaten från vad de medverkande har sagt 
utifrån deras personliga uttalanden och svar. Den här typen av resultat där både text och tabeller 
används, görs för att tydligt visa de medverkandes svar utifrån de ställda frågorna. 
 

 

5.1 Orsaker till varför det kan vara svårt för elever att arbeta på lektioner 

Frågan som ställdes till lärarna var: 
 
”Vilka upplever du är de vanligaste anledningarna till att vissa elever har svårt att jobba med 
matematik under lektionerna?” 
 
Enligt en övergripande och sammanfattande tolkning av lärarnas svar, blev svaren i huvudsak 
enligt följande: 
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Uppgifter har inte rätt svårighetsgrad för elever 6 av 10 
Bristande koncentration 5 av 10 
Bristande självförtroende hos elever 2 av 10 
Förstår inte texten i matematikuppgifterna 2 av 10 
Läraren hinner inte hjälpa i tillräcklig grad 1 av 10 
Bristande lärarkompetens 1 av 10 

 
Bristande koncentration 
Fem av de tio tillfrågade lärarna (se i bilagan vilka) svarade att bristande koncentration 
åtminstone är en av anledningarna till att eleverna har svårt att arbeta med matematik under 
lektionerna. Och det finns mycket som kan störa, enligt lärarna. Lärare IV nämner besvärliga 
hemförhållanden som en anledning till att eleverna inte kan koncentrera sig och Lärare I berättar 
mer utförligt om detta och säger: 
 

”Deras hemförhållanden påverkar. Ibland har de en social miljö hemma 
där de inte alltid kan prata. Därför har de ett behov att få prata när de 
kommer till skolan, och sitter de då på matten och ändå inte förstår hur de 
ska göra, är det ett utmärkt tillfälle att prata med kamraterna om vad som 
har hänt i helgen.”    

 
Bristande förkunskaper 
Sex av tio tillfrågade lärare nämner som en av anledningarna till att eleverna kan ha svårt att 
arbeta på lektionerna, att uppgifterna inte har passande svårighetsgrad. Anmärkningsvärt är att 
fyra av de lärare som svarade (Lärare III, Lärare VI, Lärare VII och Lärare X) uttrycker det som 
att det är eleven som då har bristande förkunskaper eller har kunskapsluckor, medan två av dem 
(Lärare I och Lärare V) uttrycker det som att det är uppgifterna som inte ligger på en passande 
nivå. Lärare III som är gymnasielärare menar att eleverna inte har tillräckliga förkunskaper och 
uttrycker att problemet ligger hos lärarna i lägre stadier, som där inte har haft tillräcklig 
kompetens för att lyckas motivera eleverna. Detta menar hon också hänger ihop med lärarlön 
och status hos matematikämnet (mer om det senare). Att läraren inte hinner hjälpa i tillräcklig 
grad, är en anledning som Lärare VIII nämner. 
 
”Trötta på matte” och motivationens betydelse 
Att elever har svårt för skolämnet matematik som helhet nämner Lärare IV som orsak. Lärare 
VIII berättade ordagrant: 
 

”Har inställningen att matte är så svårt så det är ingen ide att vara flitig.” 
 
Två lärare (Lärare VIII och Lärare II) nämner också som orsak att elever kan vara trötta på 
ämnet matematik, för att de upplever att de inte är bra på det. Om motivationens påverkan på 
arbetet i matematik berättade lärare II: 
 

”Motivation är en annan viktig faktor. Utan motivationen blir jobbet tungt 
och varje svårighet eller felaktig beräkning adderas och kompenseras inte 
av glädjen av att få till ett riktigt svar, då det inte blir så värdefullt om inte 
eleverna förstår vad de ska använda det till.” 

 
De anser att motivationen är viktig för elevernas studieresultat och att många elever upplever 
att de inte är bra på matematik, och därför kan anse att det är lite värt att ens försöka.  
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Ytterligare en lärare påtalar samma fenomen, lärare VIII, att eleverna anser sig ha svårt för 
matte och att de är trötta på matematik: 
 

”Svårt för matte, trötta på matte, stökig miljö. Ofta dras svagare elever 
med, när snabbare elever pratar bort en stor del av tiden och ändå hinner 
med vad de vill göra. Att läraren inte hinner hjälpa tillräckligt, är förstås 
en vanlig anledning.” 

 
Lärare VIII nämner som synes också den stökiga miljön som en orsak, vilket han är ensam om. 
Till saken hör att han är speciallärare och själv inte bär huvudansvaret för undervisningen. Han 
påtalar också hur gruppdynamiken spelar in (mer om gruppdynamikens påverkan senare). En 
annan lärare påtalar också den sociala miljöns påverkan för elevernas förmåga att arbeta. 
 
Övriga synpunkter 
Lärare I säger: 
 

”De har inte satt elever i rätt grupper och med rätt material eller placering 
med tanke deras egen kunskapsstege. Skolan har inte koll på elevernas 
lärande. T ex bör man inte sätta elever som är lite ”hankiga” med 
nyutexaminerade lärare. Rektor, psykolog etc. måste alla vara med och få 
in eleven i rätt sammanhang och då blir det inte så rörigt. Alla elever kan 
jobba om de är i rätt sammanhang. ” 

 
Hon påtalar här att hela elevens sammanhang som den befinner sig i, har betydelse för 
arbetsförmågan. Till exempel att oerfarna lärare inte bör undervisa de mest omotiverade 
eleverna, och att eleverna måste befinna sig i en grupp som passar dem.  
 
Lärare II och Lärare V påtalar också språkproblemen hos invandrarelever som anledning till 
svårigheter. 
 
Kompetens hos lärare och status i matematik 
Under den fria frågedelen svara Lärare III: 
 

”…/ välutbildade, välbetalda, lärare som kan höja statusen på ämnet. På 
80-talet kom vid enkäter oftast matten bland de tre roligaste ämnena! Vad 
gjorde vi då som var så bra? Resurser och omsorgsfull användning av 
dessa. Även tiden för planering och samarbete mellan lärare har minskat. 
Den behövs.” 

 
Hon anser att lärarna idag inte har samma möjligheter att bedriva en högkvalitativ 
matematikundervisning och, som tidigare nämnts, också är en av orsakerna till elevers 
kunskapsluckor från skolåren före gymnasiet. 
 
Sammanfattning om orsaker till varför elever kan ha svårt att arbeta på lektionerna 
Lärarna upplever överlag inte att det är vanligt att problem hos elevernas förmåga att arbeta 
under lektionstid har medfödda orsaker, däremot kan bristande språkförståelse ställa till det i 
förmågan att kunna arbeta med matematiken. Flera lärare menar att uppgifternas svårighetsgrad 
inte är i paritet med den kunskapsmässiga nivå som eleverna befinner sig på. En känsla av att 
vara dålig i matematik kan också vara en anledning till att elever inte ens vill försöka arbeta. 
Att elever inte vet vad de ska göra kan också leda till att de tar chansen att ventilera problem 
med upprinnelse hemifrån och från fritid, enligt Lärare I. Om många pratar samtidigt blir miljön 
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stökig, vilket också försämrar möjligheterna att arbeta enligt exempelvis Lärare VIII. Hur viktig 
all organisation runt omkring eleverna är enligt Lärare I, som menar att allt från hur eleverna 
sitter i förhållande till varandra till vilka lärare som är bäst lämpade för att ta hand om vilka 
elever, har stor betydelse för hur väl eleverna har förmågan att arbeta med matematiken under 
lektionstid. 
 
En känsla av att vara dålig i matematik kan också vara en anledning till att elever inte ens vill 
försöka arbeta. Möjligen kan detta vara i kombination med för hög svårighetsgrad på 
uppgifterna. 
 
 
5.2 Laborativt arbete på lektioner 

Frågan som ställdes till lärarna om laborativt arbete, var: 
 
”Har du erfarenhet av undervisning i matematik där elever har arbetat laborativt? Om så är 
fallet, upplever du att det arbetssättet har underlättat lärandet för klassen som helhet? Är det 
någon av elevkategorierna högpresterande alternativt studiesvaga, som har gynnats eller 
missgynnats av arbetssättet?” 
 
Svar i korthet: 
 

Laborativt arbete i matematik, entydigt bra för elever 4 av 10 
Laborativt arbete i matematik, med viss reservation bra för 
elever 

2 av 10 

Problemen med arbetssättet är större än förtjänsterna 2 av 10 
Har inte testat arbetssättet 2 av 10 

 
Attityden bland lärarna 
Av tio tillfrågade lärare, uttalade sig åtta av dem om huruvida de ansåg att laborativ 
matematikundervisning är bra för elevernas lärande eller inte. Av de åtta svarande ställde sig 
majoriteten som positiva till matematiklaborationer generellt. Lärare VIII och IX svarade inte 
på denna fråga, då det inte ansåg sig ha tillräcklig erfarenhet av laborativt matematiklärande. 
Vid en översikt av vad de åtta lärarna som uttalade sig tyckte, gav en av dem (Lärare IV) en 
entydigt positiv bild av matematiklaborationer och påtalade inga problem i samband med 
arbetssättet. Av de åtta som svarade, uppgav sex av dem att arbetssättet, rätt genomfört, generellt 
är ett bra arbetssätt som gynnar lärandet för de lågpresterande eleverna. Lika många ansåg att 
det är ett arbetssätt som är bra för de högpresterande eleverna. 
 
Problem med ett laborativt arbetssätt  
Svaren visar att lärarna inte odelat ser arbetssättet som positivt. Exempelvis Lärare I och Lärare 
V påtalar de begränsningar som finns i möjligheter att organisera laborationer i de stora klasser 
som de hade undervisat i. Lärare V ansåg att enda möjligheten för att arrangera 
matematiklaborationer hade varit utomhus av utrymmesskäl. 
 
Fler synpunkter på laborativt matematiklärande kom från Lärare VI som svarade om laborativ 
matematik: 
 



 

21 

”Om det finns ett genomgående studiematerial som bygger på ett 
laborativt arbetssätt, så tror jag det gynnar alla typer av elever. Enstaka 
tillfällen blir mer som ett jippo.” 

 
Möjligen ger hennes utsaga uttryck för att bristen på tillgång av organiserat studiematerial och 
upplägg, är en faktor som gör att arbetssättet blir svårgenomförbart. 
 
Lärare VII påtalar problemet med det laborativa sättet att arbeta i och med att det tar tid för 
läraren att ställa i ordning material. 
 
Lågpresterande elever riskerar att missa teorin vid matematiklaborationer  
Lärare VI som blott enstaka gånger har testat arbetssättet, anser att de lågpresterande eleverna 
ofta inte tillgodogör sig teorin bakom laborationerna, utan mest uppskattar de praktiska delarna. 
Ytterligare en svarande, Lärare X, upplevde att arbetssättet bäst lämpar sig för de 
högpresterande eleverna:  
 

”Jag har jobbat på en Montessoriskola där det är mycket laborerande. De 
duktiga eleverna får många aha-upplevelser, men elever med 
inlärningssvårigheter har ibland svårt att se sambandet mellan laborativt 
material och siffror.” 

 
Sammanfattning  
Som helhet är lärarna positiva till matematiklaborationer, men lärarna i undersökningen ger 
uttryck för att matematiklaborationer är svåra att utföra av tre skäl: För det första, så är 
klassernas storlek ofta inte anpassad för matematiklaborationer. För det andra finns det inte 
mycket material för övergripande laborativa upplägg. För det tredje räcker inte lärarnas tid till 
att förbereda laborationerna. Med andra ord, resurserna räcker inte till. 
 
Ett varningens finger i samband med matematiklaborationer lyfts just med tanke på de 
lågpresterande eleverna, där intervjusvaren visar att de eleverna kan ha svårt att tillgodogöra 
sig teorin bakom laborationerna. Därmed visar också intervjusvaren, att matematiklaborationer 
som bedrivs i helklass är bra för eleverna generellt, men att de som har det som svårast då 
riskerar att få det ännu svårare att ta till sig matematiken.   
 
Tips för laborativa övningar 
Av svaren från de lärare som anser att de med framgång frekvent har haft med laborativa inslag 
i undervisningen, framkommer en del information för den lärare som vill testa arbetssättet. 
Bland exempel på lämpliga områden inom matematiken som lämpar sig för laborativ 
verksamhet, framkom svar som: 
 
Mätning, vägning, jämförelse av priser på samhället, temperaturkurvor, beräkningar i samband 
med skolträdgård, mätning av areor utomhus, etc. En lärare på högstadiet berättade att man kan 
dela klassen i två delar. När ena halvan jobbar med teori inne i lektionssalen, laborerar andra 
halvan med uppgifter utanför klassrummet. Eftersom eleverna som laborerar fritt noga har blivit 
informerade om vilket ansvar de har, fungerar det, menar hon. Den elev som inte klarar det är i 
behov av assistent, fortsätter hon. 
 
 
5.3 Grupparbeten 

Frågan om grupparbeten som de tio lärarna fick svara på, var:  
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”Har du erfarenhet av matematikundervisning där elever har gjort grupparbeten? Om ja, 
upplever du att det arbetssättet har gjort det lättare för svagare elever att ta till sig kunskaper, 
jämfört med individuellt arbete?”  
 
Svar i korthet: 
 

Grupparbete är ett bra sätt att arbeta för elever under 
matematiklektioner (Lärare I, II, III och IV) 

4 av 10 

Grupparbete är inget bra sätt för elever att arbeta under 
matematiklektioner (Lärare VI och X) 

2 av 10 

Saknar tillräcklig erfarenhet för att vilja uttala sig (Lärare 
VII och VIII) 

2 av 10 

Varken positiv eller negativ till grupparbete som 
arbetsform (Lärare V och IX) 

2 av 10 

 
Svaren blev till viss del divergerande, men rent översiktligt svarade fyra att de ansåg att 
grupparbete generellt är en bra arbetsform, medan två svarade att de inte tyckte det. Två lärare 
ville inte alls svara på frågan, då de ansåg sig sakna tillräcklig erfarenhet av arbetsformen. 
Ytterligare två svar gick inte att kategorisera som vare sig positiv eller negativ inställning till 
grupparbete. Tre av de tillfrågade (Lärare II, IV och V) svarade att de trodde att arbetsformen 
med grupparbeten gynnar de lågpresterande eleverna, medan Lärare X menade att arbetsformen 
var missgynnsam för dem. 
 
Gruppkonstellationen viktig 
Lärare II påpekade att gruppkonstellationen är viktig för om arbetssättet ska bli lyckat eller ej. 
Det är viktigt vem som arbetar med vem:  
 

”Helt klart upplever jag att det är bättre för de svagare om man har 
välorganiserade grupparbeten. Men man måste vara noggrann med hur 
man grupperar eleverna om det ska fungera bra. Jag har grupperat dem 
efter provresultat, så att elever på samma kunskapsnivå har varit 
tillsammans, vilket har varit lyckat. Men om grupperna är stora, lär man 
ha någon motor med.”  

 
Han beskriver att han har grupperat eleverna efter deras kunskapsnivå, men vid större grupper 
har han tänkt på ett annat sätt och istället satt in ”en motor” i gruppen. Och med ”motor” syftar 
han på en studiemotiverad elev med förmåga att kunna engagera sina kamrater. Han betonar hur 
viktigt det är att grupperna är rätt sammansatta om arbetssättet ska fungera bra. 
Skepsis mot arbetsformen 
Några är mer skeptiska mot arbetsformen, exempelvis Lärare X som uttrycker följande: 
 

”Jag har inte jobbat så, men tror att de svaga lätt mest hänger på. Det beror 
nog också en del på vilka som ingår i gruppen och hur bemötandet eleverna 
emellan är.” 

 
Hon reserverar sig dock genom att påtala att hon inte har så stor erfarenhet av arbetsformen och, 
återigen, att det beror på gruppkonstellationen om det ska fungera bra eller inte. 
 
Lärare VI som har viss erfarenhet av grupparbete som arbetsform berättar: 
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”Några få grupparbeten försökte jag mig på med misslyckat resultat. En 
eller två elever skötte arbetet medan resten bara surfade med.” 

 
I ovanstående svar kan lätt utläsas att hennes erfarenheter av arbetsformen inte har varit bra. 
 
Positiva till arbetsformen 
Men om arbetsformen som helhet uttalar sig också flera i positiva ordalag. Lärare III säger:  
 

” Statistikområdet är ju som gjort för grupparbeten, det har jag tillämpat 
med goda resultat. Roligt, tycker eleverna.” 

 
Även Lärare IV uttalar sig positivt om att undervisa med grupparbete som arbetsform: 
 

”De flesta elever gillar grupparbete och jag tror att svagare elever vinner 
på det.” 

 
Hon ger också uttryck för att arbetsformen är uppskattad bland eleverna.  
 
Sammanfattning 
Lärarnas åsikter om arbete i grupp grundar sig i hög grad på erfarenheter av arbetssättet. Några 
lärare hade dåliga erfarenheter av att låta elever få arbeta tillsammans i grupp med matematik, 
medan andra lärare hade goda erfarenheter av det. De som hade misslyckats med arbetssättet 
upplevde, att det var ett fåtal elever som jobbade, medan resten bara gled med. För att lyckas 
med arbetsformen är det viktigt hur grupperna sätts samman, visar intervjusvaren. 
 
 
5.4 Att resonera matematik 

I nya läroplanen, lgr -11, är ett av godkäntkraven i matematik att eleven ska kunna föra ett 
resonemang om matematik. Hur skulle du göra/hur gör du, för att eleverna ska öva upp dessa 
färdigheter? 
 
Förslag och synpunkter utifrån frågeställningen om hur man kan organisera undervisningen för 
att eleverna ska kunna öva upp sin teknik att föra resonemang, kom fram med ett visst 
engagemang. Några lärare berättade att de tyckte redovisning i samband med grupparbeten och 
laborativt arbete är ett bra tillfälle. Lärare I: 
 

”Exempelvis grupparbeten med tvärgruppsredovisning…” 
 

Lärare IV svarade på ett liknande sätt: 
”Genom att någon i gruppen alltid berättar om en laborations 
genomförande och resultat. Samma gäller vid problemlösningar, när 
grupperna fått olika uppgifter.” 

 
Lärare IX anser att resonemangsdelen per automatik ingår som en naturlig komponent när man 
räknar: 
 

”Resonemang för man väl för sig själv i de flesta matteuppgifterna.” 
 

Men flera av de tillfrågade lärarna tycker också att det är viktigt att kraft läggs på denna del av 
matematiken. Lärare VI säger: 
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”Klassgenomgångar med lösningsalternativ. Jätteviktigt med matteprat!” 
 

Lärare X skriver i sitt mailsvar att det är viktigt att man redan tidigt i skolgången låter eleverna 
prata matematik och hon ger också konkreta tips på hur man som lärare praktiskt kan gå tillväga: 
 

”Det är viktigt att på tidigt stadium, kanske redan i förskolan, prata 
matematik. Man kan "översätta" en matteuppgift till en berättelse och vice 
versa. Man kan även använda laborativt material och förklara vad man gör. 
Då tränas eleverna till att bättre förstå att matten inte bara är en teknik, 
utan att siffror och tecken står för något. Fortsätter man så på alla stadier, 
blir det naturligt att kunna förklara vad man gör.” 

 
Hon tycker också att det är viktigt att prata matematik och ger förslagen att man till exempel 
kan göra en berättelse av en matematikuppgift eller göra en matematikuppgift utifrån en 
berättelse. Eller med hjälp av laborativt material berätta om matematiken i det man gör.  
 
Ett par av de tillfrågade menar att mer klassundervisning och klassgenomgångar med olika 
lösningsalternativ är ett sätt att öva upp elevernas förmåga att föra resonemang. Som exempel 
uttalade sig Lärare VII kring detta: 
 

”Mer klassundervisning är väl ett sätt. Då övas ju eleverna att formulera, 
samtidigt som kamrater lyssnar och kan kommentera, liksom även läraren 
kan göra. Det har varit alltför lite av gemensamma stunder på 
mattelektionerna i många klasser under senare år.” 

 
Lärare VI svarade att man bör uppmuntra eleverna att resonera, både i tal och skrift, och på så 
sätt motivera sina lösningar. 
 
Lärare III som har arbetat på gymnasiet de senaste åren påtalade också tidsaspekten som ett 
bekymmer i sammanhanget: 
 

”Det måste till mera tid, vi hade 110 timmar på A-kursen tidigare, nu 80. 
Det fanns möjlighet att ha någon muntlig del varje vecka åtminstone.” 

 
Sammanfattning 
De allra flesta lärarna anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att prata matematik. 
 
5.5 Nivågruppering eller gruppering med avseende på studietakt 

Många av de intervjuade hade erfarenheter av undervisning från tiden då eleverna på högstadiet 
fick välja mellan att läsa allmän och särskild kurs i matematik. Många av de tillfrågade hade 
också erfarenhet av undervisning i nivågrupperade elevgrupper i matematik under senare år, där 
skolorna lokalt har valt att gruppera eleverna på andra sätt än att undervisa i sammanhållen 
klass. Frågan som lärarna fick svara på var: 
 
”Har du erfarenhet av att bedriva matematikundervisning i grupper, där elevsammansättningen 
har varit komponerad med avseende på hur snabbt eleverna har jobbat, exempelvis snabb eller 
långsam grupp, allmän eller särskild kurs etc.? Om ja, hur upplever du att resultaten har 
påverkats av det sättet att gruppera eleverna? Upplever du att det är någon kategori av elever 
som har gynnats eller å andra sidan missgynnats av den sortens gruppindelning? Anser du att 
en eventuell statusskillnad mellan elever i snabbare eller långsammare grupp, är missgynnsam 
för elevernas motivation i långsammare grupper?” 
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Lärare IX berättar i sitt brevsvar om sin erfarenhet av undervisning i nivågrupperade 
elevgrupper: 
 

”Vi kallade det nivågruppering. Ja, på högstadiet för 20-30 år sedan. I den 
duktigaste gruppen kunde man ha många elever, 25-30 stycken. De 
sporrade varandra. Flera ville vara bäst. Trots att de var många i gruppen 
var de lättast att undervisa. Medelgruppen var lite mindre, 15-20 elever. 
Inställningen till matematik var sämre här. Man gick långsammare fram. 
En del elever trodde att de lättare skulle få högre betyg i denna grupp, 
eftersom de jämförde sig med de sämre i samma grupp. Men så var det ju 
inte, för vi gav samma skrivningar i båda grupperna och lärarna 
samarbetade. Den svagaste eller långsammaste gruppen bestod av 10-15 
elever. Studiemotivationen var låg. Eventuellt positiva elever drogs i 
negativ riktning på samma sätt som de drogs upp i den snabbaste gruppen. 
/.../ En del elever gick ner från särskild kurs till allmän, vilket innebar att 
min grupp växte, men eleverna mognade så det gick hyfsat. Det hände i 
nian att jag hade mer än 25 elever. En del som kom upplevde sig plötsligt 
vara väldigt duktiga och kanske sporrade dem som tidigare varit bäst, lite 
grann.” 

 
Från ovanståendes berättelse framkommer hur gruppdynamiken påverkar studieklimatet i 
klassrummet. Han beskriver hur eleverna i den snabba gruppen sporrar varandra, drar varandra 
i en positiv riktning och påverkar varandra att bli ännu skickligare i matematik. På samma sätt 
beskriver han att eleverna i den långsammare gruppen påverkar varandra negativt. Han berättar 
också, att allt eftersom eleverna mognade och elever från en snabbare grupp anslöt, blev det lite 
ny draghjälp även i den långsammare elevgruppen, och det gick, som han uttrycker det, 
”hyfsat”. Han menade alltså att motivationen och inställningen till matematik var bättre i de 
snabbare grupperna och sämre i de långsammare grupperna. Intressant att notera är också att 
den långsammare gruppen växte, men däremot verkar det ha varit ovanligt att elever bytte från 
en långsammare grupp till en snabbare. 
 
Lärare VIII berättar genom sitt mailsvar: 
 

”Hade särskild kurs för länge sedan. En tydlig fördel för prestationerna, 
vilket till viss del berodde på att skillnaden mellan allmän och särskild 
kurs då var ganska stor, framför allt i nian. Delar av det man gjorde då 
ligger i gymnasiets B-kurs nu. Hade också vanlig allmän kurs i en grupp, 
som inte var svag utan mer lagom för just allmän kurs. Fungerade fint. Har 
också erfarenhet från 80-talet av liten grupp på kanske drygt fem elever, 
som inte hängde med i allmän kurs. Man kan inte dra så stora slutsatser av 
tillståndet där, men vad jag minns var stämningen lite slö, inget som 
"drog", men förmodligen hann eleverna mer än de skulle gjort i den stora 
gruppen.”   

 
Lärare VIII beskriver att han anser att de nivågrupperade eleverna presterade bättre. Han 
förklarar det delvis med att skillnaden mellan deras kurser var stor. Även han påtalar en något 
”slö” stämning i den långsammaste gruppen, men han tror ändå att de hann göra mer än om de 
hade deltagit i den stora gruppen.  
 
Lärare III berättar följande: 
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”Det bästa sättet jag tillämpat var med tre grupper av två klasser, en med 
de svagaste och två jämbördiga med medel- och högpresterande. De 
duktigare drog upp de medelmåttiga. De svagaste fick mera lugn och ro 
med långsammare takt.”  

 
Lärare V säger i princip samma sak, och lite till: 
 

”Vid ett tillfälle lät vi två klasser arbeta ihop under mattelektionerna. Vi 
var tre lärare och vi nivågrupperade eleverna. Den gruppen med 
högpresterande elever arbetade bra. Den svagpresterande gruppen var 
nöjda med att de fick mycket hjälp. I den stora mellangruppen blev det 
segt. Det fanns ingen motor där. Vi kom fram till att det var bäst med en 
liten grupp som behövde mycket hjälp. Mellangruppen behövde draghjälp 
av de duktigare eleverna för att prestera bättre. Bättre då med två lärare 
samtidigt i blandgruppen.”   

 
Dessa två lärare, som har arbetat med två helt skilda arbetsgivare och på platser i Sverige som 
ligger långt från varandra, har liknande åsikter. De tycker inte att det var bra att dela upp 
eleverna som är medel- och högpresterande i två grupper. Däremot anser dessa två lärare att de 
långsammaste eleverna, eller som de också benämns, de svagaste eleverna, bör få arbeta i 
avskild grupp. 
 
Statusskillnad med nivågruppering 
Lärare I berättar följande om sin syn på nivågruppering angående skillnad i hur statusen riskerar 
att påverka elevers självkänsla: 

”Det var hur bra som helst med allmän och särskild matte. Och att statusen 
skulle påverka negativt tror jag inte.” 

 
Lärare III säger: 
 

”Nej, ingen statusskillnad, elever vet sin prestationsnivå.” 
 
De två ovanstående svaren ger uttryck för att de lärarna inte anser att nivågrupperingen innebär 
något problem för elevernas självkänsla och sociala ställning i klassen. Den senare av de två 
ovanstående svaren ger uttryck för att eleverna även utan en nivågruppering vet varandras nivå. 
 
Lärare II ser de eventuella problemen med att nivågruppera, men anser att alternativet är sämre 
för de lågpresterande: 

”Jag tror absolut att statusskillnaden är till nackdel för de studiesvagare 
eleverna. Men jag tror att det väger ännu tyngre att de svagare i en 
heterogen grupp hela tiden ser och tvingas jämföra sig med de som är 
duktigare.” 

 
Lärare VI berättar om att elever som hamnat i en mindre snabb grupp blev besvikna, men att 
det samtidigt är dåligt för självförtroendet att vara en av de sämsta inom gruppen: 
 

”Vi tillämpade nivågruppering på högstadiet fram till 1995. Jag känner till 
några fall där elever som hamnat i en mindre snabb grupp blev besvikna. 
Om det påverkade deras studieresultat vet jag inte. Däremot valde aldrig 
någon att byta grupp. Det hade de rätt till om deras prestation visade att de 
kunde klara av ett högre tempo. Elever vet ganska snabbt kamraternas 
förmåga och att vara bland de sämsta i en grupp stärker knappast 
självförtroendet.” 
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5.6 Bra eller dåligt att ge eleverna i behov av särskilt stöd, stödet i eller utanför klassen 

Den frågan som lärarna fick ta ställning till och svara på var: 
 
”Vissa forskare menar, att det är bra att så långt det går behålla de svagaste eleverna i helklass, 
och att specialläraren är på plats i klassrummet istället för att undervisa dessa i en avskild 
grupp. Vilket anser du gynnar klassen som helhet, respektive de svagares, matematiklärande 
bäst?” 
 
Svaren i huvudsak: 
 

Det viktigaste är att vara flexibel 4 av 10 
Bättre att elever i behov av särskilt stöd, får detta stöd inom 
den ordinarie undervisningsgruppen 

3 av 10 

Generellt blir undervisningen effektivare för elever i behov 
av särskilt stöd, om detta stöd ges i mindre enskild grupp 
utanför den ordinarie undervisningsgruppen 

5 av 10 

 
 
Flexibiliteten viktig 
Åsikterna om hur man bör komponera elevgrupperna varierar, men som svar på frågan om man 
bör behålla de mest lågpresterande eleverna i sin klass när de får sitt förstärkta stöd eller inte, 
svarade fyra av tio att det helt beror på arbetsformen. Vissa lektioner lämpar sig bättre för 
undervisning i samlad klass än andra. Exempelvis svarade Lärare I: 
 

”Det beror på vad det är för undervisningssätt i klassen. Om läraren t ex 
jobbar med grupparbeten, så kan det vara bra att ha med specialläraren i 
klassrummet. Men det ska inte vara något självändamål. Fokus ska ligga 
på dem som är i behov av stöd och vad de har mest nytta av.” 

 
Lärare III beskriver samma sak, att det beror på hur undervisningen bedrivs. Hon påtalar 
samtidigt också att det kan bli rörigt med flera lärare på plats i klassrummet. 
 

”Det kan bli stimmigt med flera lärare i klassrummet. Olika varianter 
beroende på hur undervisningen bedrivs vore det bästa.” 

 
Flexibiliteten är viktig, visar svaren, till exempel från Lärare V:  
 

”Det gynnar alla bäst att vara flexibel. Det ena arbetssättet utesluter inte 
det andra.” 

 
Lärare IV svarar: 
 

”Det är alltid bra när man har möjlighet att vara två lärare i salen och 
eleverna har ju även möjlighet att hjälpa varandra. Ibland kan man ju vara 
i olika klassrum vid vissa genomgångar.” 

 
Vikten av flexibilitet kommer igen i svaren. Citatet visar också på åsikten att det kan vara bra 
att ha specialläraren som en allmän resurs i klassrummet. 
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Specialläraren som allmän resurs 
Flera lärare ser det som en fördel att specialläraren och de lågpresterande eleverna är med i 
klassrummet, just för att specialläraren då kan vara med och hjälpa övriga klassen. Lärare IX 
skriver: 
 

”Jag tror säkert liksom forskarna att det är bättre att de svagaste eleverna 
är kvar i klassen och att en special- eller resurslärare deltar i klassen. Jag 
har själv erfarenhet av detta, då jag började som mattelärare på 
gymnasieskolans Omvårdsprogram och Barn- och Fritid. Då var vi vissa 
lektioner två lärare i klassrummet och självklart hade vi då större 
möjligheter att bistå inte bara de svagaste utan även alla elever. Detta är 
naturligtvis en fråga om skolans resurser. Sämre tider gjorde att vi endast 
hade det i ett par år.” 

 
Totalt tre av de tio som svarade på frågan framförde den meningen, att det är bra att 
specialläraren och de elever som är i behov av särskilt stöd är kvar i sin klass, just av den 
anledningen att specialläraren då har möjlighet att bistå övriga i klassen. Men lärare påtalade 
också, att undervisningen för de allra mest lågpresterande eleverna blir bättre och mer effektiv 
om de följer med specialläraren till en mindre grupp i ett enskilt rum, avskilt från övriga klassen. 
Lärare VIII skriver: 

”Om inte eleverna har något emot att gå ut, tycker jag att det är absolut 
effektivast. En av anledningarna är att det kan vara såpass högljutt i salen 
att det är svårt att prata med svaga elever, som ibland kan vara tysta, ibland 
alltför sällskapliga och därmed okoncentrerade.” 

 
Lärare VI berättar: 
 

”Jag minns en speciallärare som gjorde studiebesök på en särskola och 
konstaterade att deras elever kunde betydligt mer än våra svagpresterande. 
Det gällde procent.” 

 
De flesta tillfrågade lärarna anser att det oftast är att föredra att ge elever i behov av särskilt 
stöd, detta stöd utanför sin egen klass. Och i de fall lärarna inte tycker så, är det för att 
specialläraren dessutom kan stötta eleverna i övriga klassen, snarare än att det skulle vara bra 
för eleverna i behov av särskilt stöd. 
 
Den sociala aspekten 
Lärare påtalar också i sammanhanget hur den sociala aspekten påverkar. Lärare X: 
 

”Många elever känner sig utpekade om de måste gå iväg till specialläraren. 
De känner sig inte heller alltid bekväma med att vara i klassen och vara 
den som specialläraren ofta sitter och hjälper. Som speciallärare upplever 
jag att den tillrättalagda undervisningen som eleven får utanför 
klassrummet, helt klart är bäst. Då har eleven chans att få det förklarat på 
sitt sätt, utan att bli störd eller iakttagen av andra. Var och en lär sig i sin 
takt, men det är svårt när eleven jämför sig med andra. En del blir klassens 
"pajas" i det läget, för att liksom legitimera sina svårigheter.”  

 
Hon beskriver dilemmat med att vara elev som är i behov av särskilt stöd och hur det känns att 
vara avvikande. Att följa med specialläraren ut eller att vara kvar i klassrummet är båda faktorer, 
som gör att eleven känner sig utpekad som annorlunda. 
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En annan lärare beskriver att hon inte upplever att det är något problem för eleverna att lämna 
sin klass. Lärare VI: 

 
”Jag har tagit hjälp av speciallärare, om någon elev halkat efter för att det 
varit svårt med något speciellt avsnitt. Lika ofta har specialläraren fått 
bistå med extrauppgifter åt duktig elev. Ingen statusnedgradering att gå 
från klass till klinik.” 

   
Som svar på frågan ger totalt hälften av de tio tillfrågade lärarna uttryck för att undervisningen 
blir mer effektiv för elever i behov av särskilt stöd, om den kan ges avskilt från den egna klassen. 
Bara en av de tio tillfrågade lärarna ansåg att det generellt är bäst att elever i behov av särskilt 
stöd är kvar i sin klass och får sitt stöd där.  
    
Aspekten att elever kan må dåligt av att pekas ut som lågpresterande, nämns också av 
respondenterna. Liksom att somliga elever gärna på eget bevåg följer med specialläraren ut till 
liten grupp, inte bara lågpresterande elever. 
 
Om elever vill följa med specialläraren till enskild grupp eller inte, kan enligt Lärare VIII bero 
på vilka andra elever som också går till specialläraren, samtidigt eller vid andra tillfällen. Lärare 
VIII berättar till exempel om ”sin” specialpedagog, som vissa lektioner endast hade hand om 
utvecklingsstörda elever i sin lilla grupp. Till henne ville vissa lågpresterande elever inte gå, 
just för att inte känna sig förknippade med de utvecklingsstörda eleverna. Denne respondent 
hade å sin sida i sin klass även duktiga och snabba elever, som själva valde att arbeta hos 
specialläraren, då de enligt honom trivdes med den lugnare miljön. Detta bidrog till att det blev 
lättare att hjälpa dem, som var i störst behov av stöd genom att få dem till den lilla gruppen. 
Kanske är det inget fel att ansluta, när de bästa eleverna kan gå dit, resonerade de svaga, som i 
förlängningen drog fördel av den förändrade sociala sammansättningen i lilla gruppen. 
  
Sammanfattning 
De tillfrågade lärarna framstår som tämligen eniga om mekanismerna kring gruppdynamik och 
hur nivågruppering inverkar på den. Här inverkar flera aspekter, dels hur elever uppfattar sig 
själva i relation till andra, dels hur de påverkar varandra. Som exempel menar Lärare III, Lärare 
V och Lärare VIII som sett resultat av indelning i snabb, medel- och långsam grupp, att eleverna 
i den snabba gruppen har sporrat varandra att bli duktigare och eleverna i den svagaste gruppen 
har varit nöjda med att få mycket hjälp. I mellangruppen har det däremot varit segt. Kruxet är 
således den mellansnabba gruppen. Lösningen kan vara, enligt Lärare V, att endast ha en grupp 
för de allra svagaste och i den andra gruppen blanda mellansnabba och snabba elever, så att de 
mellansnabba får motivationsmässig draghjälp av de snabba eleverna. Vad prestigen beträffar, 
att tillhöra en svag resp. snabb grupp, ser lärarna som mindre viktigt än den position som eleven 
har i den aktuella gruppen. 
 
 
 
6 Resultatdiskussion 
 
6.1 Orsaker till varför det kan vara svårt för elever att arbeta på lektioner 

Om orsakerna till varför elever kan ha svårt att arbeta under lektionstid, tycks både de 
intervjuade lärarna och forskningslitteratur i huvudsak påtala samma sak. 
 
Bristande koncentration 
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Inga Andersson (1999) exempelvis beskriver att elever kan tappa koncentration. Som exempel 
beskriver hon att hemförhållanden kan uppta deras tankekraft, även inne i klassrummet.72  
Hälften av de tillfrågade lärarna svarade att bristande koncentration åtminstone är en av 
anledningarna till att eleverna kan ha svårt att arbeta med matematik under lektionerna. En av 
de tillfrågade nämnde att eleverna ibland tar med sig problemen hemifrån in i klassrummet.  
 
Lärare IV och Lärare VIII påtalar elevernas uppfattning om matematik som en orsak till att 
vissa elever inte försöker vara flitiga, då deras uppfattning är att ämnet är alltför svårt för att det 
ska löna sig. Detta i enlighet med vad Pehkonen (2001) beskriver om hur mycket uppfattningen 
om skolämnet matematik betyder för inlärning och praktiserande av matematik. 73  
 
Fel svårighetsgrad på uppgifter och motivation 
I skolverkets rapport Lusten att lära - Med fokus på matematik, framkommer hur viktigt det är 
för elevers motivation att uppgifterna ligger på rätt nivå. Är uppgifterna alltför svåra, riskerar 
det att tära på deras självförtroende som i sin tur förtar motivation till fortsatt 
matematiklärande.74 Sex av tio tillfrågade lärare nämner i linje med detta, som en av 
anledningarna till att eleverna har svårt att arbeta på lektionerna, att uppgifterna inte har 
passande svårighetsgrad.  
        
Frank K Lester & Diana V Lambdin menar att det är betungande för en elev att inte förstå, och 
då försvinner lätt motivation till att lära sig mera matematik. Just känslan hos eleverna av att 
kunna klara av matematiken har visat sig i undersökningar vara viktigt för elevernas 
motivation75, och detta verkar stämma väl överens med det som de intervjuade lärarna berättar, 
om att elever ibland verkar anse att det knappt ens är värt att försöka lära sig, just för att de inte 
tror att de har förmågan att klara ämnet matematik. 
 
Övriga orsaker 
Den ende läraren som nämnde den stökiga miljön i klassrummet som en anledning var 
speciallärare och bar själv inte på ansvar för klassens disciplinära vanor. Studier ger emellertid 
läraren rätt i det att en rörig miljö har en stor roll i att störa koncentration och arbetsro.76 Varför 
de övriga inte uttalade sig om klassrumsklimat, finns inget entydigt svar på. Kanske är inte de 
problemen omfattande på deras skolor, kanske har de bara inte tänkt på det. 
 
Andersson (1999) beskriver att problemen ofta inte bara finns hos en individ, utan att problemen 
istället finns i hela det sammanhang som eleven befinner sig i. Det så kallade systemteoretiska 
synsättet, exemplifierar detta.77 Just om hur omgivningen påverkar individernas situation, 
påtalade en av lärarinnorna som deltog i studien. 
 
Man har sett att språket kan vara det som hindrar matematiklärandet, varav följer att eleverna 
förstår matematiken först när de får den muntligt framställd.78 Två lärare påtalade också detta 
som en vanlig anledning till svårigheter att arbeta under lektionstid, som ger uttryck för 
sekundära faktorer enligt Malmer (2002) 79  
 
                                                           
72 Andersson, Inga. Samverkan för barn som behöver, s38 
73   Pehkonen, Erkki. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen, s230- 
       240 
74 Lusten att lära - med fokus på matematik, s15-26 
75 Hattie, Synligt lärande för lärare, sid 80 
76 Hattie, Synligt lärande för lärare, sid 99-101 
77 Andersson, Inga. Samverkan för barn som behöver. s11-21, 44 
78 Abrahamsson, Niclas, Andraspråksinlärning 
79 Malmer Gudrun. Bra matematik för alla, s80-86 
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Att skapa ett intresse för matematiken bland eleverna, är ett av lärarnas uppdrag enligt 
läroplanen.80 En av lärarna anser att det idag är svårare att bedriva en högkvalitativ 
matematikundervisning än vad det var förr och att lärarna därför inte entusiasmerar eleverna i 
tillräcklig grad, vilket kan härledas till den ökade administrationsbördan som drabbade 
lärarkåren i mitten av nittiotalet.81  
 
Totalt sett framstår forskningslitteratur och de tillfrågade lärarna som eniga om orsakerna till 
problem som kan hindra elevers lärande under lektionstid. Både lärare och litteratur påtalar 
problem med koncentration82 och att uppgifterna inte har rätt svårighetsgrad för eleverna. 83 De 
tillfrågade lärarna säger också detsamma som nämnda forskare om hur viktig elevernas 
motivation är för lärandet. 
 
 
6.2 Laborativt arbete på lektioner 

Attityden bland lärarna 
I den lästa litteraturen finns många argument för varför laborativt arbete är gynnsamt för 
elevernas lärande. Till exempel har laborativt arbete visat sig vara gynnsamt för elevers 
motivation.84 Exempelvis Karl Petter Nordlund varnade för att metodfokuseringen i skolans 
matematikundervisning inte är bra, utan att man hellre bör lära eleverna ett sätt att tänka.85 Även 
till exempel Frank K Lester & Diana V Lambdin anser att den traditionella undervisningen med 
lärarledd genomgång och efterföljande räkning inte är tillräcklig.86  
 
De tillfrågade lärarna har en kluven mening om huruvida det laborativa arbetssättet är bra eller 
inte. Av de åtta lärarna som svarade, ställde sig majoriteten, i likhet med nämnda forskare sig 
som positiva. Men bland de intervjuade lärarna i den här studien framkommer det att det 
laborativa arbetssättet inte är fritt från problem.  
 
 
 
Problem med ett laborativt arbetssätt  
I bakgrunden beskrivs det laborativt orienterade arbetssättet i Reggio-Emilia. Där framkommer 
att laborativa arbetsformer kräver ökade resurser som materiella tillgångar, fler lärare och 
mindre elevgrupper.87 En av de intervjuade lärarna påtalar på samma sätt de begränsningar som 
finns i möjligheter att organisera laborationer i stora elevgrupper. Exempelvis ansåg hon att 
enda möjligheten för att arrangera matematiklaborationer hade varit utomhus av utrymmesskäl. 
 
Någon svarande påtalade problemet med det laborativa sättet att arbeta i och med att det tar tid 
för läraren att ställa i ordning materiel. Även detta kan kopplas till att det krävs ökade resurser 
för att framgångsrikt bedriva en pedagogik som grundar sig på laborativt arbete.88 
 

                                                           
80 Lgr -11, s62 
81 Wallby & Carlsson & Nyström, Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s26 
82  Andersson, Inga. Samverkan för barn som behöver. s38 
83  Hattie, Synligt lärande för lärare, s72-74 
84  Lusten att lära - med fokus på matematik, s20, s15 och s26 
85  Emanuelsson & Johansson & Ryding, Tal och räkning 1. artiklarna av Bengt Johansson och Inger Wistedt, 
      s29-44 
86  Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv, s96-97 
87 Fischbein & Österberg. Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s11-15 
88 Fischbein & Österberg. Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s11-15 
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Bristen på tillgång av organiserat studiemateriel och upplägg, är en faktor som gör att 
arbetssättet är svårgenomförbart. 
 
Lågpresterande elever riskerar att missa teorin vid matematiklaborationer  
Ett par av de intervjuade lärarna upplevde att det var de lågpresterande eleverna som 
missgynnades av ett laborativt arbetssätt. 
I huvudsak håller de intervjuade lärarna till stor del med om det forskare säger, att alternativ till 
den traditionella undervisningsformen är bra och motverkar metodfokuseringen samt är nyttig 
för elevernas tänkande och matematiklärande, sett över tid.89 Men i praktiken menar lärarna att 
arbetssättet har begränsningar i hur det kan genomföras. 
 
   
 
6.3 Grupparbeten 

Utifrån svaren från respondenter i andra undersökningar som är beskrivna i bakgrunden, ger 
dessa en bild av att både lärare och elever generellt är positiva till att bedriva undervisning med 
arbete i grupp. Som tidigare nämnts anser forskare, och har länge ansett, att 
matematikundervisningen bör avvika mer från den metodfokuserade normen, med genomgång 
och efterföljande enskild räkning.90 Svaren från de tillfrågade lärarna i den här undersökningen 
visar på divergens i åsikter om grupparbetens förtjänster. Nästan lika många är i huvudsak 
positiva som negativa till studieformer där elever arbetar i grupp. 
 
Gruppkonstellationen viktig 
Två av de svarande beskriver hur viktigt det är med gruppsammansättning för att arbetsformen 
ska fungera, något som styrks av forskning om vikten av gott klimat emellan eleverna.91 
 
De tillfrågade lärarnas åsikter om arbete i grupp, grundar sig i hög grad på erfarenheter av 
arbetssättet. Några lärare hade dåliga erfarenheter av att låta elever få arbeta tillsammans i grupp 
med matematik, medan andra lärare hade goda erfarenheter av det. De som hade misslyckats 
med arbetssättet, upplevde att det var ett fåtal elever som jobbade, medan resten bara gled med. 
För att lyckas med arbetsformen, är det viktigt hur grupperna sätts samman, visar intervjusvaren 
och även liknande forskningsstudier påtalar också gruppkonstellationens betydelse. 92  
 
 
6.4 Att resonera matematik 

Enligt läroplanen är ett av kraven för godkänt att eleverna ska kunna resonera om matematiska 
lösningsvägar. Enligt Vygotskij är det också viktigt att behärska det matematiska språket för att 
kunna utveckla tänkandet.93 Att behärska det matematiska språket och kunna resonera om 
matematiken, bidrar också till elevens självinsikt och förmåga att kunna förstå om han eller hon 
tänker rätt, när eleven kan höra sig själv resonera omkring sitt arbete i matematik. Att elever 
resonerar om matematiken är också till vägledning för lärare som då får större möjligheter att 
bistå med hjälp.94 I den lästa litteraturen finns inget som visar på att det är oviktigt att föra 
resonemang om matematik, eller att det på annat sätt skulle vara bortkastad tid. Tvärtom 
framhåller forskare gärna att det är viktigt att elever också pratar och kommunicerar matematik 
                                                           
89 Lusten att lära, Lära och undervisa matematik. m.fl. 
90 Lusten att lära, Lära och undervisa matematik. m.fl. 
91 Hattie, Synligt lärande för lärare, s49-50 
92 Hattie, Synligt lärande för lärare, s49-50 
93 Matematik – ett kommunikationsämne, s14-15 
94 Matematik – ett kommunikationsämne, s45-46 
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muntligt,95 detta också i ett led för att minska metodfokusering och öka variationen i 
undervisningen.96 
 
En av de tillfrågade menade, tvärt emot ovanstående, att resonemangsdelen ingår som en 
naturlig komponent och att man därför för resonemangen för sig själv när man räknar. Men 
merparten av de tillfrågade lärarna håller med om att det är viktigt att prata matematik. Några 
lärare svarade att lärarledda genomgångar är ett bra sätt för eleverna att träna upp förmågan att 
prata matematik och därmed instämmer med den lästa forskningslitteraturen om att det 
åtminstone inte är oviktigt att prata om matematiken. Några ger uttryck för att de faktiskt har 
reflekterat kring detta och berättar mer eller mindre utförligt om hur de går tillväga. Någon 
berättar också om att hon är medveten om saken, men att tiden inte räcker. 
 
I mångt och mycket, uttrycker de tillfrågade lärarna samma åsikter som i läst 
forskningslitteratur, att det är viktigt med matematikprat. Någon lärare anser att matematiken i 
sig är ett ämne där man automatiskt resonerar när man arbetar med den, vilket inte direkt är i 
samklang med vad som framkommit i forskningslitteratur, där det snarare framstår som ett 
önskemål att få in matematikprat i undervisningen.97  
 
 
6.5 Nivågruppering eller gruppering med avseende på studietakt 

Enligt Wallby & Carlsson & Nyström är det ofta mindre stimulerande för en lärare att undervisa 
i grupper med många omotiverade elever, som kan vara fallet i de långsammare 
elevgrupperna.98 I detta instämmer flertalet av de tillfrågade lärarna. Flera lärare beskriver 
stämningen i de långsammare grupperna som ”slö”. Två lärare från olika platser i Sverige, 
svarar på ett närmast identiskt sätt, att de tycker att det är en dålig idé att nivågruppera medel- 
och högpresterande elever, just för att stämningen hade blivit ”slö” i mellangruppen. Däremot 
menar de att de allra långsammaste eleverna bör få sin undervisning utanför sin klass i mindre 
grupp. 
 
Också enligt Wallby & Carlsson & Nyström kan undervisning i nivågrupper medföra att 
högpresterande elever får utökade möjligheter att nå goda resultat, om de samtidigt får tillgång 
till utökad studiemateriel som är anpassad till en högre ämnesmässig kunskapsnivå. Dessutom 
menar man att duktiga lärare också kan nå goda resultat med de lågpresterande elevgrupperna.99    
        
En av de intervjuade beskriver att han upplevde just det, eftersom de snabbare grupperna på 80-
talet, som läste särskild kurs, också läste mer avancerad matematik100 och därför hade större 
möjligheter att bli kunnigare, enligt läraren. Hans utsagor både liknar och styrker dem från 
Wallby & Carlsson & Nyström (2001), att det går att nå goda resultat också med de 
långsammare grupperna. 
 

                                                           
95 Matematik – ett kommunikationsämne, s45-46 
96 Wallby & Carlsson & Nyström. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s27 
97   Matematik – ett kommunikationsämne, s45-46 
98 Wallby & Carlsson & Nyström, Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s70 
99 Wallby & Carlsson & Nyström, Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s13-26 
100 Wallby & Carlsson & Nyström, Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s12 
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Wallby & Carlsson & Nyström (2001)101 och Andersson (1999)102 ser den risken med 
nivågruppering att elever i långsammare grupper riskerar att fara illa av att få stämpeln på sig 
som svaga elever, just för att de har blivit placerade i en långsam grupp. De intervjuade ger inte 
uttryck för att dela den oron. Istället framstår det som att det upplevs som värre för en elev att 
verka okunnig i den gruppen som eleven för tillfället befinner sig i, än att det skulle skada eleven 
att följa med en långsammare grupp. Någon av de intervjuade menar också att eleverna, även 
utan gruppindelningar, redan vet varandras prestationsförmåga.  
 
En risk som också lyfts fram med nivågruppering av Wallby & Carlsson & Nyström (2001), är 
att elever kan fastna i en grupp som egentligen inte passar dem.103 En av de tillfrågade lärarna 
berättade om den långsammare grupp som han hade undervisat i under 80-talet. Den gruppen 
hade stadigt växt, vilket innebar att eleverna i högre grad bytte till långsammare än till snabbare 
grupp. Eventuellt skulle det kunna innebära att så var fallet, att elever fastnade i en långsammare 
grupp, istället för att de eventuellt skulle ha haft förmåga att klara en mer avancerad kurs.  
 
De intervjuade lärarna och granskad forskningslitteratur är eniga om att undervisningen kan bli 
effektivare om eleverna nivågrupperas, om samtidigt kursinnehållet kan anpassas till 
elevgrupperna. Men samtidigt kan gruppdynamiken göra omotiverade elever ännu mera 
omotiverade i de långsammare elevgrupperna, liksom högpresterande elever kan motivera 
varandra att jobba ännu mera och på så sätt förbättra sina resultat. Däremot påtalar inte de 
tillfrågade lärarna riskerna med att elevers självkänsla kan ta skada med nivågruppering på 
samma sätt som bland annat Wallby & Carlsson & Nyström (2001) och Andersson (1999) 
belyser dem. 
 
 
6.6 Bra eller dåligt att ge eleverna i behov av särskilt stöd, stödet i eller utanför klassen 

Specialläraren som allmän resurs 
Andersson (1999) beskriver att arbetstempot kan bli lugnare för elever i behov av särskilt stöd, 
om eleverna kan ta del av detta stöd i en mindre grupp utanför klassen. Men hon menar också 
att de eleverna går miste om stimulans från övriga klasskamrater. Dessutom befarar hon att det 
riskerar att tära på deras självkänsla att behöva lämna sin grupp.104 Fischbein & Österberg 
(2003) ser helst att läraren ska uppleva olikheter inom klassen som en tillgång och därmed bör 
se till att elever i behov av särskilt stöd, ska få detta stöd i den ordinarie klassen, så långt det 
går.105 Därmed är Andersson (1999) och Fischbein & Österberg (2003) överens. 
Tre av tio av de lärarna som svarade i den här undersökningen anser också, att det är bättre att 
låta elever i behov av särskilt stöd vara kvar i klassen och få sitt förstärkta stöd där. Men ingen 
av de tre beskriver att det är, som Fischbein & Österberg (2003) och Andesson (1999) menar, 
för att eleverna ska få stimulans från sina kamrater eller för att det skulle vara skämmigt att 
behöva lämna klassen. De tre lärarna tycker istället att det är bra av den anledningen att 
speciallärarresursen då kan användas mer effektivt och även hjälpa övriga elever som inte är i 
behov av särskilt stöd. 
 
I en studie av Sonnander & Al. (1993) visade det sig, att barn som hade varit föremål för 
specialpedagogiska åtgärder snarare hade klarat sig sämre än barn med samma 
                                                           
101  Wallby & Carlsson & Nyström, Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s14 
102 Andersson, Inga, Samverkan för barn som behöver, s72-74 
103 Wallby & Carlsson & Nyström, Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på 
 matematikundervisning, s14 
104 Andersson, Inga, Samverkan för barn som behöver, s72-74 
105 Fischbein & Österberg, Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s27 
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begåvningsmässiga förutsättningar som inte fått det stödet.106 Lärarna i denna undersökning gav 
snarare exempel på motsatsen. En lärarinna berättade till exempel om särskoleelever som hade 
större kunskaper än de lägst presterande eleverna i deras heterogena klasser. Flera lärare nämner 
också att de anser att undervisningen blir effektivare för elever i behov av särskilt stöd, om den 
undervisningen kan ges i mindre grupp utanför den ordinarie klassen. 
 
Att det kan kännas jobbigt för elever att behöva lämna sin klass och följa med en speciallärare 
ut till en liten grupp, beskriver Andersson (1999). I den lästa litteraturen fanns dock inget skrivet 
om att det kan vara jobbigt att vara en elev i sin klass, som specialläraren ofta sitter hos, och att 
även det kan vara en aspekt som kan kännas utpekande för eleven och som också kan tära på 
självkänslan. Just detta fenomen beskriver en av de svarande. Hon uttrycker det som att elever 
i detta läge räddar sin heder genom att bli ”klassens pajas”. 
 
Merparten av de tillfrågade lärarna beskriver att undervisningen blir effektivare om det 
förstärkta stödet kan ges i en enskild grupp, än att elever i behov av särskilt stöd, ska ta del av 
detta stöd inom den egna klassen. Detta liknar mycket det östeuropeiska synsättet.107 
Den amerikanska synen på elever i behov av särskilt stöd, där både lågpresterande och mycket 
högpresterande elever kan gå till specialläraren i en liten grupp för att få individuellt anpassad 
undervisning,108 hade en av de intervjuade lärarna positiv erfarenhet av. Enligt henne var det 
ingen statusnedgradering alls att gå dit. 
   
Många av de tillfrågade lärarna svarade att det är bäst att vara flexibel och anpassa grupperingen 
efter rådande omständigheter. De tillfrågade lärarna är inte helt överens med forskare i alla 
avseenden om huruvida det är bäst att ge det förstärkta stödet till eleverna i behov av särskilt 
stöd inom klassen eller om det är bättre att eleverna följer med ut till liten, enskild grupp och 
får sitt stöd där. Bland andra Fischbein & Österberg (2003) och Andersson (1999) anser att det 
förstärkta stödet ska, så långt det går, ges till eleverna i klassen i likhet med skolverkets 
rekommendation. Men bland de tillfrågade lärarna kommer också aspekten fram, att elever i 
behov av särskilt stöd kan känna sig ännu mera utpekade av att ofta behöva ha specialläraren 
hos sig i klassen, än om de måste gå ut från sin klass. 
        
I de fall lärarna svarade att det var bättre att behålla speciallärare och elever i behov av särskilt 
stöd kvar i klassen, var det i huvudsak för att speciallärarresursen då kan utnyttjas bättre och 
vara till hjälp även för övriga klassen och inte med anledning att det är bättre för eleverna som 
är i behov av särskilt stöd. 
        
Vid den frågan skiljer sig således forskarnas åsikter sig åt från lärarnas. Kanske är detta ett 
uttryck för att skolverkets direktiv109 och det nordiska inkluderande förhållningssättet i 
praktiken kan vara svårt att genomföra. 110 
 
 
6.7 Sammanfattande Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning är att klarlägga lärares åsikter om matematikundervisning och 
huruvida det finns samsyn mellan dessa och vad som framkommit i forskningsresultat om 
matematikundervisning. Detta belyses ur tre aspekter, varav den första gäller varför elever 
                                                           
106 Fischbein & Österberg, Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s27 
107 Fischbein & Österberg, Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv, s11-15 
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ibland kan ha svårt att arbeta under lektionstid, den andra om laborativt arbete, grupparbete  och 
vikten av att resonera omkring matematik, samt den tredje att gruppera elever efter deras 
studieförmåga under matematiklektioner. 
 
I undersökningen framkommer under den ovan nämnda första frågeställningen, gällande varför 
elever ibland kan ha svårt att arbeta under lektionstid, att de kan sakna tillräckliga förkunskaper, 
ha fel svårighetsgrad på arbetsmaterial och bristande koncentration. I en fallstudie gjord av Alba 
G. Thompson framkommer, att bland lärarnas åsikter om matematikundervisning finns den, att 
eleven saknar erforderliga förkunskaper för att kunna inhämta den nya kunskapen och arbeta 
effektivt på matematiklektionerna.111 För att kunna lära sig nya avsnitt krävs förkunskaper från 
avsnitt de nya kunskaperna bygger på. Det är också orsaken till att de har svårt att lära sig nya 
färdigheter då de har kunskapsluckor från lägre kunskapsnivåer. Vad koncentration beträffar är 
det värt att nämna Ernest's studier, som visar att en av de tre viktigaste delarna av hela 
skolsituationen som påverkar matematikundervisning, är den sociala kontexten av 
undervisningssituationen med de fördelar och nackdelar som den medger.112 Koncentration är 
också en del av skolsituationen som i hög grad påverkar elevernas lärande. 
 
Den andra frågeställningen som denna undersökning beskriver handlar om laborativt arbete, 
grupparbete och om vikten av att resonera omkring matematik. I Ernests modell stämmer 
resultatet under denna frågeställning väl överens med synen på läroplansmål. Ernest anser det 
värt att notera, vilket också stämmer med vad lärarna svarade, hur och i vilken grad läroboken 
utgör grund för undervisningen, men också hur den kan kompletteras med laborativt arbete, 
grupparbete och att resonera omkring matematik.113 Viljan hos de tillfrågade lärarna att lämna 
lärobokens planering går igen i deras svar på aktiviteter de har föredragit som arbetsuppgifter 
för elever. Anmärkningsvärt är att lärarna inte kunde ge definitiva svar på utfallet av laborativt 
arbete och grupparbete, då de upplevde sig sakna tillräcklig erfarenhet. Forskning har givit vid 
handen, att lärarnas åsikter om matematikundervisning grundar sig från studietiden.114 Lärarna 
är alltså inte förtrogna med den typen av arbetssätt i skolan, då de själva inte har erfarenhet av 
det från sin egen skoltid. 
 
Den tredje frågeställningen som handlar om, huruvida lärare och forskare är överens om för- 
och nackdelar kring nivågruppering och beträffande att ge elever i behov av särskilt stöd, detta 
stöd i liten grupp. En av de fyra huvudspåren om hur matematik ska läras ut är enligt Thompson, 
Kuhs and Ball (1986) innehållsmässigt med tyngdpunkt på utförandet, som i den här 
undersökningen handlar om gruppering av eleverna grundat på deras förmåga, utan att innehåll 
går till spillo.115 De tillfrågade lärarna i denna undersökning håller med forskarna om hur 
matematik ska läras ut, i synnerhet innehållsbaserat med fokus på utförande. Dock framkommer 
olika åsikter om hur elevers självkänsla påverkas av nivågruppering. De tillfrågade lärarna å 
ena sidan menar, att problemen med att elevernas självkänsla påverkas negativt av 
nivågruppering är små. Forskarna å andra sidan, ser detta som ett väsentligt större problem.  
 
Å andra sidan, vid gruppering är också stöd taget i beaktande. Fastän forskarna har fastställt 
vikten av att ge särskilt stöd i vanlig klass så långt som möjligt för elever i behov av särskilt 
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stöd, har de tillfrågade lärarna olika åsikter. Majoriteten av de tillfrågade lärarna menar att det 
är effektivare för elever i behov av särskilt stöd, om detta stöd ges i mindre enskild grupp, 
utanför den ordinarie undervisningsgruppen, alternativt att läraren är flexibel i sitt sätt att 
organisera gruppsammansättning. Detta motsäger det som är påvisat av både Alba G. 
Thompson och Ernest som åsikt om matematikundervisning. Forskarna och de tillfrågade 
lärarna delar dock uppfattningen om att de bör vara flexibla. I Ernests matematikmetodik 
proklameras lärarens olika roller enligt följande: läraren som instruktör som möjliggör 
utvecklande av elevens ämneskunskaper och noggrannhet i utförande, läraren som kan förklara 
och hjälper eleverna att förstå sammanhang, samt läraren som handledare i att utveckla 
förtrogenhet och förmåga att lösa problem.116 På detta sätt är läraren flexibel i att undervisa i 
matematik. 
 
I stora drag delar forskarna och de tillfrågade lärarna åsikter, dock med några få undantag. Det 
finns emellertid ett direkt samband mellan elevers lärande och vad lärare har för uppfattning 
om hur matematik bör läras ut. Värt att notera är också att erfarenheter spelar roll, då den som 
saknar erfarenhet av en viss sorts undervisning, inte kan använda den som ett verktyg i 
undervisningen. 
 
Möjligen ger de tillfrågade lärarna uttryck för de dolda uppfattningarna om hur matematik 
traditionellt har lärts ut, dessa uppfattningar, vilka Alba Thompson (1989) och Martha Frank 
(1988) beskriver, som finns hos både elever och lärare. Exempelvis är matematisk 
problemlösning något varken lärare eller elever förknippar med matematik och de varierade 
arbetssätten tycks enligt de intervjuade i denna undersökning inte flyta utan friktion.117 En 
gissning kan vara, att de arbetssätt som går utanför de vedertagna upplevs som konstiga hos 
både lärare och elever och blir på ett omedvetet plan inte implementerade på ett bra sätt från 
vare sig elevers eller lärares sida. Det i enlighet med vad Alba Thompson (1989) och Martha 
Frank (1988) beskrev.118 
 
Svaren bland intervjuerna ger rimligen uttryck för lärarnas objektiva kunskaper, då deras svar 
är konkreta och påtagliga. En subjektiv dimension gömmer sig sannolikt också bakom deras 
svar,119 en dimension med hög grad av inverkan på undervisningen, men som inte lika lätt på 
ett påtagligt sätt låter sig påvisas. Vems åsikt och uppfattning om vad god matematik är, som i 
själva verket gäller, i ett socialt sammanhang där alla inblandade parter på det ena eller det 
andra sättet påverkar varandra, kan även det diskuteras. Klart är dock att dessa subjektiva och 
dolda uppfattningar i hög grad påverkar utfallet av den matematikundervisning lärare idag 
bedriver.120  
 
 
 
7 Metoddiskussion  
 
Syftet med intervjufrågorna var att få reda på vad de tillfrågade lärarna hade för åsikter. Jag har 
helt och hållet valt att likställa svaren från intervjuerna som gjordes på plats och dem som 
gjordes över telefon med de skriftliga svaren, där åsikterna kom fram med stor tydlighet.  
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De som har svarat kan endast med mycket liten sannolikhet spåras och de svarande har 
garanterats fullständig anonymitet, vilket också har varit villkoret från vissa av de intervjuade 
för deras deltagande. Inga dialoger presenteras i sin helhet, då sammanhanget annars riskerar 
att röja de intervjuades identitet. Härmed kan konfidentialitetskravet anses vara uppfyllt. Även 
nyttjandekravet är uppfyllt, då materialet endast används i denna studie. 
 
De som blev intervjuade per telefon och på plats, fick svara på mina frågor utan ledtrådar, 
verbala vägledningar eller uppmaning om att de skulle utveckla sina svar. Dock gav jag 
ordentliga pauser och visade med mitt kroppsspråk att jag var intresserad av vad respondenterna 
hade att säga, vilket kan ha påverkat dem som intervjuades på plats att berätta mera än de som 
svarade via telefon. Två av respondenterna som svarade skriftligt, svarade mycket omfattande 
på frågorna (totalt fyra respektive sju A4-sidor). Under intervjuerna med de tre lärarna som 
deltog med svar via telefon antecknade jag hela tiden, och efter telefonsamtalets avslutande 
renskrev jag omgående vad som hade sagts. 
 
Intervjuer 
När en undersökning görs med intervjuer som bas, kan intervjuerna vara av antingen kvalitativ 
eller kvantitativ typ. Kvantitativa intervjuer är bra om man vill ta reda på hur stora andelar som 
tycker på olika sätt. Kvalitativa intervjuer passar bättre vid undersökningar då man snarare vill 
ta reda på hur människor resonerar och tänker.121 I den här undersökningen deltog 10 personer 
som alla fick svara på intervjufrågorna. Huvudsyftet med intervjuerna i denna undersökning har 
varit att ta reda på hur de tillfrågade lärarna resonerar, och intervjuerna kan därför anses vara 
kvalitativa. 
 
Vissa frågor blev eventuellt något komplexa, som till exempel den under rubriken ”elever i 
behov av särskilt stöd”. Men svaren blev ändå uttömmande. Vid en anblick kan vissa av 
frågorna till lärarna framstå som divergenta i relation till undersökningens syfte, exempelvis då 
frågan var om högpresterande eller svaga elever gynnades respektive missgynnades av olika 
arbetssätt. Men frågornas syfte var att öppna upp och få respondenterna intresserade och villiga 
att berätta om vad de tyckte, vilket också skedde. Som helhet berättade de tillfrågade lärarna 
också frikostigt om sina åsikter och erfarenheter. I en fråga förekommer en viss styrning av 
svaret, något man egentligen bör undvika när man i forskningssammanhang gör intervjuer eller 
frågar människor om deras åsikter.122 Frågan var: 
 

”Vissa forskare menar, att det är bra att så långt det går behålla de 
svagaste eleverna i helklass, och att specialläraren är på plats i 
klassrummet istället för att undervisa dessa i en avskild grupp. 
Vilket anser du gynnar klassens som helhet, respektive de svagares, 
matematiklärande bäst?”  

 
Frågans inledning, ”Vissa forskare menar”, röjer en avsikt hos intervjuaren att vilja styra den 
intervjuade att före formuleringen av det egna svaret på frågan tänka i en viss riktning, i det här 
fallet mot forskningslitteratur som t.ex. Fischbein (2003), om att elevers olikheter bör tas tillvara 
inom klassen. Meningen med att ha styrningen i början av frågan var att peka på att skilda 
åsikter om saken kan föreligga. Trots denna styrning ansåg ändå majoriteten av de intervjuade 
att undervisningen för elever i behov av särskilt stöd blir effektivare om den bedrivs i enskilda 
grupper separerade från den heterogena klassen. I det här fallet förändrade inte avsikten att 
styra, de intervjuades syn på saken, vilket pekar mot att sådana frågeformuleringar kanske inte 
gagnar en undersökning och därför bör undvikas. 
                                                           
121 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer, s8-30 
122 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer, s15-30 
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Tankar om arbetet i efterhand och förslag till framtida undersökning 
För varje erfarenhet, blir man klokare. Om jag skulle göra denna undersökning igen med 
erfarenheterna som jag nu har förvärvat, skulle jag knappast ändra på frågornas formuleringar. 
Inte heller på urvalet av de tillfrågade lärarna eller deras möjligheter att kunna svara på frågorna 
på olika vis, då svaren blev långt mer innehållsrika än vad jag på förhand hade trott. Framförallt 
de skriftliga svarens utförlighet överraskade mig. Jag skulle dock ha tagit bort någon eller ett 
par frågor, då svar på vissa frågor ändå inte kom till användning. 
 
Något som jag tror skulle kunna bli en givande framtida tema att undersöka, vore att göra ett 
liknande arbete som detta, utifrån samma underrubriker, fast på ett kvantitativt sätt. I resultatet 
i denna uppsats har jag emellanåt redovisat att en viss andel av de tillfrågade lärarna hade svarat 
på ett specifikt sätt. Utifrån de kvalitativa svaren i denna uppsats, tror jag att man skulle kunna 
formulera kärnfulla frågor som väsentligt fler än bara tio lärare skulle kunna svara på. Man 
skulle då kunna göra en undersökning där man kan dra något mer statistiskt säkra slutsatser om 
hur olika andelar av lärare generellt tycker om olika undervisningsformer i matematik.    
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Bilaga   

Intervjufrågor 

Här följer de frågor som de tillfrågade fick besvara: 
 
1. Vilka upplever du är de vanligaste anledningarna till att vissa elever har svårt att jobba med 
matematik under lektionerna? 
 
2. Har du erfarenhet av undervisning i matematik där elever har arbetat laborativt? Om så är 
fallet, upplever du att det arbetssättet har underlättat lärandet för klassen som helhet? Är det 
någon av elevkategorierna högpresterande alternativt studiesvaga, som har gynnats eller 
missgynnats av arbetssättet?  
  
3. Har du erfarenhet av att bedriva matematikundervisning i grupper, där elevsammansättningen 
har varit komponerad med avseende på hur snabbt eleverna har jobbat, exempelvis snabb eller 
långsam grupp, allmän eller särskild kurs etc.? 
Om ja, hur upplever du att resultaten har påverkats av det sättet att gruppera eleverna? Upplever 
du att det är någon kategori av elever som har gynnats eller å andra sidan missgynnats av den 
sortens gruppindelning? Anser du att en eventuell statusskillnad mellan elever i snabbare eller 
långsammare grupp, är missgynnsam för elevernas motivation i långsammare grupper?  
 
4. Vissa forskare menar, att det är bra att så långt det går behålla de svagaste eleverna i helklass, 
och att specialläraren är på plats i klassrummet istället för att undervisa dessa i en avskild grupp. 
Vilket anser du gynnar klassen som helhet, respektive de svagares, matematiklärande bäst? 
   
5. Har du erfarenhet av matematikundervisning där elever har gjort grupparbeten? Om ja, 
upplever du att det arbetssättet har gjort det lättare för svagare elever att ta till sig kunskaper, 
jämfört med individuellt arbete?   
 
6. I nya läroplanen, lgr -11, är ett av godkäntkraven i matematik att eleven ska kunna föra ett 
resonemang om matematik. Hur skulle du göra/hur gör du, för att eleverna ska öva upp dessa 
färdigheter?  
 
7. Har du med din gedigna yrkeserfarenhet fler synpunkter på matematikundervisning som du 
vill framföra i detta sammanhang? 
 
 
 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3685.pdf%3Fk%3D3685
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3685.pdf%3Fk%3D3685
http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4290/2.4291
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