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Sammanfattning  
Utgångspunkten i arbetet var att elever går ut den svenska grundskolan utan betyg i matematik 

samt att ett av speciallärarens uppdrag är att arbeta förebyggande genom att delta i utveckling 

av matematikundervisning. Syftet med studien var att identifiera vad som skulle kunna vara 

aktuellt att utveckla i matematikundervisningsprocessen på lågstadiet. Genom en kvalitativ 

ansats och fyra halvstrukturerade fokusgruppsamtal tog vi del av lärarnas beskrivningar av de 

didaktiska val som görs i den egna undervisningsprocessen. Samtalen analyserades utifrån ett 

sociokulturellt och didaktiskt perspektiv. Vi använde de didaktiska frågorna i samspel med 

undervisningsprocessens faser planera, organisera och reflektera som analysverktyg. Resultatet 

av studien visade att det fanns behov av att planerings- och reflektionsfasen lyftes fram och fick 

ta större plats i undervisningsprocessen. Genom att möjliggöra mer kollegialt lärande kunde 

framför allt planering och reflektion lyftas fram och få ta större plats i undervisningsprocessen. 

För att matematikundervisningen skulle ge eleverna större möjlighet att utveckla de 

matematiska förmågorna behövde matematiklärarna i de kollegiala samtalen utveckla den 

problembaserade undervisningen. De slutsatser vi drog av studien utifrån de beskrivningar 

några lärare gett av sin undervisningsprocess och som vi tolkat är att matematikundervisningen 

kunde vara en speciallärares uppdrag genom att de arbetade för att utveckla 

undervisningsprocessen tillsammans med matematiklärarna. 

Nyckelord: matematikdidaktik, matematisk förmåga, kollegialt lärande, 
matematikundervisning, problemlösning,  
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Inledning 
Inom kort är vi nyutexaminerade speciallärare med inriktning mot matematikutveckling. Enligt 

vår erfarenhet är förväntningarna ute på skolorna att speciallärare har i uppdrag att arbeta med 

enskilda elever, ”att lyfta ut problemet och rätta till det”. I examensförordningen (SFS 

2011:186) står det visserligen att arbetet ska vara elevinriktat. Samtidigt står det att 

speciallärarens uppdrag också är att arbeta förebyggande genom att utveckla goda lärmiljöer, 

samverka med elevhälsoteam och fungera som rådgivare/handledare som en del av skolans 

matematikutveckling. Detta uppdrag är inte lika tydligt i praktiken enligt vår erfarenhet. 

Med stöd i svensk och internationell forskning menar Håkansson och Sundberg 

(2012) att läraren är den undervisningsrelaterade faktor som i högst grad påverkar elevers 

matematikutveckling. Därför anser vi att speciallärarens förebyggande arbete med att utveckla 

matematikundervisningen måste ske i samarbete med matematiklärarna. För att förebygga 

senare problem menar Lunde (2011) att skolans organisation behöver mer kunskap om lärande 

så att man har förutsättningar att bedriva en god undervisning. Under senare år har mycket 

uppmärksamhet i media riktats mot både nationella och internationella undersökningar som 

visar att elevers matematikkunskaper i svenska grundskolan har försämrats både över tid och i 

jämförelse med andra länder (Skolverket, 2005; 2008; 2010; 2012; 2013). I de senaste 

mätningarna som genomfördes år 2015 bröts dock denna nedåtgående spiral. Trots att trenden 

brutits visar resultaten att matematik är det skolämne som elever i den svenska grundskolan 

presterar sämst i och att allt fler går ut grundskolan utan ett godkänt betyg i ämnet (Skolverket, 

2016e). I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) framgår att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet” (s.13). ”Att lämna grundskolan med goda baskunskaper i matematik är en 

mänsklig rättighet och ett fundament för ett demokratiskt samhälle” (Svd 20/2 -13) detta styrks 

i Salamancadeklarationen (2006). En hel del satsningar och utvecklingsprojekt har startats upp 

och genomförts för att öka kvalitén kring matematikundervisningen i den svenska skolan. År 

2008 återinfördes speciallärarprogrammet inom matematik. På uppdrag av skolinspektionen 

gjordes en forskningssammanställning (Håkansson & Sundberg, 2012) kring framgångsfaktorer 

i undervisning för att bl.a. få igång pedagogiska diskussioner och utveckla undervisningen. 

Hösten 2012 startade Skolverket på uppdrag av regeringen ”Matematiklyftet” som en 

kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. Många skolor och 
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huvudmän har deltagit i projektet som visat sig haft en positiv inverkan på lärares sätt att 

planera, organisera och reflektera kring matematikundervisningen (Skolverket, 2016). Trots 

stora insatser att förbättra matematikundervisningen lyckas inte skolan uppfylla målet med att 

alla elever utvecklar tillräckligt god matematisk förmåga.  

 

Intentionen med föreliggande studie är att undersöka vad som kan ligga till grund för 

undervisning, hur undervisningsprocessen i matematik ser ut på lågstadiet utifrån några lärares 

beskrivningar. För att så långt som möjligt förebygga hinder i matematikutvecklingen så att alla 

elever ges möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna behöver vi som speciallärare 

identifiera vad i undervisningsprocessen som vi kan hjälpa till att lyfta fram och utveckla 

tillsammans med matematiklärarna.  

Disposition 
Uppsatsens inledning följs av en presentation av begrepp som är centrala för studien. Därefter 

ges en bakgrund kring speciallärarens förebyggande arbete, innebörden av matematisk förmåga 

samt en inblick i styrdokumenten gällande undervisning. En nationell och internationell 

forskningsöversikt kring god matematikundervisning och undervisningsprocessen följer sedan. 

Därefter presenteras studiens teoretiska referensram och analysverktyg samt syfte och 

frågeställningar. I metodavsnittet synliggörs forskningsansats, metodval, urval, genomförande, 

tillförlitlighet, etiska överväganden och dataanalys. Detta följs av studiens resultat, 

metoddiskussion och resultatdiskussion innan uppsatsen avslutas med slutsatser och tankar 

kring fortsatt forskning.  

Centrala begrepp 
Undervisningsprocessen 

Undervisning kan definieras som relationen mellan lärare, elever och undervisningens innehåll 

(Engvall, 2013). Begreppet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder undervisa, lära, att 

tillägna sig. Didaktik handlar om analysen och förståelsen av de faktorer som påverkar 

undervisning och lärande. För att kunna förklara och förstå undervisning och lärande utgår vi i 

vår studie från de didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför. För oss innebär 

undervisningsprocessen planering, organisation och reflektion jmf. med Håkansson och 

Sundberg (2012). 
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Kollegialt lärande 

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av systematisk utveckling av 

undervisningen där lärare genom ett strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och 

färdigheter. Detta kan t. ex ske genom följande metoder: learning studies, lesson studies, 

kollegial handledning m.m. (Skolverket, 2018). I denna studien syftar ”kollegialt lärande” till 

detta d.v.s. att matematiklärare reflekterar, analyserar, fortbildas och utvecklar sin 

matematikundervisning tillsammans.  

 

Problemlösning 

Problemlösning definieras på flera olika sätt av forskningen. Taflin (2007) beskriver vad 

problemlösning innebär enligt kursplanen i matematik på följande vis: Problemlösning är en 

uppgift som inte är av rutin- eller standardtyp utan den utgörs specifikt av ett för 

problemlösaren okänt problem. Den som löser problemet måste ha förmåga att tolka problemet 

och veta vad som ska lösas. Dessutom måste det finnas en vilja att lösa problemet utan att för 

den skull känna till på vilket sätt detta kan ske. En uppgift är ett problem först när det krävs att 

problemlösaren måste göra en särskild ansträngning för att finna lösningen. Det är denna 

beskrivning av problem som vi syftar på när vi använder begreppet. 

Bakgrund   
I denna bakgrund orienterar vi läsarna kring speciallärarens förebyggande arbete, innebörden 

av matematisk förmåga samt ger en inblick i styrdokument gällande matematikundervisning. 

En nationell och internationell forskningsöversikt kring god matematikundervisning och 

undervisningsprocessen följer sedan. Slutligen presenteras den teoretiska referensram som 

studien inspirerats av.  

Specialläraruppdraget och förebyggande insatser 
Den traditionella synen på speciallärarens uppdrag är arbete med enskilda individer. Detta 

kommer sig av att man utgått från att svårigheterna finns hos individen d.v.s. kompensatoriska 

perspektivet enligt Nilholm (2007). Vår studie inriktar sig på den del av specialläraruppdraget 

som istället handlar om förebyggande arbete genom utveckling av undervisningen. År 2008 

återinfördes speciallärarutbildningen med bl.a. specialisering matematikutveckling 
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(Högskoleverket, 2006). Förutom ett direkt arbete med elever ska speciallärare enligt 

examensförordningen (SFS 2011:186) bland annat genomföra utvärderingar, uppföljningar, 

pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, ha kunskap kring bedömning och betyg samt 

fungera som kvalificerade samtalspartners. Vidare ska speciallärare medverka i elevhälsans 

förebyggande arbete kring skolsvårigheter, undanröja hinder i lärmiljöer och utveckla dessa. 

von Ahlefeld Nisser (2014) skriver att speciallärarens arbete kan ses som en sorts 

spindelfunktion i elevhälsans förebyggande arbete. Förutom ett ämnesutvecklande arbete 

innebär detta att skapa förutsättningar och möjligheter för lärande genom att främja inkludering 

och arbeta mot segregering. Det förebyggande arbetet bör ske i nära samarbete mellan 

speciallärare och de lärare som arbetar med den ordinarie klassrumsundervisningen för att nya 

tankar och idéer ska skapas (Wathne, 2013). Även Lunde (2011) lyfter vikten av ett samarbete 

mellan de olika yrkesgrupperna då utformningen och genomförandet har betydelse för det 

förebyggande arbetet. Vår tolkning av specialläraruppdraget är att det består av två delar, arbete 

med enskilda individer men även att arbeta förebyggande. Det är denna senare del som studien 

fokuserar och vi vill bidra med till forskningen. 

Ramverk för att klassificera matematisk kompetens 
Frågan om vad matematikkunnande, matematisk förmåga eller matematisk kompetens innebär 

kan föras utifrån flera olika perspektiv. Ett sätt att diskutera matematisk kunskap är t.ex. att 

försöka specificera vilka delar av matematiken som eleverna ska behärska. Ett annat sätt är att 

identifiera förmågor eller kompetenser som eleven bör behärska (Helenius, 2006; Ryve, 2006). 

Under de senaste åren har matematikdidaktisk litteratur bjudit på flera ramverk som presenterat 

och klassificerat matematisk kunskap i form av olika kompetenser. Gemensamt för dessa 

ramverk är att matematisk kompetens inte kopplas ihop med något specifikt matematiskt 

innehåll utan mer som en övergripande förmåga att förstå och använda sig av matematik i flera 

olika sammanhang (Engvall, 2013; Helenius, 2006; Ryve, 2006). Nationellt och internationellt 

beskrivs matematisk kompetens på likartade sätt med ett antal gemensamma delkompetenser. 

Europaparlamentet (2006), Svanelid (2014) i Sverige, Niss och Höjgaard-Jensen (2002) i 

Danmark och Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) från USA presenterar alla ramverk för 

matematisk kompetens/förmåga. Kilpatrick et al (2001) är ensamma om att lyfta fram en 

positiv inställning till matematik som en delkomponent av matematisk kompetens men detta 
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finns ändå med i Lgr11´s (Skolverket, 2011a) syftestext. För övrigt återfinns de flesta av 

delkompetenserna i dessa ramverk men i Lgr 11 syns de som förmågor att utveckla i ämnet 

matematik. I denna studie menar vi att det är viktigt att matematiklärarna har de fem 

förmågorna, centralt innehåll och kunskapskraven som utgångspunkt i undervisningsprocessen 

så att alla delar ingår i en god balans i undervisningen. 

Styrdokument   
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska undervisningen vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Med detta menas att lärare på skolor ska arbeta forskningsbaserat och luta sina 

förklaringar mot aktuell och relevant forskning. Beprövad erfarenhet kan förklaras som 

kunskap som har upprepats fler gånger över tid, som dokumenterats och blivit kvalitetssäkrad.  

Utbildningssystem och undervisning ska utformas och genomföras så att elevers unika 

egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov tillvaratas och möts enligt 

Salamancadeklarationen (2006) och Skollagen (SFS 2010:800). I Skollagen skriver man vidare 

att skolan ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning, den 

ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Med det menar man inte att 

undervisningen ska vara lika överallt utan enligt Skolverket (2011a) ska hänsyn tas till olika 

förutsättningar och behov. Detta innebär att det finns olika vägar att nå målen och 

undervisningen behöver utformas olika för olika elever. Salamancadeklarationen (2006) talar 

för en utveckling av ländernas utbildningssystem mot en inkluderande skola. Regeringar ska 

sträva mot att minska segregering genom att elever oavsett skillnader utvecklas tillsammans 

och får en större förståelse för olikheter. I Skolverkets (2011a) kursplan för matematikämnet 

står följande sammanfattning i syftesformuleringen:  

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att:   
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder,   
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,   
● föra och följa matematiska resonemang, och   
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (s. 63) 
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Därefter följer det centrala innehåll och de kunskapskrav som gäller för ämnet.  

Tidigare forskning 
I denna forskningsgenomgång behandlar vi tidigare forskning som är relevant för studiens syfte 

och frågeställningar kring god undervisning och undervisningsprocessen i matematik. 

Forskningen är indelad i rubrikerna: God undervisning; Planera; Organisera; Reflektera. 

Utifrån denna forskning vill vi identifiera om och vad speciallärare kan behöva lyfta fram och 

utveckla tillsammans med matematiklärare på lågstadiet för att eleverna ska ges bättre 

möjligheter att utveckla de matematiska förmågorna. Den vetenskapliga forskning som valts ut 

är skriven under 2000-talet och är både nationell och internationell.  

God undervisning 

Att fråga vilken undervisningsteknik som är bäst är som att fråga vilket verktyg som är bäst 
– en hammare, en skruvmejsel, en kniv eller en tång. En lärare liksom en snickare väljer 
verktyg efter vilken uppgift som skall utföras och efter vilket material man arbetar med. 
(Bransford m.fl. 1999, i Gärdenfors, 2010, s.122) 

  

      Håkansson och Sundberg (2012) sammanfattar på Skolverkets uppdrag den aktuella forskning 

som finns internationellt och nationellt kring en kvalitativt god undervisning generellt. De 

menar att undervisning p.g.a. sin komplexa natur och situation, kultur och tidsbundna beroende 

inte går att sammanfatta i en universell metod. Det är snarare så att varje undervisningstillfälle 

är unikt. Men de menar att för all god undervisning finns det några återkommande generella 

principer och det är att undervisningen ska vara planerad, välorganiserad och reflekterande 

vilket stöds av Engvall (2013). Undervisningsuppdraget ligger på läraren som också visat sig 

vara den enskilt viktigaste faktorn för god undervisning. Läraren behöver ha god 

ämneskunskap och en förståelse för elevernas utvecklingsbehov. Undervisningen ska utgå ifrån 

variation, vara utmanande och inspirerande, dessutom behöver eleverna vara delaktiga och 

aktiva i sitt eget lärande. Underordnat dessa principer behöver läraren göra medvetet urval av 

innehåll, lyckas mediera d.v.s. rikta elevernas uppmärksamhet mot innehållet och kunna skapa 

uppgifter utifrån innehåll. Läraren behöver kunna handleda och förklara på olika sätt och ha 

kunskap om typiska fallgropar enligt Håkansson och Sundberg (2012). Det mesta av 

matematisk kunskap kan individen inte lära sig på egen hand utan det krävs undervisning 

(Engvall, 2013). I rapporten Hög tid för matematik (2001) lyfts vikten av att läraren ska 
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använda sig av olika didaktiska strategier och metoder för undervisning och bedömning, vara 

engagerad i elevernas arbete och lärande samt reflektera över den egna undervisningen. Jalbani 

(2014) instämmer och skriver att lärarna behöver reflektera över undervisningsprocessen för att 

utveckla undervisningen och hitta nya strategier för att väcka nyfikenhet och intresse hos 

eleverna. Vidare menar Jalbani (2014) att varje elev är unik med ett eget unikt inlärningssätt 

vilket talar för att variera undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Jarhall (2012) 

skriver att den ämnesdidaktiska kunskapen som ger svar på frågorna vad, hur och varför är 

central i lärarkunskapen. Hon menar att det är just dessa frågor som berör undervisningens 

innehåll, metoder och arbetssätt som tillsammans med målen för ämnet ska ses som 

grundstenar i lärares didaktiska byggen. Vilket innehåll som tar form i den didaktiska 

processen beror bl.a. på de förutsättningar som lärarnas val skapar. I dessa handlar det om att ta 

hänsyn till flertalet faktorer såsom styrdokument, läromedel, arbetsmaterial, elevgrupp, o.s.v. 

Valen handlar också om att välja centralt innehåll, förmågor och kunskapskrav samt vilka 

metoder som ska ges företräde framför andra.  

Planera 
Utifrån tidigare forskning om god undervisning och undervisningsprocessens planeringsfas har 

vi valt att presentera följande tre teman: medvetet urval; uppgift utifrån innehåll; 

individanpassning.  

 

Medvetet urval 

I Skolverkets kursplan i matematik syns att undervisningen syftar till att utveckla förmågorna 

och kunskapskraven som anges, dessa ska utvecklas inom de olika centrala innehåll som 

beskrivs. Det innehåll som ska behandlas i matematikundervisningen ska vara relevant för 

eleverna och utgå från kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). Problemlösningsförmågan 

utgör en viktig del i kursplanens syftesformulering (Skolverket, 2011a) men begreppet problem 

tolkas av forskare på olika sätt. Benämnda tal, problem och rika problem är några varianter. 

Bentley och Bentley (2011) talar om problem när en uppgift beskrivs i text och något 

efterfrågas, därefter kan problemet lösas med något av de fyra räknesätten. Niss och Höjgaard 

Jensen (2002) menar istället att ett problem bara är ett problem om eleven inte har löst liknande 

problem förut, att lösningen inte är given och att det kräver kreativt självständigt tänkande för 

att lösa problemet. Rika problem beskrivs av Hagland, Hedrén, och Taflin (2005), dessa 
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problem kännetecknas av sju krav för att de ska få kallas rika problem. Kraven för de rika 

problemen är följande: 1) de ska introducera viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier, 

2) de ska vara lätta att förstå och vara tillgängliga för alla, 3) problemen ska upplevas som 

utmaningar, kräva ansträngning och få ta tid, 4) det ska finnas olika lösningsvägar, 5) de ska 

inbjuda till matematiska diskussioner utifrån elevernas olika lösningsförslag, diskussionerna 

ska synliggöra en variation av strategier och represenationer, 6) de ska visa på samband mellan 

olika matematiska områden och 7) slutligen leda till att elever formulerar nya problem. Det är 

de två sistnämnda varianterna av problem som forskningen menar ger eleverna förutsättningar 

att utveckla matematisk kompetens. Enligt Taflin (2007) är det dessutom gynnsamt om 

problemen kan knytas till elevernas vardag. Då blir problemen mer intressanta och engagerar 

eleverna på ett bättre sätt.  

 

Johansson (2006) menar att lärare ofta utgår från det läromedel som finns på skolan vid urval 

av uppgifter i matematikundervisningen. Detta påverkar lärarens undervisning så till vida att 

eleverna endast möter de matematiska regler och strategier som läromedlet förmedlar. Enligt 

Artzt och Armour-Thomas (2002) behöver läraren som utgår ifrån läromedlet reflektera över 

bokens innehåll för att säkerställa kvaliteten av sin undervisning. Detta för att eleverna ska få 

förutsättning att utveckla det som förväntas av styrdokumenten. De lektioner som utgår ifrån 

matematikboken kallar McDuffie och Mather (2006) text-based lessons. Detta innebär att det 

läromedlet inte behandlar i matematiken inte behandlas alls. Det betyder i sin tur att 

läromedelsförfattarna ersätter lärarnas kompetens enligt Johansson (2006). Läraren ska ha en 

nyckelroll i undervisningen genom att avgöra innehåll och upplägg på undervisningen enligt 

Skolverket (2003). Tengstrand (2010) framhåller att den svenska matematikundervisningen i 

stor utsträckning styrs av läroboken och att gemensamma diskussioner kring matematik sällan 

förekommer. För att elever ska få en ökad lust till matematiklärande och en rikare bild av 

ämnet måste denna trend brytas. I Skolverket (2011a) står: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (s.8) 

 

Detta behöver också vara en utgångspunkt vid urval av innehåll. Genom att läraren tar reda på 

elevernas erfarenheter och upplevelser av matematiken ger det läraren viktig information kring 
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hur de kan välja innehåll för att utgå och bygga vidare på varje enskild elevs erfarenheter. Detta 

ger förutsättningar till att eleven utvecklar tilltro till sitt tänkande (jmf. Ahlberg m.fl. 2000). 

 

Uppgift utifrån innehåll 

Uppgifterna i matematikundervisningen är centrala menar Niss (2003). Utifrån det innehåll och 

den förmåga läraren valt att arbeta med behöver läraren skapa och välja ut uppgifter som ger 

eleverna möjlighet att upptäcka och lära sig bemästra det tänkta momentet. Enligt Bergqvist 

m.fl. (2010) och Swan (2006) kommer många av de uppgifter som elever får arbeta med på 

matematiklektionerna från ett läromedel som oftast presenterar procedurhantering och 

begreppsförmåga. Istället behöver undervisningen bygga på matematikuppgifter som utformas 

för att eleverna ska bli mer aktiva och utmanas intellektuellt. Syftet med uppgifterna bör vara 

att utveckla elevernas samtliga matematiska förmågor. I sin studie undersöker Liljekvist (2014) 

hur elevers lärande påverkas i en undervisning där man använder sig av komplexa problem 

utifrån innehåll. Det visar sig i att eleverna blir mer engagerade i uppgifterna och utvecklas 

positivt. Det ger större effekt på inlärningen om undervisningen är kreativ och ger utrymme åt 

resonemang, dessutom gynnar det elever som har en lägre kognitiv förmåga. Eleverna ska inte 

ges färdiga lösningar utan de behöver få konstruera kunskapen själva. I likhet med Taflin 

(2007) lyfter Lester och Lambdin (2007) det problembaserade arbetssättet. De menar att målet 

med detta är att eleverna ska utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och 

metoder. Utformningen med väl valda problem och ett medvetet arbete med dem kan leda till 

att öka och fördjupa elevers förståelse. Den matematik som ska behandlas måste vara inbäddad 

i problemet. Det räcker inte med att det är ett roligt problem utan de handlar om att välja 

problem som engagerar på ett djupare plan, det ska också finnas ett mål med det valda 

problemet. Liljekvist (2014) menar att repetition som strategi och mängdträning bara ger effekt 

om eleven har förstått den underliggande principen. I en japansk studie uttrycker de deltagande 

lärarna att eleverna behöver repetera men inte så mycket, det räcker med lite. En deltagande 

lärare i Wong´s (2007) studie uttrycker: ‘‘If someone understand, but s/he still do exercises that 

are at the same level as his/her level, I think s/he is wasting his/her time and s/he should do 

some challenging exercises” (s.308). Citatet stöds av internationell forskning, Kilpatrick m.fl 

(2001) menar att för mycket repetition tar för stort utrymme i undervisningen vilket leder till att 

möjligheten att utveckla övriga förmågor minskar. 
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Individanpassning 

Att möta eleverna i undervisningen utifrån elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och 

kunskaper är lärarens ansvar. Genom detta får eleverna möjlighet att utveckla intresse för 

matematik och tilltro till den egna förmågan att lära och använda matematik menar Löwing 

(2008). Undervisningen ska individanpassas och planeras för att kunna möta upp både 

svagpresterande och högpresterande elever. Detta kan t.ex. innebära att minska komplexiteten i 

uppgiften utan att den matematiska aktiviteten äventyras, förenkla representationer, minska 

information eller använda hjälpmedel. I motsats till detta kan undervisningen utmana på ett 

högre plan genom fler frågor, att använda särskilda representationsformer eller ta bort 

information för att utmana tänkandet (Anthony & Walshaw, 2007). Elever lär på olika sätt och 

behöver mötas utifrån detta. Individanpassningen i skolorna utgår oftast inte från elevers 

lärstilar och tidigare kunskaper utan sker ofta genom olika former av nivågruppering vilket inte 

medför att elevernas förmågor utvecklas nämnvärt (Skolverket 2003).  

Organisera 

Utifrån tidigare forskning om god undervisning och undervisningsprocessens organisationsfas 

har vi valt att presentera följande fyra teman: variation; utmana och inspirera; delaktighet; 

mediering via kommunikation och konkret material. 

 

Variation 

Både nationell och internationell forskning tyder på att en större variation i 

matematikundervisningen ger en ökad motivation för ämnet och en större lust att lära (Boaler, 

2011; Håkansson & Sundberg; Skolverket, 2003; Skolverket, 2011a). För att kunna tillgodose 

elevers olika sätt att lära behöver formen för inlärning växla. Variation i 

matematikundervisningen kan innebära att variera innehåll, arbetsformer, arbetssätt, läromedel 

och arbetsmaterial (Skolverket, 2003). Marton och Trigwell (2000) lyfter vikten av att använda 

olika aktiviteter i undervisningen, de menar att variation är “lärandets moder”. Att 

undervisningen varieras kan betyda att man under en lektion inte bara sitter och räknar 

självständigt i sin bok, det kan också handla om att man varierar sättet att handleda och 

förklara. Att utgå ifrån konkret och laborativt material, gå vidare och rita och skriva symboler, 

leka lekar och spela spel för att befästa. Hur effektiv för inlärningen variation av material blir 
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beror till stor del på lärarens förhållningssätt till detta. För att lärande ska ske behöver eleven 

kunna urskilja vad som ska läras och för att kunna urskilja detta krävs en variation i kontexten, 

det är i variationen som lärande uppstår. Rystedt och Trygg (2010) menar att laborativa inslag i 

matematikundervisning ger möjligheter till ett varierande arbetssätt. I denna process arbetar 

eleverna såväl mentalt som praktiskt med material, genom olika aktiviteter och arbetsuppgifter 

utifrån ett specifikt undervisningssyfte.  

 

Utmana och inspirera 

Enligt Cotič och Valenčič Zuljan (2007) är matematisk utmaning ett av de centrala element 

som främjar inlärningsprocessen hos såväl elever som lärare. De lyfter fram internationella 

studier som visar att elever är ganska skickliga på rutinuppgifter och beräkningar men har svårt 

att lösa matematiska problem. För att elever ska utmanas anser de att den traditionella 

undervisningsmodellen bör kompletteras med en problembaserad kognitiv konstruktivistisk 

modell för lärande. I en sådan utgår läraren från elevernas förkunskaper för att kunna hjälpa 

dem att bygga ett nätverk av kunskaper som kan användas för att lösa nya problem. Den 

problembaserade modellen ska uppmuntra eleverna till diskussion om sina lösningar (Cotič & 

Valenčič Zuljan, 2007; Guberman & Leikin, 2013). Problemlösning är ett effektiv didaktiskt 

verktyg som möjliggör för eleverna att mobilisera sin befintliga kunskap, konstruera nya 

matematiska kopplingar mellan kända begrepp och egenskaper, konstruera ny kunskap i 

processen att övervinna utmaningar som är integrerade i matematiska problem (Lampert, 2001; 

Silver m.fl., 2005). Arbetssättet att lära matematik genom problemlösning är tidskrävande för 

läraren men ger eleverna en meningsfull undervisning som leder till utveckling av förmågor 

som arbete med rutinuppgifter inte ger (Anthony & Walshaw, 2007). Cotič och Valenčič Zuljan 

(2007) lyfter vikten av att kvalitativa matematiska instruktioner ska ge eleverna lagom 

utmaning och en känsla av att ha uppnått något. Vidare menar de att en utmaning med en 

problembaserad undervisningsmodell är att ställa rimliga krav på eleverna utifrån deras 

förutsättningar, särskilt för de elever som är svaga i matematik. Risken finns annars att de 

känner misslyckanden och tappar tilltron till sin egen förmåga. Utformningen av uppgifter i en 

problembaserad undervisningsprocess behöver anpassas för att möta såväl starka som svaga 

elever, så att alla kan komma fram till lösningen av problemet och känna tilltro till den egna 

förmågan att lösa verkliga problem. 
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Delaktighet 

I det gemensamma arbetet ges eleverna möjlighet att vara aktiva deltagare, dela idéer och 

kunskaper samt lära sig att förklara, lyssna till och respektera varandra. Detta leder till att 

eleverna får en ökad känsla av att vara delaktig i matematikens värld och de blir därigenom 

engagerade i varandras tänkande och perspektiv (Anthony & Walshaw, 2007; Wathne, 2013). 

En del av den specialpedagogiska forskning inom matematik som Fugelstad (2014) presenterar 

handlar om en kreativ problembaserad matematik som utförs i en social lärmiljö. Eleverna lär 

bäst tillsammans när de hittar lösningar och strategier. Lärmiljön är en stor påverkansfaktor för 

lärandet och vad som är möjligt att lära. Även Anthony och Walshaw (2007) menar att ett 

tillåtande klassrumsklimat där elever känner gemenskap är gynnsamt för utveckling och 

lärande. I en sådan miljö känner sig eleverna trygga i att kommunicera, diskutera och resonera 

över matematik och blir därigenom resurser för varandra i utvecklandet av matematiska 

kompetenser och matematisk identitet. Det är av vikt att läraren tar hänsyn till elevernas olika 

bakgrund och förkunskaper samt uppmuntrar och främjar delaktighet i det egna lärandet. För 

att undvika risken att de blir beroende av andra i sin matematiska utveckling behöver eleverna 

lära sig att ta eget ansvar och att bli självständiga i sitt arbete. Hino (2007) skriver i sin artikel 

om hur lärarna i Japan utgår från problemlösning i sin matematikundervisning vilket har visat 

sig vara framgångsrikt. Eleverna blir aktiva, engagerade och delaktiga i att lösa problemen 

vilket ger en god möjlighet att utveckla en matematisk förmåga.  

 

Mediera genom kommunikation och konkret material 

Olteanu, 20161 menar att språket ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.  

Inlärningen av ett matematiskt språk sker på samma sätt som vid inlärningen av ett främmande 

språk, vilket innebär att förstå. Förståelsen och kommunikationsförmågan utvecklas genom 

samtal och därför bör det finnas utrymme i undervisningen för matematiska samtal som är 

reflekterande, klargörande och utmanande. Det är genom kommunikationen av det matematiska 

innehållet och dess betydelse som eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter. Vidare menar 

han att en kommunikativ undervisning ställer höga krav på lärarens matematiska och didaktiska 

kunnande, en form av balansgång av att vara på rätt nivå för att nå framgång. Han fortsätter 

                                                        
1 Del av text är använd i ett tidigare arbete av Pernilla Nilsson i kursen SQA 080 vt-17 
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genom att poängtera att lektionsinnehållet i det som lärarna behandlar behöver stämma överens 

med det som är tanken att eleverna ska kunna urskilja. Det handlar om att lyfta fram rätt 

aspekter så att undervisningen inte blir för lätt eller för svår. För att eleverna ska kunna delta i 

matematiska samtal måste de förstå det matematiska språket. Språkets kommunikativa funktion 

har stor betydelse i en undervisningssituation och är en förutsättning för att eleven ska kunna 

komma in i den matematiska kulturen. Vidare är språket en förutsättning för att elever och 

lärare ska kunna kommunicera och dela matematiska idéer. Inte bara för att eleverna ska kunna 

utveckla sina matematiska förmågor, utan också för att läraren ska kunna avgöra vilka 

kunskaper som finns och vad som behöver utvecklas vidare. 

Mediering av det tänkta lärandeinnehållet kan synliggöras genom konkret material eller med 

hjälp av laborativa övningar. I texten nedan syftar konkret material till material som används 

för att konkretisera det abstrakta t.ex. talbilder. Laborativt material syftar till material som 

används vid laborativa övningar t.ex. tärningar (jmf Rystedt & Trygg, 2010)Forskningen visar 

att det är viktigt att förklara och handleda på olika sätt. När konkret material, lekar och träning 

används på ett målmedvetet sätt har det stor betydelse för hur eleverna upplever, engageras och 

lär matematik (Goldsby, 2009; Moyer, 2001; Olteanu, 2016; Peng & Nyroos, 2013; Rystedt & 

Trygg, 2010). Genom en medveten undervisning med konkret material kan läraren underlätta 

för elevers förståelse och förebygga att svårigheter uppstår. Detta förutsätter att läraren hjälper 

eleverna att se sambandet mellan det konkreta och det abstrakta (McIntotosh, 2008). Vilken 

effekt konkret material har för inlärningen beror på hur elever och lärare utnyttjar det i 

ändamålsenliga och meningsfulla sammanhang. Det konkreta materialet ska betraktas som ett 

redskap för elevernas lärande. Många lärare använder konkret material när det finns tid över, 

när eleverna gjort sig förtjänt av en paus eller när de ska ha lite roligt. Man skiljer på rolig 

matte och riktig matte (Moyer, 2001). I Goldsbys (2009) forskningsöversikt sammanfattas den 

forskning som finns kring laborativt material. Resultatet visar att elever som använder 

laborativt material presterar bättre än de som inte använder det. Det laborativa materialet kan 

inte på egen hand förväntas förbättra undervisningen. Prestationen ökar inte bara genom att 

använda det laborativa materialet utan det beror på lärarens kunskap om hur det ska användas 

och hur det utnyttjas. Relationen mellan materialet och det matematiska begreppet behöver inte 

alltid vara uppenbart för eleven. Effekten av det klaborativa materialet beror på hur lång tid det 

ingår som en del i undervisningen. Elevernas förståelse av det laborativa materialet beror på 
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den undervisning de får. Missuppfattningar kan förstärkas genom olämpliga samband mellan 

det material och begrepp som läraren presenterar. Den laborativa matematikundervisningen ger 

eleverna möjlighet att använda flera sinnen samtidigt jämfört med om de arbetar enskilt i sina 

matematikböcker. För att eleverna ska kunna föra en diskussion kring det laborativa arbetet 

behöver läraren vara med och leda laborationen samt utmana eleverna med frågor.  

Reflektera 

Utifrån tidigare forskning om god undervisning och undervisningsprocessens reflektionsfas har 

vi valt att presentera följande två teman: bedömning och kollegialt lärande. 

  

Bedömning 

Internationell forskning visar att bedömning är en viktig komponent i undervisningen och ska 

användas som ett verktyg för att forma och främja lärande. Det handlar om att använda både 

formella och informella metoder för att upptäcka hinder och för att vidare planera 

undervisningen (Lundahl, 2011; Anthony & Walshaw, 2007). I det vardagliga arbetet med 

eleverna finns möjligheten för läraren att samla information om hur eleverna lär, vad de kan, 

vad de är intresserad av men också möjligheten att utvärdera sitt eget arbete. Problemlösning i 

matematikundervisningen kan användas som en diagnos för att ta reda på vad eleven uppfattat 

och tagit till sig av undervisningen (Taflin, 2007). Enligt Hattie och Timperley (2007) är 

bedömning och feedback en stor påverkansfaktor i både positiv och negativ bemärkelse för 

elevers lärande och utveckling. För att vara effektiv ska bedömning vara tydlig, ändamålsenlig, 

meningsfull och förenlig med elevens förkunskaper. Bedömning som ökar elevens motivation, 

ansträngning och engagemang behöver ge svar på tre frågor: Vad är målet? Hur ska jag göra? 

Vad är nästa steg? Alltför ofta används bedömningar för att ge läraren en snabb överblick av 

elevernas kunskapsnivå istället för att eleverna får feedback som svarar på de tre 

återkopplingsfrågorna. Vidare menar Hattie och Timperley (2007) att det är mer effektivt för 

elevernas motivation att ge skriftliga eller muntliga kommentarer istället för provresultat eller 

betyg. Bedömning kan ske på olika nivåer i undervisningen. Minst effekt på lärande har 

bedömning på det personliga planet eftersom det ofta ges som beröm och sällan riktas mot att 

ta itu med de tre återkopplingsfrågorna. Wettergren (2013)2  skriver om hur bedömningen 

                                                        
2  Del av text är använd i ett tidigare arbete av Pernilla Nilsson i kursen SQA 080 vt -17 
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påverkar både elevers och lärares arbete varje dag. Tidigare användes bedömning som ett 

urvalsredskap. Idag är det ett redskap till att motivera elevens fortsatta lärande i form av 

information kring kunskaper och utvecklingsområden. Wettergren (2013) lyfter vikten av att 

lärare ges tid för olika samtal kring bedömning för att få stöd i sitt arbete att utveckla 

undervisningen. Hon såg i sin studie att lärarna använde bedömning som återkoppling på den 

egna undervisningen. När de upptäckte att det fanns missuppfattningar bland eleverna 

anpassade de undervisningen genom mer tid med ett moment eller att explicit rikta 

undervisningen på specifika uppgifter. Vidare menar hon att det reflekterande kollegiala 

samtalet kan vara ett stöd till förändring av synen på kunskap och lärande som behövs för att 

utveckla en god undervisningsmiljö.  

 

Kollegialt lärande 

Wernberg (2009) beskriver en learning study som ett kollegialt sätt för lärare att utveckla 

matematikundervisningen. I hennes studie ingick matematiklärare och syftet var att utveckla 

matematikundervisningen. De planerade och organiserade tillsammans undervisning kring ett 

innehåll som de sedan provade och filmade. Därefter utvärderades om eleverna nått den 

kunskap lärarna tänkt sig och de planerade sedan utifrån detta hur de skulle gå vidare med 

undervisningen. Att samarbeta och se sig själv på film har visat sig ge en god utveckling av 

undervisningen. Olteanu (2013)3 skriver i sin artikel om det positiva resultat en learning study 

kan ge när det gäller matematikundervisning. I sin studie kommer hon fram till att projektet 

förbättrat alla elevernas resultat i matematik. Framför allt har det varit till stor hjälp för de 

elever som haft problem med matematik, de har utvecklats mest. Projektet har också lett till att 

arbetet på hela skolan förbättrats positivt. Hon lyfter flera viktiga aspekter för att lyckas med en 

learning study. Dels handlar det om att handledaren har en god kompetens både i att driva en 

learning study men även i ämnet matematik. Vidare är det viktigt att det finns planerad och 

avsatt tid för kollegialt samarbete. Lärarna behöver få möjlighet att prata om och reflektera 

över den egna undervisningen tillsammans med kollegor. Enligt Runesson (2011) finns det 

många fördelar med så kallat kollektivt lärande där lärare och forskare samarbetar. Denna typ 

                                                        
 
3 Del av text är använd i ett tidigare arbete av Pernilla Nilsson i kursen SQA 080 vt -17 
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av verksamhet har visat sig ge stora förändringar i undervisningen ute i skolorna genom att 

lärarna fått mer självförtroende och medvetenhet om den egna undervisningen. Lärare 

utvecklar en kunskap i den egna praktiken som ofta är både individuell och tyst och som inte 

förmedlas till kollegor eller på annat sätt dokumenteras. Istället borde lärare bli bättre på att 

dela med sig av sitt professionella kunnande. Guberman och Leikin (2013) visar i sin studie att 

lärare som fick fortbildning inom problemlösning blev mer positivt inställda till denna och såg 

nyttan av att kunna använda den i sin egen undervisning. De menar att resultatet pekar på att 

utbildning i problemlösning ger lärare effektiva verktyg i deras matematikundervisning.  

Teoretisk referensram  
Studien hämtar inspiration från det sociokulturella och det didaktiska perspektivet för att förstå 

hur lärarna beskriver sin undervisningsprocess och för att tolka de didaktiska val som sker i 

matematikundervisningen, nedan beskrivs dessa två. Vi presenterar dessutom det analysverktyg 

som vi tagit fram och använder för att analysera studiens resultat 

Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivets grunder utgår från Vygotskijs tankar om individens 

utveckling av kunskap genom sammanhang och samverkan mellan människor. Det vi tar fasta 

på i dessa perspektiv är att inlärning sker i ett socialt sammanhang och med påverkan av den 

kultur och historia individen lever i. Det vi lär oss lär vi i sociala sammanhang i interaktion 

med andra människor och vi präglas av den kultur och de människor vi växer upp med. 

Individen påverkas av gruppen men påverkar även i sin tur gruppen med sitt sätt att vara och 

agera. Att man i undervisningen använder sig av mediering, ett sätt att visa på innehållet och 

leda individens lärande vidare genom intellektuella och materiella redskap. I det intellektuella 

redskapet räknas kommunikation som det viktigaste redskapet och i det materiella redskapet 

kan det t.ex. handla om att använda fingrarna vid räkning. Dessutom tar vi fasta på att kunskap 

bygger vidare på tidigare kunskap, lärare behöver möta eleverna i den proximala 

utvecklingzonen som Vygotskij uttrycker det. Att göra kunskapen till sin egen genom att först 

ha ett yttre konkret stöd för att sedan kunna göra samma sak i tanken. Det är i området mellan 

det individen kan och det som den har möjlighet att lära med rätt stöd som undervisningen ska 

äga rum (Säljö, 2010).  
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Det didaktiska perspektivet  

För att ytterligare förstå hur lärarna beskriver sin undervisningsprocess anknyter vi i analysen 

till det didaktiska perspektivet och den didaktiska triangeln som beskrivs av Brousseau (1997).  

Hörnen i triangeln motsvaras av läraren, eleven och ämnet. I undervisningen påverkar läraren 

eleverna och eleverna påverkar läraren. Detta kallar han den sociala axeln. Läraren gör val av 

innehåll och form för undervisningen vilket motsvaras av den didaktiska axeln. Den 

adidaktiska axeln finns mellan elev och innehåll, den står för när eleven skapar sin egen 

förståelse för att sedan använda den i andra situationer. Öhman (2014) beskriver en något 

kompletterad didaktisk triangel, där undervisningssituationen är mer komplex och påverkas av 

fler yttre och inre faktorer i skolans värld såsom individens förutsättningar, klasskamrater, 

material och miljö. Dessa visas med en ring kring triangeln. Dessutom visar han hur samhället 

genom skollag och läroplan också påverkar undervisningen och detta gör han med ytterligare 

en ram runt triangeln.  Utifrån den didaktiska triangeln behöver lärare och elev mötas kring ett 

innehåll, det är detta som kallas undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln i samhällskontext, Öhman (2014), s 40 

Undervisningen är lärarens ansvar. Läraren behöver ställa sig de didaktiska frågorna Vad? Hur? 

och Varför? Under senare tid har de didaktiska frågorna kompletterats med frågorna Var? Med 

vem? När? och Med hjälp av? för att tydliggöra hur eleverna lär på bästa sätt (Lindström & 

Pennlert, 2006).  
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Analysverktyg 

 

Figur 2.  Analysverktyg för Undervisningsprocessen av Martinelli och Nilsson (2018) 

Vår studie avgränsas till undervisningsinnehållet i matematik och de ursprungligt didaktiska 

frågorna. Till de didaktiska frågorna har vi kopplat undervisningsprocessen som beskrivits i 

tidigare forskning om god undervisning nämligen att undervisningen behöver vara planerad, 

organiserad och reflekterad. Vi kallar dem för faser och kopplar dem till varsin didaktisk 

frågeställning: Vad? kopplas till planeringsfasen, Hur? kopplas till organisationsfasen och 

Varför? kopplas till reflektionsfasen. Under de tre faserna har vi utifrån den forskning som lyfts 

under god undervisning valt ut nio teman som vi urskilt som viktigast. De teman som valts och  

kopplats till planering är: medvetet val av innehåll, uppgift utifrån innehåll, individanpassning. 

De teman som kopplats till organisationsfasen är variation, utmana och inspirera, delaktighet 

och mediering. Slutligen har två teman kopplats till reflektionsfasen och det är bedömning och 

kollegialt lärande.  

God 
Matematik 

Undervisning 

Hur?

Vad?

Varf
ör

? 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några matematiklärare beskriver sina 

didaktiska val i undervisningsprocessen. Utifrån detta vill vi identifiera om och vad 

speciallärare kan behöva lyfta fram och utveckla tillsammans med matematiklärare på 

lågstadiet för att eleverna ska ges bättre möjligheter att utveckla de matematiska förmågorna.  

Följande frågeställningar används för att klargöra studiens syfte:   

 

● Hur beskriver några matematiklärare sina didaktiska val i undervisningsprocessen, som 

leder till att eleverna utvecklar de matematiska förmågorna?  

● Vad uppfattar några matematiklärare som möjligheter och utmaningar i 

undervisningsprocessen för att eleverna ska utveckla de matematiska förmågorna? 

Metod 
Nedan presenteras vårt val av tillvägagångssätt vid denna kvalitativa studies genomförande. 

Därefter följer en redovisning av urval, genomförande samt hur data bearbetats, tolkats och 

analyserats. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet samt olika etiska aspekter som vi 

tagit hänsyn till. 

Metodval   
I denna studie ville vi beskriva och analysera hur några matematiklärare beskriver sina 

didaktiska val i undervisningsprocessen. Utifrån detta ville vi identifiera om och vad 

speciallärare kan behöva lyfta fram och utveckla tillsammans med matematiklärare på 

lågstadiet för att eleverna ska ges bättre möjligheter att utveckla de matematiska 

förmågorna. Vi ämnade inte generalisera i någon statistisk mening. Studier som bedrivs med en 

kvalitativ forskningsansats bedrivs i mindre skala och kännetecknas av sin låga 

generaliserbarhet och ett ofta begränsat antal respondenter (Kvale & Brinkman, 2014), vilket 

stämmer bra överens med vår studie.  

Urval 
I urvalsprocessen sökte vi efter lärare som undervisar på lågstadiet och dessutom undervisar i 

matematik. Det innebär att vi gjorde ett delvis strategiskt urval av respondenter eftersom vi i 

studien ställt ett par krav på respondenterna (Wibeck, 2010). Dessutom gjorde vi även ett 
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bekvämlighetsurval så till vida att vi valde att skicka förfrågan till närliggande skolor för att 

hinna med att utföra studien i tid. Studien genomfördes i tre kommuner på fyra olika skolor. 

Totalt deltog fjorton lärare som alla undervisade i matematik på lågstadiet. 

Genomförande  
Under denna rubrik beskriver vi först hur vi delat upp arbetet i studien, därefter beskriver vi hur 

kontakt tagits med deltagare till intervjuer och slutligen hur fokusgruppintervjuerna 

genomförts. 

 

Studien genomfördes av Marina Martinelli och Pernilla Nilsson. Vi ansvarade gemensamt för 

studiens samtliga delar. Arbetet skedde delvis på varsitt håll, vi stämde av regelbundet på 

telefon och träffades på olika platser. Den använda litteraturen valdes ut gemensamt och 

delades upp emellan oss. Formulering av skrift skedde med utkast från var och en av oss och 

omformulerades sedan i samråd. För att båda samtidigt skulle kunna arbeta i dokumenten 

använde vi google drive. Vissa textdelar i detta arbete är hämtade från inlämningsuppgifter som 

vi skrivit under tidigare kurser. Missivbrevet (bilaga 1) och samtyckesblankett (bilaga 2) 

utarbetades i samråd och godkändes av handledare. Via mail togs kontakt med skolledare för 

fyra olika skolor i tre olika kommuner med förfrågan om tillåtelse att kontakta undervisande 

lärare på skolornas lågstadium. Efter tillåtelse mailades förfrågan och missivbrev till lärarna 

samt tid och plats bokades för intervju, utifrån deras egna önskemål. Datainsamlingsmetoden i 

vår studie är halvstrukturerad och tematisk intervju i form av fokusgruppsamtal (Dahlgren & 

Johansson, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Fokusgrupp som datainsamlingsmetod används 

för att studera individers tankar, uppfattningar och erfarenheter kring ett givet ämne genom 

fokuserade gruppsamtal. Detta görs under ledning av en moderator och målet är att deltagarna 

ska ges möjlighet att samtala fritt och dela med sig av sina tankar. För att alla ska komma till 

tals och känna delaktighet bör en fokusgrupp inte bestå av fler än fyra till sex deltagare 

(Wibeck, 2010). Valet av fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod föll sig naturligt då vi 

ville fördjupa vår förståelse och få en bredd av matematiklärarnas tankar kring den egna 

undervisningsprocessen. Vi inspirerades av fokusgruppssamtal som intervjuform genom M. 

Sandströms föreläsning (6 oktober 2017) och utformade en intervjuguide utifrån denna 

föreläsning. I en tidigare kurs genomfördes en pilotstudie av denna intervjuform, detta 
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medförde att vi kände oss mer bekväma med intervjuformen. Utifrån utfallet av pilotstudien 

omarbetade vi intervjuguiden (bilaga 3) till denna studie. Intervjuguiden innehöll ett fåtal 

frågor som var ordnade efter de teman som skulle beröras. Frågorna kring givna teman gav 

även utrymme för följdfrågor, kommentarer och speglingar som beskrivs i Creswell (2013) 

och Kvale & Brinkman (2014). Samtalen inleddes med att de etiska aspekterna upprepades och 

respondenterna fick skriva under samtyckesblanketten. Därefter beskrevs upplägget för 

intervjun och inspelningen startades med hjälp av två inspelningsenheter. I enlighet med vår 

intervjuguide startade vi med öppningsfrågor för att skapa en känsla av gemenskap och 

trygghet. Därefter ställde vi ett fåtal frågor som var formulerade utifrån våra två 

forskningsfrågor. Under samtalen fördes anteckningar, dessa användes i slutet av intervjun för 

att sammanfatta det som framkommit under intervjun. För att synliggöra om alla respondenter 

känt sig delaktiga och haft möjlighet att framföra sina tankar fick de efter intervjun fylla i en 

individuell utvärdering (bilaga 4). Det framgick där att samtliga upplevde att de fått komma till 

tals och vågade säga vad de tyckte. 

Tillförlitlighet 
För att så långt som möjligt säkerställa tillförlitligheten av vår studie försökte vi i 

intervjusituationen skapa en så trygg situation som möjligt för respondenterna för att minska 

känslan av maktobalans mellan oss som forskare och lärarna som respondenter jmf. Creswell 

(2013). I fokusgruppsamtalen hade respondenterna en trygghet i att de var fler individer och 

kunde luta sig mot en grupp kända kollegor. Med detta antog vi att svaren skulle bli mindre 

påverkade av maktobalansen. För att ytterligare säkerställa god kvalitet i studien tog vi fasta på 

det som står i Kvale och Brinkmann (2014) om vikten av att låta alla respondenter oavsett vem 

som intervjuar och oberoende av sammanhang få möjlighet att svara på samma 

frågeställningar. Detta gjorde vi genom vår intervjuguide med förutbestämda frågor. 

Intervjufrågornas relevans till studiens syfte säkerställdes genom att vi efter pilotstudien, som 

gjorts i en tidigare kurs, noga övervägde vilka frågor som skulle ställas.  

Etiska överväganden 
Tanken med studien var att den skulle publiceras och resultaten skulle delas med andra så att 

forskningsarbetet kan generera vidare kunskap och utveckling. All forskning som bedrivs med 

respondenter måste följa Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer med de fyra 
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huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I vår studie tog vi dessa krav i beaktning genom att vi i missivbrevet (bilaga 1) 

gav respondenterna information om studien syfte och frågeställningar utifrån 

informationskravet. Det framgick att respondenternas deltagande var frivilligt samt att de när 

som helst kunde välja att avbryta deltagandet i studien med utgångspunkt i samtyckeskravet. 

Dessutom informerade vi respondenterna i samma missivbrev om att ingen utomstående får ta 

del av det insamlade materialet samt att detta kommer att förstöras efter studiens avslut. 

Konfidentialitet säkrades genom avidentifiering av namn på personer, skola och kommun. 
Slutligen informerade vi om att det insamlade materialet endast skulle användas i denna studie, 

enligt nyttjandekravet. Under studiens gång då materialet inte användes förvarade vi det i 

respektive studerandes kassaskåp så att ingen obehörig kunde komma åt det. Vid transkribering 

avidentifierade vi deltagarna så att de inte skulle kunna kopplas till studien. Dessutom tänkte vi 

aktivt på att inte skriva sådant som skulle kunna skada de medverkande.  

Dataanalys  
Analysarbetet och tolkningen av empiri gjordes med en kvalitativ tematisk ansats för att 

få fram respondenternas upplevelser och erfarenheter (Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014; Szklarski, 2015). Empirin behandlades i flera steg med inspiration av analysarbete enligt 

Dahlberg och Johansson (2015). Intervjuerna transkriberades, eventuell oväsentlig textmassa 

plockades bort. För att få fram mer rättvisande tolkningar började vi analysarbetet med att 

bekanta oss med texten, vi läste igenom de fyra olika transkriberingarna ett flertal gånger på 

varsitt håll samtidigt som vi förde anteckningar. Som nästa steg försökte vi urskilja viktiga 

uttalanden och dessa klipptes ut. Metoden kändes inte tillfredsställande, därför valde vi istället 

att formulera uttalanden på olika papper som representerade våra förutbestämda teman (figur 

2). Ett oväntat tema kunde urskiljas nämligen repetition och detta lades till för analys. 

Samtidigt jämfördes likheter i de olika uttalandena och stor vikt lades vid att överväga i vilket 

tema uttalandet hörde hemma. Flera av uttalandena passade in på mer än ett tema eftersom de 

innehöll olika signifikanta delar. Dessa uttalanden användes i mer än ett tema men med en 

markering av det viktiga. Kärnfulla citat plockades ur de olika teman som skulle användas i 

analysen (jmf. Dahlgren och Johansson, 2015). I analysen av data knöt vi an till vår teoretiska 
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referensram. Analysverktyget (figur 2.) användes för att identifiera tema och processer som kan 

behöva utvecklas utifrån lärarnas beskrivning av undervisningsprocessen.  

Resultat 
Nedan presenteras resultatet av våra intervjuer genom rubrikerna: De didaktiska valen; 

Möjligheter och utmaningar. Dessa utgår från våra forskningsfrågeställningar som 

omformulerats. Varje kapitel avslutas med att lärarnas beskrivningar analyseras utifrån det 

sociokulturella och det didaktiska perspektivet, som är studiens teoretiska referensram, och vårt 

analysverktyg (figur 2). Med anledning av att undervisningsprocessen är komplex och att vissa 

teman går i varandra så kan det finnas upprepningar i resultatet. Genomgående i analysen har vi 

valt att benämna matematiklärare för lärare.  

De didaktiska valen 
Nedan analyseras vår forskningsfrågeställning rörande några lärares didaktiska val i 

undervisningsprocessen för att ge eleverna bättre möjlighet att utveckla de matematiska 

förmågorna. Detta är fördelat i underrubrikerna: Planeringsfasen -Vad?; Organisationsfasen -

Hur?; Reflektionsfasen -Varför? som i sin tur är uppdelade i tillhörande förutbestämda teman  

(figur 2.). 

Planeringsfasen -Vad? 

Under denna rubrik som vi i analysverktyget (figur 2.) kopplat till undervisningsprocessens 

planeringsfas, görs en beskrivning och analys av hur lärarna beskriver sina val utifrån följande 

tre teman: Medvetet urval; Uppgift utifrån innehåll; Individanpassning. 

 
Medvetet urval av innehåll 

Samtliga lärare i studien beskriver att de gör sitt urval av undervisningsinnehåll ur 

matematikboken, som ses som en bas i undervisningen. Lärarna anser att den har en bra 

lärarhandledning med många goda exempel på övningar, är varierande och innehåller det som 

eleverna behöver lära sig. Att lärarna gör sitt urval ur läromedlet motiveras av att de anser att 

den i stort motsvarar det som läroplanen anger att eleverna ska kunna. Läromedlet ses som en 

viktig del och utgör en trygghet i urvalet av innehåll. Samtidigt signalerar flera av lärarna att de 

behöver komplettera innehållet i läromedlet, men att det också behöver sållas från bl.a. 
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procedurhantering. Detta urval genom kompletteringar och sållning av uppgifter görs utifrån 

lärarnas erfarenheter. Vi tydliggör med ett citat: “...för vad jag ska ta upp för någonting och så 

får man ju komma ihåg, det här allt det andra på sidan om, som t.ex. problemlösning får man 

lägga till ganska mycket…”. Förutom att det är egna erfarenheter som styr urvalet så nämner 

lärarna det centrala innehållet och kunskapskraven som de upplever som stressfaktorer. Att 

lärarna sållar och kompletterar innehållet ger en signal om att val av innehåll inte helt släppts 

till läromedlet utan de förlitar sig på egen erfarenhet om centralt innehåll och kunskapskrav. De 

matematiska förmågorna nämns inte lika tydligt som centralt innehåll och kunskapskrav i 

lärarnas beskrivningar av urval av innehåll. Förutom förmågan om att kunna förstå och 

använda begrepp framkommer endast problemlösningsförmågan lite flyktigt. Detta tyder på att 

det kan finnas ett behov att förtydliga samspelet mellan kunskapskrav, centralt innehåll och de 

fem matematiska förmågorna. 

 

Lärarnas val av innehåll utifrån läromedel, centralt innehåll, kunskapskrav och förmågor 

kopplas till den didaktiska axeln i den didaktiska triangelns samhällskontext (figur 1). Detta 

betyder att samhället genom kursplanen i matematik och läromedelsförfattarna har stor 

inverkan på det innehåll som lärarna väljer. Vi tolkar att läromedlet utgör den största 

påverkansfaktorn i lärarnas didaktiska val av vad? 

 
Uppgift utifrån innehåll 

Även vid urval av uppgifter utgör boken en trygghet för lärarna. En av lärarna beskriver detta 

på följande vis: “först titta i boken som bas, vad är det vi ska behandla och hur kan jag försöka 

förmedla det här på bästa sätt? ...vad ska jag ha för material eller ska vi dansa eller göra en lek 

och sånt, så först titta vad är det vi ska behandla”. Vi tolkar det som att lärarna väljer uppgift 

efter innehåll men också att det är läromedlet som utgör basen för urval av uppgifter.   

Vidare beskrivs att gemensam problemlösning utifrån valt arbetsområde förekommer i mindre 

elevgrupper eller arbete i par för att eleverna ska ges möjlighet att förklara hur de löst uppgiften 

och varför de gjort som de gjort. Vår tolkning är att man i detta fall utgår ifrån 

kommunikationsförmågorna i kursplanen för matematik och därmed ger eleverna möjlighet att 

utveckla även dessa. Genom att låta eleverna själva förklara och visa för andra hur de tänkt, får 

de möjlighet att utvecklas i samspel med andra.  
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I resultatet av detta tema framkommer att läromedlet återigen är basen för urval och precis som 

i föregående tema så är det samhället som påverkar urvalet av uppgift kopplat till den 

didaktiska triangeln i samhällskontexten. Kommunikationsförmågan tränas på olika sätt. Detta i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet om att kommunikation kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg. Det behöver inte vara läraren som medierar, det kan lika gärna vara 

klasskamraten. 

 

Individanpassning  

Samtliga lärare i studien berättar att de utgår från elevernas behov och kunskapsnivå i sitt urval 

av uppgifter. För att göra detta används bedömningsmatriser eftersom dessa beskrivs ge en god 

inblick i om eleverna uppnått de färdigheter och förmågor som krävs för ett arbetsområde. En 

stor del av planeringen går åt till att välja ut och individanpassa för att kunna möta alla elevers 

olikheter och det framgår av följande citat:  

 
Vissa har ju väldigt svårt med det här abstrakta så det måste man ju vara lite beredd på, 
så då vet man ju alltså på förhand att de här kommer att tycka att det här är knepigt. Här 
måste jag verkligen förstärka så det är bra att man vet lite styrkor och svagheter hos 
eleverna, det är ju bra att veta innan man gör saker tänker jag.  

 

Vi ser att urvalet av uppgifter görs medvetet utifrån elevers förutsättningar, vilket vi kopplar till 

det sociokulturella perspektivet där man utgår ifrån elevernas proximala utvecklingszon precis 

som tidigare nämnts. I lärarnas välvilja att möta varje elev på sin nivå och utifrån sina behov, 

ser vi en risk att undervisningen inte utgår ifrån ett gemensamt innehåll. Det sociala samspelet i 

inlärningen kan då utebli, dessutom kan läraren känna att den inte räcker till då eleverna arbetar 

med så olika moment. 

 

Förståelse av planeringsfasen genom analysverktyget 

I planeringsfasen finner vi ett samspel mellan lärare, elev och innehåll som utgör grunden till 

undervisningen. Detta stämmer väl överens med det didaktiska perspektivets didaktiska 

triangel. Genom vårt analysverktyg tolkar vi att lärarna gör ett medvetet urval av innehåll och 

uppgift i sin undervisning. Vi tolkar att deras “vad” utgår från läromedlet och individerna. 

Eftersom läromedlet ses som bas och de matematiska förmågorna nämns i mindre utsträckning 

så tolkar vi att centralt innehåll och kunskapskrav har större utrymme än de matematiska 
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förmågorna vid urvalet. Att urvalet görs utifrån individerna i elevgruppen stämmer bra med 

analysverktygets tema om individanpassningens betydelse för en god undervisning.  

Organisationsfasen- Hur? 

Under denna rubrik som vi i analysverktyget (figur 2.) kopplat till undervisningsprocessens 

organisationsfas, görs en beskrivning och analys av hur lärarna beskriver sina val utifrån 

följande fyra teman: Variation; Utmana och inspirera; Delaktighet; Mediering via 

kommunikation och via konkret material, samt ett oväntat tema: Repetition. 

 

Variation 

Alla lärarna i studien talar om vikten av att variera matematikundervisningen för att kunna 

möta elevers olika sätt att lära. Under samtalen framkommer tre olika typer av variation då 

lärarna beskriver hur de organiserar olika övningar, material, grupperingar och repetition för att 

på bästa sätt ge eleverna förutsättningar att ta till sig innehållet. Några av lärarna beskriver hur 

de organiserar matematikstationer i klassrummet för att organisera mer varierande övningar. I 

samtalen lyfter samtliga lärare vikten av att variera användning av det konkreta/laborativa 

materialet. Synen på varför detta material ska varieras skiljer sig något åt mellan lärarna. En 

anledning till att variera är att skapa intresse och nyfikenhet hos eleverna. Ett annat sätt att se 

på variationen och användningen av det konkret/laborativa materialet visas i följande citat “...ja 

att man utgår ifrån det konkreta och går till det abstrakta kan jag säga att det är börjar där i alla 

fall…” Ytterligare ett sätt att se på detta antyds i följande citat “...så att man bemöter olika 

inlärningsstilar…”  

 

Samtliga lärare lyfter vikten av att variera undervisningen såväl individuellt som genom olika 

par och grupparbeten för elevernas matematiska utveckling. Det tycks alltså som att det sällan 

förekommer lektioner där eleverna enbart arbetar enskilt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi i detta tema som handlar om hur lärarna i studien organiserar för att 

variera sin undervisning tolka att det finns ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Detta kan vi 

dels anta utifrån lärarnas beskrivningar hur de använder ett yttre konkret stöd för att eleverna 
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sedan kunna göra samma sak i tanken. Dessutom syns det genom lärarnas tankar om vikten av 

att variera undervisningen i olika sociala konstellationer. 

 

Utmana och inspirera  

Under samtalen framkommer att lärarna vill utmana starka elever men de upplever att de inte 

hinner. Enligt lärarna beror detta på, stora elevgrupper, många olika former av behov d.v.s. att 

svagpresterande elever eller elever inom NPF4 prioriteras. En lärare beskriver så här:  

 
Jag har ju några elever som är väldigt duktiga också och för dem blir det ju mycket, liksom, 
visst jag kan ju göra extramaterial och så där, men det här samtalet och utmana dem liksom, 
det känner jag att det hinner jag ju inte med, att ge dem det här lilla extra, att de ska 
utvecklas ännu mer, det hinner jag inte, det kan jag tycka känns lite tråkigt faktiskt.  

 

Ett sätt som används för att utmana beskrivs med följande citat ”… man ger dem kluringar…”.  

 

Samtliga lärare menar att undervisningen behöver organiseras i varierande, lustfyllda, 

inspirerande och utmanande aktiviteter där eleverna inte alltid är medvetna om att de lär sig.  

I samtalen berättar lärarna hur de inspirerar genom lekar, kluringar, spel, tävlingar, sång och 

dans. En lärare beskriver hur eleverna får lära sig multiplikation genom musik och sång. Flera 

av lärarna berättar hur de försöker motivera och inspirera eleverna i deras fortsatta lärande 

genom att visa på nyttan av kunskapen.  

 

I detta tema som handlar om att organisera matematikundervisningen så att den blir utmanande 

och inspirerande, tolkar vi genom lärarnas beskrivningar att de har en önskan om att utmana 

eleverna utifrån deras styrkor men av organisatoriska skäl så hinner de inte med. Utifrån 

lärarnas tankar om att utmana eleverna på deras nivå urskiljer vi en koppling till att de har en 

vilja att möta eleverna i den proximala utvecklingszonen. Den motivering av nyttan som av 

kunskapen som beskrivs kopplar vi till den didaktiska triangeln där läraren motiverar elev kring 

innehåll.  

 

 

                                                        
4 Förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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Delaktighet 

När lärarna beskriver hur de organiserar för att skapa delaktighet talar de om vikten av att 

försöka skapa aktiviteter som passar hela gruppen. De menar att eleverna oavsett kunskapsnivå 

ska få känna sig delaktiga och få möjligheten att förstå innehållet i matematikundervisningen. 

En lärare beskriver hur hon skapar delaktighet på följande sätt ”... ja det är ju det vi har mycket 

samtal och gemensamma övningar…” Citatet antyder ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

genom samverkan mellan individer. Flera av lärarna menar att delaktighet skapas genom att 

eleverna känner sig trygga och vågar uttrycka sig i gruppen. De berättar att detta kan 

underlättas genom EPA5, en arbetsmodell som lärarna tagit till sig via matematiklyftet. 

Eleverna får först tänka själva, sedan prata i par och får då chansen att pröva sin tanke och 

tänka om, för att sedan våga lyfta fram sin idé i gruppen. En av lärargrupperna berättar att de 

försöker skapa delaktighet genom ett tillåtande klassrumsklimat vilket innebär att eleverna får 

hjälpa varandra att komma vidare med arbetsuppgifter. Eleverna byter platser i klassrummet för 

att kunna vara varandras läranderesurser. Detta tillåtande klimat medför också att eleverna blir 

delaktiga i sitt eget lärande men också i klasskamraternas lärande.  

 

Detta tema kring hur delaktighet organiseras i matematikundervisningen kopplar vi till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Vår koppling antas utifrån lärarnas beskrivningar om 

vikten av trygghet samt elevernas möjligheter att bli varandras läranderesurser genom samtal 

och interaktion. 

 

Mediering via kommunikation och konkret material 

Vid organisation av hur innehållet ska medieras använder sig lärarna av både kommunikation 

och konkret material. Det konkreta materialet har redan lyfts utifrån att man skapar variation 

men här lyfts det utifrån att det är ett sätt att organisera hur innehållet kan synliggöras. Vi kan 

ur beskrivningarna av exemplen som lärarna ger urskilja att det förekommer olika former av 

kommunikation. Bland annat i genomgångar och samlingar som läraren håller men även då 

elever får berätta för varandra hur de löser uppgifter.  

 

                                                        
5 Arbetsmodell i problemlösning med tre steg; 1: enskilt, 2: par, 3: alla 
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Genom de olika beskrivningarna tolkar vi att konkret material används för att förstärka det som 

ska läras in och för att hjälpa eleverna att få inre bilder som sedan kan abstraheras. Detta är i 

enlighet med det sociokulturella perspektivets tanke om medieringens betydelse för 

inlärningen. En lärare berättar hur hon medierar med hjälp av kommunikation som förstärks av 

konkret/laborativt material. 

 
Jag gör ofta så att jag tar magnetplockisar som vi sätter på tavlan om man nu ska göra en 
addition eller en subtraktion. Då får de visa att tre katter plus två katter är lika med fem 
katter. Så de berättar en saga och sedan skriva med siffror och symboler och räkna ut. Det 
gör vi i grupp.  

 

I citatet ovan kan vi urskilja att läraren har en klar bild över sitt didaktiska val hur hon ska 

förmedla ett visst innehåll. Det lärarna också lyfter är att det konkreta materialet ger dem 

möjlighet att förklara för elever på ett varierat sätt. Vilket de menar är viktigt då elever lär på 

olika sätt. 

 

Utifrån resultaten av detta tema kan vi ana att lärarna ser mediering som en viktig del i att 

förmedla det valda innehållet. Kommunikationen som beskrivs, samtalen som förstärks av ett 

laborativt arbetssätt och konkret material anser vi är goda exempel på en välorganiserad 

mediering. Av lärarnas beskrivningar framkommer att konkret material används för att hjälpa 

eleverna från konkret till abstrakt tänkande vilket är i enlighet med det sociokulturella 

perspektivets tankar kring medieringens betydelse vid lärande. I vår tolkning av resultatet fann 

vi inga beskrivningar av hur lärarna säkerställer att det konkreta/laborativa materialet är 

anpassat till det innehåll som det avses att förmedla. Vidare framkommer inte om materialet 

används konsekvent.  

 

Repetition 

Ett oväntat tema har synliggjorts i analysen av organisationsfasen nämligen repetition. Samtliga 

lärare lyfter den stora vikten av att eleverna repeterar och tränar mycket. Framför allt handlar 

det om att repetera och befästa rabbelkunskaper och tabeller för att avlasta arbetsminnet. Detta 

syns i följande uttalande: 
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         Då nöter man den och då blir det samma uppgift fast på olika sätt, 24 gånger om man har 24 
elever, och då får de in det och sen kommer det tillbaka. Det tycker jag är ett jättebra sätt att 
man verkligen kan få in dem. 

 

Vi tolkar det som att många “hur” frågor handlar om att organisera övningar som går ut på att 

eleverna ges möjlighet att repetera. Repetition ses som en viktig uppgift eller sätt att lära in och 

det kopplar vi mer till den traditionella undervisningstraditionen. Vi kan inte urskilja någon 

direkt koppling till vår teoretiska referensram.  

 

Förståelse av organisationsfasen genom analysverktyget 

Utifrån organisationsfasens fyra förutbestämda teman kan vi genom vårt analysverktyg se att 

lärarnas didaktiska val “hur” stämmer väl överens med verktygets teman. Samtliga teman är väl 

representerade och tar stor del av undervisningsprocessen i anspråk. Det vi urskiljer som kan 

behöva utvecklas är hur man organiserar för att kunna utmana samtliga elever. Vidare kan det 

finnas ett behov av ett mer genomtänkt användande av konkret material så att det stämmer 

överens med det tänkta innehållet. Ett femte och oväntat tema i denna fas är repetition som ofta 

förekommer i organisationen av undervisningen. Lärarna i studien lyfter vikten av repetition i 

form av mängdträning och genom att övningarna varieras för att repetera samma innehåll. 

Något som behöver lyftas fram är om och hur alternativa sätt kan användas för att minska 

mängdträningen. 

Reflektionsfasen - Varför? 

Under denna rubrik som vi i analysverktyget (figur 2.) kopplat till undervisningsprocessens 

reflektionsfas, görs en beskrivning och analys av hur lärarna beskriver sina val utifrån följande 

två teman: Bedömning; Kollegialt lärande. 

 

Bedömning 

Bland lärarna i studien råder en samstämmighet kring vikten av bedömning för att kunna göra 

nya urval av arbetsområden både individuellt och för hela gruppen. Flera olika sätt att bedöma 

framkommer. Några av lärarna menar att den viktigaste bedömningen sker i det vardagliga 

arbetet med eleverna. Det kan till exempel handla om att gå runt i klassrummet och lyssna på 

eleverna då de kommunicerar med varandra eller då eleverna får hålla lektioner och vara 
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läranderesurser för hela gruppen, vilket följande citat visar ”Minilektionerna6 ger ju 

jättemycket överblick för oss lärare, hur de har anammat det vi har jobbat med”. Förutom den 

vardagliga observationen i klassrummet använder samtliga lärare i studien någon form av 

skriftligt testmaterial för att bedöma eleverna t.ex. skolverkets bedömningsstöd för åk 1 eller 

andra screeningmaterial. I vår analys av det som framkommer i samtalen kring bedömning 

tolkar vi det som att lärarna anser att det vardagliga samtalet ger bäst bild av elevernas faktiska 

kunskaper och vad de behöver utveckla gällande innehållet. I lärarnas beskrivningar av den 

muntliga och skriftliga bedömning som sker förstår vi att läraren får en bra bild av det 

utvecklingsbehov som eleverna och gruppen har. Däremot framkommer inte huruvida eleverna 

görs delaktiga i denna bild av läraren. Vi tycker oss urskilja att det kan finnas ett behov av att i 

enlighet med den didaktiska triangeln, utveckla ett medvetet sätt att i förväg göra lärandemålet 

(innehållet) klart även för eleverna och sedan under arbetets gång utvärdera utvecklingen 

tillsammans med dem. Det vill säga samspel lärare, elev och innehåll enligt det didaktiska 

perspektivet. 

 

Kollegialt lärande 

De flesta grupperna tar upp kollegialt lärande som en viktig faktor i sitt arbete för att få 

inspiration och motivation. Matematiklyftet är ett exempel som lyfts fram av de flesta lärarna, 

de menar att det gav undervisningen en skjuts framåt i arbetet med problemlösning. En annan 

grupp menar att matematiklyftet gav en boost i att våga lite mer för att inte fastna i rutiner, 

följande uttrycker en lärare i gruppen: ”...perfekt för att utveckla litegrann, för det kan vara så 

att man fastnar i samma…”. Men de säger att efter satsningen har denna form av kollegialt 

lärande/planeringsarbete inte fortsatt. En grupp lärare uttrycker att schemalagd gemensam 

planering skulle vara bättre än som nu dela tankar, idéer och tips på rasten, i lärarrummet eller i 

korridoren då de går om varandra.  

 

Det vi kan tolka i detta är att lärarna talar i form av att de har deltagit i matematiklyftet som 

nämnts ovan men att det kollegiala lärandet inte fortgått och blivit en del i det vardagliga 

arbetet. Av lärarnas beskrivning tolkar vi att deras arbete med undervisningsprocessen till stor 

del fortfarande är ett ensamarbete. Vi anser att lärare precis som elever lär i sociala 

                                                        
6 Minilektion innebär att eleverna håller en kort lektion för klasskamraterna.  
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sammanhang och påverkas av den kultur och historia de befinner sig i enligt det sociokulturella 

perspektivet. Därmed behöver de ges möjlighet att utveckla matematikundervisningen genom 

att undervisningsprocessen i större utsträckning sker i samarbete med kollegor.  

 

Förståelse av reflektionsfasen genom analysverktyget 

Utifrån reflektionsfasens två förutbestämda teman bedömning och kollegialt lärande och den 

didaktiska frågeställningen “varför” framträder ett behov av att utveckla bedömningsfasen. 

Detta kan göras genom att ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande genom att 

tydliggöra var de befinner sig kunskapsmässigt, vilket målet är och hur de ska nå dit. Dessutom 

uttrycks ett behov av att få möjlighet att analysera bedömningar tillsammans. I samtalen kring 

det kollegiala lärandet uttrycker lärarna i studien en önskan och ett behov av mer utrymme för 

det. Sammanfattningsvis ser vi genom analysverktyget att reflektionsfasens båda teman 

behöver få ta större plats i undervisningsprocessen för att ge eleverna möjlighet att utveckla de 

matematiska förmågorna. 

Möjligheter och utmaningar i undervisningsprocessen 
Fokusgruppssamtalen avslutades med en frågeställning för att belysa vad lärarna uppfattar som 

möjligheter och utmaningar i undervisningsprocessen för att eleverna ska utveckla de 

matematiska förmågorna. Detta presenteras under rubrikerna möjligheter och utmaningar. 

Möjligheter  

Under fokusgruppssamtalen lyfte lärarna olika framgångsfaktorer i sin undervisningsprocess. 

Utav dessa väljer vi att analysera de fyra teman som övervägande del av lärarna var överens 

om, läromedlets styrkor, lustfyllt och varierat arbete, konkret material och repetition.  

 

Det aktuella och nya läromedlet som används av samtliga lärare ses som en framgångsfaktor 

Att det är bra uttrycks bl. a på följande vis: 

 

Vårat material som vi jobbar med är väldigt bra, jag måste säga att Favoritmatematik är ett 
bra material och det är ett avancerat material om man jämför med andra material, det går fort 
fram. De börjar redan nu punkt, linje, sträcka, uppställning och multiplikation, sådant har jag 
aldrig jobbat med under lågstadiet förut. 
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Det framgår verkligen att läromedlet uppskattas, vi tolkar det som att det genom sitt upplägg 

ger lärarna en trygghet i att de ger eleverna möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna. 

Innehåll, lärare och elevsamspelet utgör här grunden för undervisningen sett ur ett didaktiskt 

perspektiv.  

 

Det lustfyllda lärandet och variationen framhålls som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i 

undervisningen. Genom lekar, spel, sång och dans upplever eleverna glädje i lärandet. Lärarna 

har hittat vägar som inspirerar eleverna och ger dem möjlighet att träna 

automatiseringskunskaper. Som vi nämnt tidigare i analysen av temat inspirerande och 

utmanande undervisning i organisationsfasen kopplar vi detta till det sociokulturella 

perspektivet då lärarna väljer lustfyllda aktiviteterna som sker i samspel mellan elever och 

lärare.  

 

Mediering via konkret material framkommer som en framgångsfaktor och beskrivs i ett samtal 

så här: 

... jag har använt mig av fingertal ifrån en gammal metod som heter Landet för länge sedan, 
som jag tycker är en framgångsfaktor just för de här svaga eleverna, att ha något att hänga 
upp på, femhanden och den konkreta bilden som man alltid har med sig…  
 

På detta sätt kan materialet hjälpa lärarna så att eleverna kan komma vidare till en tankebild 

som senare ska övergå i en mer abstrakt symbol. Detta stämmer bra med det sociokulturella 

perspektivets tanke om att gå från konkret till abstrakt. Handen används i det här fallet, som ett 

medierande verktyg.  

 

Även under denna rubrik framkommer repetition som ett oväntat tema. Detta lyfts i flertalet 

grupper. Följande beskrivning kommer från en av grupperna: 

 
Sen är väl repetition, liksom, jag har kört tabellträning på morgonen till exempel, direkt när 
de kommer in på morgonen klockan åtta ...de gör någon uppgift, då har jag lagt fram 
tabellträning, så då är det bara att nöta liksom, vi börjar med addition sen subtraktion, nu är 
det multiplikationstabeller som man kör, kör, kör.  
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Vi tolkar det som att lärarna menar att repetition är en framgångsfaktor och behöver få ta 

mycket tid. 

Utmaningar 

Under fokusgruppssamtalen lyfte lärarna olika utmaningar i sin undervisningsprocess, de 

nämnde individanpassning, möjlighet att utmana, bedömning, kollegialt lärande, frånvarande 

elever och möjlighet att ta igen den missade kommunikationen. De lyfte också mängden elever, 

organisation av personal, tid och digitalisering som utmaningar. Utav dessa väljer vi att nedan 

analysera de fyra teman som övervägande del av lärarna lyfte och som specifikt handlar om 

undervisningsprocessen nämligen: individanpassning i samband med möjlighet att utmana, 

bedömning och kollegialt lärande 

 

Individanpassning och elevernas olikheter är lärarnas största utmaning enligt vad som framgår i 

fokusgruppsamtalen. Det är det breda spann av olikheter som är utmaningen, eleverna har 

mycket olika förutsättningar och har kommit olika långt i sin matematikutveckling. Elevernas 

språkutveckling skiljer sig och detta har blivit mer påtagligt i och med det ökade antalet elever 

som inte har svenska som modersmål. Dessutom behöver lärarna anpassa undervisningen efter 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) vilket också innebär en utmaning i 

undervisningsprocessen. Vi tolkar genom lärarnas beskrivningar att utmaningarna kring 

individanpassning återfinns i alla faser i undervisningsprocessen. Lärarna nämner det 

framförallt i planeringsfasen och i organisationsfasen och dessutom tolkar vi en känsla av 

otillräcklighet hos lärarna, de hinner inte med eleverna och de upplever att det tar mycket tid. 

Följande resonemang belyser detta: 

Det är de här olikheterna, tycker jag, de som är extremt svaga...att få tid till det…- ja, och 
även utmaning att få till det för den som är jätte, jätteduktig det kan vara lika svårt med 
det, att de är så otroligt olika.  

 

Vi tolkar lärarnas beskrivningar som att de utgår ifrån individernas olika behov och låter dessa 

förutsättningar styra valet av “vad och hur” så att organisationen av arbetet utmynnar i att varje 

elev arbetar enskilt vilket är tidskrävande. Istället så skulle de vilja hitta något “vad och hur “ som 
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kan intressera och utmana alla elever. Vi kopplar detta till det sociokulturella perspektivet och 

tänker att lärarna skulle kunna dra nytta av att individen påverkar gruppen och tvärtom. D.v.s. att 

om de istället arbetar utifrån samma innehåll tillsammans, så kan elevernas olikheter lyfta fram 

varandras styrkor och de kan då lära av varandra.  

  

De flesta av de tillfrågade lärarna definierar tid som en utmaning och syftar på att de skulle 

vilja ha tid till att t. ex analysera den skriftliga bedömning som görs. De förklarar att analysen 

av bedömningarna är bortprioriterad då tiden går åt till andra möten och administrativt arbete. 

En lärare förtydligar genom att uttrycka: 

 
Det är när man har gjort diagnoser och bedömningsstöd, så att man inte bara gör det, utan att 
man drar lärdom utav det...Att man drar nytta av det som man ser i bedömningsstödet och 
diagnoserna. Det är ju en hjälp för din planering så att man inte glömmer av det. 

 

Vi tolkar det som att lärarna vill ha dessa förutsättningar för att i större utsträckning möta 

eleverna utifrån deras proximala utvecklingszon och därmed möjliggöra att eleverna utsätts för 

ett innehåll som möter dem på deras nivå. Dessutom vill lärarna utvärdera sin undervisning för 

att veta hur de ska fortsätta. De vill alltså ha mer tid för reflektion. 

 

Det kollegiala lärandet i undervisningsprocessen framkommer som en utmaning genom att 

lärarna nämner att det är tiden som hindrar dem att få till det. Det framgår genom att 

matematiklyftet och auskultationer nämns i beskrivningarna om utmaningar i 

undervisningsprocessens reflektionsdel. Matematiklyftet som form har uppskattats generellt av 

samtliga grupper och lärarna menar att det förde med sig att de arbetade mer medvetet med 

problemlösningsförmågan under den perioden än vad de gjorde innan och gör nu. Återigen är 

det tiden som ses som utmaningen, det handlar om förutsättningar att få till mer kollegialt 

lärande. Skulle man få till detta, så tolkar vi det som att möjligheterna för eleverna att utveckla 

t.ex. problemlösningsförmågan skulle öka. Den önskan som vi tolkar hos lärarna om kollegialt 

lärande speglar det sociokulturella perspektivets syn på att utveckling sker i ett socialt 

sammanhang. 
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Förståelse av undervisningsprocessens möjligheter och utmaningar genom analysverktyget 

Sammanfattningsvis så tolkar vi utifrån vårt analysverktyg att organisationsfasen fungerar väl 

utifrån att nästan alla dess ingående teman lyfts som möjligheter. Planerings- och 

reflektionsfasens teman beskrivs istället som utmaningar. Utav de möjligheter som lyfts 

reflekterar vi över läromedlets inflytande vid urval innehåll och uppgifter. Av de utmaningar 

som lyfts så reflekterar vi över individanpassning samt tid för bedömning och kollegialt lärande. 

 

Utifrån vår tolkning att läromedlet ses som en bas och lärarna har ett stort förtroende för det så 

reflekterar vi över att läromedlet inte jämförs med kursplanen i matematik med de fem 

matematiska förmågorna. Därmed är det inte ett medvetet val av innehåll och uppgift enligt 

planeringsfasens teman (figur 2.) Lärarna upplever individanpassningen som en stor utmaning. 

De lägger mycket tid på att välja innehåll och uppgifter som passar elevernas olikheter vilket 

leder till att eleverna till stor del arbetar med enskilda uppgifter. Samtidigt finns en vilja att utgå 

från ett innehåll och välja uppgifter som passar alla. Vi ser ett behov av att utveckla 

planeringsfasens tre teman. Lärarna i studien ser vinster i att få analysera screeningresultat samt 

utveckla och planera undervisningen tillsammans. I reflektionsfasens teman om bedömning och 

kollegialt lärande uttrycker lärarna en önskan och ett behov av mer tid för dessa. Vi reflekterar 

över detta och jämför med undervisningsprocessens analysverktyg och ser en möjlighet till att 

utveckla en god matematikundervisning genom att reflektionsfasen får större utrymme. Det 

kanske till och med kan vara så att man vinner tid… 

Diskussion 
Under denna rubrik redovisas först en metoddiskussion som rör metodvalet i studien. Därefter 

följer en resultatdiskussion kring studiens resultat med koppling till tidigare presenterad 

forskning. Diskussionsdelen avslutas med slutsatser, som kopplas till vår teoretiska 

referensram, samt tankar kring vidare forskning. 

Metoddiskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur några matematiklärare beskriver 

sina didaktiska val i undervisningsprocessen. Utifrån detta ville vi identifiera om och vad 

speciallärare kan behöva lyfta fram och utveckla tillsammans med matematiklärare på 
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lågstadiet för att eleverna ska ges bättre möjligheter att utveckla de matematiska 

förmågorna. Därför valde vi en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer i form av 

fokusgruppssamtal som datainsamlingsmetod, detta visade sig passa studiens syfte mycket väl. 

Valet av datainsamlingsmetod föll sig naturligt då vi ville fördjupa och bredda vår förståelse av 

lärarnas undervisningsprocess. Styrkan med fokusgruppsamtal ligger i att deltagarna 

uppmuntras att dela med sig av sina tankar och erfarenheter utan att någon värderar (Wibeck, 

2010). Vi noterade att samtalen gav oss en stor bredd av tankar och upplevelser från 

respondenterna. Det behövdes inte så många följdfrågor för att hålla samtalet levande, det 

utvecklades genom respondenterna själva. Detta tolkas som att vi haft liten påverkan på 

resultatet. Även om detta är en styrka i metoden är vi medvetna om och har tagit i beaktande att 

respondenter i intervjusituationen kan ha känt underläge inför varandra, vilket kan ha påverkat 

svaren. För att försöka synliggöra om så var fallet fick respondenterna fylla i en utvärdering om 

de kände att de fått framföra sina tankar eller inte (bilaga 4). Fjorton av fjorton uppgav att de 

vågat framföra sina tankar i ämnet. Vi valde att spela in intervjuerna vilket även kan ha känts 

störande och påverkat respondenternas svar på våra frågor. Då några av intervjuerna 

genomförts på mindre orter var vi noga med respondenternas anonymitet så att de inte skulle 

kunna identifieras av utomstående. Genom fokusgruppsintervjuerna tog vi endast del av 

respondenternas beskrivningar av sina didaktiska val i undervisningsprocessen gällande 

matematik.  

  

Inom kvalitativa studier används reliabilitet och validitet för att avgöra resultatets kvalitet. 

Begreppet reliabilitet innebär att flera forskare, oberoende av varandra skulle komma fram till 

samma resultat om studien gjordes om. Det vill säga hur tillförlitliga resultaten är och hur 

noggrant studien genomförts. Smygrepresentativitet är ett problematiskt fenomen inom 

kvalitativ forskning som kan innebära att generaliseringar baserade på felaktiga slutsatser görs. 

De medverkande i den lilla studien får då genom fel ordval representera större grupper i stället 

för mindre grupper (Göransson & Nilholm, 2009). Vår studie är situations- och personbunden 

och kan därför inte generaliseras. Vi är medvetna om att om samma studie utförts med ett större 

urval och med andra respondenter så är det mycket möjligt att resultat hade blivit ett annat. 

Validitet används för att beskriva kvalitet i forskning, om studien verkligen undersökt det som 

var avsett att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att skriva utförliga 
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beskrivningar, ge exempel utifrån väl valda citat och genomtänkta analyser av resultatet har vi 

försökt uppnå så god tillförlitlighet som möjligt. Då vi hade förutbestämda teman i vår analys 

så kan vi ha påverkat resultatet genom att vårt fokus redan var satt, det vill säga vi kan ha 

missat information omedvetet. I resultatet noterade vi att vissa saker inte framkom. Detta kan 

ha berott på att våra frågeformuleringar inte varit tillräckligt precisa. 

  

En viktig del med kvalitativ forskning är att resultatet av studien blir användbart och 

överförbart i andra liknande sammanhang. Fejes och Thornberg (2015) skriver att 

forskningsresultaten ses som användbara och överförbara om de leder till en ökad förståelse 

hos läsaren eller om läsaren kan tillämpa resultaten i sin vardagliga praktik. Vår förhoppning är 

resultatet både blir användbara och överförbara för andra i framtiden genom att man kan 

använda sig av studiens analysverktyg och resultat samt finna vägar att utveckla den egna 

skolans undervisningsprocess i matematik. 

Resultatdiskussion 
Nedan följer en resultatdiskussion utifrån studiens syfte kopplat till tidigare forskning. Syftet 

med studien var att beskriva, analysera och förstå hur några matematiklärare uppfattar och 

beskriver sina didaktiska val i undervisningsprocessen. Utifrån detta ville vi identifiera om och 

vad speciallärare kan behöva lyfta fram och utveckla tillsammans med matematiklärare på 

lågstadiet i den tidiga matematikundervisningen för att eleverna ska ges bättre möjligheter att 

utveckla de matematiska förmågorna. Resultatdiskussionen avslutas med slutsatser kopplat till 

vår teoretiska referensram. Vidare diskuterar vi nya frågeställningar och vidare forskning. 

 
Planeringsfasen -Vad 

I vårt resultat framkommer att lärarna i studien gör ett medvetet urval av innehåll och uppgifter. 

Det är läromedlet och individerna som utgör basen i urvalet till förmån för centralt innehåll och 

kunskapskrav istället för de matematiska förmågorna. Detta betyder att läromedelsförfattarna 

har en stor inverkan på elevernas möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna. Även om 

lärarna i studien är medvetna om behovet av att komplettera undervisningen med till exempel 

problemlösning så uttrycker de att dessa kompletteringar behöver göras mer medvetet och 

regelbundet. Enligt den tidigare forskning som vi tagit del av (Johansson, 2006; Artzt & 

Armour-Thomas, 2002, McDuffie & Mather, 2006; Tengstrand, 2010) är risken att den 
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matematik som eleverna möter endast påverkas av läromedelsförfattarna. Det är läraren som 

ska göra medvetet urval av innehåll och uppgifter samt se till att detta ger förutsättningar för 

eleverna att utveckla det som förväntas av styrdokumenten. Genom att läromedlet används som 

bas menar Bergqvist m.fl. (2010) att det finns en risk att de olika delarna i kursplanen inte ges 

lika stort utrymme. 

 

I resultatet ser vi att de matematiska förmågorna i syftesformuleringen kommer i skymundan i 

förhållande till centralt innehåll och kunskapskrav. Kilpatrick m.fl. (2001) och Swan, (2006) 

uttrycker att repetition av procedurhanteringsförmågan tar för stort utrymme i undervisningen 

vilket leder till att eleverna inte får möjlighet att träna övriga förmågor. Vi anser att det finns en 

poäng för specialläraren att lyfta fram de matematiska förmågorna till diskussion utifrån att 

lärarna beskrivit att läromedlet behöver kompletteras. Lärarna i studien kompletterar med 

problemlösning men det framgår inte i vilken utsträckning och vilken typ av 

problemlösningsuppgifter lärarna erbjuder eleverna. Definition av problemlösning varierar 

enligt forskningen (Bentley & Bentley, 2011; Niss & Höjgaard Jensen, 2002). När lärarna säger 

att de kompletterar på olika sätt vet vi inte vilken typ av problem de väljer. Om de utgår ifrån 

benämnda tal enligt Bentley och Bentley (2011) skulle det innebära att de uppgifter eleverna 

arbetar med ändå består i att upprepa och träna procedurer. Taflin (2007) lyfter vikten av 

problemlösningsuppgifternas utformning för att de ska ge förutsättningar för utveckling av 

matematisk förmåga.  

 

I resultatet av planeringsfasen framgår att lärarna upplever en utmaning i att möta elevers 

olikheter. För att kunna individanpassa görs urval av innehåll och uppgifter utifrån elevernas 

olikheter. Individanpassning sker i form av enskilt arbete med individuellt anpassat material i 

klassen eller enskilt. Lärarna upplever att de inte hinner med att planera eller stötta alla elever 

efter behov under lektionerna. Vi reflekterar över detta och tänker att de istället skulle kunna 

utgå ifrån innehållet och gruppera elever i kunskapsmässigt heterogena grupper där de arbetar 

med samma tänkta innehåll men på olika nivåer. Anthony och Walshaw (2007)  beskriver ett 

sätt då läraren ökar eller minskar komplexiteten, information eller ger hjälpmedel utan att den 

matematiska aktiviteten äventyras. Detta görs utifrån det problem som eleverna arbetar med. 

Lampert, (2001) och Silver m.fl., (2005) lyfter fram problemlösning som ett effektivt didaktiskt 
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verktyg. Här ser vi en utvecklingsmöjlighet, speciallärare tillsammans med lärare skulle kunna 

arbeta utifrån den problembaserade undervisningen. Fugelstad (2014) skriver om hur den 

kreativa problembaserade matematiken inbjuder till samspel mellan elev och elev och mellan 

lärare och elev, att individer lär bäst tillsammans vilket också stämmer bra överens med det 

sociokulturella perspektivet. Vi tänker att detta sätt att arbeta i olika grupperingar ger möjlighet 

att möta elevers olikheter på ett effektivare sätt. 

 

Organisationsfasen -Hur 

Resultatet visar att alla lärare i studien använder sig av och anser att variation är viktigt för en 

god matematikundervisning. De beskriver variation i form av övningar, grupperingar och 

material för att bemöta elevers olikheter. Lärarna beskriver också en mängd olika övningar som 

ger variation under lektionerna som t.ex. sång, dans, spel och lekar. Variationen av övningar 

gör att undervisningen blir mer lustfylld och inspirerande och gör det lättare att möta alla 

elevers olika sätt att lära enligt lärarna i studien. Internationell forskning styrker detta arbetssätt 

som gynnsamt för att tillmötesgå elevers olika sätt att lära (Boaler, 2011; Håkansson & 

Sundberg, 2012; Skolverket, 2003). 

 

I ett par av organisationsfasens teman är det ett par mindre delar som i resultatet visade sig vara 

i behov av att lyftas fram, dessa är utmaning och mediera. Det som framkommer är viljan att 

kunna utmana starka elever men att det inte hinns med. Vår reflektion är att det finns en risk att 

elever tappar intresse om de inte utmanas och därmed inte utvecklas så långt som de kan. Att 

hitta ett sätt att utmana alla elever ser vi som en utvecklingsmöjlighet för lärare tillsammans 

med speciallärare. Enligt Olofsson (2008) och Liljekvist (2014) är det bra att eleverna arbetar 

med problemlösning. Uppgifterna ska tillföra att eleverna blir aktiva och utmanas genom att 

inte få färdiga lösningar. Internationell forskning (Anthony & Walshaw, 2007; Cotič & 

Valenčič Zuljan, 2007; Hino, 2007; Wathne, 2013) menar att elever ska utmanas genom 

problembaserad undervisning som inbjuder till aktivitet, delaktighet och samtal.  

 

Lärarnas beskrivningar av mediering via kommunikation och konkret material stämmer bra 

överens med tidigare forskning och vår teoretiska referensram. Enligt lärarna i studien är 

samtal och kommunikation en viktig del i matematikundervisningen. Kommunikationen är en 
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stor del av de matematiska förmågor som eleverna ska utveckla enligt läroplanen (Skolverket, 

2011a) vilket innebär att detta behöver ges stor plats i matematikundervisningen. Forskningen 

visar att det är viktigt att läraren kan förklara och handleda på olika sätt för hur eleverna 

upplever, engageras och lär matematik (Goldsby, 2009; Moyer, 2001; Olteanu, 2016; Peng & 

Nyroos, 2013; Rystedt & Trygg, 2010; Marton & Trigwell, 2000). Ett laborativt arbetssätt kan 

ytterligare förstärka förklaringarna. Lärarna beskriver att de använder det konkreta materialet 

för att hjälpa eleverna att gå från det konkreta till de abstrakta precis som det sociokulturella 

perspektivet förespråkar. Moyer (2001) och Goldsby (2009) menar att läraren behöver använda 

det konkreta materialet på ett ändamålsenligt sätt för att det ska ge önskad effekt. Eleverna lär 

sig inte det tänkta innehållet per automatik bara för att de använder konkret/laborativ material. 

Olteanu (2016) menar att lektionsinnehållet i det som lärarna behandlar behöver stämma 

överens med det som är tanken att eleverna ska kunna urskilja. Det handlar om att lyfta fram 

rätt aspekter så att undervisningen inte blir för lätt eller för svår. I resultatet saknar vi 

beskrivningar av hur lärarna säkerställer att det laborativa/konkreta materialet är anpassat till 

det innehåll som det avses att förmedla och om det används på ett konsekvent sätt. Därför kan 

vi inte uttala oss om det finns ett behov av utveckling. 

 

Reflektera - Varför  

Den bedömning som lärarna i studien beskriver att de gör genom observationer i det dagliga 

arbetet ger dem en god bild av vad eleverna kan och hur de behöver arbeta vidare. Taflin 

(2007) styrker lärarnas beskrivningar av nyttan av den vardagliga bedömningen. Hattie och 

Timperley (2007) lyfter vikten av en formativ bedömning, där eleverna får respons utifrån 

innehåll och fortsatt arbete, vilket gör eleverna mer motiverade och arbetsvilliga. I resultatet 

framkommer att den formativa bedömningen kan behöva lyftas fram utifrån att involvera 

eleverna så att de blir delaktiga i sitt eget lärande. Det kan göras genom att eleverna får svar på 

frågorna: Vad är målet? Hur ska jag göra? och Vad är nästa steg? Detta är något som 

speciallärarna tillsammans med matematiklärarna skulle kunna utveckla vidare t.ex. genom 

kollegialt lärande. Det framkom ytterligare ett önskemål om utveckling av bedömning. Lärarna 

gör skriftliga screeningar som de inte hinner analysera, de definierar tid som en utmaning och 

syftar på att de skulle vilja ha tid till att t.ex. analysera den skriftliga bedömning som görs. 

Wettergren (2013) styrker nyttan av detta och lyfter vikten av att lärare ges tid för olika samtal 
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kring bedömning som stöd i utvecklingen av undervisningen. Det reflekterande kollegiala 

samtalet kan därmed vara ett stöd till förändring av synen på kunskap och lärande.  

 

I resultatet uppfattar vi en önskan och behov hos lärarna av kollegialt lärande i samma form 

som matematiklyftet. Wernberg (2009) och Olteanu (2013) talar för det kollegiala lärandet 

genom learning study som också är en form av kollegialt lärande. Runesson (2011) presenterar 

ännu ett alternativ till kollegialt lärande där forskare tillsammans med lärare utvecklar 

matematikundervisningen. Några av förutsättningarna för en lyckad learning study är enligt 

Oltenau (2013) att det finns inplanerad tid och handledare som har god kompetens i ämnet och 

i att driva dessa. Vi ser att det finns en mängd olika sätt att genomföra kollegialt lärande men 

tänker att det först och främst måste finnas förutsättningar. Speciallärarna skulle kunna ha som 

förebyggande uppdrag att leda kollegialt lärande tänker vi. Lärarna i studien såg en möjlighet i 

att få planera och reflektera tillsammans. Olteneau (2013) menar att lärare behöver få möjlighet 

att prata om och reflektera över den egna undervisningen tillsammans med kollegor. Runesson 

(2011) menar att lärare utvecklar en kunskap i den egna praktiken som ofta är både individuell 

och tyst och som inte förmedlas till kollegor eller på annat sätt dokumenteras. Istället borde 

lärare bli bättre på att dela med sig av sitt professionella kunnande. Vi menar att forskningen 

stödjer lärarnas önskemål. 

 

I vårt resultat framgår ett oväntat tema nämligen repetition. För lärarna i studien visar det sig att 

repetition har en stor betydelse i undervisningen. Lärarna ger sina elever uppgifter som ger dem 

möjligheter att träna och repetera det valda innehållet via läromedlet och via en mängd olika 

övningar. Något som vi reflekterar över kring detta är att repetition är viktig och ska inte 

förringas, men mängden träning kan bli anledningen till att eleverna möter hinder i övriga 

matematiska förmågor då dessa tränas för lite, detta styrks av Kilpatrick m.fl. (2001). Även 

Liljekvist (2014) och Wong (2007) menar att repetition behövs men bara är meningsfull om 

eleverna har förstått den underliggande principen i det som de tränar. Utifrån detta resonemang 

kan det finnas anledning att lyfta fram frågeställning kring repetitionens effekter på 

undervisningen. 
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Slutsats och vidare forskning 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur några matematiklärare beskriver sina 

didaktiska val i undervisningsprocessen. Utifrån detta ville vi identifiera om och vad 

speciallärare kan behöva lyfta fram och utveckla tillsammans med matematiklärare på 

lågstadiet för att eleverna ska ges bättre möjligheter att utveckla de matematiska förmågorna.  

 
Genom våra forskningsfrågeställningar, som är grunden till vår studies resultat, fann vi att 

undervisningsprocessen (figur 2.) hade en väl fungerande organisationsfas då så gott som 

samtliga ingående teman syntes utgöra en god grund för denna. Planering- och 

reflektionsfaserna syntes däremot ha behov av att utvecklas. Vi har i resultatet endast lyft två 

möjliga utvecklingsområden i organisationsfasen, dessa var: betydelsen av att utmana elever i 

matematikundervisningen och den medvetna användningen av det konkreta materialet. Utifrån 

resultatet gällande planeringsfasen framkom att samtliga teman behövde utvecklas. Det 

framgick att urval av innehåll och uppgifter görs utifrån individers olikheter och läromedlet 

kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav. Därför ser vi ett behov av att lyfta fram att  

urval av innehåll och uppgift bör göras utifrån de matematiska förmågorna. Dessutom bör 

matematikundervisningen utgå från samma innehåll men på olika nivåer. Ett sätt som tidigare 

forskning förespråkar, för att elever ska utveckla samtliga matematiska förmågor, är arbeta 

utifrån ett problembaserat arbetssätt. Detta skulle kunna balansera innehållet i undervisningen. 

 

Resultatet av reflektionsfasen visade att både bedömning och kollegialt lärande var i behov av 

att utvecklas. Båda dessa teman får i lärarnas beskrivningar litet utrymme i 

undervisningsprocessen framförallt vad gäller tid för gemensam planering, bedömning och 

kollegialt lärande. Genom att möjliggöra mer kollegialt lärande kan framför allt planering och 

reflektion lyftas fram och få ta större plats i undervisningsprocessen. Vilket skulle kunna leda 

till en god matematikundervisning som i sin tur skulle ge eleverna större möjlighet att utveckla 

de matematiska förmågorna. De didaktiska frågorna som utgjort grunden i vårt analysverktyg 

(figur 2.) tydliggör att undervisningsprocessens tre faser behöver samspela i en balans, för att 

skapa en god matematikundervisning. Wong (2007) skriver att undervisningen måste vara väl 

genomtänkt och planerad. Det syns ett behov av en mer genomtänkt undervisning i lärarnas 

beskrivning menar vi. Reflektionsfasen är den fas som möjliggör att undervisningsprocessen 
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avslutas men samtidigt börjar om på nytt. Utifrån tidigare undervisning bör lärarna bygga 

vidare och utveckla denna (Wettergren, 2013). Sett utifrån både ett didaktiskt och ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande ser vi kopplingen mellan dessa genom att samspelet har en 

stor betydelse för lärandet. Detsamma gäller för undervisningsprocessen som matematiklärarna 

är en del av. Även lärare lär i sociala sammanhang enligt det sociokulturella perspektivet, vilket 

talar för mer kollegial planering, organisering och reflektion för att utveckla 

matematikundervisningen genom ett samarbete mellan speciallärare och matematiklärare.  

 

Vår slutsats är att det förebyggande arbetet för specialläraren med inriktning 

matematikutveckling kan vara att utveckla matematikundervisningen. Vi är medvetna om att 

resultatet i denna studie är kontextbunden och därför inte kan generaliseras. Det skulle vara 

intressant att göra undersökningen på fler skolor för att se om utvecklingsbehovet ser likartat 

ut. För att få större nytta av vårt resultat skulle det vara intressant att undersöka hur detta kan 

organiseras och utifrån det göra en studie om effekten. Ytterligare en intressant fråga är hur 

resultatet skulle se ut om studien gjordes på ett annat stadie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



48 
 

Referenslista 

Ahlberg, A., Bergius, B., Doverborg, B., Emanuelsson, L., Olsson, I., Pramling Samuelsson, I., 
Sterner, G. (2000). Nämnaren TEMA -Matematik från början. Göteborg: NCM  

Anthony, G., & Walshaw, M. (2007). Effective pedagogy in mathematics (Educational 
Practices Series-19). Hämtad från International Academy of Educations webbplats: 
http://www.iaoed.org/downloads/EdPractices_19.pdf 
 
Artzt, A.F., & Armour-Thomas, E. (2002). Becoming a reflective mathematics teacher - a 
guide for observations and self-assessment. New Jersey: Lewrence Erlbaum associates. 
 
Bentley, P.-O., & Bentley, C. (2011). Det beror på hur man räknar. Stockholm: Liber AB 
 
Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T., & Palmberg, B. 
(2010). Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Göteborg: NCM, 
Göteborgs universitet. 
 
Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics: Didactique des 
mathématiques, 1970-1990 (N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland & V. Warfield Trans.). 
Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.  
 
Cotič, M., & Valenčič Zuljan, M. (2007). Problem- based instruction in mathematics and its 
impact on the cognitive results of the students and on affective- motivational aspects. 
Educational Studies 35(3). 97-310. DOI: 10.1080/03055690802648085. 
 
Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 
approaches. (3.uppl.) Thousand Oaks: SAGE Publications. 
 
Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: En studie av 
undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i 
fokus. (Doktorsavhandling. Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013:178) 
Linköping: Linköpings universitet.  

European Parliament. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council 
of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EG). Official 
Journal of the European Union, Document 32006H0962, L 394/10, Hämtad från 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=SV 
  
Fugelstad,A B. (Red). (2013). Special need education in mathematics: new trends, problems 
and possibilities. Kristianstad: Portal Books. 
 
Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2.,  [utök.] utg.). 
Stockholm: Liber.  
  
Guberman, R., & Leikin, R. (2013). Interesting and difficult mathematical problems: 



49 
 

changing teachers’ views by employing multiple-solution tasks. J Math Teacher Edu, 16(1), 
33–56. DOI: 10.1007/s10857-012-9210-7. 
 
Gärdenfors. P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur 
och kultur akademisk. 
 
Göransson, K., & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar. 
Pedagogisk forskning i Sverige, 14(2), 136-142  
 
Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem: Inspiration till 
variation. Stockholm: Liber AB. 
 
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research 
77(1), 81-112. DOI: 10.3102/003465430298487 
 
Helenius, O. (2006). Kompetenser och matematik. Nämnaren, 3(1), 11-15.  
 
Hino, K. (2007). Toward the problem-centered classroom: Trends in mathematical problem 
solving in Japan. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 39(5-6), 503-514.  
  
Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning - framgångsfaktorer i svensk och 
internationell belysning. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Högskoleverket (2006). Utvärdering av specialpedagogiska programmet vid svenska 
universitet och högskolor. Stockholm: Högskoleverket.  
 
Hög tid för matematik. (2001). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, 
Göteborgs universitet. Hämtad 23 mars 2018, från 
http://ncm.gu.se/media/ncm/kup/Hog_tid_for_matematik.pdf 
 
Jalbani, L. N. (2014). The Impact of Effective Teaching Strategies on the Students´Academic 
Performance and Learning.  München: GRIN Verlag 
 
Jarhall, J. (2012). En komplex historia. Lärares omformning, undervisningsmönster och 
strategier i historieundervisning på högstadiet. (Licentiat-uppsats, Karlstad universitet, 
Karlstad.) Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:507940/FULLTEXT01.pdf 
 
Johansson, M. (2006) Textbooks as instruments. Three teachers ́ way to organize their 
mathematics lessons. Nomad, 11(3), 5-30. 
 
Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping Children Learn 
Mathematics. Washington D.C.: The National Academies Press. 
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 



50 
 

Lampert, M. (2001). Teaching problems and the problems in teaching. New Haven, CT: Yale 
University Press. 
 
Lester, F. K., & Lambdin, D. V. (2007). Undervisa genom problemlösning. I J. Boesen, G. 
Emanuelsson, A. Wallby, K. Wallby (red), Lära och undervisa matematik – internationella 
perspektiv (ss. 95-103). NCM, Göteborgs universitet. 

Liljekvist, Y., (2014). Lärande i matematik, om resonemang och matematikuppgifters 
egenskaper. (Doktorsavhandling, fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014:16), 
Karlstad: Universitetstryckeriet. Tillgänglig: urn:nbn:se:kau:diva-31456  

Lindström, G., & Pennlert, L.Å. (2006). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i 
didaktik. (3. uppl.). Umeå: Fundo. 

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt. 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos, matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv, Stockholm: Liber AB.  
 
Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik: Matematikdidaktik för lärare. Lund: 
Studentlitteratur.  
     
McDuffie, A.M.R., & Mather, M. (2006) Reification of instructional materials as part of the 
process of developing problem-based practices in mathematics education. Teachers and 
teaching 2(4), 435-459. 
 
McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: NCM, Göteborgs 
universitet. 
 
Marton, F., & Trigwell, K. (2000). Variato est mater studiorum. Higher Education Research & 
Development, 19(3), 381-395.  
 
Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach 
mathematics i Educational Studies in Mathematics 47(2), 175-197. Netherlands: Cluwer 
Academic Publicers. Hämtad från https://digitalcommons.usu.edu/teal_facpub 
 
Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Polen: Studentlitteratur  
 
Niss, M., & Höjgaard Jensen, T. (Red.). (2002). Kompetencer og matematiklaering. Ideer och 
inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark (Uddannelsesstyrelsens 
temahaefteserie nr 18. Hämtad från http://static.uvm.dk/Publikationer/2002/kom/hel.pdf  
 
Niss, M. (2003). Mathematical competencies and the learning of mathematics: The Danish 
KOM project. Proceedings of the 3rd mediterranean conference on mathematical education. 
Athens: Hellenic Mathematical Society, 115-124. 



51 
 

Olofsson, A. D. (2008). Lektion.se, Tidskrift för Lärarutbildning och Forskning, 15(3-4), 133-
147. 

Olteanu, L. (2016). Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet. 
(Doktorsavhandling, Linné Universistet, 2016:266), Växjö. Hämtad från http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1045390 
 
Peng, A., & Nyroos, M. (2012). Values in effective mathematics lessons in Sweden: what do 
they tell us? Mathematics Enthusiast. 9(3), 409-429. 
 
Rystedt, E., & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning: vad vet vi? Göteborg: 
Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. 
 
Ryve, A. (2006). Vad är kunskap i matematik? Nämnaren, 2(1), 7-9 
 
Salamancadeklarationen och Salamanca + 10. (2006/2). Stockholm: Svenska Unescorådet. 
Hämtad den 15 december, 2017. Hämtad från: http://www.unesco.se/wp-
content/uploads/2013/08/Salamanca-deklarationen1.pdf  
 
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm. Utbildningsdepartementet. 
Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/   

SFS 2011:186. Examensordning. Stockholm. Utbildningsdepartementet. Från 
https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110186.pdf  

Silver, E. A., Ghousseini, H., Gosen, D., Charalambous, C., & Strawhun, B. T. (2005). 
Moving from rhetoric to praxis: Issues faced by teachers in having students consider multiple 
solutions for problems in the mathematics classroom. Journal of Mathematical Behavior, 24(3–
4), 287–301. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2005.09.009. 
 
Skolverket. (2003). Lusten att lära- med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar 
2001-2002. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket. (2005). En sammanfattning av TIMSS 2003. Hämtad 2018-02-15 
från http://www.skolverket.se/publikationer?id=1426   
 
Skolverket. (2008). TIMSS 2007. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Hämtad 2018-02-15 
från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2127   
 
Skolverket. (2010). Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och 
kunskaper i matematik och naturvetenskap – Resultaten i koncentrat. (Sammanfattning av  
Rapport 352.). Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2472   
 
Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. Stockholm: Edita.  



52 
 

 
Skolverket. (2012). TIMSS 2011. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. (Rapport 380.). Hämtad 
från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942   
 
Skolverket. (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap. Resultaten i koncentrat. (Sammanfattning av Rapport 398.). Hämtad 
från http://www.skolverket.se/publikationer?id=3127   
 
Skolverket. (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016). Slutvärdering: Utvärdering av matematiklyftet 2013-2016. Stockholm: 
Skolverket.  
 
Skolverket. (2016e). Snabbfakta. Hämtad 2017-02-09 från http://www.skolverket.se/statistik-
!och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821   
 
Svanelid, G. (2014). De fem förmågorna i teori och praktik. Boken om The Big 5. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Swan, M. (2006). Collaborative learning in mathematics: A challenge to our beliefs and 
practices. Leicester, United Kingdom: National Institute of Adult Continuing Education. 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: 
Norstedts.  
 
Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan: För att skapa tillfällen till lärande. 
(Doktorsavhandling, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2007:39).Umeå: 
Umeå högskola Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:140830/FULLTEXT01.pdf 

Tengstrand, A. (2010). Kommunala matematikutvecklare – en av förutsättningarna för en 
hållbar utveckling av svensk matematikundervisning. Elektronisk resurs. Tillgänglig via 
http://matematikutvecklare.ncm.gu.se/media/nywebb/matematikutvecklare/utvar 
deringar/tengstrand.pdf  
 
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  
 
von Ahlefeld Nisser, D. (2014). Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag. 
Skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. Nordic Studies in Education, 
34(4), 246-264. ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949 
 

Wathne, U. (2013). Inquiry in the classroom: Teaching and learning mathematics in alternative 
training. I A.-B. Fuglestad (Red.), Special Needs Education in Mathematics. New Trends, 



53 
 

Problems and Possibilities (ss. 125-130). Kristiansand: Portal förlag. 

Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt, vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem 
att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. (Doktorsavhandling, Kristianstad, 2009: 
32). Umeå: Print & Media. 
Umeå universitet. www.diva-portal.org  
 
Wettergren, S. (2013). SAM-tal om bedoömning och matematikkunnighet. En studie av lärares 
tankestilar. (Licentiatuppsats, Stockholms universitet, Stockholm, 2013:1). Hämtad från 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:647986 
 
Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
Lund: Studentlitteratur.    

Wong, N-Y. (2007). Hong Kong teachers´ views of effective mathematics teaching and 
learning. ZDM Mathematics Education 39, 301-314 Doi 10.1007/s11858-007-0033-4 

Öhman, J. (2014). Om didaktikens möjligheter - ett pragmatiskt perspektiv. Utbildning & 
Demokrati, 23(3), 33–52. https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:774633/FULLTEXT01.pdf 

Webb: 

Skolverket. (2018). Forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen. Hämtad 2018-04-10 från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-
arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-i-undervisningen-1.244049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! Vi är två studenter, Pernilla Nilsson och Marina Martinelli, från Mälardalens högskola 

som läser vår sista termin på Speciallärarprogrammet med inriktning matematikutveckling. 

Under våren 2018 kommer vi att skriva vårt examensarbete i specialpedagogik på avancerad 

nivå.  

Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om hur speciallärare kan medverka till 

skolutveckling särskilt gällande matematikundervisning i de tidiga skolåren. 

 

Vi hoppas att du vill medverka i vår studie genom en fokusgruppsintervju. Intervjun sker med 

en av oss i en grupp av 4-6 kollegor till dig och kommer att ta ca 60 min. av din tid. Vi är 

tacksamma om vi kan få spela in intervjun. Ditt deltagande är viktigt för oss eftersom vi tror att 

du har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla att lyftas fram inom skolans värld. 

I studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(http://www.vr.se). Ditt eventuella deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

deltagandet i studien utan någon som helst orsak. I studien kommer alla uppgifter hanteras 

konfidentiellt. Detta innebär att enskilda personer, skolor och kommuner inte kommer att 

kunna identifieras och all data raderas efter avslutad studie. Ni får ta del av studien som 

kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

 
Vi hoppas på och ser fram emot ditt deltagande och är tacksamma om du så snart som möjligt 

ger ditt samtycke till deltagande genom att maila antingen Marina eller Pernilla. Vi återkommer 

sedan med förslag på tid för intervju. Tveka inte att höra av dig vid frågor och funderingar! Du 

är välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer information. 

 

 Vänliga hälsningar och stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Pernilla Nilsson    Marina Martinelli 

 

 

Handledare: 

Tuula Koljonen 
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Bilaga 2 
                                                            
 Samtyckesblankett 
 
 
Skriftligt informerat samtycke 
  

Jag samtycker härmed till att medverka i studien gällande speciallärares medverkan till 

skolutveckling särskilt gällande matematikundervisning i de tidiga skolåren genomförd av 

Marina Martinelli och Pernilla Nilsson. Jag har informerats om att mitt deltagande i studien är 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. Intervjun 

kommer att spelas in, skrivas ut och analyseras. De uppgifter som framkommer under intervjun 

kommer att behandlas på ett sådant sätt så att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att 

bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar 

kommer endast att användas till detta examensarbete 

  

  

Ort och datum ____________________________ 

  

________________________________________ 

Respondent underskrift/namnförtydligande 

  

________________________________________ 

Student underskrift/namnförtydligande 

  

________________________________________ 

Student underskrift/namnförtydligande       
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Bilaga 3 

Intervjuguide  
Förberedelse:  

Innan  

● kolla inspelningsutrustning 2 st  

● ordna en plats att vara på   

● möblera så att gruppen kan samtala (runt bord)  

Under  

● bryt isen 

● introducera vad som kommer att ske:  

○  ni kommer att få tala fritt   

○  jag kommer att säga så lite som möjligt  

○  ni kommer att tala med varandra och inte med mig i första hand.   

○  det är vad ni har att säga som är viktigt.   

○  jag är ingen expert och kommer inte att jämföra värdera era olika åsikter  

○  jag samlar in alla olika tankar   

 

Intervjun 

Öppningsfrågor:   

1. Hur är lågstadiet organiserat?  

2. Tillhör ni samma arbetslag?  

3. Hur länge har ni arbetat på skolan?  

4. Vilka åldersgrupper arbetar ni med?  

5. Vilka ämnen undervisar ni i denna elevgrupp?  

            6. Hur länge har ni undervisat i matematik?  

 

Introduktionsfråga:   

Vad anser ni är en god matematikundervisning?   
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Nyckelfrågor:   

Syftesfrågeställning 1   

1. Hur planerar ni för att eleverna ska utveckla matematiska förmågor  

2. Vad är viktigt för er som lärare att tänka på för att eleverna ska utveckla de matematiska 

förmågorna?  

3. Hur vet ni att eleverna utvecklat dessa förmågor?  

4. Hur organiseras matematikundervisningen praktiskt i klassrummet för att utveckling av 

matematiska förmågorna ska ske?  

5. Vilka strategier och konkreta handlingar använder ni er av under matematiklektionerna?  

 

Syftesfrågeställning 2 

1. Vilka framgångsfaktorer ser ni i er matematikundervisning?  

2. Vilka utmaningar/svårigheter stöter ni på vid planering  

3. Vilka utmaningar/svårigheter upplever ni vid genomförandet av 

matematikundervisningen. 

4. Vilka utmaningar/svårighet finns det vid utvärdering och utveckling av undervisningen?  

 

Avslut:   

● Summera nyckelfrågorna  

● Är det något som behöver tonas ner eller lyftas fram i summeringen?  

● Ger summeringen en rättvisande bild av vad som sagts under detta samtal?  

 

Slutfråga: Är det någon som vill tillägga något?  

 

Utvärdera:   

Använd utvärderingsblankett  
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Bilaga 4 

Utvärdering av fokusgruppintervju  
  

Ringa in det svar du upplever stämmer med den intervju du deltagit i.                            

  

Jag har framfört mina synpunkter  

·    Nej, inte alls  

·    Nej, bara delvis   

·    Ja, i viss mån  

·    Ja, absolut  
  

Anledningen till att jag inte har framfört mina synpunkter helt och hållet:    

·    En känsla av grupptryck  

·    Rädsla att såra/genera någon  

·    Mina synpunkter kom fram ändå  

·    Annan orsak   

  

Kommentarer: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….  
  

  

 

Tagen ur Margareta Sandströms föreläsning Mälardalens Högskola 2017-10-07  


