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Uppsatsen hade sin utgångspunkt i hur lärarens val av matematikdidaktik skapade möjlighet 
till pedagogisk och social delaktighet, för elever som hade uttalade koncentrationssvårigheter. 
Denna definition innefattade elever som uppvisade svårigheter att genomföra och slutföra 
uppgifter och elever som inte behövde ha en fastställd diagnos. Jag har även valt att studera 
elevernas möjlighet till måluppfyllelse beroende på lärarens didaktik och måluppfyllelsen 
utgick ifrån strävansmålen för ämnet matematik. 
 
Studien innefattade observationer under tre lärares matematiklektioner i klasser på högstadiet. 
Efter observationerna har sedan intervjuer med lärarna genomförts. Resultatet visade att 
respondenterna gemensamt var övertygade om att läraren som person hade en stor inverkan på 
elevernas lärandeprocess samt möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse i undervisningen. 
Däremot valde respondenterna olika motiveringar som stödde denna åsikt. Meningarna bestod 
av ett vitt spektrum från lärarens personlighet till didaktikens innebörd. Lärarens reflektion 
kring val av didaktik samt elevsyn inverkade på elevernas möjlighet till utrymme i 
undervisningen för måluppfyllelse och delaktighet. Denna reflektion speglade även hur 
läraren såg på elever med koncentrationssvårigheter samt individens behov och 
förutsättningar inför lärarens val av undervisningsform. Lärarens didaktik kunde sålunda 
stärka eller försvaga elevens självförtroende och inställning till matematiken. Genom dessa 
resultat diskuteras att läraren i sitt arbete aktivt kan utveckla reflektioner över sin didaktik. 
Läraren kan även bli medveten om vilka dörrar de öppnar respektive stänger för elevens 
lärandeprocess. Resultaten ifrån studien synliggjorde aspekten att respondenterna glömde sin 
egen roll att kunna påverka sin situation genom att fokusera på möjligheterna i verksamheten  
och hos eleven, istället för att endast se hindren. 

 

 

 
 
 



Abstract 
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The essay was based on the teacher's choice of mathematics education created opportunities 
for educational and social inclusion, for students who had expressed difficulty in 
concentration. This definition included the students who showed difficulties in implementing 
and completing tasks, and students who did not have to have a positive diagnosis. I have also 
decided to study students' ability to goal attainment according to teacher teaching and the 
compliance rate was based on the goals to strive for mathematics.  
 
The study included observations through three teachers' math lessons in classes in high 
school. After the observations have since conducted interviews with teachers. The results 
showed that the respondents shared conviction that the teacher as a person had a big impact 
on students' learning process and the opportunity for participation and achievement in 
education. However, respondents chose various reasons that supported this view. The 
sentences consisted of a broad spectrum from the teacher's personality to the meaning of 
didactics. The teacher's reflection on the choices of education and pupil view affect students' 
ability to place in programs for effectiveness and participation. This reflection also reflected 
how the teacher looked at students with attention deficit and individual needs and 
circumstances before the teacher's choice of teaching method. Teacher education was able to 
strengthen or weaken students' confidence and attitude toward mathematics. These results are 
discussed for the teacher in its work actively to develop reflections on their education. The 
teacher may also become aware of the doors they open and close the student's learning 
process.  
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Inledning 
Enligt skollagen (SFS 1985:1100) är skolan en plats för alla elever. Oavsett vilka behov och 
resurser som varje individ behöver skall skolan kunna tillgodose detta. Dessa riktlinjer är 
långt ifrån hur det fungerar ute i verksamheten i Sveriges skolor. Under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckte jag mitt intresse för barn med 
koncentrationssvårigheter. Dessa elever, som enligt vissa lärare, är de stökigaste och mest 
ansträngande eleverna väcker min nyfikenhet. Under mina praktikperioder har jag fascinerats 
kring utmaningen om att finna nyckeln till motivationen hos varje enskild elev. Jag har 
observerat att majoriteten av dessa elever med uttalade koncentrationssvårigheter har visat sig 
inneha en kunskapsnivå betydligt högre än vad som tidigare varit känd för den ordinarie 
läraren. Matematik är ett ämne som erbjuder kreativitet, praktisk tillämpning och fascination, 
men ses för ett stort antal elever som ett svårt och komplicerat område (Malmer, 1990). Den 
matematikdidaktiken som erbjöds mig som elev på 1990- talet bestod av katederundervisning 
samt eget arbete i matematikboken. Den nya matematikdidaktiken som jag fick möta på 
lärarutbildningen skilde sig markant ifrån mina tidigare erfarenheter. Matematik blir inte 
längre ett begränsat och traditionellt ämne, utan inbjuder till ett annorlunda och vidare 
spektrum kring matematikdidaktiken.  
 
Studien belyser lärarnas bemötande av elever som har uttalade koncentrationssvårigheter. 
Dessa lärares val av matematikdidaktik påverkas av vilka möjligheter och delaktighet som 
elever med uttalade koncentrationssvårigheter blir erbjudna. Utifrån det komplexa och 
svårtolkade uttrycket ”en skola för alla” undersöks hur läraren anpassar sin matematikdidaktik 
utifrån sina elever med uttalade koncentrationssvårigheter. Detta begrepp innefattar elever 
som har någon form av koncentrationssvårighet oavsett om eleven har en diagnos. Enligt 
Duvner (1997) bygger all fostran på en positiv relation. Inom skolan ingår det i lärarens 
uppdrag att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Författaren menar att varje 
människa söker efter bekräftelse. Elever som har koncentrationssvårigheter kännetecknas av 
en låg självkänsla. Denna skapas delvis under förhållanden där eleven inte klarar av 
situationen utan det leder till misslyckanden. Kadesjö (1992) betonar att elevernas 
koncentrationssvårigheter tas på allvar av läraren. Anledningen beror på att denna svårighet 
som eleven har kommer att inverka på barnets utveckling och uppväxt. 
 
Syftet med denna studie är att synligöra hur lärarens val av matematikdidaktik bidrar till vilka 
hinder och möjligheter detta innebär för elever med koncentrationssvårigheter. Genom att 
lyfta fram elever med koncentrationssvårigheters styrkor och hur deras situation kan förändras 
beroende på lärarens val av matematikdidaktik kan lärare få en ”aha-upplevelse” som medför 
en förbättring av elevens skolsituation. Jag skulle vilja sammanfatta dessa tankar med ett citat 
ifrån Torey Haydens bok Rävungen som har influerat min syn på dessa elever som har 
svårigheter av olika slag: 
 

medan jag hela tiden ivrigt sökt de svårgripbara lösningarna för dessa barn, de förtrollade 
nycklar som till slut ska öppna dem så att jag förstår dem. Ändå har jag innerst inne länge vetat 
att det inte finns några sådana nycklar, och att det för vissa barn aldrig kommer att räcka ens med 
kärlek. Men tron på människosjälen övergår allt förnuft och allt vårt begränsande vetande. 
(Hayden, 2004, s. 7)  

 
 
    



2 
 

Övergripande syfte 
Studiens övergripande syfte är att studera hur lärarens val av matematikdidaktik påverkar 
elever som har uttalade koncentrationssvårigheter. Mer fördjupat handlar det om vilka 
möjligheter och hinder för delaktighet och måluppfyllelse som uppstår för elever som har 
uttalade koncentrationssvårigheter i matematikundervisningen.  

Frågeställningar 
Vilka konsekvenser kan lärarens val av undervisning bidra till för elever med uttalade 
koncentrationssvårigheter? 
 
Hur kan en elev med uttalade koncentrationssvårigheter ges möjlighet till delaktighet i den 
pedagogiska och sociala gemenskapen utifrån lärarens didaktik? 
 
Hur förhåller sig läraren till sitt uppdrag i matematik gentemot elever med uttalade 
koncentrationssvårigheter? 

Centrala begrepp 
Koncentrationssvårigheter, matematikdidaktik, måluppfyllelse och delaktighet 

Begreppsförklaring  
Begrepp och uttryck har inte alltid samma identiska betydelse beroende på tolkningsramen. 
Dessa kan variera utifrån vetenskapsområde, verksamhet eller sammanhangets innebörd. 
Uttrycken kan också betyda olika beroende på individens tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Individen kan därmed tolka begrepp och uttryck som används i denna studie olika. För att 
förtydliga hur studien använder vissa begrepp beskrivs några centrala begrepp enligt följande. 
 
Delaktighet definieras enligt socialstyrelsen (2002) som ”en persons engagemang i en 
livssituation”. Dessa situationer beskrivs inom nio olika domäner. Jag har valt ut de domäner 
som är relevanta för denna studie nämligen följande: 
 

• Lärande och att tillämpa kunskap 
• Allmänna uppgifter och krav 
• Kommunikation 

• Mellan mänskliga interaktioner och relationer 

Delaktighet definieras utifrån två perspektiv nämligen pedagogisk och social delaktighet. 
Pedagogisk delaktighet innefattar att elever med eventuellt stöd är delaktiga i gemenskapen i 
klassen. Detta kan ske genom att den utför samma uppgifter som de övriga klasskamraterna 
eller att arbetssättet tillåter variation i uppgiften. Den sociala delaktigheten definieras att 
eleven är med i den sociala gemenskapen som råder inom skolan både i och utanför 
klassrummet (Jakobsson, 2002). Ovanstående definition om pedagogisk och social delaktighet 
har jag valt att utgå ifrån i denna studie. 
 
Killborn (1989) definierar didaktisk ämnesteori något som hjälper läraren att förstå barnets 
tankar och förklara hur barn tillägnar sig matematisk kunskap. Matematikdidaktiken berör 
alltså kunskaper kring hur barn lär sig matematik och utifrån dessa kunskaper kan läraren 
finna verktyg för att stimulera inlärningsprocessen. Jag har valt att definiera didaktik utifrån 
Killborns definition i min studie. 
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Koncentrationssvårigheter definieras i denna studie utifrån Kadesjös (2007) kriterier om att 
elever med koncentrationssvårigheter uppvisar svårigheter vid följande moment i 
undervisningen: 
 

• Rikta perception, känslor och tankar mot uppgiften 

• Starta och hålla fast samt slutföra uppgiften  
• Stänga ute ovidkommande stimuli 

I min studie utgår jag ifrån Kadesjös definition på koncentrationssvårigheter. Jag har valt att 
kalla begreppet för uttalade koncentrationssvårigheter. Min benämning syftar då också på de 
elever som inte nödvändigtvis har någon diagnos på koncentrationssvårigheter. Vidare att 
eleven ändå utmärker sig kring svårigheter i koncentrationsförmågan. 
 
Måluppfyllelse utgår ifrån kursplanens strävansmål för ämnet matematik som eleven ska 
sträva emot att uppnå i slutet av det nionde skolåret. Dessa mål anger vad 
matematikundervisningen bör sträva emot för att eleverna ska få möjlighet att uppnå 
kursplanens kunskapsmål för matematikämnet. 
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Styrdokument  
Inom skolans verksamhet finns ett antal olika styrdokument som redogör för hur 
verksamheten ska bedrivas. Nedan presenteras utdrag ifrån styrdokument som berör elevens 
rätt till en individanpassad undervisning. Skolans skyldighet att anpassa undervisningen för 
att tillgodose alla elever utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Den avslutande 
delen synliggör hur matematikundervisningen kan bedrivas för eleverna. 

Skollagen  
Utdrag ifrån Sveriges rikstag nämner i skollagen (1985:1100): 

1 kap. Allmänna föreskrifter 
 
Utbildning för barn och ungdom 
 
2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet. 
 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan. 
(SFS 1985:1100) 

Salamancadeklarationen och läroplanen   
I enlighet med Salamancadeklarationen (2006) ska: 
 

• varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få möjlighet att uppnå och 
bibehålla en acceptabel utbildningsnivå,  

• varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov,  
• utbildningssystemet skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den 

breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas,  
• elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem 

inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov, 
(Salamancadeklarationen, 2006, s. 11) 
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I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
står det följande: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla. 
 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. (Lpo, 1994, s. 4-5) 

Kursplanens strävans mål för ämnet matematik  
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att 
lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 
– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och 
får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken 
utvecklats och använts, 
– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 
– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 
tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, 
– utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 
modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 
– utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter. (Skolverket, 2000) 

 
Alla styrdokumenten ovan visar att trots den komplexiteten med att tillgodose och anpassa 
undervisningen utefter varje elevs enskilda förutsättning är det skolans skyldighet. 
Styrdokumenten synliggör elevens rättigheter till en individanpassad undervisning. Vidare 
nämns hur eleverna bör uppleva utbildningen och inställningen till sin kunskapsutveckling. I 
skolans och den enskilde lärares uppdrag ingår dessa fordranden som ska uppfyllas oavsett 
verksamhetens förutsättningar. Kursplanens mål inom matematik fungerar som ett redskap för 
hur läraren kan planera sin undervisning. Denna kursplan kan även fungera som en mall vid 
lärarens utveckling av sin ämnesdidaktik. Samtidigt anger dessa styrdokument endast 
riktlinjer för hur skolans verksamhet ska bedrivas. Den lämnar en stor frihet av 
tolkningsutrymme och anger inte vilken kvalité av stöd som eleven ska bli erbjuden. Eleven 
och föräldrarna behöver samtala och arbeta med skolan om de insatta åtgärder som ska 
underlätta för elevens behov och förutsättningar. 
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Tidigare forskning  
Under detta avsnitt presenteras vilka olika former av koncentrationssvårigheter som kan råda 
för elever med denna svårighet. Vidare introduceras olika faktorer som motivation och 
inlärningsmiljön som har en betydelsefull inverkan på elevens inlärningsprocess. 
Matematikundervingens syfte och didaktik synliggörs. Därefter visas kopplingar mellan 
matematiken och koncentrationssvårigheter. Lärarens förhållningssätt och dess inverkan 
skildras. 

Koncentrationssvårigheter 
Kadesjö (1992) definierar koncentrationssvårigheter genom att nämna tre moment eleven 
uppvisar svårigheter inför:  
 

• Rikta perception, tankar och känslor för uppgiften. 
• Stänga ute ovidkommande stimuli. 

• Starta, hålla fast vid samt slutföra uppgiften. 

Duvner (1998) fortsätter lyfta fram tre grundläggande svårigheter som personer med 
koncentrationssvårigheter har. Det berör en bristande impulshämning vilket i praktiken 
genomsyras av att personen har svårt att vänta. Inom skolan kan dessa elever avbryta, vara 
mycket frågvisa och otåliga när de inte får direkt respons på sina frågor eller funderingar. Den 
andra svårigheten är anpassningen av aktivitetsnivån till den aktuella situationen. Det uppstår 
svårigheter i att tolka och anpassa sitt beteende efter sammanhanget. Omgivningen kan 
därmed uppfatta individen som att den ständigt ”går på högvarv” eller motsatsen att den 
verkar apatisk mot omgivningen. Den tredje svårigheten kännetecknas av ett svagt 
belöningssystem. Personen har oftast ett lågt självförtroende vilket kan sammankopplas med 
de situationer som personen har misslyckats i på grund av sina problem. Dessa svårigheter 
medför att klyftan mellan de som klarar att koncentrera sig och de som uppvisar svårigheter 
blir framträdande i de sociala förbindelserna och omgivningen (Kadesjö, 1992).  

Olika koncentrationssvårigheter 
Kadesjö (2008) beskriver koncentrationsförmågan som en mental process. Vid detta skeende 
förutsätts att individen kan sortera och värdera vilka intryck som den upptar eller avslår. 
Koncentrationsförmågan är ett sätt för människan att orientera sig i sin tillvaro. Den bidrar i 
processen som skapar mening och en vidare förståelse för omvärlden samt skyddar mot faror. 
Det finns olika varianter av koncentrationssvårigheter. De kategoriseras i tre stora fack 
primära, sekundära samt situationsbundna koncentrationssvårigheter.  

Primära koncentrationsvårigheter 
Kadesjö (1992) anser att primära koncentrationssvårigheter är biologiskt betingat. Dess 
ursprung kan sammankopplas med medfödda brister i hjärnas funktioner eller problem som 
inträffat i samband med graviditeten. Barnets svårigheter existerar oberoende av 
livssituationen. Exempel på denna primära koncentrationssvårighet är Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD). De primära koncentrationssvårigheterna kännetecknas av 
bristande impulskontroll, beteendekontroll samt svårigheter vid regleringen av aktivitetsnivån. 
Barnet kan uppfattas som ouppmärksamt på lektionerna exempelvis glömma material, slarvar 
eller verkar inte delta i omgivningen. Hyperaktiviteten kan speglas i att eleven inte har ”någon 
ro” i kroppen utan är ständigt aktiv. Eleven kan även inta en motsatt reaktion genom beteende 
som apatisk och knappt kontaktbar (Duvner, 1998). Individen kan upplevas som klumpig på 
grund av motoriska problem, dessutom uppvisar de oftast perceptuella problem (Asmervik, 
Ogden, Rygvold, 2001). Hjörne och Säljö (2008) menar att ADHD kan beskrivas som en 
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symptomdiagnos som hänvisas till vissa beteendekriterier. Det är även ett osynligt och dolt 
handikapp.  

Sekundära koncentrationssvårigheter 
Kadesjö (1992) definierar sekundära koncentrationssvårigheter som ett psykologiskt betingat 
tillstånd. Dessa orsakas av psykosociala påfrestningar som individen blivit utsatt för. 
Händelser i form av övergrepp, traumatiska dödsfall som barnet upplevt kan skapa dessa 
svårigheter. Dessa koncentrationssvårigheter är till skillnad från de primära 
koncentrationssvårigheterna tillfälliga och kan eventuellt avta beroende på hur individens 
livssituation behandlas.  

Situationsbundna koncentrationssvårigheter 
Kadesjö (1992) menar att situationsbundna koncentrationssvårigheter är kopplade till den 
aktuella situationen som individen befinner sig i. Vid tillfällen som personen upplever som 
trygga och har kontroll över försvinner svårigheterna exempel kan nämnas dataspel. 
Svårigheterna uppstår när barnet inte bekräftas eller uppmärksammas. Vid dessa tillfällen 
utvecklas deras svårigheter till ett handikapp som en följd av situationens utformning. Iglum 
(2006) belyser orsaker i barnet omgivning som ger upphov till dessa situationsbundna 
koncentrationssvårigheter nämligen följande: 
 

• Bristfällig kunskap hos pedagogen  

• Omgivningen reagerar emotionellt och inte professionellt 
• Attityden till eleven 

Dessa nämns som faktorer vilket kan utlösa barnets koncentrationsvårigheter i vissa 
situationer. Lärarens inställning till eleven påverkar bemötandet av elevens svårighet och 
Duvner uttrycker sig enligt följande: 
  

Det är en flytande övergång mellan vad vi kallar ADHD och en charmigbusunge som Emil i 
Lönneberga.     (Duvner, 1998, s. 94)  

 
Kadesjö (2008) nämner även att de situationsbundna koncentrationssvårigheterna kan ha 
samband med andra svårigheter som eleven har som dyslexi, höga krav, irritationsmoment 
samt inlärningssvårigheter. Asmervik m fl. (2001) definierar inlärningssvårigheter som 
psykiska eller neurologiska störningar i och hämningar av motoriska, perceptuella, språkliga 
och kognitiva funktioner. Kadesjö (2008) belyser att dessa faktorer kan skapa denna 
otrygghets känsla som medför koncentrationssvårigheter hos individen. Liljegren (2000) 
menar att koncentrationssvårigheter och främst dessa diagnoser som de berör ökar i skolan. 
Författaren drar paralleller med den balansgång som råder mellan olika hem och arbetsroller 
som ständigt utsätts för pågående förändringar. Dessutom sker det ett stort kontinuerligt och 
obearbetat flöde av massmedias information. Sannolikheten är därför stor att de vuxnas stress 
och hyperaktivitet smittar av sig på barnen i deras omgivning.  

Koncentrationsvårigheters yttrande   
Koncentrationssvårigheter inverkar på elevens uppmärksamhet, problemlösningsförmåga, 
arbetsminne samt tänkande. Dessa svårigheter synliggörs i individens beteende generellt via 
en låg frustation och toleransnivå, ett dåligt självförtroende, problematiskt lynne, depression 
samt uthållighet. En undervisning som stimulerar flera av våra sinnen kan underlätta vissa av 
dessa svårigheter (Piscalkiene, 2009). Skolan är fylld av situationer där elever med 
koncentrationssvårigheter riskerar att ett flertal gånger dagligen utsättas för misslyckanden 
som beror på deras handikapp (Axengrip & Axengrip, 2002). Kadesjö (1992) namnger att 
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situationer som för eleven uppfattas som ostrukturerade inverkar negativt på dess svårigheter. 
Axengrip och Axengrip (2002) exemplifierar dessa situationer som raster och lektioner som 
för eleven uppfattas diffusa. Kadesjö (1992) tillägger även situationer där plötsliga 
förändringar i vardagen som barnet inte blivit förvarnad om inträffar samt när den ställs inför 
en valsituation. Iglum (2006) menar att faktorer som berör tid, plats, personer och aktivitet 
som består av fasta rutiner och stabilitet skapar en trygghet för elever som har 
koncentrationssvårigheter. En närmare förklaring ges i form att definiera innebörden av varje 
faktor. Dessa faktorer nämns som dessa: 
 

• Tid - eleven ska veta när saker ska ske. 
• Plats - eleven ska veta var den ska vara någonstans. 
• Personer - eleven ska veta vem den ska arbeta med. 
• Aktivitet - eleven ska veta vad som kommer att ske. 

 
Grundregeln är att läraren endast bör ändra en faktor i taget för att inte skapa en 
otrygghetskänsla hos eleven. För att hantera koncentrationssvårigheter och kunna införa 
stödåtgärder med långvarig framgång behövs en helhetssyn. Detta område inkluderar 
klassrumsändringar och arbete med beteende (Erickson, Clarke, Kohn, 2010).  
 

 Att inte vara socialt accepterad eller vara isolerad kan också medföra att eleverna utvecklar en 
generellt negativ inställning till skola och inlärning (Asmervik m fl. 2001, s. 135) 

 
Som framgår av citatet ovan menar Asmervik m fl. (2001) att elevens upplevelse av acceptans 
är av betydelse för elevens utveckling. Nyckeln till att hjälpa sina elever och främst de som 
har svårigheter ligger i att bygga upp en bra relation mellan elev och lärare (Reiber & 
McLaughlin, 2004). Elevens positiva förmågor bör vara i fokus och användas för att hantera 
individens svårigheter (Duvner, 1998). Wrangsjö (1998) varnar för att läraren inte enbart 
koncentrerar sig på barnets enskilda förmågor. Författaren menar att risken tilltar att läraren 
behandlar eleven som något läraren ska skapa och forma. Istället för en individ med egna 
intentioner, tankar, känslor och motiv. Läraren får aldrig glömma bort subjektet.  

Inlärningsmiljö  
Kadesjö (1992) beskriver en inlärningsmiljö som bör kännetecknas av att alla elever känner 
sig accepterade och omtyckta. Eleven bör möta tolerans, förståelse, respekt samt intresse av 
lärare och andra elever. Liljegren (2000) förespråkar att alla elever måste få tillåtelse att 
uttrycka sina subjektiva upplevelser utan att hela omgivningen ställer krav på hur den ska 
uttryckas. Vidare att det är viktigt med en helhetssyn av eleven. Denna syn inkluderar sociala, 
kognitiva samt emotionella aspekter både utifrån ett individ samt samhällsperspektiv. Kadesjö 
(1992) fortsätter med att eleverna i dessa goda miljöer får uppmuntran, beröm samt 
bekräftelse.  
 
Det är viktigt att uppmärksamma elevens svårigheter och hur läraren kan påverka elevens 
livssituation. En viktig aspekt är att hantera svårigheterna på flera områden för ett heltäckande 
arbete. För att detta ska vara möjligt bör läraren inhämta kunskap kring elevens behov samt 
samverka med de berörda lärarna som arbetar med eleven. Den positiva feedbacken spelar en 
viktig roll för att uppmuntra och motivera eleven samt stärka individens självförtroende. 
Impulsiviteten kan medföra sociala svårigheter. Barnet behöver få arbeta med sitt beteende i 
en omgivning som stöttar eleven så den kan delta i sammanhanget (Price, Crawford, Tottle, 
Maunula, 2006). Carbone (2001) lyfter fram klassrumsmiljön som även den har en inverkande 
roll på barnets lärandeprocess. Elever som har koncentrationssvårigheter behöver utrymme för 
rörelse och bli bemött av uppmuntran ifrån sina klaskamrater och lärare.  
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Williams (2001) menar för att barn ska få möjligheten att utvecklas som grupp och samarbeta 
med varandra behöver det ges förutsättningar för dessa inslag i undervisningen. Vidare att det 
är pedagogens personliga synsätt på hur och vad eleverna lär sig av varandra som inverkar 
kring vilka förutsättningar som skapas i det fysiska och psykiska rummet inom verksamheten. 
Runesson (1999) visar i sin studie hur variationen av lärarens pedagogik öppnar eller 
begränsar elevens lärandeprocess. Lendahls och Runesson (1995) anser att lärarens 
förhållande till lärandeprocessen inverkar på dennes undervisning samt lärarroll. Det finns 
flera faktorer som påverkar elevens möjlighet till en känsla av delaktighet i 
undervisningssammanhangen och Jakobsson skriver: 
 

Genom kommunikation, relationer och samverkan, kan elevers skolsituationer utvecklas till goda 
lärande miljöer som innehåller både delaktighet och lärande.(Jakobsson, 2002, s. 206) 

Motivation  
Kadesjö (1992) upplyser om när en inlärningsstil inte överresstämmer med barnets motivation 
och lärarens intentioner kan vissa elever uppfattas som okoncentrerade enligt den 
undervisande pedagogen. Dock kan barnet rikta full uppmärksamhet i denna situation, men 
inte på lärarens ändamål. Motivationen för en uppgift har en stor betydelsefull inverkan på 
barnets koncentrationsförmåga. Dess svårigheter som uppkommer i samband med 
koncentrationsförmågan inverkar på elevens studieteknik och indirekt på individens 
skolprestationer (Volpe, DuPaul, DiPerna, Jitendra, Lutz, Tresco, Jounod, 2006).   
 
Malmer (2002) menar att vissa elevers matematiksvårigheter är sammanlänkande med 
lärarens attityd, förhållningssätt och val av arbetssätt samt arbetsformer. Linikko (2009) visar 
i sin studie att nyckeln till en bra undervisning bygger på elevens erfarenheter och intressen. 
Läraren får en betydelsefull roll vid skapandet av lärandemiljöer som anpassas efter varje 
elevs enskilda behov. Elevens motivation förenar sig med elevens sociala kunskaper samt 
tidigare skolprestationer. Det finns ett samband mellan elevens engagemang och studieteknik 
som påverkar inlärningsprocessen (Volpe m fl. 2006). Malmer (1990) hävdar att det inte finns 
några genvägar eller så kallade pedagogiska trollkonster. Nyckeln till elevernas framgång är 
möjligheten att individuellt få skapa sina begrepp och föreställningar kring inlärningsstoffet.  

Matematikämnets syfte och roll i utbildningen 
Grundskolans uppgift är att utveckla kunskaper inom matematiken som behövs för att 
eleverna ska kunna ta välgrundade beslut i vardagslivets valsituationer, genom att kunna 
analysera och använda det accelererande flödet av information och för att kunna medverka i 
beslutsprocesser som sker i samhället. Utbildningen bör syfta till att utveckla elevens intresse 
för matematiken och möjlighet att kunna kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Eleven ska få möjlighet att upptäcka matematiska mönster, former och 
samband samt uppleva tillfredsställelse och glädje i att kunna tolka och lösa problem. Inom 
utbildningen i matematik ska eleven ges möjlighet att praktisera och kommunicera matematik 
aktivt och öppet sökande efter förståelse, lösningar på olika problem och nya insikter 
(Skolverket, 2000) 

Matematikundervisningen  
Unenge, Sandahl, Wyndhamn (1994) presenterar två olika upplägg av 
matematikundervisningen den traditionella och den matematikdidaktik som förespråkas på 
lärarutbildningarna. 
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Det traditionella upplägget i matematikundervisningen 
Enligt Unenge m fl. (1994) börjar läraren presenterar det nya och främmande begreppet för 
eleverna. Detta sker vid tavlan av muntlig karaktär. Därefter visar läraren en generell metod 
”algoritm” som eleverna bör använda när de löser uppgifter av denna form. Eleverna får 
genomgå en färdighetsträning genom att räkna liknande tal i läroboken. Ahlberg (1995) 
påvisar att elever som utför ensidig räkning i matematikboken kan få uppfattningen att all 
matematik enbart berör att räkna uppgifter i en bok. Istället för att se det som ett redskap, ett 
verktyg som används konstant inom skolan och vardagen. Unenge m fl. (1994) menar att efter 
denna process av färdighetsträning tillämpas problemlösning för att sedan införa 
vardagsuppgifter. Eleverna får möjligheten att kunna dra egna paralleller mellan 
räkneuppgifterna i läroboken och vardagsproblem. Ahlberg (1995) problematiserar att det är 
en skillnad mellan barnets förmåga att lösa matematiska problem i skolan och 
vardagsproblem. Den formella matematiken som de möter i skolan utgår inte ifrån deras 
tidigare tankesätt kring räkning. Författaren menar att i detta skeende tvingas barnet överge 
sina personliga och informella lösningsstrategier, istället används den formella 
skolmatematiken.  
 
Malmer (1990) antyder att varje elev som får möjligheten att i sin egen takt erövra de 
grundläggande matematiska begreppen minskar risken för att utveckla matematiksvårigheter. 
Även Jakobsson (2002) anser att elever som får arbeta i sin egen takt och som ges en ökad 
tilltro på sin egen förmåga är faktorer som medför delaktighet och lärande. Kunskap börjar 
inte med ett begrepp, utan motsatsen ett begrepp bör ses som resultatet av kognitiva processer 
(Gran, 1998).  
 
Malmer (2002) kritiserar undervisning i matematik som inte förespråkar elevernas muntliga 
förmåga. Hon ger exempel som när eleverna vid en laborationsuppgift ska muntligt redogöra 
för resultatet sker en vis svårighet. Eleverna kan dock praktiskt utföra uppgiften utan några 
problem. I dessa sammanhang blir klyftan mellan det konkreta handlandet och den abstrakta 
formuleringen markant. Myndligheten för skolutveckling (2008) uppmanar betydelsen av att 
matematikundervisningen innehar moment av social interaktion. Den språkliga matematiken 
inom ämnet medför en språkutveckling och en förutsättning för att bevara intresset för ämnet 
hos eleverna. Vidare anser Ahlberg (1995) att matematikundervisningen inte vanligtvis har 
sin utgångspunkt i barnens värld utan i matematikens och skolan. Dessa två aktörer har krav 
på specifika lösningsmetoder samt tabellkunskaper som brottas mot barnets eget tänkande.  

Den nya matematikundervisningen 
Läraren börjar med att utgå ifrån en vardagssituation. Detta kan behandla en händelse i 
skolan, hemmet eller i klassrummet. Innan introduktionen kring det nya begreppet har läraren 
analyserat innehållet och har en strategi inför elevernas möte med begreppet. Denna process 
innebär att läraren försöker analysera vilka färdigheter eleverna bör inneha för att kunna 
behärska det nya begreppet (Unenge m fl. 1994). Lendahls och Runesson (1995) anser att det 
inte räcker med att läraren tar ställning till vad eleverna ska lära sig samt på vilket sätt det ska 
framställas på. Om eleven ska erhålla sig kunskaper som medför en kompetens att tolka och 
förstå liknande situationer som kräver olika tillvägagångssätt beroende på uppgiftens 
utseende, krävs ett medvetet val av metod som är bäst lämpad för eleverna.  
 
Tydligheten vad läraren behöver lyfta fram i sin undervisning synliggörs när den tidigare har 
reflekterat kring de kritiska punkter som eleven kan uppfatta inför undervisningen. I sin studie 
visar författaren på att läraren i sig inte är av störst betydelse för elevernas lärande utan 
tyngdpunkten befinner sig kring möjligheterna till lärandet utifrån lärarens förhållningssätt 
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(Kullberg, 2010). Unenge m fl. (1994) fortsätter att efter denna genomgångna reflektion 
presenterar läraren sitt problem för klassen. Eleverna får lösa problemet enskilt eller gruppvis. 
Deras svar redovisas och diskuteras tillsammans med läraren. Genom att använda 
kamrathandledning påverkas hela klasrumsundervisningen (Reiber & McLaughlin, 2004). 
Asmervik m fl. (2001) menar att när eleverna får samarbeta minskar konkurrensen mellan 
eleverna, vilket är ett positivt inslag för elever med koncentrationssvårigheter. Genom dessa 
moment kan eleven få känna en delaktighet i undervisningen, istället för att uppleva ett 
utanförskap som skapats via dess svårigheter. Vidare kan detta sammanfattas utifrån Malmers 
(2002) olika inlärningsnivåer i matematik. 
 
Nivå 1: Tänka -tala 
Malmer (2002) menar att lärarens utgångspunkt är ifrån elevernas verklighet och tidigare 
erfarenheter. Det är viktigt att väcka intresse och nyfikenhet inför uppgiften. Eleven själv ska 
få möjlighet att träna sin förmåga att undersöka, uppleva och upptäcka matematiken. Deras 
egna ordförråd med matematiska begrepp behöver repeteras för att deras begreppsförståelse 
ska kunna upplevas som begriplig. Kadesjö (1992) fortsätter på samma punkt att när läraren 
utgår ifrån barnets tänkande samt erfarenheter fångar den uppmärksamheten och utvecklar 
barnets problemlösningsförmåga. Ett viktigt inslag i undervisningen är att träna de visuella 
och motoriska funktionerna hos elever som har koncentrationssvårigheter (Asmervik m fl. 
2001). 
 
Nivå 2: Göra -prova 
Enligt Piaget (1982) är handen hjärnas förlängda redskap, läraren bör utnyttja flera 
presentationsvägar. Ett sätt kan vara ett laborativt och undersökande arbetssätt. Därmed blir 
laborationsövningarna en integrerad del i undervisningen. Generaliserbara lösningsmetoder 
hjälper eleverna att skapa ett ”inre bildarkiv” som medför att de vet hur liknande uppgifter 
kan lösas. 
 
Nivå 3: Synliggöra 
Eleverna väljer själva en representationsform där de får strukturera upp deras tankar kring 
lösningen av problemet. Detta styrs av deras eget tänkande. Muntligt får de sedan förklara 
sina tankegångar genom att använda sig av matematiska begrepp. I denna situation blir 
lärarens roll att stödja, hjälpa och stimulera eleven i sitt redogörande, men den får aldrig ta 
över elevens inlärning (Malmer, 2002). Kullberg (2010) konstaterar att när läraren och 
eleverna gemensamt diskuterar innehållet i undervisning är eleverna delaktiga i att få styra 
över sin lärandeprocess.  Ahlberg (1995) finner att målet med undervisningen i matematik är 
att eleverna får lära sig behärska matematikens formella språk, även med utgångspunkt ifrån 
vardagliga situationer. Dessa situationer kan underlätta att hantera matematikens höga 
abstraktnivå och symbolspråk, istället användas som ett kraftfullt redskap vid 
problemlösningen.  
 
Nivå 4: Förstå -formulera 
Malmer (2002) belyser att eftersom läraren kan uppleva en tidsbrist börjar läraren oftast på 
denna nivå i den traditionella undervisningen. Elever som har en svag språklig medvetenhet 
får även svårt för begreppsbildningen. Begreppen kan uppfattas som svåra och konstiga. 
Elever som har genomgått de tidigare nivåerna kan utsättas för den verbala och skriftliga 
framställningen av begreppet, eftersom det blir en naturlig del i processen. Läraren får 
möjligheten att testa elevernas begreppsförståelse. Malmer (2002) delar denna åsikt 
tillsammans med Ahlberg (1995) som väljer att beskriva denna process följande: 
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 Om eleverna ska lära sig att generalisera sina matematiska kunskaper och använda dem i olika 
situationer erfordras emeller tid en successivt ökande grad av abstrakt reflekterande och 
hanterande av symboler i undervisningen.(Ahlberg, 1995, s. 31) 

 
Nivå 5: Tillämpning  
Malmer (2002) anser att lärandet bör ses som en process. Produkten som bildas kallas för 
kunskap. Elever som saknar förståelse har inte erövrat någon kunskap och kan därmed inte 
tillämpa den när nya och delvis förändrade moment uppstår. Lärare som kan sitt ämne vågar 
låta eleverna pröva egna förslag och lösningsstrategier. Denna lärare är inte styrd av 
matematikboken. Lendahls och Runesson (1995) förtydligar att lärandet är en dold process. 
Därmed är vikten stor att läraren använder indikationer på elevernas kunskaper. 
 
Nivå 6: Kommunikation 
För att få eleverna att förstå matematikens relevans är vikten av att visa hur den integrerar 
med andra ämnen betydelsefull (Malmer, 2002). Skolverket (2003) sammanfattar i sin rapport 
att variation, flexibilitet och undvikande av monotona inslag i undervisningen är 
betydelsefulla faktorer för inlärningsprocessen. Formen för inlärning behöver växla för att 
bibehålla lusten för lärandet som tillgodoser elevens enskilda behov samt att uppnå nya 
kunskaper. Dessa former av variation speglas av innehållet, arbetsformer, arbetssätt samt 
läromedel. Runesson (1999) visar i sin studie hur variationen av lärarens pedagogik öppnar 
eller begränsar elevens lärandeprocess. Ahlberg (1992) rekommenderar lärare som har ett 
öppet förhållningssätt. Ett arbetssätt som inte är låst av regler utan läraren vågar 
experimentera med nya vägar för att söka svar på sina problem. Greene (2003) förespråkar att 
förutsättningen för att skapa en miljö som är lärande för eleven har sina rötter i förståelsen. 
Denna insikt om vilka faktorer som ligger bakom ett barns svårigheter utgör grunden för 
skapelsen av en bra lärandemiljö som är individanpassad. Motivationen är viktig för alla 
elever vid inhämtandet av nya kunskaper och definitivt hos elever med 
koncentrationssvårigheter som behöver direkt feedback (Asmervik m fl. 2001).  

Koncentrationssvårigheter och matematik  
Matematiksvårigheter är vanligt hos elever som har koncentrationssvårigheter. Dessa brister 
som de har i matematik kan kopplas till olika faktorer. Presentationsvalet av nya begrepp, 
behovet av repetition samt lärandemiljön är faktorer som påverkar elevens svårigheter. 
Studien visar att kunskap för dessa faktorer och sambandet med elevens matematiska 
svårigheter behöver utökas. Forskningen kan bidra till att finna sambandet som kan påverka 
den pedagogiska stödinsatsen (Brooks, 2007). 
 
Barn som har koncentrationssvårigheter uppvisar svårigheter för att komma ihåg nya saker. 
Denna svårighet blir synbar i matematiken när eleven oftast har problem med 
begreppförståelse. Eleven kan på lektion verka införstådd med begreppets innebörd, men har 
vid nästa lektionstillfälle glömt allt från föregående lektion (Price m fl. 2006). U.S. 
Department of Education (2004) nämner att läraren bör vara uppmärksam för att kunna 
förutse utbrott som elever med koncentrationssvårigheter kan få. Genom en medveten 
planering kan läraren strukturera och tydligt framföra sitt budskap under lektionen. Läraren 
kan vid varje lektion börja med en kort återkopplig från föregående lektion för att aktivera 
elevernas minne. Det är även viktigt att läraren tidigt berättar för sina elever vilka 
förväntningar den har samt aktivt arbetar med deras oönskade beteenden. Eleverna bör även 
uppmuntras om att be om hjälp så att det inte upplevs som ett skamligt inslag i 
undervisningen. Instruktionerna till eleverna som är korta, tydliga och enkla kan underlätta 
lärandeprocessen.  
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Zentall, Smith, Lee, Wieczorek (1994) kategoriserar svårigheterna som eleven kan uppleva i 
matematik kan vara sammanlänkande med flera faktorer: 
 

• Krav 
• Brist på feedback 
• Visuell- motorisk 

 
När läraren arbetar med matematik bör den känna till vilka svårigheter som kan uppstå och 
arbeta aktivt för att minimera dem. Genom att lära och bedöma olika begrepps framställning 
samt att använda olika undervisningsmetoder kan det bidra till en positiv utveckling för 
elevens studier i matematik (Zentall m fl. 1994). En metod som kan underlätta att arbeta med 
arbetsminnet är att syssla med undervisning som utgår ifrån sinnena. När flera sinnen används 
påverkar det inlärningsprocessen för eleven (Price m fl. 2006).  
 
Barn som har uppmärksamhetsproblem uppnår en framgång i sin akademiska utbildning om 
undervisningen utgår ifrån deras förmågor. En annan faktor är att instruktioner ges på ett sätt 
som är mottagligt för eleven och att det sker i individens eget arbetstempo. Vissa elever som 
har koncentrationssvårigheter är beroende av omedelbar feedback, rätt arbetstempo och en 
individanpassad undervisning. Kamrathandledning kan bidra till att uppfylla vissa av dessa 
faktorer. Läraren har möjlighet att anpassa grupperna utefter vilka förutsättningar eleverna 
har. I gruppen kan eleverna utbyta kunskaper och erfarenheter. Varje grupp arbetar i sin takt 
och ger varandra omedelbar feedback (DuPaul & Henningson, 1993). Asmervik m fl. (2001) 
betonar betydelsen av att individanpassa undervisningen efter eleven. Arbetet bör ta sin 
utgångspunkt i elevens starka förmågor. 

Lärarens förhållningssätt  
Person (2008) anser att alla lärare ska inneha kompetens för att organisera sitt arbete utefter 
varje elevs enskilda behov. Samtidigt belyser Skolverket (1998) att skolans målsättning är ”en 
skola för alla”. Läraren måste även kunna ge barnet den hjälp som den har rättighet till 
(Ahlberg, 2001). En bra undervisning utgår ifrån elevernas intresse där har läraren en 
betydelsefull roll vid skapandet av bra inlärningsmiljöer (Linikko, 2009). Skolans skyldighet 
är att anpassa undervisningen utefter elevens enskilda behov utgår ifrån ett antal punkter: 
 

• Pedagogisk- Läraren kartlägger vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på för de 
olika ämnena samt vilka specifika svårigheter som råder. 

• Kognitiv- Läraren kan hantera frågor som berör elevens begåvningsnivå. 
• Emotiv- Denna aspekt utgår ifrån att kunna beskriva elevens självbild, 

depressionsbelägenhet och trots beteende. 
• Social- Läraren undersöker barnets roll inom sociala situationer. Dessa kan beröra 

barngrupper, vuxenrelationer och mobbing (Olsson & Olsson, 2007). 

Unenge m fl. (1994) beskriver matematiken som en form av ”a form of knowledge”. Ett 
problem uppstår, bearbetas och diskuteras. Vid diskussionen synliggörs olika lösningsförslag 
när dessa bearbetas krävs argumentation, olika synvinklar som öppnar upp de inblandades 
synfält. Denna process förekommer inte via matematikboken. Boken består av uppgifter som 
presenterar en lösningsmetod samt ett rätt svar. Malmer (2002) fortsätter att när dagens 
heterogena klasser arbetar tillsammans förmodligen med samma lärobok sker ingen 
individanpassad undervisning. Istället blir arbetet resultatinriktat och kvantiteten blir viktigare 
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än kvaliteten. Bentley (2003) menar till exempel att mindre skolklasser ökar lärarens förmåga 
att anpassa den individanpassande undervisningen i större utsträckning.  
 
Malmer (1990) anser att läraren allra först bör analysera sitt eget arbete. En analys av syfte, 
mål, arbetssätt, förhållningssätt samt bedömning och utvärdering. Persson (2009) 
sammanfattar en matematiklärares kompetens med att goda ämneskunskaper berör inte enbart 
ett avancerat matematiskt ämneskunnande, utan även en välutvecklad kunskap kring 
förståelsen för reaktioner och sammanhang exempelvis för den grundläggande aritmetiken. En 
matematiklärare bör ha förmågan att kunna förklara och utveckla elevernas tänkande. 
Samtidigt inneha kunskap om att utarbeta uppgifter som är begripliga för alla elever, så att 
eleverna får möjligheten att lösa dem. Vidare visar författaren i sin studie att vissa lärare 
väcker elevernas intresse och ger feedback som ökar elevernas tilltro till sitt eget tänkande. 
Samtidigt kan läraren förstärka eller försvaga elevens självförtroende beroende på sitt 
agerande.  
 
Malmer (2002) synliggör lärarens komplexa uppdrag att anpassa undervisningen utefter 
elevernas förutsättningar och behov. Vidare att framgången beror på lärarens flexibilitet och 
beredskap att variera både svårighetsgrad samt representationsätt. Detta ställer höga krav på 
lärarens kunskaper. Orlenius (2001) lyfter fram aspekten att läraren möter elever som dels är 
enskilda individer och även en del av ett kollektiv. Denna situation påverkar lärarens 
yrkeskomplexitet, när den måste finna balansen mellan att tillgodose elevens individuella 
samt det kollektiva behovet. Flexibilitet och föränderlighet betonas som nyckelord för 
lärandeprocessen (Carlgren, 1999). Linikko (2009) visar i sin studie att uthållighet och 
flexibilitet är nyckeln till att väcka motivationen och kunna kommunicera med eleven.  

Sammanfattning  
Den tidigare forskningen visar problematiken med koncentrationssvårigheternas vida 
spektrum. Jag har valt att i studien synliggöra denna aspekt istället för att inrikta mig på 
endast en form av koncentrationssvårighet. Samtidigt får denna problematik inte inverka på 
skolan och den undervisande lärarens hantering av elevernas svårigheter. Styrdokumenten är 
eniga om att skolan ska kunna möta dessa elever. Forskningen presenterar betydelsefulla 
aspekter som motivationen och inlärningsmiljöns påverkan av elevens lärandeprocess. Vidare 
kan lärare använda sig av denna information när den utvecklar sin matematikdidaktik. 
Forskningen presenterar även skillnader mellan den traditionella och den nuvarande 
matematikdidaktikens för och nackdelar. Den belyser även kopplingar mellan matematiken 
och koncentrationssvårigheter. Genom att förmedla denna kunskap till undervisande lärare 
kan de anpassa sin didaktik för att kunna tillgodose flera elevers enskilda behov. Forskningen 
bör användas som ett redskap i lärarens utveckling av sin yrkesroll. Informationen ifrån 
forskningen används i studien som ett underlag för vilka frågor och aspekter som blir 
betydelsefulla inför undersökningen. Det utgör en del i att försöka kartlägga hur verksamheten 
fungerar och hur lärarna resonerar kring att bemöta elever med olika förutsättningar.   
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Metod  
I detta avsnitt presenteras metodvalet för studien och vilka faktorer som influerar urvalet av 
respondenter utifrån studiens syfte. Genomförandet av studien samt en redovisning av 
observationstillfällena introduceras. Metodavsnittet avslutas med en redogörelse av analysen 
och bearbetningen av materialet ifrån undersökningen samt etikens betydelse för studiens 
trovärdighet. 

Metodval  
Ett forskningsarbete har sin utgångspunkt kring ett problem. Detta valda problem avser 
forskaren att lösa eller belysa genom en undersökning. Vidare är det ett problem som 
forskaren är intresserad av att skaffa sig ny eller en fördjupad kunskap om (Patel & 
Davidsson, 2005). Studiens syfte var att synliggöra hur lärarens matematikdidaktiska val 
bidrog till möjligheter och hinder för delaktighet och måluppfyllelse för elever med uttalade 
koncentrationssvårigheter. Jag valde att utföra observationer under tre olika lärares 
matematiklektioner. Observationer kring lärarens förhållningssätt öppnade vägen för att finna 
lärarens medvetna pedagogik. Fangen (2005) menar att observationer med kompletterande 
intervjuer presenterar människans förståelse av sitt handlande när den själv får möjligheten att 
”sätta” ord på sin egen erfarenhet. Vidare att den återspeglar den subjektiva upplevelsen den 
enskilda individen har av händelsen. Genom deltagande observationer fick jag möjligheten att 
jämföra mina egna upptäckter med respondentens upplevelse kring samma situation. Jag 
kunde genom observationerna studera hur lärarens didaktik förhåller sig i praktisk handling. 
Samtidigt gavs möjligheten att undersöka lärarens medvetenhet och syfte med sin didaktik. 
Observationerna presenterade hur tydligt lärarens teoretiska syn av lektionen och mål 
speglades i praktiken. En nackdel med observationerna i denna studie var att den endast skulle 
ske under en lektion för varje lärare. Undersökningens material kunde variera i omfång och 
innehåll beroende på skeendet under lektionens gång. Samtidigt kunde lärarens 
förhållningssätt fortfarande studeras och observationer med frågor kunde ge klarhet kring 
otydligheter som uppstått under observationstillfället. Metoden var tidskrävande och 
förutsatte att jag kunde behålla fullt fokus under tillfället (Patel & Davidsson, 2005). Fangen 
(2005) skriver att det är mycket förberedelse innan genomförandet av observationerna för 
möjligheten att på ett likvärdigt sätt genomföra olika observationstillfällena. 
 
Observationer är mycket användbara vid studier av beteende samt skeenden i naturliga 
situationer. Dessa berör inte endast studier av fysiska handlingar. De innefattar såväl 
relationer mellan individer, känslouttryck och verbala yttrande som sker under observationens 
gång (Patel & Davidsson, 2005). Fangen (2005) anser att observationer har ett stort 
privilegium för den erbjuder möjligheten att studera den ickeverbala kommunikationen som 
respondenterna använder sig av. Jag har valt att utföra en delvis deltagande observation. 
Fangen (2005) definierar att det innebär att observatören deltar i det sociala samspelet i 
klassrummet på ett naturligt sätt. Detta medför att jag bör sträva mot att genom mitt 
förhållningssätt själv inte bidra till att förändra samspelet utefter studiens syfte. Naturligtvis 
påverkade jag klimatet i klassrummet vilket är oundvikligt utifrån den situation som jag har 
valt. Observationer handlade om att synliggöra hur lärarens beteende inverkar på gruppen. En 
filminspelning med flera kameror i klassrummet och där jag inte medverkade i detta rum 
skulle minska min påverkan av situationen. Jag valde att inte genomföra dessa inspelningar 
med stöd utifrån den forskningsetiska aspekten. Stukát (2005) anser att urvalet av personerna 
blir speciellt utsatta genom denna metod som filminspelning vid observationerna hade utförts. 
Vid detta moment krävdes att forskaren rättfärdigar urvalet och denne måste även strikt 
skydda respondenternas rättigheter. Om detta moment skulle genomförts var det nödvändligt 
att nämna det i informationsbladet som skickades ut till föräldrarna. Eftersom jag hade valt att 
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respondenterna i min undersökning skulle erhålla konfidentialitet bröt detta mot det etiska 
krav jag lovat de undersökningspersonerna. Detta resulterade i att jag observerade samspelet 
mellan elev och lärare i klassrummet utan att använda mig av filminspelning som 
dokumentation. Holme och Solvag (1997) menar att observationer är en metod för att 
kartlägga det nätverk av relationer och handlingar mellan individerna i det sociala systemet 
som utforskas.     

Urval 
Studien genomfördes på en kommunal högstadieskola på en mindre ort. Skolan är uppdelad i 
fem arbetslag. I min studie skulle tre lärare medverka. Eftersom skolan redan var uppdelad i 
olika arbetslag valde jag att fråga lärare som inte tillhörde samma arbetslag. Det var 
matematiklärare som var aktuella för medverkan i studien. Vetenskapsrådet (2003) menar att 
grundprincipen för urvalet ska representera de grupper som är aktuella för studien. Vidare bör 
detta val vara genomtänkt för att resultatet ska bli betydelsefullt för studien. Min första 
utgångspunkt var att välja klasser som jag tidigare hade arbetat med. Denna aspekt medförde 
att jag kunde välja tre lärare som hade möjlighet att delta i studien. Dessa lärare kontaktades 
av mig och fick frivilligt välja att delta i studien. Förutsättningen för samtycke var inte endast 
att respondenterna hade förstått informationen utan att det även var ett frivilligt samtycke. 
Denna faktor kunde påverkas om en beroendeställning till forskaren uppstått (Stukát, 2005). 
Eftersom valet av skola berodde på att jag under en kortare tid hade arbetat inom 
verksamheten var jag bekant för lärarna och eleverna. Denna faktor medverkade inte till en 
beroendeställning istället bidrog den till att lärarna och eleverna inte behövde möta någon 
främmande människa under studiens genomförande. Det redan uppbyggda förtroendet 
underlättade tidsmässigt för studiens genomförande. Förutsättningen var att skapa en relation 
som kändes naturlig för deltagarna (Fangen, 2005). Klasserna som observationerna 
genomfördes i valdes av mig utifrån att jag har sedan tidigare var bekant med klasserna. I alla 
dessa klasser som ingick i studien fanns det olika antal elever som hade uttalade 
koncentrationssvårigheter. Även om detta inte hade varit fallet i dessa klasser innehöll 
frågorna efter observationen inslag kring hur läraren bemöter elever med dessa svårigheter. 
Frågorna hade därmed möjlighet att behandla den aspekten oavsett observationssituationens 
utfall. Studien har genomförts i två årskurs nio och i en årskurs åtta. 

Genomförandet  
I detta avseende beskrivs tillvägagångssättet av studien. Innan huvudstudiens presentation 
beskrivs även hur pilotstudien genomfördes samt hur den inverkade på huvudstudiens 
utformning. Avslutningsvis redogörs de olika observationssituationernas innehåll där lärarens 
didaktik synliggörs.  

Pilotstudie 
Innan huvudstudien påbörjades genomfördes en förstudie inom den verksamheten som sedan 
huvudstudien skulle utföras i. Syftet med en pilotstudie var att undersöka metoden som var 
tänkt att användas (Holme & Solvag, 1997). Under detta test hade jag möjlighet att utföra 
förändringar som eventuellt kunde förbättra genomförandet av huvudstudien. Syftet med 
förstudien var även att förberedda mig på metodgenomförandet och undersöka om studiens 
design behövde utvecklas innan genomförandet av huvudstudien. Vidare gav det mig 
möjligheten att undersöka min egen förmåga att kunna behålla fokus, anteckna och vara 
delaktig i sammanhanget utan att inverka i större utsträckning. Denna förstudie medförde att 
jag valde att pendla mellan positionerna att inta en plats i klassrummet till att cirkulera i 
klassrummet. Jag upplevde att denna metod ingav till ett större utrymme att observera den 
icke verbala kommunikationen mellan läraren och eleverna. Vidare bidrog pilotstudien till 
möjligheten att undersöka min reaktion kring att inta rollen som observatör istället för en 
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assisterande lärare. Denna roll var krävande när jag inte fick hjälpa eleverna med deras frågor 
med risken att inverka på studiens syfte. En ytterligare fördel med pilotstudien var att den 
bestod av ett övningstillfälle för observationerna i huvudstudien. 

Huvudstudien  
Via telefon kontaktade jag rektorn för den berörda skolan. Vid mötet diskuterades studiens 
syfte och genomförandet. När rektorn hade godkänt undersökningen skickades en förfrågan 
om medverkan i studien till de berörda lärarna ut via deras mailadresser. De fick möjligheten 
att besvara om de var intresserade av att delta i undersökningen. I detta informationsblad 
synliggjordes studiens syfte samt hur genomförandet och bearbetningen av materialet skulle 
behandlas. Enligt Fangen (2005) bör förberedelserna innan ett fältarbete ske genom att först 
inleda kontakt med skolan. Nästa steg var att be om tillåtelse att få genomföra studien. De 
intresserade lärare skickade sin intresseanmälan via mail till mig. Tillsammans med varje 
enskild lärare bestämdes en tid samt plats för när observationen skulle genomföras. Kontakten 
skedde via mail eller telefon beroende på lärarens anträffbarhet. Bell (2006) trycker på 
punkten att den som genomför undersökning har som mål att lärarna uppfyllde 
samtyckeskravet på att genomföra undersökningen. 
 
Innan observationstillfället utarbetads, enligt Fangens (2005) rekommendationer en checklista 
kring förberedelserna inför observationernas genomförande. Innan huvudstudien genomfördes 
alltså en pilotstudie. Denna studie bidrog till att jag cirkulerade i klassrummet istället för att 
inta en fast position under hela lektionstillfället. Vidare bidrog den till att komma in i rollen 
som observatör som inte medvetet inverkar på omgivningen på ett sätt som kan snedvrida 
studiens resultat. 
 
Observationstillfället för huvudstudien skedde under en matematiklektion för varje lärare. 
Innan observationstillfället skulle eleverna vara informerade om vad som skulle ske. Denna 
information hanterades av lärarna som fått instruktioner av mig via mail. Dessutom hade jag 
skickat med den undervisande matematikläraren ett informationsblad om studien (se bilaga 1) 
som eleverna fick delge sina föräldrar. Denna information skickades via lärarens mail när 
tidpunkt för studien bestämdes. Anledningen var att informera dessa föräldrar eftersom 
eleverna inte var myndiga och ge dem möjligheten att be om ytterligare information. Varje 
elev fick möjligheten att frivilligt medverka i studien. Ingen elev meddelade mig om att de 
inte ville delta i studien utan alla elever som var närvarande vid observationstillfället deltog i 
undersökningen. 
  
Lektionerna började med att jag hade en kort presentation kring vem jag var samt lite kort 
information kring mitt tillvägagångssätt under lektionens gång. Eleverna fick möjlighet att 
ställa frågor om det rådde några funderingar. Därefter fick läraren presentera dagens 
lektionsupplägg för eleverna. Jag intog en position i mitten i klassrummet längs väggen när 
det rådde genomgångar. Vid arbete av räkneboken cirkulerade jag i klassrummet. Jag använde 
mig av en delvis deltagande observation. Vilket innebar att jag deltog i det sociala spelet på 
ett naturligt sätt, dock utan att försöka styra resultatet av observationen (Fangen, 2005). Under 
lektionernas tillfällen skrev jag anteckningar kring lärarens förhållningssätt och bemötandet 
av eleverna. Utifrån det observationsschema (se bilaga 2) som jag konstruerat innan studiens 
genomförande fördes dessa anteckningar för hand. 
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Efter lektionens slut diskuterade jag och läraren lite kort om lektionens genomförande. Under 
tiden som läraren gick tillbaka till arbetsrummet för att lämna sitt arbetsmaterial letade jag 
efter intresseväckande anteckningar utefter mitt observationstema. Läraren gick sedan 
tillsammans med mig in i ett rum för en uppföljning av lektionstillfället. Under alla de 
intervjutillfällen som genomfördes utsattes intervjun för avbrott av kollegor ifrån arbetslaget. 
Dock blev respondenterna inte märkbart stressade av detta störningsmoment. Utifrån de 
teman som utgick ifrån mitt syfte med undersökningen inriktades mina frågor. Innan 
intervjuerna genomfördes fick respondenten ge sitt samtycke om att spela in samtalet, samt 
informerades syftet med studien ytterligare än gång. Aspekten att inga namn eller annan 
information som kunde avslöja respondenten skulle nämnas i den slutliga rapporten 
informerades av mig. Intervjuerna genomfördes på 20-30 minuter. Intervjuerna valdes att 
spelas in på band. Detta för att jag skulle få möjligheten att återkomma till intervjutillfället 
utan att missa några detaljer. Samtidigt kunde jag koncentrera mig på att förutom att ställa 
frågor studera respondentens beteende och förhållningssätt under momentet. Vidare tror jag 
att det hade påverkat respondenten om man valde att skriva samtidigt eftersom detta kunde 
påverka deras svar och deras åsikter kunde döljas. Under tillfället var det viktigt att avstämma 
om min syn av händelser från lektionen överensstämde med lärarens syn av samma händelse. 
Bell (2006) nämner detta som en viktig aspekt vid genomförandet av intervjuer och även 
Fangen skriver om detta: 
 
”Intervjuer presenterar den förståelse människor har när de skall sätta ord på sin egen 
erfarenhet.” (Fangen, 2005, s. 32) 
 
Genomförandet skedde likadant för alla de berörda lärarna som ingick i studien. Under 
uppföljningen diskuterades infallsvinklarna och frågorna från observationen mellan läraren 
och mig. Frågorna var av karaktären ostrukturerade intervjuer och frågorna skilde sig mellan 
varje lärare utefter deras lektionstillfälle (Bell, 2006). Fangen (2005) menar att dessa frågor 
handlar om att bygga en bro mellan det sterila analytiska tankesättet och den enskilde 
individens meningar. Vidare menar författaren att frågornas utgångspunkt bör vara det ideala 
nämligen att ifrågasätta det självklara, så att jag kan tränga bakom det som deltagarna tar för 
givet. Frågorna bestod av karaktären att undersöka hur medvetna respondenterna var kring 
deras handlande i klassrummet och vad påverkar deras undervisning. Frågeställningar som 
genomgående utmanade respondenternas reflektionsförmåga över sitt förhållningssätt.  
  
Mina anteckningar renskrevs några timmar efter genomförandet i två av 
observationstillfällena. Eftersom två observationstillfällen utfördes under samma dag, 
renskrevs anteckningar ifrån en av observationen dagen efter tillfället. Anteckningarna från 
observationen skrevs för hand och förvarades från utomståendens insyn. Holme och Solvang 
(1997) nämner att anteckningarna ifrån en observation bör ske i kronologisk ordning samt att 
de renskrivs samma dag när minnet är färskt ifrån situationen. Författarna hävdar även att den 
viktigaste förutsättningen för att utföra bra anteckningar ifrån en observation är att vara 
mentalt förberedd. Denna förberedelse påverkar observatörens vilja och förmåga att komma 
ihåg observationstillfället. När anteckningarna var renskrivna började jag att analysera 
materialet och hur detta genomfördes se avsnitt analys och bearbetning. 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Observationssituationerna  
Nedan introduceras en kort presentation kring respondenterna. Det presenteras också en kort 
beskrivning av varje observationstillfälle med respondenterna. Varje respondent kommer att 
namnges som Lärare 1, Lärare 2 samt Lärare 3. För att minska risken för att avslöja deras 
identiteter kommer även alla respondenter i studien namnges som hon. 

Observationssituation med Lärare 1 
Läraren var utbildad matematik och naturkunskapslärare. Klassen där studien genomfördes 
var en årskurs nia där läraren varit handledare sedan eleverna började i årskurs sju. 
 
Lärare 1 hade först en kort genomgång som repeterade det innehåll som eleverna tidigare 
hade arbetat med. Under denna genomgång bestämdes deras läxa samt en avstämning kring 
vart eleverna befann sig i läroboken. Eleverna hade ingen planering att följa. Efter 
genomgången fick eleverna arbeta i sin egen takt under tiden som läraren cirkulerade runt i 
klassrummet för att hjälpa de elever som behövde rådgivning. I början av lektionen skedde 
under de första tio minuterarna ett ”drop in” av eleverna. När de sedan satt och arbetade med 
boken var det ett antal elever som sprang ut och in ifrån klassrummet. Läraren 
uppmärksammade detta och sa i intervjun efteråt: 
 

går inte och hämtar dem längre det kanske man borde men jag tycker det är taskigt mot de andra 
(Lärare 1) 

 
Läraren hade fullt upp med att hjälpa eleverna under lektionen. De sista tio minuterarna 
avslutade läraren med en uppgift på tavlan som berörde det arbetsområde eleverna hade 
arbetat med. De elever som kunde svaret fick räcka upp handen vilket resulterade i att endast 
två till tre elever gissade svaret. Läraren skrev upp svaret och gav sin förklaring innan 
eleverna fick sluta lektionen. Efter lektionen berättade läraren att den var nöjd med lektionen, 
dock att det inte var en av de bästa lektionerna för klassen: 
 
”Ja, väldigt bra till förhållande till hur det brukar vara” (Lärare 1) 

Observationssituation med Lärare 2 
Respondenten var utbildad matematik och naturkunskapslärare. Klassen som observationen 
genomfördes i var en årskurs åtta som för läraren var ny för terminen. 
 
Tillfället med Lärare 2 bestod lektionen av att räkna i läroboken under hela lektionspasset. 
Eleverna i denna klass hade precis som för Lärare 1 ingen planering att följa utan eleverna 
fick arbeta i sin egen takt. Läraren cirkulerade runt i klassrummet och handledde eleverna. 
Vid ett tillfälle valde läraren att placerar sig i ett hörn av rummet och observerade sina elever. 
Lektionen bestod enbart av egen räkning i matematikboken. Vissa elever var svårstartade 
vilket medförde att läraren försökte motivera dem att börja arbeta. Eleverna blev mer otåliga 
när det närmade sig avslutningen på lektionen. Läraren ansåg efteråt att det var som en vanlig 
lektion i den klassen och sa: 
 
”en normal lektion i den klassen där det är koncentrationssvårigheter” (Lärare 2) 
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Observationssituation med Lärare 3 
Respondenten var utbildad inom matematik och naturkunskap. Klassen som medverkade i 
studien var en nionde klass som hon har följt sedan början av högstadiet.  
 
Lärare 3 presenterade ett nytt arbetsområde för sina elever under observationstillfället. 
Eleverna fick först ta del av en matris för ämnesområdet. Denna innehöll vilka mål de 
behövde kunna för att uppnå de olika betygen. Läraren förde en genomgång där den försökte 
exemplifiera hur dessa mål kunde uttrycka sig rent praktiskt i form av olika uppgifter. Klassen 
blev informerad om att de inte skulle arbeta i boken under detta arbetsområde. Sedan började 
läraren tala om det matematiska begreppet området berörde och försökte ge kopplingar till 
vardagssituationer. Eleverna fick sedan en instruktion på tavlan om en uppgift de skulle utföra 
med tärningar. Under tiden som eleverna antog uppgiften cirkulerade läraren runt i 
klassrummet för att hjälpa och småprata med eleverna. Vid ett tillfälle valde läraren att 
observera eleverna från tavlan. När eleverna började tröttna och slutföra uppgiften hade 
läraren en gemensam genomgång med eleverna. Vid genomgången utgick läraren ifrån 
elevernas svar och frågor. Efter lektionen tyckte läraren att det gick som den förväntat sig.    

Analys och bearbetning  
Anteckningarna ifrån observationen var tänkt som en beskrivning av händelsen istället för att 
presentera en värdering. Dess data skulle konkret redogöra för vad som uträttades i 
klassrummet. Det är vid analysen som observatörens värderingar vävs in när observationen 
och intervjuerna jämförs (Fangen, 2005). Solvang och Holme (1997) anser att analysen av 
denna information bör följa på samma sätt som observationsschemat. Denna strukturering och 
systematisering underlättade min analys av innehållet för att finna intressanta kopplingar och 
infallsvinklar kring händelsen. Materialet från intervjun lyssnades först igenom en gång av 
mig för att undersöka vilka första spontana funderingar och aspekter som dök upp. Nästa steg 
var att lyssna ytterligare en gång för att sammanfatta respondenternas svar samt ordagrant 
skriva ner citat som vara kopplade till studiens syfte. I bearbetningen av materialet befann sig 
utgångspunkten i de valda teman som observationen utgick ifrån. Dessa teman hade sina 
utgångspunkter kring: 
 

• Observationssituationen 
 
• Elevernas delaktighet i undervisningen 

 

• Måluppfyllelse i undervisningen 
 

• Elevernas förutsättningar och behov 
 

• Lärarens val av matematikdidaktik 
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Kopplingar och fokus låg i att skildra observationstillfället, intervjuerna och mina egna 
återspeglingar ifrån händelsen. Först studerades varje material ifrån respektive respondent. 
Till detta område hämtades material ifrån den konkreta händelsen av observationerna, samt de 
funderingar och tankar som jag upptäckte vid tillfället och dels materialet ifrån den 
genomförda intervjun med läraren. Därefter utfördes jämförelser av materialet ifrån varje 
respondent. Vid denna analys kunde likheter, skillnader och mönster uppstå. Enligt Fangen 
(2005) kan de bästa tolkningarna av observationer ske genom en kombination av ett kritiskt 
perspektiv och ett erfarenhetsnära perspektiv. Vidare anser författaren att denna utgångspunkt 
är intressant när man ska reflektera över respondentens eget tänkande och handlande. Bell 
(2006) framhäver vikten av att författaren tidigt under processen har systematiserat hur 
analysen ska genomföras innan den genomför studien. Denna förberedelse underlättar arbetet 
med analysprocessen.   

Etik  
Innan studiens genomförande skulle varje respondent som medverkade i studien förstå dess 
syfte samt hur ordet konfidentialitet definierades och vad det innebar i praktiken. Enligt 
Vetenskapsrådet (2003) har inte anonymitet och konfidentialitet samma innebörd. När datan 
är avidentifierad rör det sig om anonymitet. I detta scenario kunde varken obehöriga utanför 
forskningsgrupper eller inte ens själva forskaren identifiera data sammankopplat till 
respondenterna. Konfidentialitet har inte lika höga krav som anonymitet men ställer ändå lika 
höga krav på forskningsetiken. Under dessa tillfällen vet forskaren vilka respondenterna är i 
studien. En viktig aspekt var att jag redan innan studiens genomförande redogjorde för hur 
denne definierar begreppen och hur datan från respondenterna skulle användas i studien. Bell 
(2006) anser att det är forskaren som ansvarar för att de etiska riktlinjerna följs. Detta innebar 
i praktiken att allt material ifrån undersökningen förvarades oåtkomligt från obehöriga. All 
data som producerades från studiens genomförande har endast delgivits till handledaren och 
examinatorn för arbetet. Detta samtycke har getts ifrån respondenterna. Respondenterna som 
medverkade i studien kommer inte att kunna identifieras eller namnges i rapporten. Innan 
studien utförts har ett informationsblad skickats hem till föräldrarna i de berörda klasserna. 
Detta gav föräldrarna möjligheten att ställa frågor innan observationstillfället (Davidson & 
Patel, 2005). Eftersom de elever som ingick i studien inte var myndiga behövde föräldrarna 
informeras. Eleverna informerades om händelsen och erbjöds möjligheten att frivilligt delta i 
studien. Om någon elev valde att inte delta i observationen skulle jag inte använda sig av den 
eleven i studien. Under studiens genomförande uppkom inte denna aspekt då alla elever valde 
att delta. 
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Resultat 
I studien presenteras resultatet utifrån de teman som var utgångspunkten för observationerna. 
Dessa teman var elevernas delaktighet i undervisningen, måluppfyllelse i undervisningen, 
elevernas förutsättningar och behov samt lärarens val av matematikdidaktik. Inom de teman 
som var utgångspunkterna ingår även observationssituationen som redan har redovisas under 
det föregående metodavsnittet. Respondenterna som ingick i studien kommer att betecknas 
som Lärare 1, Lärare 2 samt Lärare 3 när citat presenteras i texten.  

Observationssituationen  
Alla respondenter anser att deras lektioner var exempel på normala lektionspass i den aktuella 
klassen. Respondenternas olika lektionsupplägg erbjuder en observation kring introduktionen 
av ett nytt matematiskt begrepp, repetition av begrepp samt en lektion med räkning i 
läroboken. I alla klasser som observationer genomförs i finns det elever med uttalade 
koncentrationssvårigheter. Under lektionstiden förekommer det elever som korta stunder 
avviker från lektionen. Lärarna hanterar situationen med tillsägelser men ingen vidare åtgärd. 
Under alla observationer använder sig eleverna av kamrathandledning när de arbetar med de 
bestämda uppgifterna. Vid dessa tillfällen diskuterar eleverna muntligt uppgifterna med 
varandra. 

Elevernas delaktighet i undervisningen 
I studien framkommer att lärarna använder sig av cirkulation i klassrummet för att undersöka 
eleverna i deras lärandeprocess. Under respondenternas cirkulation provas olika strategier för 
elevens delaktighet inom lärandet och tillämpandet av kunskap. Respondenterna inspekterar 
vart eleven befinner sig i läroboken. Den pedagogiska delaktigheten visar att alla elever i 
klassen oavsett förutsättningar deltar i den ”vanliga” klassen. Eleverna får inga särskilda 
åtgärder även om deras olika behov skiljer sig från den övriga klassen. Vidare skiljer sig 
respondenternas olika förhållningssätt vid bemötandet av elevens svårigheter. Vissa likheter 
finns i form av att alla respondenter försöker hjälpa de elever som räcker upp handen eller 
verbalt uttrycker sina svårigheter. De elever som får hjälp först är främst de elever som 
uttrycker sina svårigheter verbalt, vilket medför att elever som räcker upp handen får vänta 
längre. Delaktigheten i form av kommunikationen, den interaktionen mellan eleven och 
läraren är betydelsefull. Relationen mellan lärare och elev avgör hur eleven väljer att uttrycka 
sin svårighet. Främst de självgående eleverna som arbetar tyst och lugnt i boken blir delaktiga 
på olika vis i undervisningen. Dessa elever ges inte något stort utrymme i klassrummet och får 
inte lika mycket uppmärksamhet av läraren. Dessa elever uppfyller de kriterier som vissa 
respondenter anser representerar en ”duktig” elev. De beskrivs av Lärare 1 som en elev som 
sitter tyst, fint och räknar matematik. Vid anpassningen av att undervisningen ska utgå ifrån 
alla elever menar Lärare 1 att den medvetet prioriterar de elever som inte når målen. 
Respondenten beskriver också att detta inte känns rätt mot de duktiga eleverna och säger: 
 
”Jag måste prioritera de först som inte når målen” (Lärare 1) 
 
Läraren 2 är emot denna form när eleverna tysta sitter och räknar matematik. Anledningen 
kopplar läraren till att eleven vid detta moment inte är delaktig i den pedagogiska eller sociala 
gemenskapen. Istället föredrar läraren att eleverna talar matematik med varandra i smågrupper 
för att få dem delaktiga under lektionen. De förhållningssätt som skiljer mellan 
respondenterna är synbara i deras sätt att angripa elevens svårigheter inför en räkneuppgift. 
Lärare 1 använder sig av muntliga förklaringar och kompletterar detta med att själv skriftligt 
formulera den matematiska uträkningen i elevens arbetsbok. Vidare förekommer majoriteten 
av hjälpen i form av lotsning. Detta uttrycker en lärare följande: 
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”vissa behöver man inte ge lika mycket lotsning det räcker med små hjälpmedel” (Lärare 1) 
 
Under lotsningen är det lärarens förklaringar och svar som är i fokus. Elevens förmåga att 
analysera och dra egna slutsatser förekommer inte under lektionspasset. Lärare 2 har en 
motsatt inställning och anser att läraren inte ska servera eleven svaren utan istället skicka 
tillbaka en motfråga genom att exempelvis:  
 

ställa motfrågor hela tiden till den vad är det du inte kan, vad är det som gör att det är svårt 
(Lärare 2) 

 
Genom denna arbetsmetod menar Lärare 2 att den erbjuds möjligheten att lokalisera 
svårigheten eleven upplever inför uppgiften. Det bidrar även till att individuellt se elevens 
kunskaper och utmana dess tänkande. Denna metod uppskattades inte i början av eleverna när 
detta var ett främmande inslag i undervisningen för dem. Under arbetsgången får eleven 
resonera och tillsammans med läraren verbalt dra slutsatser kring uppgiften. Läraren 
berömmer och bekräftar elevens resonemang. Lärare 1 anser att detta moment när eleven själv 
får dra slutsatser och resonera används under det muntliga nationella provet i matematik. 
Dock anser läraren att den under detta moment ser elever som stärks och nya sidor uppenbarar 
sig. Under vissa tillfällen har läraren upplevt att eleven bär på en större kunskapsförmåga 
inom matematiken än vad den tidigare exponerat. Denna åsikt delas inte av lärare 3 som anser 
att eleverna under det muntliga provet tvingas inför en situation som kan upplevas ansträngd 
för dem. Samtidigt delas uppfattningen att läraren kan få se andra sidor av eleven. Lärare 2 
använder sig av en annan strategi för att få eleverna delaktiga i undervisningen genom att 
ständigt berömma dem. Detta ska vara kopplat till småsaker som eleverna lyckas med. 
Läraren menar att det tydligt syns på eleverna vilka som behöver eller vill ha detta inslag i 
undervisningen och säger: 
 
”Alla vill ha beröm, men de flesta har fått för lite beröm.” (Lärare 2) 
 
Även lärare 3 använder en annan strategi gentemot de övriga respondenterna vilket är att 
arbeta mer målinriktat. Genom detta arbetssätt hänvisar läraren till att den innan varje moment 
i undervisningen måste reflektera kring målen samt hur de ska presenteras i undervisningen. 
Lärare 1 använder sig inte av de frågor och synpunkter som uppkommer ifrån eleverna utan 
fortsätter på sin ”röda tråd”.  
 
Vidare nämner Lärare 3 aspekten att individuellt se sina elever och deras behov som en 
betydelsefull faktor att få dem delaktiga i undervisningen. Denna åsikt delas av alla 
respondenter dock arbetar de på olika sätt för att nå detta syfte. Lärare 3 lyfter fram frågor och 
funderingar som hämtats ifrån eleverna och använder det sedan i genomgången. Alla 
respondenter menar att det är viktigt att eleverna förstår nyttan med matematiken. Lärare 1 
och Lärare 2 nämner att detta hör till lärarens uppdrag. Lärare 2 anser att om läraren inte kan 
förklara detta för eleverna finns det ingen anledning att räkna det i boken. Denna lärare 
försöker även ständigt få eleverna att ifrågasätta det de arbetar med men har inte nått den 
önskade responsen. Lärare 3 står inför samma problem vid försöket att tillsammans med 
eleverna finna sätt att arbeta med målen och få dem delaktiga i undervisningen. Orsaken till 
att eleverna inte vill involvera sig i detta moment hänvisar lärare 3 till att de inte vill ta detta 
ansvar utan istället vill få det serverat för sig. Lärare 2 reflekterar efter lektionerna om varje 
elev är delaktig i den pedagogiska samt sociala delaktigheten. Denna reflektion försöker 
läraren sedan använda sig av genom att vid nästa lektionstillfälle ge den eller de berörda 
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eleverna mer utrymme för delaktighet i undervisningen. Utrymmet kan bestå av mer tid för 
eleven eller endast uppmärksamma elevens delaktighet under lektionstillfället. 
 
En intressant synpunkt är hur respondenterna själva definierar delaktighet, eftersom de alla 
anser att de arbetar aktivt för att få eleverna delaktiga i den sociala och pedagogiska 
stämningen, men detta speglas på skilda sätt i deras aktiva utförande under lektions tillfällen. 
En respondent använder sig av elevernas frågor och funderingar och belyser dem vid sin 
genomgång. En annan respondent anser att elever som sitter tysta och räknar matematik inte 
är delaktiga i det pedagogiska eller sociala sammanhanget. En respondent anser att genom att 
läraren arbetar målinriktat ökar möjligheten att se varje elevs individuella behov och 
utveckling. Alla respondenter nämner att eleverna blir i högre grad motiverade samt delaktiga 
när de får möjligheten att se paralleller mellan skolmatematiken och vardagslivet. De delar 
även åsikten att det är lärarens skyldighet att få eleverna att inse nyttan med matematiken.  

Måluppfyllelse i undervisningen 
Måluppfyllelse utgår ifrån kursplanens strävansmål för matematik. Dessa mål markerar vad 
matematikundervisningen bör sträva emot för att eleverna ska få möjlighet att uppnå 
kursplanens mål för matematiken. Observationerna visar att respondenterna arbetar på olika 
sätt enligt deras egna utsagor med att försöka få sina elever att uppnå målen i matematiken. 
Lärare 2 anser att det inte är arbetsformen som avgör utan lärarens personlighet. Denna aspekt 
har enligt respondenten en stor inverkan på elevernas möjligheter att nå målen i ämnet. En 
lärare uttrycker sig följande: 
 

Hur man arbetar jag tror det är sättet man arbetar. Hur man är själv som individ. Hur mycket 
man bryr sig. (Lärare 2) 

 
Vidare nämner respondenten att dessa faktorer kan underlätta individens lärandeprocess samt 
få dem att uppleva matematiken rolig. En grundförutsättning för att eleven ska uppfylla målen 
är att den själv har inställningen att matematik är ett användbart och roligt ämne. 
 
”Jag kan aldrig lära en elev att nå målen, men jag kan lära den lära in ett mål.” (Lärare 2) 
 
Som framgår av citatet ovan skiljer sig denna åsikt ifrån de övriga respondenterna som inte 
nämner den aspekten av lärarens roll i sammanhanget. Istället nämner Lärare 3 att den 
viktigaste faktorn är att läraren själv arbetar målinriktat och anpassar innehållet och 
arbetssättet, utefter vilket mål eleven ska uppfylla. Lärare 1 drar samma kopplingar som 
Lärare 3 när det berör didaktikfrågorna. Lärare 1 som i början inte riktigt vet hur den ska 
besvara hur den arbetar för att eleverna ska nå målen hänvisar till vilka aspekter som är 
viktiga när den planerar sina lektioner. Dessa framgångsrecept som nämns är tydliga 
gemensamma genomgångar och repetition av föregående lektioner. Sedan kan läraren 
cirkulera runt i klassrummet och individualisera undervisningen utefter alla elevers 
förutsättningar. Metoden som då används är att enskilt förklara genomgången med de elever 
som inte förstod.  
 
Det finns en faktor som alla respondenter uttrycker sig är viktigt nämligen att eleverna förstår 
nyttan med matematiken och tycker om att kämpa med den. Respondenterna delar även 
åsikten om att det är lärarens uppdrag att skapa möjligheten att eleverna har denna inställning 
till matematiken. Observationerna visar denna aspekt att läraren försöker få in vardagen i 
undervisningen i genomgångarna och handledningen med eleverna. Lärare 2 och Lärare 3 är 
lärare som skämtar med sina elever och försöker få igång dem. De arbetar även aktivt med att 
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väcka elevernas intresse och försöker stärka dem genom positiv feedback och eget tänkande. 
Nedan redovisas ett utdrag ifrån en observation i anslutning till det berörda ämnet: 
 

”Läraren och eleven börjar diskutera en uppgift och vad som står i texten. Eleven kontrollerar 
nästan genast med facit och få då en kommentar ifrån läraren. ”Facit ska inte berätta för dig vad 
som är rätt”. Eleven blir förvånad och de börjar på uppgiften på nytt. Läraren bekräftar eleven 
genom att berömma de små framsteg elev utför. Eleven tar emot feedback och ler.” 
(Fältanteckningar från observationstillfället med Lärare 2) 

 
Både Lärare 2 och Lärare 3 vill att eleverna ska tala matematik. Genom dessa muntliga inslag 
i undervisningen får eleven möjlighet att resonera och förklara sina kunskaper. Dessa inslag 
synliggörs i undervisningen hos respondenterna i form av att de ställer motfrågor till eleverna 
som utmanar deras individuella tänkande. Eleverna tvingas att argumentera och försöka 
förklara hur de tänker. Lärare 1 har i sin undervisning en tydlig struktur som består av 
genomgångar som repeterar elevernas kunskaper samt införandet av nya begrepp. I dessa 
genomgångar uppmuntras inte elevernas egna engagemang. Läraren undviker deras frågor när 
någonting bryter det strukturerade upplägget. Lärare 2 menar att detta inslag bör man inte vara 
rädd för som lärare utan dessa oplanerade lektioner kan ibland utvecklas till en av de bästa 
lektionerna. Respondenten menar att vid momentet är utgångspunkten elevernas svårigheter 
och genomgången har deras enskilda frågor i fokus. Lärare 1 kommer med infallsvinkeln att 
vissa elever inte lyssnar vid genomgångarna om de inte är på den sidan i boken eller inte anser 
sig behöva den informationen vid just detta tillfälle. Respondenten uppvisar frustation för 
elevernas inställning och säger: 
 

det är tråkigt att lyssna på någon och man ser inte nyttan på en gång och då behöver man inte 
göra det (Lärare 1) 

Elevernas förutsättningar och behov 
Koncentrationssvårigheter definieras av respondenterna som elever som är oroliga och 
ofokuserade på de uppgifter som ska utföras. Eleverna uppvisar även svårigheter att slutföra 
uppgifter utan att ignorera stimuli i deras omgivning. Lärare 3 nämner problematiken kring 
koncentrationssvårigheternas olika orsaker. Vissa situationer klarar vissa elever som istället 
kan medföra att en annan elev upplever svårigheter inför. Respondenterna tycker att det är 
svårt att hjälpa elever med koncentrationssårigheter och använder olika strategier för att lösa 
dessa hinder. Genom ett varierat arbetssätt och att fråga den enskilda eleven använder sig 
lärare 3 av motiveringen: 
 
”försöker variera mig så att det ska passa någon så att alla ska få sin chans” (Lärare 3) 
 
Vidare säger sig läraren inte reflektera så mycket som den borde kring att anpassa sin 
undervisning utefter dessa elevers behov. De viktigaste aspekterna att tänka kring bemötandet 
av dessa elever är att själv anpassa sig och undervisningen efter deras behov uttrycker Lärare 
3. Inställningen att läraren inte kan anpassa undervisningen utefter varje elevs enskilda behov 
varje lektion finns hos läraren. Ett annat viktigt inslag i undervisningen är att lära dessa elever 
med koncentrationssvårigheter att visa respekt mot läraren och andra människor när de är 
impulsiva. Samtidigt använder läraren strategin att när eleven slutar arbeta är det accepterat 
om den inte uppträder störande mot någon annan elev och säger till dem:  
 
”känner du inte för att jobba sitt och ta det lugnt en stund då” (Lärare 3) 
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Lärare 2 framhäver vikten av att pedagogen bör vara lugn samt ha ett stort tålamod dessa 
aspekter delas av de övriga respondenterna. Respondenten menar att man aktivt bör arbeta för 
att få bort de negativa och tråkiga inslag som elever upplever med ämnet. Detta kan behandlas 
genom att samtala kring ett annat ämne en stund för att sedan åter föra in samtalet på 
matematikuppgiften.  
 
”allt för många tycker inte att den är rolig” (Lärare 2) 
 
Citatet ovan visar att läraren tycker att denna inställning till matematiken som ett tråkigt ämne 
kan inverka på inlärningsprocessen. Lärare 2 nämner även att vissa elever som har 
koncentrationssvårigheter har ännu inte knäckt de matematiska koderna eller innehar en 
försämrad begreppförståelse inom matematiken. Denna faktor får konsekvensen att de inte 
kan erövra de kommande matamtiska inslagen utan stannar i lärandeprocessen på en längre 
nivå. 
 
I alla klasser fanns det elever med uttalade koncentrationssvårigheter. Några av dessa elever 
försvann från klassrummet under vissa perioder utan att läraren uppmärksammade eller 
hanterade situationen. En del elever valde att röra sig i klassrummet och fick vid dessa 
tillfällen tillsägelser av respondenterna att återvända till sin ordinarie placering. Lärare 2 
nämner att nackdelen med att dessa elever cirkulerar i klassrummet är att de blir stökiga och 
framkallar ett dåligt arbetsklimat för sina klasskamrater.  
 
För att klara av att bemöta och bedriva en undervisning som är anpassad att möta alla elevers 
olika behov resonerar respondenterna olika. Lärare 1 skulle vilja få en mindre arbetsgrupp 
med eleverna. Dessa smågrupper skulle kunna bidra till en förändring av lärarens 
matematikundervisning. Respondenten menar att klassens nuvarande sammansättning bidrar 
till att det inte finns möjlighet att bedriva en undervisning där eleverna sitter i smågrupper och 
diskuterar med läraren olika matematiska inslag. Lärare 2 menar att dessa inslag kan införas i 
klassen trots samma elevantal. Däremot skulle läraren vilja införa mer undervisningstid med 
eleverna i ämnet. Eleverna behöver få den tiden anser läraren. Lärare 1 nämner möjligheten 
att kunna få utföra fysiska förändringar i form av mer grupprum och oaser som skulle kunna 
underlätta för elever med koncentrationssvårigheter. Det viktigaste i arbetet med dessa elever 
är att kunna skärma av dem från omgivningen. Detta bör dock inte ske i form av musik utan 
via andra fysiska inslag anser respondenten.  
 
Lärare 1 och Lärare 3 tycker att de kan hantera elever med koncentrationssvårigheter samt att 
de även kan tillgodose deras behov. Samtidigt har de olika definitioner kring orsaken till 
elevernas koncentrationsvårigheter och därmed olika strategier för att hantera dem. Lärare 2 
intar en kritisk syn över sitt förhållningssätt och nämner: 
 
”Jag har inte lyckats med alla elever, det är många elever jag inte klarat.” (Lärare 2)  
 
Generellt anser alla respondenter att det är ett svårt uppdrag att hjälpa elever med 
koncentrationssvårigheter. Det kräver en stor påfrestning på lärarens uppdrag. Samtidigt 
tycker respondenterna att det är viktigt att dessa elever får mer än den vanliga tiden eleverna 
brukar erbjudas i form av stöd. Inställningen kring om detta är ett rättvisst agerande gentemot 
de övriga eleverna framkommer tydligt ifrån en respondent som berättar:  
 
”Jag får lägga mer kraft på dem/…/tar tid ifrån dem som sitter fint.” (Lärare 1) 
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De övriga respondenterna väljer att inte kommentera den faktorn. Tidsaspekten inverkar olika 
på respondenterna särskilt när ett större antal elever behöver hjälp. Lärare 2 och Lärare 3 
verkar inte synbart påverkbara av den faktorn utan fortsätter i samma takt och har fullt fokus 
på att eleven ska förstå det som den får hjälp med. Lärare 1 visade en stressfaktor när den 
valde att lotsa eleverna och skriva hela uträkningen för att sedan kunna hjälpa nästa elev. 
Under observationen fick Lärare 1 senare upptäcka att en elev som den tidigare hjälpt inte 
hade förstått den lotsningen utan hade under resten av lektionen inte utfört en enda 
räkneoperation.  
 
Under alla observationstillfällena med respondenterna har eleverna använt sig av 
kamrathandledning under lektionerna. De har tillsammans resonerat och diskuterat sina 
uppgifter och frågeställningar. Lärare 1 visar ett exempel ifrån klassen där en grupp av elever 
frångick den bestämda klassrumsplaceringen för att få arbeta ihop. Respondenten menar att de 
elever som vill sitta ihop och får ett utbyte av detta inslag frågar om medgivanden av läraren. 
Inställningen som läraren hävdar är om det gynnar eleven så bör den inta den placeringen. En 
ytterligare aspekt är att Lärare 1 påpekar att alla elever inte klarar denna del i undervisningen 
och säger:  
 
”men alla är inte mogna för det” (Lärare 1) 
 
De elever som enligt Lärare 1 saknar förutsättningarna för detta moment nekas möjligheten 
eftersom det leder till oordnade inslag i undervisningen. Respondenterna bemöter elever med 
koncentrationssvårigheter på olika vis. Gemensamt är att de belyser att läraren bör ge dessa 
elever mer tid samt att stort tålamod krävs vid handledning av eleverna. Lärare 3 benämner 
problematiken av att elevers koncentrationssvårigheter kan påverkas av situationen där en 
bred variation uttrycker sig. Vissa metoder är anpassade för vissa elever vilket kan få en 
motsatt effekt på någon annan elev. Lärare 1 nämner inte den aspekten utan menar att 
åtgärderna bör ske genom förändringar i den fysiska miljön där eleven får möjligheten att 
avskärmas ifrån omgivningen. Medan Lärare 2 nämner att flertalet av elever med 
koncentrationssvårigheter inte tycker om matematik och oftast har matematiska svårigheter 
som hämnar inlärningsprocessen.  

Lärarens val av matematikdidaktik 
Matematikdidaktiken berör kunskaper kring hur barn lär sig matematik och utifrån dessa 
kunskaper kan läraren finna verktyg för att stimulera inlärningsprocessen. En didaktik som 
väcker elevernas intresse är alla respondenter överrens om behövs för att eleverna ska tycka 
att matematik är ett roligt ämne samt att de kan tillgodose undervisningsinnehållet. Lärare 1 
exemplifierar att eleverna inte klarar längre inslag av genomgångar utan börjar istället 
fokusera på andra ting i omgivningen. Respondenten ger uttryck för att det är ett beklagligt 
inslag när eleverna inte själva inser nyttan med ämnet. Alla respondenter framhåller vikten av 
att det är lärarens ansvar att medverka för att eleverna kan se denna koppling mellan 
skolmatematiken och vardagslivet. Under observationerna försökte respondenterna använda 
sig av vardagsexempel vid förklaringar av de räkneproblem eleverna hade.   
 
Alla respondenter vill att eleverna ska tala matematik. De anser det underhållande att se 
eleverna få utveckla sina kunskaper genom att låta dem resonera, dra slutsatser och 
generalisera. Under deras lektioner får eleverna olika förutsättningar för att redogöra 
kunskaperna verbalt. Respondenternas definition på att tala matematik skiljer dem åt. På 
lektionerna hos Lärare 2 och Lärare 3 får eleverna möjlighet att utrycka dessa kunskaper. Hos 
Lärare 2 får eleverna utföra detta moment i samband med att de behöver hjälp av läraren. 
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Respondenten utmanar deras tankar genom att bemöta dem med motfrågor som tvingar eleven 
att resonera kring svårigheten. Lärare 3 använder sig av elevernas frågor i sin genomgång och 
väljer även att lyfta upp några av de teorier eleverna eftersöker svar på. Lärare 1 redogör för 
omöjligheten att utföra muntliga diskussioner i smågrupper i klassen. Denna faktor beror 
enligt läraren på klassens sammansättning och uttrycker:  
 
”Alla 26 vill bli sedda personligen” (Lärare 1) 
 
Diskussioner i smågrupper som involverar hela klassen förkommer inte. Det enda tillfälle som 
läraren använder sig av dessa muntliga framställningar är vid det nationella provet i 
matematik där ett muntligt delprov ingår.   
 
Respondenterna fick frågan vad de definierar som en bra matematiklektion. Svaren berör 
generellt att läraren har tid att handleda alla elever samt att eleverna förstår innehållet i 
undervisningen. Denna åsikt skildras av en lärare enligt följande: 
 
”Att man hinner med alla och att man förstår.” (Lärare 1) 
 
En respondent beskriver sitt syfte med undervisningen på följande vis: 
 
”Min undervisning den går ut på att individuellt se vad de klarar.” (Lärare 2) 

För att uppnå detta syfte menar respondenten att det är möjligt genom att eleverna får tala 
matematik och redogöra för sina kunskaper. Genom att problematisera, utmana och diskutera 
med eleven kan individen erbjudas möjligheten att få utveckla sitt matematiska tänkande. 
 
Motsatsen till bra lektioner är tillfällen där eleverna inte förstår syftet med innehållet och inte 
blir mottagliga. Schemat har en betydelseroll vilket kan medföra att eleverna är hungriga eller 
trötta när de ska ha sin matematiklektion. Ett inslag som eleverna tycker om i undervisningen 
som framgår av respondenternas svar är möjligheten att få arbeta utanför läroboken. Praktiska 
inslag i undervisningen välkomnas av eleverna.  
 
Lärare 3 nämner att genom att arbeta mera målinriktat kan den inta ett friare arbetssätt när den 
kan frångå boken och variera sin undervisning. Samtidigt framkommer faktorn att detta är ett 
tidskrävande inslag i lärarens roll och att det är varje lärares enskilda initiativförmåga att anta 
denna metod. Lärare 2 har som syfte med sin undervisning att individuellt se vad varje elev 
klarar och använder sig av muntliga inslag. Dessa beståndsdelar består av att läraren ställer 
motfrågor på elevens frågor för att läraren ska kunna få möjlighet att lokalisera vilken 
svårighet eleven har inför uppgiften. Det muntliga samtalet utvecklas sedan till att läraren 
utmanar och diskuterar elevens tankesätt samt lösningsmetoder. 
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Sammanfattning av resultatet  
Respondenterna har olika uppfattningar kring hur de bemöter elever med uttalade 
koncentrationssvårigheter i undervisningen. Respondenternas individuella åsikter bidrar till att 
de hanterar dessa elevers behov olika i undervisningen. En respondent väljer medvetet att inte 
utföra några muntliga diskussioner i helklass, eftersom klassens sammansättning inte kan 
hantera detta inslag. Samtidigt medger samma respondent att elever som får uttrycka sina 
matematiska kunskaper muntligt kan uppvisa utvidgade kunskaper som tidigare varit okänd 
för läraren. Två respondenter anser att eleverna ska få möjlighet att tala matematik och 
genomsyrar dessa inslag i sina undervisningstillfällen. Lärare 2 anser även att elever som 
sitter tysta och räknar i läroboken inte är delaktiga i undervisningen både ur den sociala och 
pedagogiska aspekten. Lärare 1 benämner istället dessa elever som mönsterelever som är 
duktiga. Beroende på respondenternas syn på elever med koncentrationssvårigheter antar de 
olika förhållningssätt vid bemötandet av deras svårigheter. De nämner dock att när eleverna 
blir rastlösa och börjar vandra omkring uppstår ett störningsmoment för de andra eleverna i 
klassen. Respondenterna personliga definition kring delaktighet och måluppfyllelse påverkar 
deras matematikundervisning samt elevernas möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse. 
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Diskussion  
Under detta avsnitt sker först en diskussion kring metodvalet som genomfördes i studien. 
Sedan förs en diskussion av resultatet där även avslutande tankar kring studien presenteras. 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder till delaktighet och 
måluppfyllelse för elever med uttalade koncentrationssvårigheter som skapas utifrån lärarens 
val av matematikdidaktik. Jag använde mig av observationer för att undersöka om lärarens 
teoretiska syn av sin didaktik överensstämde med det praktiska utövandet gentemot eleverna. 
Samtidigt ges möjligheten att undersöka lärarens medvetenhet och syfte med sin didaktik. 
Istället för att enbart utgå ifrån observationerna valde jag att även utföra kvalitativa interjuver 
efter observationstillfället. Fördelen med att använda mig av kompletterande intervjuer var att 
respondenterna själva fick möjligheten att med egna ord uttrycka sin erfarenhet och 
upplevelse av observationen (Fangen, 2005).  
 
Observationer som metod är en tidskrävande process som kräver omfattande förberedelser 
och en pilotstudie var nödvändig att utföra innan huvudstudien. Den förberedde mig på att 
mentalt behålla fokus och synliggöra vilka aspekter som var användbara inför studiens syfte. 
Min roll som observatör och inte som en assisterande lärare testade min förmåga att ignorera 
eleverna som behövde handledning. Pilotstudien medförde att jag intog olika placeringar i 
klassrummet för att kunna förbättra min förmåga att studera den ickeverbala 
kommunikationen som utspelade sig mellan lärare och elev. Fangen (2005) nämner det stora 
privilegiet att via observationer kan observatören studera den ickeverbala kommunikationen i 
den sociala interaktionen mellan människorna i sammanhanget.  
 
Urvalet av respondenter bestod av ett omfång som visade på en spridning i valet av 
matematikdidaktik. I klasserna fanns det flera elever med koncentrationssvårigheter och 
respondenterna hade även erfarenheter kring dessa elevsituationer sedan tidigare. 
Respondenterna som ingick i studien hade gett sitt samtycke och var motiverade att delta. 
Deras engagemang medförde att de inte upplevdes som stressande av min närvaro under 
lektionen eller intervjun utan avspeglade ett inre lugn på eleverna. Naturligtvis påverkade min 
närvaro eleverna. Det märktes att eleverna var medvetna om min existens under de först 
minuterarna under lektionen innan de engagerades i deras uppgifter.  
 
Vid genomförandet valde jag att observera en lektion. Naturligtvis kunde denna lektion visa 
olika sidor hos respondenternas didaktik och förhållningssätt beroende på elevernas dagsform, 
lektionens innehåll samt tidsaspekten på dagen. Ett flertal observationer av lektioner kunde 
synliggjort flera mönster kring lärarens agerande gentemot eleverna. Vid intervjun fick 
respondenterna frågor som formulerats utifrån observationens syfte och schema. 
Respondenterna fick möjligheten att förklara hur de upplevde lektionen samt hur eleverna 
brukar agera under matematiklektionerna. Det var viktigt att respondenterna fick uttrycka sig 
kring sina subjektiva upplevelser av lektionen för att jag skulle kunna jämföra dem med det 
konkreta praktiska utförandet. Enligt Fangen (2005) kan tolkningarna från observationerna 
ske genom en kombination av ett kritiskt perspektiv och ett erfarenhetsnära perspektiv. Vid 
analysen kunde jag undersöka kopplingar mellan respondenternas verbala och analytiska 
tankesätt. Intervjun genomfördes i två fall direkt efter lektionen. Fördelen var att situation var 
färsk i minnet för både mig och respondent. Jag skulle i efterhand valt att vänta någon dag för 
att analysera anteckningarna samt ge respondenten utrymme för reflektion kring lektionen. 
Detta inslag hade kunnat bidra till att jag själv hade upptäckt intressanta paralleller som 
påverkat frågorna vid intervjutillfället. Samtidigt hade det även medfört att respondenten inte 
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hade situationen uppdaterad och glömt små detaljer som skedde under observationstillfället. 
Respondenten fick via genomförande av intervjun inte tid att reflektera ensam över sitt 
agerande utan ganska omedelbart försöka förklara sitt handlande, vilket kan ha bidragit till en 
mer uppriktig syn på sitt agerande. Jag hade inte genomfört två observationer under samma 
dag, eftersom det var ansträngande att hitta fokus inför det andra observationstillfället. Via 
denna metod kan betydelsefull information som utspelade sig i den ickeverbala 
kommunikationen blivit försummad. Dessutom bidrog det till att jag inte hann renskriva 
anteckningarna ifrån båda observationerna senare under dagen. Denna aspekt kan medfört att 
jag glömt viktiga detaljer kring utförandet av respondentens agerande. 
 
Analysprocessen underlättades genom det observationsschema som jag upprättade innan 
genomförandet. Solvang och Holme (1997) framhåller att analysen utvecklas om den har 
samma utgångspunkt som observationsschemat. I analysarbetet utgick jag ifrån 
observationsschemat samt mitt syfte för att finna intressanta och aktuella kopplingar till min 
studie. Bandningen av frågorna erbjöd möjligheten att jag var friare i intervjun att behålla 
fokus på respondenten. Det upplevdes som lite besvärande och prestationsgivande för dem att 
det bandades. I början uppvisade någon respondent ett visst obehag, trots sitt samtycke och 
försökte få bekräftelse ifrån mig om svaren var godkända. Hos alla respondenter talade de mer 
friare och öppnare när bandspelaren stängdes av. Om jag skulle genomföra en liknande studie 
hade jag valt denna metod igen eftersom den var rimlig för mitt syfte. Dock hade jag arbetat 
utifrån de förändringar som jag tidigare nämnt i denna diskussion. 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt sker en diskussion kring elevens lärande. Uttrycket ”en skola för alla” jämförs 
med de aktuella styrdokument och den praktiska verksamheten. Lärarrollens betydelse och 
elevernas förutsättningar och behov lyfts fram. Denna del avslutas sedan med en 
sammanfattning och intressanta aspekter för vidare forskning. 

Lärande och Delaktighet 
Ett målinriktat perspektiv med läroplanens och kursplanens mål för matematiken som 
utgångspunkt bör innehållet och arbetssättet anpassas, utefter vilket mål eleven ska uppfylla. 
Lärare 3 visar kopplingar till att läraren måste reflektera över sin undervisning vilka kritiska 
aspekter som kan uppstå vid valet av didaktiken. Denna reflektion kan underlätta för 
elevernas möjlighet till måluppfyllelse. Kullberg (2010) tycker att lärare ska föra en inre 
reflektion och detta förespråkar Lärare 3 eftersom det synliggör de kritiska punkterna. Dessa 
punkter assisterar lärarens uppgift att upptäcka möjligheter som bemästrar elevernas 
svårigheter inför vissa inslag i undervisningen. Handledningen vid hanterandet av elevernas 
svårigheter uppvisar skilda uppfattningar bland respondenterna. Den består av exempel som 
att läraren stänger ute elevens delaktighet vid handledningen till motsatsen när eleven får styra 
över handledningen. Utspelet beror på lärarens inställning och syn på handledningen. 
Lärarens inre reflektion kring lärandet och syftet med sin handledning inverkar på dess 
handlande. Lärare 2 använder sig av motfrågor för att få eleven delaktig kring 
problemlösningen. Detta konstaterar Kullberg (2010) att vid momentet när lärare och elev 
gemensamt diskuterar innehållet medför att eleven är delaktig i att få styra över sin 
individuella lärandeprocess. Målet med den muntliga konversationen tillsammans med eleven 
är att lokalisera svårigheten och vägleda till svaret. Persson (2009) anser att läraren borde 
inneha förmågan att kunna undersöka vilka förutsättningar eleven har i matematik. Detta är 
sedan utgångspunkten för att kunna utveckla elevens kunskaper inom ämnet. Motsatsen finns 
hos Lärare 1 som istället väljer att lotsa sina elever till kunskap. Lendahls och Runesson 
(1995) anser att om eleven ska få kunskaper som innefattar kompetensen att tolka och förstå 
liknande situationer, krävs ett medvetet val av metod av läraren som är bäst anpassad för 
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eleverna. Den individuella lärarens definition av pedagogisk och social delaktighet inverkar 
på lärarens didaktik samt vilka förutsättningar som skapas för eleven. I studien råder det 
delade meningar kring delaktighet. Två respondenter är eniga om att elever som inte aktivt 
deltar i diskussioner, utan sitter tysta och räknar matematik inte är delaktiga i undervisningen. 
Kontrasten exponeras hos Lärare 1 som anser att elever som sitter tysta och räknar i läroboken 
är goda exempel på mönsterelever. Eleven utelämnas från den pedagogiska delaktigheten 
genom lärarens syn på delaktighet. Läraren kan skapa en inlärningsmiljö som erbjuder 
eleverna delaktighet som Jakobsson uttrycker:  
 

Genom kommunikation, relationer och samverkan, kan elevers skolsituationer utvecklas till goda 
lärande miljöer som innehåller både delaktighet och lärande. (Jakobsson, 2002, s. 206) 

 
En inlärningsmiljö där eleverna sitter tysta och räknar matematik bidrar inte till någon vidare 
delaktighet. Läraren förlorar även möjligheten att undersöka vilka förutsättningar eleven har. 
Elevens potential att utveckla sina kunskaper förloras om den inte blir delaktig i 
gemenskapen. När den muntliga diskussionen utelämnas försvårar lärarens arbete med att 
undersöka elevens kunskaper. Price m fl. (2006) förespråkar att läraren tar hänsyn till elevens 
svårigheter för att kunna hjälpa den bemästra sina hinder. Lpo (94) delar åsikten att 
undervisningen skall anpassas efter varje enskild barns behov och förutsättningar. Lärare 3 
nämner synvinkeln att individuellt se sina elever och deras behov som en betydelsefull faktor 
för att få dem delaktiga i undervisningen.  

En skola för alla 
Koncentrationssvårigheter har inte någon konkret orsak utan svårigheterna och behoven är 
individuella vilket bidrar till dess problematik. Enligt styrdokumenten som Lpo (94) samt 
Salamancadeklarationen (2006) anses att läraren och verksamheten ska kunna hantera dessa 
situationer. Hur uppnår man då en skola för alla? 
 
I studien framkommer att respondenterna lyfter aspekten att kunna nå alla sina elever. De 
väljer dock olika strategier för detta uppdrag. Tillvägagångssätten varierar i lärarens val av 
matematikdidaktik. Lärare 3 hänvisar till att ett arbetssätt kan fungera för vissa elever, men 
samtidigt skapa koncentrationssvårigheter för en annan elev. Förmågor som att läraren är lugn 
och har tålamod nämns som viktiga inslag vid bemötandet av elevens svårigheter från 
respondenterna. Denna åsikt stöds av Malmer (2002) som hänvisar till lärarens uppdrag att 
anpassa didaktiken efter elevernas behov. Författaren menar att lärarens framgång utgår ifrån 
förmågan att variera sitt representationssätt samt svårighetsgrad av uppgifter. Linikko (2009) 
fortsätter att lärarens uthållighet även har en betydelsefull roll för att väcka motivationen hos 
eleven. Respondenterna själva resonerar att lärarens didaktik inte är den enda faktorn som är 
betydelsefull för elevernas måluppfyllelse, även lärarens personlighet inverkar. För att få 
eleverna engagerade menar respondenterna att det kräver att eleverna upplever ämnet som 
intressant och ser tillämpningen av det. Lärare 2 och Lärare 3 arbetar aktivt i sin undervisning 
med förmedlingen av positiv feedback till sina elever. Lärare 2 använder det även som en del 
att få eleverna delaktiga i den pedagogiska gemenskapen. Vid möten av positiv feedback i 
undervisningen stärks elevernas egen tilltro till tänkandet samt självförtroendet (Persson, 
2009). Price m fl. (2006) menar att dessa inslag även uppmuntrar och motiverar eleven. Ett 
sätt att hjälpa sina elever och främst de som har svårigheter berör skapandet av en bra relation 
mellan elev och lärare (Reiber & McLaughlin, 2004). Den positiva feedbacken spelar här en 
stor roll vid relationen mellan lärare och elev. Eleverna behöver få beröm och det är 
användbart när man som lärare vill uppmana positiva beteenden hos eleverna. Samtidigt visar 
den forskningen som tidigare presenterats i denna studie på att flera faktorer inverkar på 
elevens lärandeprocess. Zentall m fl. (1994) menar att pedagogen bör veta vilka svårigheter 
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eleven har för att aktivt kunna bidra till en positiv utveckling av svårigheterna. När det berör 
elever med koncentrationssvårigheter finns det ett antal olika svårigheter beroende på 
individen. Lärarens förkunskaper kring vilka svårigheter som kan uppkomma inverkar på hur 
den väljer att bemöta elevens problem. I studien nämner respondenterna vilka olika synsätt de 
har på koncentrationssvårigheter. Deras individuella synsätt speglas sedan i vilka möjligheter 
och hinder som skapas för att eleverna ska uppnå delaktighet och måluppfyllelse i 
undervisningen. 

Elevens förutsättningar och behov 
Respondenterna uttrycker att elever som har koncentrationssvårigheter behöver mer tid av 
läraren på lektionerna. Lärare 1 anser att den tidskrävande faktorn inverkar negativt på de 
elever som är duktiga. Respondenten menar att dessa elever inte får den handledning som de 
behöver för att kunna utvecklas utefter deras förutsättningar, på grund av de elever som har 
koncentrationssvårigheter. En parallell till denna åsikt nämner respondenterna själva när de 
ska definiera en bra matematiklektion. Kriterierna som berörs är att alla elever har förstått 
innehållet och läraren hinner hjälpa alla elever med deras frågor. När eleverna sitter tysta och 
räknar matematik och inte är stökiga eller springer runt kanske läraren når fram till sina 
elever. Eleverna utestängs ifrån att aktivt delta i den sociala och pedagogiska gemenskapen 
via detta synsätt. Samtidigt klarar vissa elever inte av att sitta tysta och förstå lärarens 
genomgångar per automatik. Vem är det som bidrar till att kriterierna för en bra 
matematiklektion uppfylls? 
 
Det beror delvis på eleverna men också på läraren. Dessa två aktörer behöver samarbeta med 
varandra för att skapa en relation som bygger på en förståelse av varandras behov samt 
förutsättningar. I Lpo (94) tydliggörs att alla elever ska få utvecklas efter deras förmåga. Detta 
styrdokument hänvisar inte till de elever som har svårigheter utan att varje elev ska få 
utvecklas utefter deras egen förmåga. Tidsbristen som respondenterna nämner kan påverkas 
genom att lärarna ändrar synsätt. I dagens skola förkommer det sällan att elevernas behov styr 
undervisningens utformning. Istället är det eleverna som själva får försöka anpassa sig utifrån 
lärarens förutsättningar och didaktik.  I fall där eleven och lärarens intentioner inte 
sammanfaller uppstår det oftast problem. Vid dessa problem ligger sällan fokus på en analys 
av lärarens didaktik utan ljuset riktas mot eleven. Ibland råder synsättet att det är en elev med 
svårigheter, där individen själv äger problemet. Inställningen att det är en elev i svårigheter 
där alla är delaktiga till svårigheten ändrar perspektivet. Genom detta perspektiv blir en 
helhetssyn viktigare. Erickson, Clarke, Kohn (2010) framför aspekten att läraren bör inta en 
helhetssyn av eleven där både beteende, men även fysiska ändringar i miljön analyseras och 
ändras efter elevens förutsättningar. En intressant faktor under observationerna var att elever 
som hade uttalade koncentrationssvårigheter rusade in och ut ifrån klassrummet eller 
promenerade runt i rummet. För elever med koncentrationssvårigheter är det viktigt att läraren 
minskar situationer där eleven riskerar att misslyckas (Piscalkiene, 2009). Kunskapen kring 
vilka svårigheter som kan uppstå medför att läraren kan anpassa undervisningen för att 
minimera uppkomsten av dem. Detta synsätt inspirerar till en positiv utveckling för elevens 
lärandeprocess (Zentall m fl. 1994). Lärare 2 uttrycker att elevernas cirkulation bidrar till en 
orolig stämning i klassrummet. Lärare 1 klargör att den inte längre försöker hämta dem till 
klassrummet, eftersom det tar onödig tid ifrån de duktiga eleverna. Alla respondenter gav 
muntliga tillsägelser till eleverna vid deras cirkulation i klassrummet. Denna inställning visar 
att klassrumsmiljön påverkar eleven förutsättningar. Carbone (2001) menar att miljön behöver 
anpassas så att elever med koncentrationsvårigheter får möjlighet till rörelse. 
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Respondenterna har olika förslag för att hantera elever med koncentrationssvårigheter. 
Förslagen handlar om mindre klasser, mer elevtid eller ändringar i den fysiska miljön. Lärare 
1 menar att om läraren får möjlighet till mindre grupper, istället för att inkludera elever med 
särskilda behov i klassrummet kan den nå alla elever. Genom mindre grupper får läraren 
större möjligheter att hjälpa sina elever (Bentley, 2003). Lärare 3 nämner att dessa möjligheter 
är svåra att genomdriva och anser att det är varje enskild lärares ansvar att anpassa sin 
undervisning utifrån de villkor som existerar. Denna syn medför att läraren ställs inför det 
faktum att acceptera situationen och själv försöka uppfylla sitt uppdrag. Respondentens åsikt 
delas av Liljegren (2000) som rekommenderar en inlärningsmiljö där eleverna erbjuds 
möjligheten att uttrycka sina subjektiva kunskaper och upplevelser. Det stimulerar 
inlärningsprocessen när eleverna möter en miljö som åstadkommer en känsla av acceptans 
och lyhördhet för elevens behov (Kadesjö, 1992). Respondenterna berättar själva att när 
eleverna talar matematik eller sitter i små arbetsgrupper sker ett utbyte av kunskaper vid 
interaktionen. Lärarna sitter själva på ansvaret att hjälpa sina elever. Respondenterna har även 
själva förslagen på vad som kan utvecklas, men vissa glömmer sin yrkesroll. Lärarna har 
möjligheten att påverka sitt arbetsklimat genom att de själva utför förändringar i 
undervisningen eller söker efter kunskaper för att finna lösningar. Skolan är dessutom 
uppbyggd av arbetslag som läraren kan använda som sin resurs. Malmer (1990) anser att 
läraren först behöver reflektera över sitt egna handlade och därefter kartlägga vilka resurser 
som den faktiskt har i sin omgivning. Denna reflektion är lärarens skyldighet att utföra för att 
uppfylla de styrdokument som skolan vilar på (Lpo, 1994). Vikten av att se möjligheterna 
framför hindren lyser med sin frånvaro i denna studie hos respondenterna.  

Lärarrollen   
Denna studie visar även lärarnas inställning till olika former av matematikdidaktik. En 
gemensam faktor hos respondenterna är att de vill få eleverna att tala matematik. Lärare 1 kan 
inte arbeta med muntliga inslag på sina matematiklektioner. Orsaken nämns vara klassens 
sammansättning som omöjliggör detta inslag. Denna åsikt motsätts av Ahlberg (1995) som 
talar om vikten av att eleverna kan hantera matematik i muntlig form. Elevens möjlighet till 
lärande och vilka förutsättningar som ges bestäms av den undervisande läraren (Kullberg, 
2010). Trots Skolverket (2000) rekommendationer om en matematikundervisning med 
muntligt innehåll är det i slutskedet upp till varje lärare att bestämma över sin undervisning. 
Det är inte meningen att undervisningen ska bedrivas i form av en pajkastning av olika 
arbetssätt. Muntliga inslag bör inte ställas mot katederundervisning. Praktiska övningar mot 
ensidig räkning i läroboken. Läraren som en handledare eller informatör. Runesson (1999) 
menar att variationen av lärarens pedagogik möjliggör eller hindrar elevens lärandeprocess. 
Det är pedagogens individuella synsätt på hur och vad eleverna lär sig av varandra som 
inverkar kring vilka förutsättningar som skapas i det fysiska och psykiska rummet inom 
verksamheten (Williams, 2001). Denna faktor uppmärksammas i respondenternas svar kring 
frågan vad som påverkar deras undervisning. Lärarna reflekterar inte till sitt uppdrag (Lpo, 
1994) kring vad som påverkar deras undervisning. Detta styrdokument som anger hur skolan 
bör bedrivas. Vidare nämner inte respondenterna något kring elevgruppens behov och 
förutsättningar. Fangen (2005) talar om att först när en person ska reflektera över sitt agerande 
som anses som självklart upptäckts individens verkliga kunskaper. Varför arbetar jag som jag 
gör? 
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Kullberg (2010) lyfter aspekten att läraren måste börja reflektera över sitt agerande för att 
kunna möta elevernas behov. Det handlar inte om att bedriva en ensidig undervisning utan att 
våga tillämpa olika metoder som styrs av elevgruppens förutsättningar och intresse. En 
respondent nämner i studien att den genom ett målinriktat synsätt tvingas börja reflektera över 
sin ämnesdidaktik och innehållet undervisningen. Vidare nämner samma person att det nya 
arbetssättet har skapat en annan inställning hos individen själv som tycker att det är roligare 
att undervisa i matematik.  

Avslutning 
En intressant faktor är att respondenterna uppvisar en osäkerhet vid momentet att motivera 
eller förklara vad som påverkar deras undervisning. Vilket kan kopplas till Fangen (2005) att 
när individen måste sätta ord på sitt handlade upptäcks vilka kunskaper och insikter de har 
kring sitt förhållningssätt. Avslutande kan jag sammanfatta att lärarens individuella val av 
matematikdidaktik har en inverkande roll på alla elevernas upplevelse av matematikämnet och 
deras möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse inom ämnet. Den har även ett inflytande på 
elevens välbefinnande och självförtroende. Lärarens sätt att reflektera kring bakomliggande 
orsaker till elevernas beteende påverkar bemötandet av eleverna. Jag tycker att det är viktigt 
att öppna ögonen som ser möjligheterna omkring i verksamheten och hos eleverna istället för 
att uppmärksamma hindren. 

Vidare forskning  
Matematiksvårigheter hos elever med koncentrationssvårigheter är vanligt. Det finns studier 
som visar vilka faktorer som kan vara inblandade som hinder i elevens lärandeprocess 
(Brooks, 2007). Ett utvidgande av forskningen kring hur dessa faktorer samverkar med 
elevens matematiska svårigheter behövs för att lärare ska kunna vidta åtgärder med långvarig 
framgång.  
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Bilaga 1  
Hej! 
 
Mitt namn är Emma Larsson och jag läser till högstadielärare på högskolan i Skövde. 
 
Under denna avslutande examenstermin kommer jag att skriva mitt examensarbete som berör 
lärarens val av matematikdidaktik. Under X kommer jag att under en matematiklektion 
observera matematiklärarens arbetssätt. Jag har fått rektorns formella tillstånd till att 
genomföra min studie, men eleverna kommer att få information innan studien genomförs. 
Denna information kommer att ske med deras matematiklärare som jag har varit i kontakt 
med sen tidigare. Jag har under vårterminen vikarierat på skolan och är bekant med de flesta 
elever.  
 
Kontakta mig gärna om ni har några frågor. 
Mail: Emis-87@hotmail.com 
 
Med vänliga hälsningar Emma 
  



 
 

Bilaga 2  
Observationsschema  
 
Dessa teman hade sina utgångspunkter kring: 
 

• Observationssituationen 
 
• Elevernas delaktighet i undervisningen 

 

• Måluppfyllelse i undervisningen 
 

• Elevernas förutsättningar och behov 
 

• Lärarens val av matematikdidaktik 
 
  
 



 
 

 


