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Med bakgrund av att elevers resultat i matematik har sjunkit sedan 1990-talet och att vi 
anser att ämnet är svårt att undervisa om, har vi ställt oss frågan hur vi ska undervisa i 
matematik för att alla elever ska kunna få förståelse. Detta leder oss vidare mot studiens 
syfte, som är att undersöka hur några behöriga matematiklärare i årskurs 1-3 säger sig 
undervisa i matematik för att alla elever ska kunna få en förståelse för ämnet. De 
frågeställningar som vi använt oss av i studien är, hur säger sig några lärare att de 
undervisar i matematik? Hur säger sig lärarna att de individanpassar undervisningen i 
matematik?

I studiens tidigare forskning har vi främst använt oss av svensk matematikforskning. 
Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med verksamma lärare inom 
ämnet matematik. Som stöd i vårt analysarbete har vi använt begreppen, samtal, 
samspel och redskap som vi anser är av vikt i ett sociokulturellt perspektiv. Vi har även 
använt oss av individanpassa som ett analysverktyg.

Resultatet tyder på att det är svårt att individanpassa undervisningen utifrån varje 
enskild elev. Utifrån intervjuerna kan vi även se att matematikundervisningens fokus 
bör vara varierad och där samtal, samspel, redskap och individanpassning förekommer
för att alla elever ska få förståelse för ämnet. 
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With the background of the students' performance in mathematics has declined since the 
1990s and we believe that the subject is difficult to teach, we asked ourselves how we 
should teach mathematics to all pupils to gain understanding. This leads us to the study's 
purpose, which is to examine how some competent mathematics teachers in grades 1-3 
say they teach mathematics to all pupils to gain an understanding of the topic. The 
issues we have used in the study are, how disclaims some teachers that they teach math? 
How says the teachers that they individualize the teaching of mathematics?

In the study, previous research we have mainly used Swedish mathematics research. 
Data collection was done through interviews with practicing teachers in the subject of 
mathematics. To support our analysis, we used concepts, conversations, interaction and 
tools that we believe are important in a socio-cultural perspective. We have also made 
use of individualize as an analytical tool.

The results indicate that it is difficult to individualize teaching based on each individual 
student. Based on the interviews, we can also see that mathematics teaching focus 
should be varied and where conversations, interactions, tools and individualize occurs 
for all students to gain an understanding of the topic.
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Del 1 Bakgrund
En fråga som har väckts hos oss under vår lärarutbildning är hur vi ska undervisa i 
matematik, för att alla elever ska kunna få en förståelse för ämnet. Matematik är ett 
ämne som vi anser är svårt att undervisa i. Vi har under vår VFU1 sett att lärare 
undervisar på olika sätt. Vi har även kunnat se att undervisningen i vissa fall är alldeles 
för bristfällig och enformig för att alla elever ska kunna få en möjlighet till förståelse i 
ämnet. Som lärare ska vi arbeta mot kunskapsmålen för årskurs tre och utgå ifrån att alla 
elever når dit. Vi måste även vara medvetna om att elever lär på olika sätt. Vilket 
innebär att läraren måste kunna behärska och lyfta fram att kunskap kan läras in på olika 
sätt. 

Löwing lyfter denna problematik då hon säger,

[...]skall läraren vara arbetsledare för ett stort antal elever med olika behov och olika motivation. 
Samtidigt skall dessa elever, var och en utgående från sina behov och sin förmåga, lära sig 
matematik. Det innebär att läraren hela tiden måste ta hänsyn till olika individers möjligheter att 
lära matematik (Löwing, 2006, s. 9).

Till bakgrund av detta inser vi att undervisningen i matematik måste individanpassas 
utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Vi frågar oss hur denna 
individanpassning kan se ut då en lärare oftast är ensam om 25 elever?

Något som vi författare ofta talat om och funderat kring under vår utbildning är varför
elever har blivit sämre i ämnet matematik. Enligt kunskapsundersökningar från PISA2

och TIMSS3 så har svenska elevers resultat i ämnet sjunkit sedan 1990-talet. Idag ligger 
svenska elever under genomsnittet och enligt PISA och TIMSS är problemen med 
matematikundervisningen i Sverige åtskilliga. Enligt undersökningen saknar många 
lärare lärarutbildning eller enbart kompetens inom ämnet matematik. Lektionstiden 
domineras av att eleverna får arbeta självständigt, utan att de förstår vad de gör. Svenska 
elever har även färre lektionstimmar jämfört med många andra länder, framför allt i 
lågstadiet (Regeringskansliet, 2011).

Enligt undersökningen från Regeringskansliet (2011) framgår det att elever arbetar 
självständigt och saknar förståelse för det de gör, vilket vi håller med om. Vad vi vill få 
reda på i vår studie är hur några behöriga matematiklärare säger sig undervisa i
matematik. Vi kommer därför att intervjua lärare som undervisar i årskurserna 1-3 i
ämnet matematik. Vi har i förväg ingen aning om hur deras arbete ser ut men vi utgår 
ifrån att samtliga lärare genomför sin undervisning på ett sådant sätt att de får med sig 
alla elever vilket i sin tur leder till studiens syfte. 

                                                            
1 Verksamhetsförlagda utbildning.

2 PISA är förkortning för Programme for International Student Assessment. PISA är ett projekt som syftar till att 
undersöka hur olika länders utbildningssystem bidrar till att förberedda elever inför framtiden inom områdena, 
matematik, naturkunskap och läsförståelse (Skolverket, 2011).

3 TIMSS är förkortning för Trends in Interantional Mathematics and Science Study. TIMSS är en internationell 
studie som granskar elevers kunskaper i matematik och naturkunskap (Skolverket, 2012).
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1.1 Problemformulering
Det som har bidragit till vårt intresse inför denna studie är att undersökningar visar på 
att elevers resultat i matematik har sjunkit och att vi anser att matematik är ett svårt 
ämne att undervisa om. Då läraren måste kunna lyfta fram olika strategier för elevernas 
kunskapsinlärning så att alla elever kan få en chans till förståelse. 

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med vår studie är att undersöka hur några behöriga matematiklärare i årskurs 1-3 
säger sig undervisa i matematik för att alla elever ska kunna få förståelse för ämnet.

Vi förstår att någon form av individanpassning måste göras av undervisningen för att 
alla elever ska kunna få förståelse för matematik. Detta leder oss in på våra
frågeställningar. 

 Hur säger sig några lärare att de undervisar i matematik?
 Hur säger sig lärarna att de individanpassar undervisningen i matematik?

1.5 Tidigare forskning
Här presenterar vi tidigare forskningsresultat som vi anser är av betydelse, då de berör 
samma område som vår studie. Vi sökte efter forskning som rörde undervisningen inom 
matematik. 

Vi valde att dela in detta stycke i tre delar, samtalets betydelse i 
matematikundervisningen, individanpassning samt olika sätt att arbeta med matematik.
Detta gjorde vi för att göra texten mer lättläst.  

1.5.1 Samtalets betydelse i matematikundervisningen
Löwing (2006) har studerat sju stycken lärare, om hur de bland annat undervisar i ämnet 
matematik. Hon har analyserat och beskrivet vad som händer på lektionerna och varför 
det blev som det blev. Att undervisa i matematik är svårt och enligt Löwing så är 
matematik ett speciellt ämne då det har ett eget språk, matematikspråket. Det innehåller 
många speciella ord, uttryck och begrepp. För att en elev ska ha möjlighet att klara av 
att kunna lösa matematikuppgifter krävs att eleven behärskar matematikspråket. Enligt 
Löwing går det inte att byta ut matematikspråket till ett vardagligt språk på grund av att 
eleven då hindras från att kunna utveckla sin kunskap. Lär sig inte eleven det rätta 
språket förekommer ofta missförstånd, genom att matematikboken använder sig av ett 
språk som eleven inte behärskar. Det kan även vara så att missförstånd uppstår mellan 
eleven och läraren. I en undersökning från skolverket (2003), Lusten att lära - med 
fokus på matematik, studeras vad det är som påverkar lusten att lära positivt och 
negativt och vad skolan gör för att väcka och stödja elevers lust till att lära matematik. I 
undersökningen nämner även de att matematikspråket är mycket viktigt, språket är av 
stor betydelse vid allt lärande. I undervisningen i matematik måste därför eleverna få 
chansen att lära sig detta genom att förklara hur de tänker och gör, samt genom samtal 
om matematik. 
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I Löwings (2006) studie talar i genomsnitt elev och lärare en till två minuter med 
varandra per lektion. Under den här tiden ska eleven ha chansen att lära sig 
matematikspråket på. Hon menar att detta är alldeles för kort tid. Ett annat tillfälle 
elever får chansen att lära sig matematikspråket på är vid genomgångar och 
summeringar under lektioner. Men lärare har ofta fel fokus vid genomgångar då de 
lägger ner tid på att gå igenom vad det är eleverna ska göra istället för att förklara vad 
de faktiskt ska lära sig. Ahlberg (2001) har skrivit en bok om skolans komplexa 
verksamhet då skolan ska möta alla elevers olikheter. Hon anser att undervisningens 
mål ska beskrivas genom att använda sig av det matematiska språket, i och med att det 
är det eleverna förväntas att förstå genom undervisningsinnehållet. 

Ahlberg (2001) skriver att det inte enbart bör handla om vad den enskilda eleven ska 
förstå av undervisningsinnehållet. Hon anser att det även borde handla om hur elevernas 
skilda förståelse kan vara en tillgång i undervisningen och att undervisningen därför bör 
bygga på att elevers olika strategier synliggörs. Vidare menar Ahlberg att man som 
lärare ska uppmärksamma mångfalden av strategier. Hon anser att det i sin tur leder till 
att eleverna inser att de tänker på olika sätt och att de då kan ta vara på varandras tankar, 
för att kunna utveckla sin egen förståelse. Hon menar att samtal i grupper eller i 
helklass, där olika strategier lyfts fram kring olika problem, är ett sätt för elever att se att 
det möjligen finns bättre sätt att tänka, än det jag själv använder mig av. 

Enligt Skolverkets rapport (2003) säger elever, att den form av undervisning som 
bygger på gemensamma samtal i matematik, är mycket positiv. Denna undervisning 
som eleven beskriver bygger på att deras egna tankar och olika strategier diskuteras och 
värderas. Det är viktigt enligt Ljungblad och Lennerstad4 (2012), att skapa en 
nyfikenhet och att få elever att våga uttrycka sina tankar. Detta gör läraren genom att 
utveckla en samtalskultur, där samtal kring elevers tankar blir naturligt. Ljungblad och 
Lennerstad menar också att för att kunna tänka behövs språket och i och med att 
matematik är ett abstrakt ämne blir samtalet väldigt viktigt. De poängterar också att i ett 
abstrakt ämne når elever sällan längre än till ett ytligt lärande om samtal inte existerar. 

Ljungblad och Lennerstad frågar sig "Hur ska en lärare hinna möta alla elever?" (2012, 
s. 20). De beskriver att om en lärare bara tänker på sin undervisning som ensamarbete, 
att läraren endast möter eleverna en och en, räcker inte tiden till. Författarna menar att 
ett samtal kan ha flera deltagare, att elever och lärare kan delas in i olika stora grupper. 
Ljungblad och Lennerstad poängterar också att "ensamarbete" även är väldigt viktigt.

Forskningen som vi har lyft fram i detta stycke visar på att samtalet har stor betydelse i 
matematikundervisningen. Vi anser därför att denna forskning kan vara relevant för vår 
studie. 

                                                            
4 Ann-Louise Ljungblad är matematiklärare och specialpedagog, med särskild inriktning mot komplext lärande i 
matematik, doktorand i pedagogik samt verksam som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Håkan 
Lennerstad är docent i tillämpad matematik vid Blekinge Tekniska Högskola och forskningsverksam 
huvudsakligen i matematik, men även i matematikdidaktik och om lärares praxiskunnande (2012, s. 4).
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1.5.2 Individanpassning
Löwing (2006) menar att när läraren ska individanpassa undervisningen så går det ut på 
att läraren måste anpassa innehållet efter varje elevs behov, förmåga, intresse samt 
förkunskaper. I Lgr 11 står det att undervisningen ska individanpassas, då vi kan läsa,

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. [...] Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov (Skolverket, 2011, s. 8).

Det är inte enbart på grund av Lgr 11 som skolan ska individanpassa undervisningens 
innehåll för eleverna. Att individanpassa är också enligt Skolverkets rapport (2003) ett 
sätt att öka lusten och motivationen hos elever. Lärare måste tänka på förhållandet 
mellan uppgifternas svårighetsgrad och elevernas kunskaper samt motivation. 
Rapporten visar på att lust och glädje infinner sig hos eleverna när de lyckas med 
någonting. Om eleven alltid känner att han/hon misslyckas i skolan tappar eleven istället 
motivationen och lusten att lära. En förutsättning för detta är att uppgifterna ligger på 
rätt nivå för eleven.

Hastighetsindividualisering är en form av att individanpassa undervisningen som 
Löwing (2006) nämner i sin studie, hon menar att det innebär att samtliga elever arbetar 
med samma innehåll men i sin egen takt. Enligt hennes studie handlar det om 
hastighetsindividualisering, när lärarna pratar om hur de individualiserar i sina klasser. 
Hastighetsindividualisering är enligt Löwing svårt, då eleverna i en klass kan befinna 
sig på många olika ställen i en bok. Då måste läraren kunna sätta sig in i varje enskild 
elevs problem, uppgifter och förkunskaper snabbt, då eleverna behöver hjälp.

Löwing och Kilborn (2002) anser att det i teorin är lätt att individanpassa. De menar att 
det bara handlar om att diagnostisera förkunskaperna hos eleverna och att där efter 
anpassa undervisningen till samtliga elevers behov. Men enligt Löwing och Kilborn så 
är det väldigt svårt att i verkligheten göra detta, då en lärare oftast är ensam med 25 till 
30 elever. Och detta menar de beror på att, "Alla elever är olika, de har olika förmåga 
att kunna lära och olika ambition att vilja lära"(Löwing och Kilborn, 2002, s. 121). 

I en senare genomförd studie av Löwing (2006) säger hon att den lärare som metodiskt 
lyssnar på eleverna i avsikt att kartlägga deras strategier och förkunskaper kan komma 
rätt långt i sitt sätt att individanpassa, utifrån varje elevs förutsättningar. Men ingen av 
de lärare som hon intervjuade behärskade denna metod, då de inte tog sig tid att lyssna 
på eleverna.

Ahlberg (2001) anser att elevernas tillvägagångssätt och skilda strategier för att förstå 
matematikens innehåll måste uppmärksammas av läraren. Vidare menar hon att, för att 
kunna hjälpa alla elever så måste läraren ha en förståelse för hur och vad eleven förstår, 
men även vilka förutsättningar eleven har. Detta är även något som vi kan läsa i NCM 
(2001:1) 

Elever är olika, de har tex olika förutsättningar att lära, olika intressen och olika ambitionsnivå. De 
kommer från olika miljöer och kulturer och har olika erfarenheter med sig till skolan. Under 
skoltiden kommer de att få olika starkt stöd från hem och omgivning. Alla elever ska dock gå i en 
gemensam skola med gemensamma mål och de har alla rätt till likvärdig utbildning (Wallby m. fl, 
2001, s. 97).
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En likvärdig utbildning innebär att undervisningen skall utformas olika beroende på 
elevernas förutsättningar och behov. Det betyder alltså inte att skolans resurser skall 
delas lika mellan eleverna, utan att de skall delas utifrån de behov som finns 
(Skolverket, 2011).

Wallby, Carlsson och Nyström skriver i rapporten från NCM (2001:1) att vi kan välja 
att handskas med elevers olikheter genom att dela upp dem i olika grupper, med avsikt 
att få grupperna mer homogena i något avseende. De menar även att lärare kan välja att 
möta olikheterna inom den samlade klassen. Denna form av att individanpassa menar 
Wallby, Carlsson och Nyström skulle kunna ske genom att till exempel skapa grupper 
inom klassen eller genom att eleverna får arbeta enskilt, med olika uppgifter eller med 
likvärdiga uppgifter fast under olika lång tid. Löwing (2006) menar att när läraren delar 
upp klassen i olika grupper i syfte att individanpassa kallar hon det för differentiering. 
Läraren delar då in klassen i grupper under en längre period eller tillfälligt, beroende på 
olika egenskaper, exempelvis hemspråk, förkunskaper eller intresse. En fördel med 
denna metod anser Löwing, är att eleverna då kan tala och hjälpa varandra, men även att 
lärarens arbete underlättas då hon kan fokusera på andra frågor.

Löwing (2006), Lgr 11 (Skolverket, 2011) med flera säger att individanpassa 
undervisningen är ett sätt att möta alla elevers olika behov och förutsättningar. 
Forskningen kan vara relevant för vår studie då vårt syfte är att undersöka hur några 
behöriga matematiklärare säger sig undervisa i matematik för att alla elever ska kunna 
få en förståelse för ämnet. 

1.5.3 Olika sätt att arbeta med matematik 
En matematikbok är enligt Löwing (2006) ett verktyg inom matematiken. Det som den 
kan bidra med är beroende av hur eller vad den används till. Ansvaret ligger hos läraren 
om boken hjälper eller komplicerar inlärningen för eleverna. Enligt skolverkets rapport 
(2003) har läroboken en central roll i matematikundervisningen hos många lärare. Detta 
kan vara en bra strategi, men det handlar helt om hur den används. Att använda en 
matematikbok på ett för ensidigt sätt blir lätt för "monotont", och enligt skolverket tar 
då elever avstånd från matematiken. Även Ljungblad och Lennerstad (2012) uttrycker 
sig att det kan vara en "fara" i att strikt följa en matematikbok då elever kan uppleva den 
som den rätta vägen. I rapporten från Skolverket (2003) står det att en anledning till att 
många lärare är så fästa vid matematikboken är att de är osäkra på didaktiken inom 
ämnet. I och med detta kan eleven få brottas med två olika uppfattningar, dels lärarens 
och bokens. 

För att få ut så mycket som möjligt av undervisningen och för att optimera elevernas 
inlärning, så anser Löwing (2006) att lärare bör konkretisera undervisningen. Syftet med 
att konkretisera är att med hjälp av material, erfarenheter eller metaforer klarlägga 
matematiska begrepp eller samband. Enligt skolverkets undersökning (2003) så verkar 
det vara en medveten strategi hos lärare i tidiga åldrar att ha ett varierat och konkret 
arbetssätt och material. Löwing menar att det inte handlar om att konkretisera, om man 
arbetar med laborativa material utan att koppla det till matematikspråket. Efter att elever 
har "gjort" något måste de få möjlighet att reflektera över det. För att underlätta 
förståelsen av tal och aritmetik har människan skapat laborativt material. Men materialet 
har inget budskap i sig utan det är upp till läraren att ge dem en betydelse. 
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I skolverkets rapport (2003) står det att variation i undervisningen är viktig för eleverna 
för att de ska känna lust till att lära. Variationen är också viktig för att kunna tillgodose 
alla elevers behov. Undervisningens innehåll, arbetsform, arbetssätt och läromedel bör 
därför varieras. Även Ahlberg (2001) anser att matematikens undervisning behöver 
varieras. Detta på grund av att eleverna ska få chans att möta matematikens 
mångsidighet. Hon menar därför att undervisningen bör innehålla ett utforskande, 
upptäckande och problemlösande arbetssätt. Eleverna bör även få kunskaper kring 
matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Ahlberg menar att detta ger eleverna 
förutsättningar för att de ska lära sig den matematik de har behov av. 

När man ska individanpassa undervisningen menar Löwing och Kilborn (2002) att 
läraren måste känna till målen med undervisningen. Dessa mål som läraren bör ha med 
sin undervisning anser de borde vara kursplanernas uppnåendemål och vidare menar de 
att dessa uppnåendemål bör ses som en norm för vad alla elever behöver kunna. 
Skolverkets rapport (2003) säger också att om eleven förstår målen och syftet med sitt 
lärande ökar han/hon sin förmåga att lära sig samt att få möjligheter till att få ny 
kunskap. Enligt rapporten så är att lära sig något, nära kopplat till svårigheter som 
eleven måste övervinna. Förstår eleven då målen och syftet för undervisningen, så bör 
det vara lättare att övervinna dessa svårigheter.  

I en studie, som är genomförd av Cooper (2007), undersöks effekten av att ge elever 
läxor. Studien är gjord på cirka 500 elever i 25 olika klassrum. I undersökningen
delades eleverna in i två olika grupper. Den ena gruppen hade läxor medan den andra 
inte hade några läxor. För att syftet med studien skulle kunna bli så trovärdigt som 
möjligt, var det viktigt att grupperna var så lika som möjligt. Exempelvis att eleverna 
låg på en ungefärlig lik kunskapsnivå, att de gick i samma årskurser och att 
undervisningen var likvärdig. Cooper fann att de elever som hade läxor visade på bättre 
resultat och nådde en högre kunskap. Han upptäckte även att elever som har det kämpigt
i skolan behöver mer tid till att göra sina läxor om de inte är individualiserade. Cooper 
menar därför att det vore bra att individualisera läxorna, då det kan leda till ökad 
prestation, motivation och genomförande. Men han säger också att det tar väldigt 
mycket tid för läraren att individualisera elevernas läxor. Cooper anser även att läxhjälp 
efter skoltid är något som har en positiv effekt på elevernas prestationer i skolan.     

Dessa olika forskningar visar olika sätt att arbeta med matematik. Matematikbok, 
konkretisering och variation av undervisning, mål med undervisning samt läxor anser vi 
kan vara relevant för vår studie då de samtliga rör undervisningen i matematik. 

1.2 Teoretiska utgångspunkter
I denna del redogörs studiens teoretiska utgångspunkt. Samspel, språk och tänkande är 
viktiga delar i ett sociokulturellt perspektiv, vi anser även att de är betydelsefulla i 
matematikundervisningen. Detta kan vi se i kursplanen i matematik, där samtal, 
samspel, argumentation och reflektion omnämns.

1.2.1 Sociokulturellt perspektiv
Vi har som teoretisk utgångspunkt i vår studie valt att använda oss av det sociokulturella 
perspektivet. Enligt Säljö (2000), som är en teoretiker inom den sociokulturella 
aspekten att se på lärande, är villkoret för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
naturligt tänkande och handlande, följaktligen att man engagerar sig för hur individer 
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och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Fokus i ett sådant 
perspektiv ligger på samspelet mellan grupp och individ. Vidare menar Säljö att när vi 
diskuterar och analyserar våra tankar och handlingar kan vi få idéer och förslag på nya 
tillvägagångssätt. Med detta menas att om vi inte enbart utför handlingar, utan även 
delger om hur vi gick tillväga, så finns en effektiv resurs för att bilda och överföra 
kunskaper och praktiska färdigheter. Vi författare tolkar detta som att samtalet är en stor 
del i det sociokulturella perspektivet. Perspektivet grundar sig även på att lärande sker 
genom samspel mellan människor. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) kan vi se inslag av det 
sociokulturella perspektivet, då eleverna ska kunna argumentera, reflektera, beskriva, 
samtala, samarbeta samt lösa problem. Eleverna ska kunna använda sig av matematiska 
kunskaper i vardagliga situationer.

Undervisning och lärande anser Säljö (2000) är det givna målet i skolan och det 
eleverna gör styrks av att de skall lära sig något. Han menar att det inom skolans värld 
finns en tendens till att vilja göra frågan kring hur människor lär till en fråga om enbart 
metod och teknik. Han anser även att skolan är en viktig del i hur kunskaper förvärvas, 
men att många av de färdigheter vi behöver anskaffas i andra sammanhang där det 
huvudsakliga syftet inte är att förmedla kunskaper. En av utgångspunkterna i det 
sociokulturella perspektivet är att läraren måste vara engagerad i hur individer och 
grupper tar till sig och drar nytta av fysiska och kognitiva resurser. Enligt Säljö (2005) 
formas individens tänkande av vad man är med om. Alla individer utvecklas därför åt 
olika håll beroende på hur hennes omvärld ser ut och vilka redskap hon har förfogande 
över. Säljö menar att ett resultat av dagens ökade socialisering i samhället är att 
variationen mellan människors intressen, livsstil och förmågor har blivit stor. Han anser 
att människor har fler chanser att skapa sin personlighet, då utbudet av aktiviteter, 
förebilder och kunskapsområden är avsevärt mycket större idag än det var förr. Detta 
anser vi som författare delvis bidrar till att elevers olika förkunskaper skiljer sig åt. 
Säljö menar att detta i sin tur leder till förändringar i skolan och dess undervisning, då 
läraren måste ta hänsyn till och behandla variationen kring elevers intressen och 
förutsättningar. Vilket vi som författare tolkar som att lärare måste individanpassa 
undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar. Säljö menar att en 
traditionell undervisning, där alla elever möter samma lektioner, inte är gynnsam för 
eleverna (2005).

I ett sociokulturellt perspektiv är människan en kulturskapare. Säljö (2000) menar att 
människan skapar kultur genom de idéer, kunskaper och resurser som vi förvärvar 
genom samspel med omvärlden. Vidare menar han att alla människor förhåller sig till 
och samspelar med omvärlden genom olika redskap. I vår studie tolkar vi detta som att 
redskap kan vara till för att ge eleverna kunskap. Detta kan ske genom att använda
matematikbok, praktiskt material och läxor. 

Som stöd i vår analys av intervjuerna kommer vi att ta hjälp av begrepp som vi anser
ligger till grund för ett sociokulturellt perspektiv. Dessa begrepp är samtal, samspel och 
redskap. 
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Del 2 Metod
I metoddelen presenteras de val vi gjort, angående hur vi har samlat in materialet till 
studien. Därefter beskrivs det hur vi har gått tillväga vid vårt urval av de intervjuade 
lärarna, samt hur intervjuerna har genomförts. Sedan framställs hur vi har analyserat 
vårt insamlade material. Metoddelen avslutas med att vi beskriver studiens trovärdighet 
samt etiska ställningstagande vi gjort.

2.1 Metodval
Vi valde att i vår studie använda oss av en kvalitativ metod då vi ville ha reda på hur
några behöriga matematiklärare säger sig undervisa i matematik samt hur dessa lärare 
säger sig individanpassa sin undervisning. De kvalitativa intervjuerna försöker förstå 
hur den intervjuade resonerar och motiverar för sina val, medan den kvantitativa 
intervjun vill få reda på hur mycket, hur många och så vidare (Trost, 2010).
"Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som 
framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga. Man vill karakterisera eller 
gestalta något."  (Stukát, 2005, s.32).

Då vi undersökte hur några behöriga matematiklärare säger sig undervisa i matematik
för att alla elever ska kunna få förståelse för ämnet, ansåg vi att intervjuer med lärarna
var ett lämpligt metodval. Detta på grund av att vi anser att intervjuer var ett bra 
tillvägagångssätt för att samla in information om ett specifikt ämne. Vi menar att vid 
intervjuer skulle vi få en större förståelse för lärarens syn och tankar kring 
undervisningen än vid exempelvis enkäter där vi kan ha fått ett större mängd 
datamaterial men inte lika stor förståelse som vid intervju.

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna och dess frågor är mer 
öppna än vid en strukturerad intervju där intervjuaren är mer låst vid frågorna. För oss 
innebar det att intervjuerna bestod av ett antal frågor och förslag på följdfrågor (bilaga 
2). Det fanns även möjlighet att göra ändringar vad gäller frågornas utformning och 
följd om det behövdes för att följa upp de specifika svar som har gavs av de intervjuade 
(Kvale, 2009). 

2.2 Urval
I vår studie har vi intervjuat sex lärare från två olika kommuner i Västra Götalands län. 
Samtliga lärare undervisar och har behörighet att undervisa i matematik i årskurs 1-3. 
De intervjuade lärare har liknande utbildningar, antingen grundskolelärare 1-7 eller 
grundskolelärare F-3. Alla lärare arbetar för närvarande som lärare i årskurs 1-3.

Vi hade inte bestämt från början hur många vi skulle intervjua utan lät tid och insamlad 
data vara avgörande. Detta är även något som Stukát (2005) framhåller, då han menar 
att datainsamlingen skall fortgå tills ingen ny information framkommer. Efter sex 
intervjuer kände vi oss nöjda med det insamlade materialet, då vi anser att tidsmässigt 
kändes sex intervjuer rimligt att genomföra. I och med att vi valde att genomföra 
kvalitativa intervjuer för att kunna se likheter i de intervjuades uppfattningar och 
variationer kring undervisningen i ämnet matematik, så blir transkriberingen
tidskrävande.  
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Ett bekvämlighetsurval ansåg vi passande i vår studie. Ett bekvämlighetsurval innebar 
att vi intervjuade de personer vi lättast fick tag på (Stukát, 2005). För oss medförde det 
att vi intervjuade lärare från skolor som fanns i vårt närområde och urvalet är därför inte 
representativt för alla matematiklärare i Sverige utan resultatet står just för dessa lärare. 

Presentation av de intervjuade
Margot
Hon är utbildad grundskolelärare 1-7 med svenska/so inriktning. Arbetar som 
lågstadielärare och har behörighet i samtliga ämnen. Har undervisat i matematik i 16 år.

Charlotte
Hon är utbildad grundskolelärare 1-7 med inriktning matematik, no, teknik och musik. 
Arbetar som lågstadielärare och har undervisat i matematik i 8 år. 

Alice 
Hon är utbildad grundskolelärare 1-7 med inriktning matematik, no och engelska. 
Arbetar som lågstadielärare och har undervisat i matematik i 15 år.

Astrid 
Hon är utbildad grundskolelärare 1-7 med inriktning matematik och no. Arbetar som 
lågstadielärare och har undervisat i matematik i 11 år.  

Jasmine 
Hon är utbildad grundskolelärare F-3 och har behörighet i matematik upp till årskurs 
sex. Läraren har även gått extra kurser i matematik och didaktik, samt lärarlyftet. Har 
undervisat i matematik i 42 år.  

Rut 
Hon är utbildad grundskolelärare F-3 och har behörighet i matematik upp till årskurs tre.
Har arbetat som lärare och undervisat i matematik i 29 år. 

2.3 Genomförande av intervjuer
Vår studie inleddes med att vi läste litteratur och forskning som vi ansåg berörde vårt 
valda ämne, då den handlar om undervisning i matematik. Utifrån vårt syfte,
frågeställningar och läst litteratur utformade vi intervjufrågor (bilaga 2). Under 
intervjuerna använde vi oss av Bell (2006) och Stukáts (2005) rekommendationer.

Vi tog kontakt med de potentiella deltagarna personligen. Därefter informerade vi dem 
om studiens syfte och frågade om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Vi 
informerade även om hur lång tid intervjuerna kunde tänkas ta. Enligt Bell (2006) så har 
vi som intervjuare ett ansvar att informera de intervjuade om studiens syfte, vad vi ska 
göra med den information vi får och så vidare. Vi valde därför att ge ett brev (bilaga 1) 
till de intervjuade där all information kring studien fanns att läsa, detta gavs innan 
intervjuerna. Vi informerade även om de etiska aspekterna som vi har haft i åtanke 
under studiens gång. De intervjuade fick själva välja var och när intervjuerna skulle ske. 
Detta gjorde vi på grund av att Bell (2006) anser att de intervjuade förtjänar den 
hänsynen, då de tar sig tid för att bli intervjuade. Intervjuerna ägde rum antingen i 
lärarnas klassrum eller i lärarrummet på skolan. Det tog i genomsnitt 20 min att 
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genomföra intervjuerna och de ägde rum efter lektionstid. Under några av intervjuerna 
blev vi störda av att det kom in någon i rummet. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
mobiltelefoner för att underlätta vårt analysarbete. Detta gjorde vi för att kunna lyssna 
på det inspelade materialet och vara säkra på att all insamlad data blir korrekt. De 
intervjuade informerades om inspelningen och samtliga godkände. 

Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt då det var tidsmässigt svårt för oss att 
intervjua tillsammans. Att det var tidsmässigt svårt berodde på att vi bor långt ifrån 
varandra. Nackdelen med detta kan ha varit att intervjuerna inte utfördes på samma sätt 
och att vi inte fick ut lika mycket av intervjuerna som vi troligtvis hade fått om vi var 
två som intervjuade. Då två personer, enligt Stukát (2005), kan upptäcka mer och 
fokusera på olika saker. Efter genomförda intervjuer transkriberade vi dessa enskilt.

2.4 Analys av intervjuer
Analys av data i en kvalitativ studie kännetecknas av fantasi och kreativitet (Trost, 
2010). Vilket innebär att det inte finns någon förutbestämd arbetsgång utan vi författare 
bestämmer en egen arbetsgång.

2.4.1 Analysens begrepp
För att analysera studiens insamlade material på ett kvalitativt sätt, använde vi oss av tre 
analysverktyg som vi tog ur den sociokulturella traditionen. Dessa verktyg var, samtal, 
samspel och redskap. I och med att vi anser att dessa verktyg har stor betydelse för det 
sociokulturella perspektivet och att vi anser att vi kan se spår av detta perspektiv i Lgr 
11 (Skolverket, 2011) bidrog till att vi valde att använda dessa som analysverktyg. 

Samtal – med samtal menar vi i vår studie, genomgångar, diskussioner, samtal, 

Samspel - gruppuppgifter, parabete.

Redskap – med redskap menar vi i vår studie, olika former av arbetsmaterial
(matematikbok, stenciler, läxor, praktiskt material). 

Enligt Säljö (2000) och ur ett sociokulturellt perspektiv så har elever olika intressen och 
förutsättning och han menar att undervisningen måste anpassas utifrån detta. Vi tolkar 
detta som att läraren måste individanpassa undervisningen. Av bakgrund av detta och 
vår frågeställning, Hur säger sig lärarna att de individanpassar undervisningen i 
matematik, väljer vi att lägga till individanpassa som ett analysverktyg. 

Individanpassa - med att individanpassa menar vi i vår studie all form av anpassning
som läraren gör i undervisningen utifrån ett elevperspektiv.

2.4.2 Analysens tillvägagångssätt
Efter avslutade intervjuer transkriberade vi materialet var för sig. Enligt Patel och
Davidsson (2011) så är en löpande analys att föredra vid kvalitativa undersökningar.
Med löpande analys menas, att vi så snabbt som möjligt efter avslutade intervjuer 
påbörjade transkriberingen utav materialet, medan det var färskt i minnet. Detta då vi 
kanske skulle ha upptäckt att de intervjuade uppfattade frågorna på ett sätt som vi inte 
hade för avsikt. Denna uppfattning kan berika studien och ge oss tankar om hur vi ska 



11

arbeta vidare med resultatet. Transkriberingen av intervjuerna gjordes enskilt av oss 
författare. Vi lyssnade på det inspelade materialet samtidigt som vi antecknade det som 
sades. Detta var tidskrävande då vi hela tiden måste stoppa inspelningen för att hinna 
anteckna. När intervjuerna sedan var transkriberade läste vi tillsammans igenom 
texterna flera gånger för att få en helhet och för att få en gemensam analys av 
intervjuerna. Enligt Stukát (2005) så beror resultatet i hög grad på vem som gjort 
analysen och av den orsaken valde vi att göra den tillsammans. 

Vi valde att spela in och föra vissa anteckningar under samtliga intervjuer, då vi ansåg 
att det skulle hjälpa oss i analysarbetet. Det inspelade materialet kunde vi spola tillbaka 
och lyssna på flera gånger och vi kunde dessutom lyssna till den intervjuades ordval.
Detta gjorde vi dels för att det skulle bli rätt vid citeringar och att vi inte skulle missa 
något väsentligt. Det antecknade materialet fungerade som ett komplement till det 
inspelade, då vi antecknade sådant som de intervjuade betonade extra mycket med hjälp 
av kroppsspråk. Under intervjun kunde vi som intervjuare koncentrera oss på vad som 
sades och behövde inte lägga lika mycket koncentration på att föra anteckningar. En 
nackdel var att det tog mycket tid att lyssna och transkribera det inspelade materialet
(Trost, 2010).

Efter att vi transkriberat och läst det insamlade materialet använde vi oss av våra
analysverktyg, samtal, samspel, redskap och individanpassa. Detta gjorde vi för att 
synliggöra hur lärarna säger sig använda dessa i sin undervisning. När vi letade efter
samtal i det transkriberade materialet sökte vi efter allt som berörde samtal, 
diskussioner, genomgångar och matematikprat. När vi letade efter samspel, sökte vi 
exempelvis efter grupparbete och pararbete. Därefter sökte vi efter olika former av 
redskap som lärarna sa sig använda i sin undervisning. Vi försökte sedan hitta allt som 
berörde hur lärarna individanpassar undervisningen utefter elevernas behov. När vi hade 
gjort detta ansåg vi att samtal och samspel berörde varandra så pass mycket, att vi förde 
dessa samman. Exempel på denna del i analysen finns i bilaga 3.

Nästa steg i analysen blev att vi tittade på det transkriberade materialet tillsammans 
ytterligare en gång till. Vi strök då under det som vi ansåg var av vikt och rörde vårt 
syfte och frågeställningar. Därefter sammanställde vi tillsammans varje intervju, genom 
att punkta upp det viktigaste ur intervjuerna. Vi ger exempel på detta i bilaga 4. 

Sedan sammanförde vi det vi fann utifrån våra analysverktyg och det vi punktat upp 
som viktigast ur varje intervju och presenterar detta i resultatdelen. Vi döpte även om de 
intervjuade till fingerade namn istället för "Lärare A" och så vidare, för att göra det mer 
lättläst. 

2.5 Trovärdighet
Kvale (2009) anser att validering i en kvalitativ studie, metod och analys består av 
kontroll utav trovärdigheten, en försäkran om att det finns empiriska stöd och att 
forskaren har gjort en sannolik tolkning.

Vid transkriberingen av intervjuerna påverkade vi materialet, då talspråk och skriftspråk 
är två olika saker. Till exempel så bildade vi meningar utifrån det inspelade materialet 
och då bestämde vi var punkter och kommatecken skulle sitta. Detta var vi medvetna 
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om och hade i åtanke under analysarbetet. Vi reflekterade även över de intervjuades 
kroppsspråk, betoningar och gester då det inte kom med på det inspelade materialet.
Detta var något vi istället förde anteckningar om. För att öka trovärdigheten i analysen 
bör vi forskare ha en bra jämvikt mellan de intervjuades citat och vår egen 
kommenterande text. Detta för att ge läsaren en möjlighet att granska tolkningens 
trovärdighet (Patel och Davidsson, 2011). 

I och med att kvalitativa studier kan se väldigt olika ut så är det svårt att känneteckna 
god kvalitet, då varje studie är unik. Det är därför av stor vikt att vi som forskare 
redogör för forskningsprocessen, så att läsaren kan få en bild av studiens process. Patel 
och Davidsson (2011) menar att detta kan stärka trovärdigheten i den kvalitativa 
forskningen. 

Vår studie är inte representativ för alla lärare därför att vi gjorde ett bekvämlighetsurval 
och endast intervjuade sex stycken lärare. Studiens resultat står just för dessa lärare.

2.6 Forskningsetik
I vår studie valde vi att utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
principer. Vi använde dessa som riktlinjer för samarbetet mellan oss som forskare och 
intervjupersonerna, med hänsyn till forskningskravet och individskyddskravet. De fyra 
principerna som ska beaktas är, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

2.6.1 Informationskravet
Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera de intervjuade om vår 
studies syfte, samt att informera om de intervjuades åtagande (Vetenskapsrådet, 2002).
Vi valde att gå ut med ett brev till de intervjuade där det framgår våra namn och vilken 
institution vi tillhör. Där beskrev vi också kortfattat kring vår studies syfte. Vi 
informerade även om att deltagandet var frivilligt. I samband med intervjuerna 
informerade vi muntligt om att materialet inte skulle komma att användas mer än till vår 
studie och även vart studien skulle offentliggöras. Detta är något som Patel och
Davidsson (2011) styrker, att lämna ut ett brev till de intervjuade med information kring 
studien. 

2.6.2 Samtyckeskravet
Samtyckeskravet avser att de medverkande själva bestämmer om de vill deltaga i 
studien, men även på vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet, 2002). De får när som 
helst avbryta sitt deltagande och då väljer vi att inte använda det insamlade materialet. 
Detta är något som vi informerade de intervjuade om i förväg.

2.6.3 Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet har nära samband med offentlighet och sekretess och betyder att 
alla de intervjuades personuppgifter skall behandlas med försiktighet och inga 
obehöriga ska kunna ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Patel och
Davidsson (2011) är det viktigt att använda sig av fingerade namn för att skydda de 
intervjuades identitet. Vi valde därför i vår studie att ge de intervjuade fingerade namn.
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2.6.4 Nyttjandekravet
Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast får användas för forskningsändamål
(Vetenskapsrådet, 2002). Vårt insamlade material kommer därför inte att lånas ut eller 
säljas för kommersiellt bruk. Efter att studien publicerats kommer det inspelade och 
transkriberade materialet att förstöras.

Del 3 Resultat
Här presenterar vi resultatet av vår studie, vars syfte är att undersöka hur några behöriga 
matematiklärare i årskurs 1-3 säger sig undervisa i matematik för att alla elever ska 
kunna få förståelse för ämnet. Studiens frågeställningar är, 

 Hur säger sig några lärare att de undervisar i matematik?
 Hur säger sig lärarna att de individanpassar undervisningen i matematik?

Vi har delat upp resultatet utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

3.1 Hur de intervjuade lärarna säger sig undervisa i matematik
Margot
Margot säger sig undervisa genom att hålla klassen samlad, där alla elever arbetar med 
samma sak under lektionstid. De talar och tänker mycket matematik både i hel- och 
halvklass men även i par. Hon påstår sig alltid ha gemensamma genomgångar där 
klassen diskuterar och lyfter upp olika strategier. Margot säger att hon använder sig av 
matematikbok.

Hennes motivering till sin undervisning är att hon kan se att elever har en bättre 
förståelse än bara för ett par år sedan. Hon menar att eleverna får en bättre förståelse om 
de kan sätta ord på eller förklarar hur de tänker. 

Charlotte
Charlotte påstår sig ha en varierad undervisning där eleverna ofta arbetar praktiskt med 
olika former av material. Eleverna dokumenterar allt de gör genom att exempelvis måla. 
Charlotte säger att hon arbetar mycket med hur eleverna tänker och vad de faktiskt 
säger. Under diskussioner och genomgångar säger hon att hon tar vara på feltänkandet i 
klassen.

Hennes motivering till sin undervisning är att eleverna ska förstå matematik. Hon säger 
att hennes fokus ligger på undervisning och elevens förståelse. Charlotte är mycket väl 
medveten om vilken nivå eleverna ska nå och är övertygade om att de minst når till den 
lägsta nivån om de har en stadig och säker grund.

Alice
Alice säger att hon har en mycket praktisk undervisning med konkret material, som 
utgår från gruppen. I sin undervisning påstår hon att hon använder sig av Smartboard 
som ett visuellt verktyg. Alice säger sig ha samtal i helklass kring strategier, 
felförståelse och uppfattningar. Hon påstår sig utgå från Lgr 11 i sin undervisning. 
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Hennes motivering till sin undervisning är att hon anser att det inte finns något ultimat 
läromedel och plockar därför material från flera olika ställen för att eleverna ska kunna 
nå målen. Hon menar också att man måste ta vara på feltänk, för att eleverna ska veta 
vad något är måste de också veta vad något inte är. 

Astrid
Astrid säger sig arbeta praktiskt och konkret med genomgångar i helklass. Hon säger 
även att hela klassen arbetar med samma material och undervisningen ser likadan ut 
från gång till gång. Astrid påstår sig använda matematikbok i undervisningen, men mer 
som ett verktyg än något som styr. 

Hennes motivering till sin undervisning är att den ska se likvärdig ut, då hon tror att 
detta kan vara en trygghet för eleverna. 

Jasmine
Jasmine säger att hennes undervisning utgår från eleverna, det som är känt för eleverna 
och det som finns i klassrummet. Hon menar att hennes undervisning baseras på 
genomgångar, matematikprat och arbete i smågrupper. Jasmine påstår att elevernas 
arbetsuppgifter är öppna och baseras på sådant som är känt för dem, de får måla, skriva 
och använda sig av plockmaterial för att lösa uppgifterna. Hon säger sig utgå från Lgr 
11 i sin undervisning. 

Hennes motivering till sin undervisning är att eleverna behöver få tänka fritt, vilket hon
säger sig tro leder till ett lustfyllt lärande. 

Rut
Rut menar att hennes undervisning är praktisk och går ut på att eleverna får undersöka, 
prova, bygga, jobba tillsammans, göra om, resonera och redovisa. Hon säger att all 
matematikundervisning relaterar till elevernas verklighet och är tematiserad. Rut påstår 
att alla lektioner inleds med genomgång följt av arbete i mestadels par och grupp och att 
enskilt arbete sällan förekommer. Rut säger sig aldrig använda matematikböcker utan 
utgår från Antony Furness5 handledningsmaterial. 

Hennes motivering av undervisningen är att arbetssättet är lustfyllt för eleverna och att 
det är läraren som styr undervisningen, då hon inte använder sig av någon 
matematikbok. 

Sammanfattning
De intervjuade lärarna säger sig undervisa i matematik genom att eleverna får samtala 
kring matematik. Samtal kan ske enligt lärarna via genomgångar, par- och 
gruppuppgifter. Flera av lärarna motiverar samtalet med att eleverna får en ökad 
förståelse i matematik. Nästan alla lärarna säger sig ha en praktisk undervisning där 
några av dem menar att detta kan bidra till ett mer lustfyllt lärande för eleverna. 
                                                            
5 Anthony Furness har skrivit ett antal handledningsböcker med tillhörande kopieringsunderlag i ämnet 
matematik. Materialet bygger på praktisk och varierad matematik, där eleverna får undersöka och experimentera 
kring ämnet.  Boken som Rut använder sig av heter Matematik i skolår 1. 
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3.2 Vad lärarna säger ska ingå i undervisningen för att eleverna ska få 
förståelse
Samtal och samspel
Samtliga intervjuade lärare säger sig använda genomgångar och samtal i sin 
undervisning och detta sker i flera olika konstellationer, som till exempel i helklass, 
halvklass och i par. Margot säger att det är viktigt att eleverna får prata mycket 
matematik. Hon menar att hon alltid har gemensamma genomgångar under lektionerna. 
Margot påstår att hon har mycket matematikprat och genomgångar för att ge eleverna 
flera olika strategier, men hon menar även att eleverna får en bättre förståelse om de 
pratar och diskuterar med varandra. Även Jasmine och Charlotte pratar om vikten av att 
ge varandra strategier. Charlotte berättar också att hon anser att det är viktigt att under 
genomgångar tala om för eleverna vad målet för lektionerna är. Tack vare att hon 
beskriver målen för eleverna, ger det enligt Charlotte en större måluppfyllelse hos dem. 
Det är också viktigt enligt Charlotte att beskrivningen är tydlig så att eleverna förstår.
Hon säger, "För dem är de, vad är det jag ska kunna och för mig är det, vad är det dem 
ska förstå?"
Jasmine säger att det är viktigt att få input av andra, att få höra hur andra tänker. Hon 
menar att detta kan ske utifrån öppna uppgifter. Under intervjun säger hon:

Ju mer jag jobbar med att jag inte har något svar på talet. Får man med eleverna mera på. Det finns 
inget färdigbestämt... Jag gör mycket egna uppgifter utifrån böcker vi läser högt... Kanske är det 
där jag har nischat in mig. Har vi läst en bok så känner de igen situationen runt omkring... Man kan 
gärna få tänka i lärpar, att man får jobba tillsammans. 

Grupparbete och pararbete är något som alla lärarna säger förekommer i deras 
undervisning, men dock i olika stor utsträckning. Jasmine och Rut anser att deras 
matematikundervisning bygger på mycket grupp- och pararbeten, medan de andra 
lärarna säger att grupp- och pararbete är något som endast förekommer i bland. Flera av
lärarna säger att de använder sig av grupp- och pararbete för att eleverna ska få 
diskutera och lösa problem gemensamt. 

Charlotte anser att det är viktigt att ta tillvara på elevernas feltänk. Med detta menar hon 
att, om en elev har en ohållbar strategi ska man ta upp den och diskutera kring denna, 
varför den är ohållbar och hur skulle de kunna göra istället. Exempel på detta säger hon 
kan ske under en genomgång. Alice talar också om vikten av att lyfta felförståelse. Då 
hon säger, " För att veta vad någonting är, måste man också veta vad det inte är."

Charlotte och Alice menar att man, genom att arbeta med elevernas feltänk, bidrar till 
att eleverna får en ökad förståelse och nya strategier. Charlotte betonar också att det är 
viktigt att eleverna känner att det är okej att tänka fel.  

Redskap
Margot, Charlotte, Alice och Astrid säger att de använder sig av matematikbok, men 
främst då som ett verktyg att ta till när eleverna ska färdighetsträna. Charlotte säger att 
när elever behöver träna extra på något så används matematikbok och stenciler, för att 
kunna känna igen och se ett mönster. Alla lärarna berättar att de använder sig av 
stenciler i någon form i sin undervisning. Alice menar att man måste plocka material 
från olika källor. Hon säger, "Det finns inget ultimat läromedel." Alice anser att, då hon 
utgår ifrån läroplanen och vet vilka områden som skall behandlas och vilka mål som 
skall uppnås, så räcker det inte att arbeta med ett läromedel. Detta på grund av att ett 
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läromedel inte kan täcka alla elevers olika behov. Hon nämner även att hon använder 
sig av Smartboard som ett visuellt läromedel. 

Jasmine och Rut påstår att de inte använder sig av någon matematikbok i sin 
undervisning. De säger sig ha en ren praktisk och laborativ undervisning som utgår från 
eleverna och verkligheten. Deras undervisning menar de grundas i läroplanen. 

Alla de intervjuade lärarna utom Margot säger att de arbetar praktiskt. Med praktiskt 
arbete menar Astrid att eleverna får plocka och lägga med saker. Detta menar hon är ett 
steg eleverna bör ta innan de blir styrda mot det abstrakta, att skriva på 
matematikspråket. De får också enligt Astrid spela spel som exempel Yatzy, Fia med 
knuff och kortlek. Jasmine säger att hon använder sig av allt material som finns att tillgå 
i klassrummet och utomhus. Det kan handla om pennor, klossar, pengar och stenar. 
Eleverna får rita, plocka och ta i materialet. Hon anser att materialet ska vara känt för 
eleverna. Rut säger sig använda sig av ett undersökande och laborativt arbetssätt som 
baseras på temaarbeten som är tagna ur verkligheten som till exempel kroppen och 
skolgården. Där hon säger att eleverna får undersöka, prova, bygga, jobba tillsammans 
och göra om med material som finns tillgängligt, till exempel pinnar, papp, knappar 
med mera. Charlotte och Alice anser att de arbetar mycket praktiskt. Båda två ger 
exempel på att de arbetar mycket med ett material som heter Unifix6. Margot säger att 
hon försöker att ha praktisk matematik men att tiden inte räcker till. Så här säger hon:

[...] sen försöker jag att ha praktisk matte men det kanske inte blir riktigt så mycket som jag 
egentligen skulle vilja [...] det kan ju dels bero på gruppen man har om det passar eller inte [...] 
alltså att planeringstiden inte alltid räcker till.

Samtliga av de intervjuade lärarna säger sig ge sina klasser läxor, men läxorna skiljer 
sig lite från varandra. Alla lärare förutom en berättar att de ger samma läxa till varje 
elev i klassen och dessa läxor baseras på vad klassen arbetar med just då. Jasmine
nämner att hon ger eleverna olika läxor och säger att fem till sex olika läxor i en klass 
inte är ovanligt. Hon menar att läxorna måste byggas på elevernas behov. Charlotte, 
Alice och Astrid anser att läxor är något som eleverna bör klara av på egen hand.
Charlotte säger, "Läxan ska de klara själva, ska inte kännas tråkigt för att det är för 
svårt." Charlotte, Alice och Astrid menar att själva syftet med att ge läxor, är att 
eleverna ska få färdighetsträna, men att det också kan vara ett tillfälle att visa föräldrar 
vad de arbetar med i skolan. 

Sammanfattning
Lärarna säger att samtal och genomgångar är av stor vikt för att eleverna ska få input av 
varandra, vilket de säger leder till att eleverna får olika och nya strategier samt ökad 
förståelse. Samtliga lärare påstår sig använda par- och grupparbeten i sin undervisning 
för att eleverna då får en chans till att samtala och diskutera. Alla lärare säger att de 
använder antingen böcker eller stenciler och då främst vid färdighetsträning. Nästan alla 
lärare berättar att de även använder sig av praktiskt material i undervisningen. Läxor är 
något som samtliga lärare säger att de ger sina elever, men det är endast en som säger att 
hon ger läxor utifrån elevernas behov.  

                                                            
6Små plastkuber som går att stapla. Kan bland annat användas  till för att lägga mönster,  taluppfattning och 
platsvärde.
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3.3 Hur lärarna säger sig individanpassa undervisningen
Margot säger att hon försöker hålla eleverna mer samlade och att ingen bara får räkna 
på i matematikboken. Hon säger att de snabba eleverna får mer utmaningar i form av 
problemlösning och liknande material. Medan de elever som har svårt för matematik får 
jobba med lite annorlunda material och att de även kan få extra stöd av resursen som 
finns i klassen. Margot säger även att de lässvaga i klassen får matematikboken uppläst 
genom dator. 

Rut säger sig ha en arbetsgång som hon anser är lagom och som sedan stegras i 
svårighetsgrad allt eftersom. Hon menar att alla inte kommer att komma lika långt eller 
hinna allt, men att det är okej i och med att alla har olika förutsättningar. Rut säger att 
hon individanpassar gruppvis, exempelvis genom att nivågruppera eleverna i 
klassrummet.

Jasmine säger att hon sällan har en helt individanpassad undervisning men att det ofta 
fungerar att individanpassa gruppvis. Hon anser även att hon måste kunna ha is i magen, 
kunskapen ska vara automatiserat innan eleven går vidare. Samtidigt menar hon att 
eleverna inte ska behöva älta samma sak. Hon säger, "[...] viktigt att se när barnet är 
fulltränat. Då ska de inte träna sida upp och sida ner bara för att ha något att göra. Det är 
då man måste utmana dem, så att de kan utvecklas i sitt tänkande."

Jasmine säger även att hon pratar mycket med eleverna och stör dem när de räknar. Hon 
frågar till exempel, hur tänker du? Kan man tänka på något annat sätt? Detta påstår hon 
göra även under genomgångar. Detta för att kunna se om eleverna har tillräckliga 
kunskaper för att kunna gå vidare. 

Charlotte säger att hon försöker att variera sin undervisning efter de sju intelligenserna7

för att alla elever ska känna att hon berör "deras intelligens". Hon påstår att 
undervisningen i klassen ser likadan ut för alla elever men är varierad från gång till 
gång. Hon menar att variationen i undervisningen kan ske genom att eleverna får plocka 
med händer, sjunga och rimma, se och höra, skriva och prata. Att individanpassa 
undervisningen utifrån varje enskild individ är något som, enligt Charlotte, tyvärr inte 
förekommer, men att hon helst skulle vilja göra det. Charlotte anser att hon har lättare 
att hjälpa de elever som är svaga i ämnet. Hon säger, "De svaga är man duktig på att 
hjälpa." Hon berättar att de svaga eleverna kan plockas ut ur klassrummet och få jobba 
mer praktiskt, enligt henne så kan detta gynna dem.

Alice anser att det är viktigt att ta reda på vad det är eleven inte förstår. Hon säger att 
det som eleverna inte förstår tar hon med dem igen, enskilt. Alice säger att hon utgår 
ifrån gruppen och håller en gemensam linje och att själva individanpassningen sker vid 
färdighetsträning. Hon säger att de starkare eleverna får delge hur de har tänkt, Alice 
menar att det utvecklar dem och samtidigt får de svaga eleverna höra en annan 
tankegång. 

                                                            
7 Charlotte refererar till Howard Gardner.
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Astrid säger att hon använder sig av samma material till alla i klassen men att det bästa 
vore om hon kan hitta en uppgift som alla kan lösa på sin nivå. Vid behov nämner hon 
att hon tar ut en liten grupp som hon märker har problem. Det kan även förekomma en 
till en undervisning hos specialpedagog. Till de bättre eleverna påstår hon sig ibland ge
svårare uppgifter. Hon nämner även att det finns utmaningssidor i elevernas 
matematikbok. För de svaga eleverna berätta Astrid att det finns läxhjälp på skolan. Det 
innebär att de elever som behöver extra stöd kan få hjälp och inte då nödvändigtvis 
hjälp med läxor. 

Sammanfattning
Ingen av de intervjuade lärarna säger att de individanpassar utifrån varje enskild elevs 
behov. Två av lärarna berättar däremot att de individanpassar gruppvis. Resten av 
lärarna menar att den individanpassning som sker är vid färdighetsträning då eleverna 
får arbete i olika takt och med olika material.

Del 4 Diskussion
Mot bakgrund av studiens övergripande syfte, som är att undersöka hur några behöriga 
matematiklärare i årskurs 1-3 säger sig undervisa i matematik för att alla elever ska 
kunna få förståelse för ämnet, kommer vi i metoddiskussionen att diskutera och 
reflektera kring vår valda metod och hur den kan ha påverkat studien. Därefter följer en 
resultatdiskussion där vi diskuterar vår studies resultat gentemot tidigare forskning och 
egna tankar samt en avslutande diskussion. Vi kommer även att presentera studiens
pedagogiska implikationer och ge förslag på vidare forskning.

4.1 Metoddiskussion
Att vi valde att genomföra en kvalitativ studie var på grund av att vi ville ta reda på hur 
lärarna säger sig undervisa i matematik och varför de säger sig göra som de gör. En 
kvalitativ studie försöker förstå hur den intervjuade resonerar och motiverar för sina val. 
Hade vi istället valt att göra en kvantitativ studie anser vi att det hade varit svårare att få 
svar som skulle gynna vårt syfte. Däremot kanske vi hade fått, vid en kvantitativ studie, 
en bredare syn på hur lärarna säger sig undervisa. Vi tror att det då hade gått att 
generalisera resultatet eftersom det då hade kunnat vara ett större antal lärare som 
deltagit i studien. Men då detta inte var vår avsikt med studien, att generalisera utan att 
undersöka och därför menar vi att en kvalitativ studie passade bättre.  I efterhand anser 
vi att observationer hade kunnat vara ett sätt att komplettera intervjuerna för att 
synliggöra hur lärarna faktiskt undervisar. Hade vi enbart observerat lärare menar vi att 
vi inte hade fått svar på varför de gör som de gör. Att vi endast valde att intervjua beror 
på tiden då vi ansåg att det hade varit svårt att hinna med båda delar.

Semistrukturerade intervjuer var något vi valde därför att det gav oss en möjlighet att 
kunna förändra frågornas utformning och följd om det skulle behövas. Vår intervjuguide
(bilaga 2) innehöll flera teman med förslag på tillhörande frågor och detta är något som 
vi i efterhand anser var väldigt bra. Intervjuerna fortlöpte och utformades på olika sätt i
och med att vi intervjuade sex olika individer. Det var då en trygghet för oss att dessa 
teman och följdfrågor då vi kunde se att alla teman berördes. Efter transkribering av 
intervjuerna kan vi se att intervjufrågorna var bra, men inte tillräckliga då vi i efterhand 
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skulle velat ha mer svar på varför lärarna gör som de gör. Vi menar även att vi som 
intervjuare hade brister i vårt sätt intervjua. Vi anser att vi skulle ha bett de intervjuade 
om mer utförliga svar. Hade vi ställt frågorna på ett annat sätt hade det kanske bidragit 
till mer utförligare svar. Det kan också ha berott på att frågorna var fel formulerade. Vi 
tror även att det hade varit bättre om vi genomfört intervjuerna tillsammans än var för 
sig. Då transkribering och analys skulle blivit lättare på grund av att det tog tid och det 
var svårt att sätta sig in i varandras intervjuer. Det hade troligtvis lett till bättre och 
djupare intervjuer, då två personer, enligt Stukát (2005), kan upptäcka mer och fokusera 
på olika saker. 

De intervjuade fick i förväg reda på studiens syfte i form av ett brev. Två av de 
intervjuade fick brevet tidigare än de andra, som fick brevet i anslutning till intervjun.
Det vi kan se av detta är att de två gav oss mer utförliga svar. Men vi anser att det inte 
har haft någon betydelse för vår studie, då de andra fick mer följdfrågor.  

Att vi valde att spela in intervjuerna har varit till stor hjälp, dels under intervjun då vi 
som intervjuare kunde koncentrera oss på vad som sades istället för att föra 
anteckningar, men även vid analysarbetet. Vid flera tillfällen har vi lyssnat igenom 
intervjuerna och då lyssnat extra noga efter tonfall, ordval och letat efter citat. Vi anser 
att det hade varit nästintill omöjligt att kunna citera de intervjuade utan inspelat 
material. Det antecknade materialet har också varit till nytta då vi antecknade vad de 
intervjuade betonade extra mycket. Kroppsspråk är något vi inte har lagt så stor vikt vid 
då vi anser att det inte har haft någon större betydelse. Att filma intervjuerna var också 
ett alternativ, men som vi valde bort därför att vi ansåg att det räckte med ljud.

De intervjuade fick välja den plats där intervjun skulle ske, därför att Bell (2006) anser
att de intervjuade förtjänar den hänsynen, då de tar sig tid för att bli intervjuade. Vi vet 
att intervjuerna hade blivit bättre om vi tryckt mer på att vi skulle sitta ostört. Då vi 
under några av intervjuerna blev störda av att det kom in folk i rummet. Detta är något 
vi har haft i åtanke när vi har diskuterat resultatet. Vi är medvetna om att det har
påverkat intervjun då både den intervjuade och vi som intervjuare tappade den röda 
tråden. Detta kunde vi också ha löst genom att exempelvis sätta upp en lapp på dörren.

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval då vi intervjuade de personer vi lättast fick tag på. I 
efterhand så anser vi att det hade varit intressant om urvalet sett annorlunda ut. Vi 
menar att vi endast har intervjuat lärare med lång arbetslivserfarenhet och att det hade 
kunnat vara intressant att intervjua lärare med en kortare arbetslivserfarenhet också. 
Detta anser vi på grund av att en lärare med lång erfarenhet inte automatiskt är en bättre 
lärare än en med mindre arbetslivserfarenhet. Det skulle likaväl kunna vara tvärtom. Vi 
anser att det beror på lärarens professionalitet. Rent tidsmässigt så var sex intervjuer 
skäligt för vår studie. Vi anser att vi fick tillräckligt med svar för vår studie av hur några 
behöriga matematiklärare i årskurs 1-3 säger sig undervisa i matematik för att alla 
elever ska kunna få förståelse för ämnet. Vi är dock medvetna om att det inte behöver 
vara så här, detta är våra värderingar.

4.2 Resultatdiskussion
Vår intention är att här diskutera vår studies resultat i förhållande till tidigare forskning 
inom ämnet. Även våra egna tankar kommer nu att synliggöras. 
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4.2.1 Samtal och samspel
Vad vi kan se i resultatet är att alla de intervjuade har samtal och genomgångar i sin 
matematikundervisning. Utifrån detta och ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi se att 
samtalet har stor betydelse för elevernas förståelse i matematikundervisningen. Däremot 
kan vi se att de lärare vi har intervjuat lägger olika tyngd på samtalets syfte. Fyra av de 
intervjuade lärarna använder sig av matematikprat och genomgångar för att ge eleverna 
olika strategier. De tror även att eleverna får en bättre förståelse om de pratar och 
diskuterar med varandra. Detta är något som Ahlberg (2001) styrker då hon menar att 
elevers olika förståelse kan vara en tillgång, och att läraren därför ska uppmärksamma 
alla strategier. Ahlberg anser att undervisningen bör baseras på att synliggöra elevernas 
olika strategier, då hon anser att detta leder till en ökad förståelse hos eleverna. Även 
eleverna i Skolverkets rapport (2003) säger att det är väldigt positivt med en 
undervisning som bygger på egna tankar och strategier som diskuteras och värderas. 
Två av lärarna ser på samtalet som ett tillfälle att ta tillvara på elevernas feltänk. Det gör 
de för de anser att, om elever ska veta vad någonting är måste de också veta vad det inte 
är. Vi tolkar detta som en didaktisk strategi för lärarna för att komma åt elevers olika 
strategier.  

En av lärarna framhåller vikten av att under genomgångar beskriva lektionens mål, på 
ett för eleverna tydligt sätt, då hon kan se en större måluppfyllelse hos eleverna. Detta är 
något som Skolverkets rapport (2003) styrker. De menar att om elever förstår 
undervisningens mål och syfte, så ökar deras förmåga att lära sig och få ny kunskap. Vi 
håller med om att tydliga mål och syften med undervisningen kan bidra till ökad 
förståelse hos elever. Detta på grund av att eleverna får en klarare bild av vad som ska 
läras in.

Vi kan se att tillfällen där elever får möjlighet att samtala och diskutera kan ske genom 
olika gruppsammansättningar. Alla de intervjuade lärarna använder sig av grupparbeten 
i någon form, medan två av lärarna baserar sin undervisning på par- och grupparbeten. 
Ljungblad och Lennerstad (2012) säger att detta är en metod att använda sig av för att 
kunna hinna med alla elever. Vi tänker att alla form av grupparbete är tillfällen för 
eleverna att diskutera och samtala kring olika problem och strategier, men det kan också 
vara så att tanken är att det ska underlätta för läraren. Då det räcker att hon/han endast 
går till ett fåtal grupper och inte till varje enskild individ. 

4.2.2 Individanpassa
Ingen av de intervjuade säger att de individanpassar enskilt. Två av dem säger däremot 
att de individanpassar med hjälp av grupperingar. Detta är något som Ljungblad och 
Lennerstad (2012) anser är ett bra tillvägagångssätt, då de menar att grupperingar kan
vara en metod för läraren att hinna möta alla elever. Även Wallby m.fl. (2001) anser att 
läraren kan möta elevernas olikheter genom att dela in dem i homogena grupper. Vi 
anser och förstår att det är tidskrävande och svårt att individanpassa utifrån varje elev. 
Därför menar vi att grupperingar är en bra metod att använda sig av i undervisningen. 
Vi förstår även att någon form av individanpassning är ett måste om man som lärare 
skall kunna undervisa med avsikt att alla elever ska få förståelse. För att nå alla elever 
anser vi att någon form av individanpassning av undervisningen måste ske utifrån varje 
elevs behov. Detta styrks i Lgr 11 (skolverket, 2011), där det står att undervisningen ska
individanpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vad vi tolkar utifrån 
lärarnas intervjuer, är att lärarna är bättre på att anpassa undervisningen för de elever 
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som är svaga i ämnet. Vilket vi tror är väldigt vanligt förekommande, då det är de som 
söker lärarens hjälp, medan de andra eleverna mer eller mindre klarar sig själva. Detta
anser vi är synd, då vi menar att de faktiskt hindras i sin kunskapsutveckling. Men även 
detta tror vi beror på tidsbrist och då prioriteras de svaga eleverna. Löwing och Kilborn 
(2002) säger att det är svårt att i verkligheten individanpassa, då läraren är ensam med 
25 till 30 elever. Ahlberg (2001) menar att läraren måste ha en förståelse för vad och 
hur elever förstår, för att kunna individanpassa och hjälpa eleverna. Vi anser att det 
svåra med att individanpassa undervisningen ligger inte i att förstå eleverna, utan det 
svåra blir att kunna anpassa undervisningen utifrån dessa olika förståelser. 

4.2.3 Redskap
Vi fann att alla de intervjuade lärarna gav sina klasser läxor. Dock var det endast en 
lärare som individanpassade läxorna utifrån gruppens behov. Cooper (2007) menar att 
det kan öka elevens prestation, motivation och genomförande om man individanpassar 
läxorna. Detta är något som vi håller med om, då vi anser att läxorna måste ligga på 
"rätt" nivå, för att eleverna ska känna att de lyckas. Läxor skall inte vara varken för 
svåra eller för lätta. Skolverkets rapport (2003) håller med om detta, då de skriver om 
vikten av rätt nivå på skoluppgifterna. Vi anser även att elevernas läxor ska ligga på en 
nivå så att eleverna klarar av dem själva. Detta grundar vi på att alla elever har olika 
förutsättningar och därför får olika form av stöttning hemifrån. Vi är medvetna om att 
individanpassning av läxor är något som är tidskrävande för lärarna och vi tror att detta 
är orsaken till att endast en av de intervjuade individanpassar läxorna.

Fyra av de intervjuade lärarna säger sig använda matematikbok i sin undervisning och 
då främst som ett redskap vid färdighetsträning. De övriga två använder sig av en rent 
praktisk och laborativ matematik. Detta ser vi som något positivt, då vi upplever att 
matematikundervisningen ofta är allt för styrd av matematikboken. Löwing (2006) anser 
att matematikboken är ett verktyg inom matematiken. Hon menar att läraren bär 
ansvaret för hur och vad boken används till och hur den påverkar elevernas inlärning. 
Skolverkets rapport (2003) säger att matematikboken kan vara ett bra redskap, men 
även de påpekar att det är beroende av hur den används. Om boken används på ett 
ensidigt sätt så tror de att detta kan leda till att elever tröttnar på matematik. Alla lärare 
använder sig av kompletterande material i form av exempelvis stenciler. Det är endast 
en som påpekar att hon plockar olika material då hon anser att det inte finnas något 
perfekt läromedel. Vi tror att detta kan vara orsaken till att även alla de andra lärarna 
använder sig av kompletterande material, vilket även vi håller med om. Vi anser att ett 
läromedel inte kan täcka alla elevers olika behov. 

Det verkar vara en medveten strategi hos lärare i tidiga åldrar att ha ett varierat och 
konkret arbetssätt och material skriver Skolverket (2003). Det är något vi kan se utifrån 
våra intervjuer då nästan alla lärarna säger sig arbeta med en varierad och konkret
undervisning som en didaktisk princip. Vi tror att en varierad undervisning är ett måste i 
matematik pågrund av att alla elever lär på olika sätt och har olika förkunskaper. Skulle 
undervisningen vara enformig anser vi att många elever tappar förståelse, lust och 
motivation. Löwing (2006) menar att när man ska konkretisera innehållet, måste elever 
få möjlighet att reflektera och koppla innehållet till matematikspråket. Detta är något 
som en av de intervjuade lärarna framhåller under intervjun, men vi förutsätter att även 
de andra lärarna som arbetar med praktiskt material har en tanke bakom detta. Vi anser 
att själva syftet med att arbeta med praktiskt material är att konkretisera innehållet. 
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4.3 Avslutande diskussion
Inför den här studien frågade vi oss hur vi ska undervisa i det enligt oss komplexa ämnet 
matematik. Vi ansåg att den undervisningen vi tidigare hade sett var för bristfällig och 
enformig för att alla elever skulle få en möjlighet till förståelse i ämnet. Efter att ha 
genomfört denna studie har vi fått en större insyn i hur matematikundervisningen skulle 
kunna se ut. Men vi har även fått en ökad förståelse för lärarens arbete inom 
matematiken och hur svårt det verkligen är att undervisa i matematik. För att en elev ska 
lära sig på ett optimalt sätt anser vi att det krävs att läraren individanpassar
undervisningen. Utifrån den här studien kan vi se att det är svårt att individanpassa
undervisningen vilket vi anser beror på att det är tidskrävande. 

Till bakgrund av studiens syfte, att undersöka hur några behöriga matematiklärare i 
årskurs 1-3 säger sig undervisa i matematik för att alla elever ska kunna få förståelse för 
ämnet, anser vi att samtal, samspel, redskap och individanpassning är betydelsefulla 
delar i undervisningen. Vi anser att alla delar är beroende av varandra och att ingen del 
kan tas bort från undervisningen. Med det menar vi exempelvis, att ett samtal fungerar 
utan individanpassa men syftet med samtalet når då inte samtliga elever i en klass, i och 
med att alla elever har olika behov. 

I inledningen lyfte vi att elevers resultat i matematik har sjunkit sedan 1990-talet och att 
detta skulle bero på lärares bristande kompetens och för mycket självständigt arbete hos 
eleverna. Detta är inget som vi kunde se i vår studie, där samtliga lärare har utbildning 
inom ämnet och att nästan alla har en undervisning som är varierad. Vi tror att 
problematiken ligger i att det är för lite resurser, för att vi ska kunna utgå ifrån varje 
enskild individ. Hur ska vi ensamma kunna tillgodose 25 elevers olika behov? Vi tror 
att mindre elevgrupper och fler lärare skulle kunna vara ett sätt att underlätta arbetet i att 
utgå från varje enskild individ, då mer tid kan läggas på samtal, samspel, redskap och
individanpassning. Vi anser att dessa delar är en förutsättning för att alla elever ska få 
förståelse för matematik.   

4.4 Pedagogiska implikationer
Denna studie är relevant för oss, men också för andra lärare, då den kommer att hjälpa 
oss i vårt yrke, vi menar att denna studie kan ge lärare och nyexaminerade lärare en 
tydligare bild och större förståelse, för hur matematikundervisningen kan tänkas se ut. 
Studien gör läsaren uppmärksam på att samtal, samspel, redskap och individanpassning
är viktiga hörnstenar i en matematikundervisning. Vi anser att lärare borde ha dessa 
hörnstenar i åtanke vid sin planering av matematikundervisningen.

Vi är medvetna om att dessa hörnstenar inte enbart återfinns i matematikundervisningen
utan återfinns i mer eller mindre utsträckning i samtliga ämnen. Vi anser att dessa 
hörnstenar bör förekomma när någon form av lärande ska ske. Detta på grund av att alla 
elever lär sig på olika sätt. 

4.5 Vidare forskning
Under denna kategori kommer vi att ge förslag på vidare forskning. Dessa förslag har 
framkommit under studiens gång.
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Det skulle vara intressant att gå vidare med denna studie och att då genomföra
observationer av lektioner, för att se hur undervisningen i matematik ser ut.
Observationer skulle kunna fungera som ett komplement till de intervjuer vi gjort i 
denna studie. Utgångspunkten för observationerna skulle kunna ligga på samtal, 
samspel, redskap och individanpassning. Används dessa i undervisningen? Om dessa 
används, hur används de? 

Vi anser även att användandet av läxor och dess syfte är tänkvärt och att det skulle vara 
intressant att fördjupa sig mer i. Vi har under studiens gång funderat kring vad läxor har 
för syfte om man inte individanpassar dem? Hur skall en läxa kunna passa alla elever i 
en klass, då spridningen kunskapsmässigt kan vara väldigt stor. Denna studie skulle 
kunna vara kvantitativ, för att nå ut till fler respondenter och då få ett större perspektiv 
på hur det ser ut. Vi vet att det inte finns mycket forskning kring detta område och 
därför skulle det vara av intresse för lärare att få inblick i läxans betydelse. Vi tror att 
många lärare ger en och samma läxa till alla elever i klassen, vilket vi även kan se i vår 
studie.
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Bilaga 1- Brev

Hej,

vi är två lärarstudenter från Högskolan i Skövde med inriktning F-3 som just nu 

skriver vårt examensarbete. Vårt examensarbete kommer att handla om lärares syn på 

hur undervisning i matematik bör utformas för att nå alla elever. 

I studien vill vi intervjua lärare i årskurs F-3 som undervisar i matematik.

Intervjuerna kommer att ske enskilt och de kommer att spelas in för att underlätta vår 

analys. Vi kommer inte att nämna några namn på enskilda personer, skola eller 

kommun. Deltagandet är helt frivilligt och ni har rätt att avbryta när som helst.

Intervjuerna ska genomföras någon gång under vecka 41-42.

Vänliga hälsningar

Camilla Martinsson xxxxxxxxxx

Mari Eriksson xxxxxxxxxx



Bilaga 2 - Intervjuguide

Allmänna frågor

 Vad har du för utbildning?
 Hur länge har du arbetat som lärare i matematik?

1. Hur undervisar du i matematik?
2. Varför? 
3. Hur gör du för att individanpassa?
4. Varför?
5. Hur arbetar du med de elever som inte "hänger med"? (särskilt stöd)
6. Motivera ditt val av arbetsmetod. (kan du göra på ett bättre/annorlunda sätt?)

Det vi vill veta utifrån dessa frågor är följande, får vi inte reda på något av detta ställer vi 
ytterligare frågor om det.

 mattebok
 variation i undervisningen
 grupparbete
 samtal
 genomgång
 laborativt
 utomhus
 hur mycket matte i veckan



Bilaga 3 - Analysverktyg

Exempel på analysverktygen

Samtal

Lärare B: har alltid genomgång i helklass. 

Lärare C: har mycket genomgångar och mycket matematikprat. 

Lärare D: tar vara på feltänk eller ingen hållbar strategi i gruppen och samtalar om det. 

Samspel

Lärare A: lösa problem i grupp.

Lärare B: arbetar ibland i lärpar som läraren har bestämt, arbetar ibland med vilka de vill och 
ibland arbetar de med dem de sitter ihop med. 

Lärare C: mycket genomgångar och sitta i små grupper och jobba.

Individanpassning

Lärare B: individanpassar gruppvis, exempelvis med sittplatser i klassrummet. 

Lärare C: individanpassar oftast gruppvis, 2 och 2. 

Lärare E: det individuella sen blir färdighetsträningen.

Redskap

Lärare A: i matematikboken men även på dator, lösa stenciler, problemlösning enskilt och i 
grupp.

Lärare C: läxor beroende på elevernas behov, 5-6 olika läxor i klassen är inte ovanligt.

Lärare F: spel tränar på färdighetsträning, problemlösning. Kortlek, yatzy, fia, spel i pixel 
(monopol), växelspel.

Lärare E: undervisar mycket konkret. Material, taluppfattning, symboler, vad de betyder, 
antalsuppfattning. Från grunden, praktiskt. 



Bilaga 4 - Sammanställning

Exempel på vår sammanställning av Lärare E.

Har en mycket konkret undervisning, med genomgångar i helklass. Ex vad betyder 
symbolerna, tal-antals uppfattning. 

Undervisningen utgår ifrån gruppen. 

Har samtal i helklass, kring strategier och uppfattningar. 

Läraren anser att det är viktigt att delge strategier för att hjälpa de svaga i klassen. 

Arbetar mot Lgr 11 och plockar material från olika ställen för att nå målen. Hon menar att det 
inte finns något material som är ultimat och som täcker allt. 

Läraren menar också att man måste ta vara på fel tänk, ”för att veta vad något är så måste man 
också veta vad det inte är”. 

Använder sig inte av så mycket plockmaterial utan använder sig av smartboarden istället.

Vid grupparbete är det viktigt att veta hur man ska sätta samman grupperna. Annars kan det 
kvitta. 

De som inte förstår får en till en undervisning. Tar reda på vad det är som eleven inte förstår. 
Där efter kan eleven få det stöd som han/hon behöver, exempelvis plockmaterial. Elever som 
kan mer, får svårare uppgifter inom samma område.

Läxor, sådant som eleverna kan! Ej föräldrarnas ansvar.

Matematikbok och stenciler.


