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 Abstract 
Följande examensarbete behandlar en fallstudie där en tolkning av den pedagogik som 

använts under tre observerade matematiklektioner i en år9 klass i Sverige görs. Arbetets fokus 

ligger på att analysera hur undervisningen är anpassad för att kunna utmana de elever som av 

läraren anses redan prestera bra i ämnet matematik. Empirin som ligger till grund för arbetet 

består av tre inspelade och dokumenterade lektioner samt en längre intervju med den för 

lektionerna ansvariga pedagogen. Intervjun bandades och transkriberades. De frågeställningar 

som söktes svar på var vilken hänsyn som läraren tog till dessa elever i sin planering och 

utformande i undervisningen samt utifrån för arbetet relevant teori hur lektionsinnehållet hade 

kunnat utvecklas ytterligare. Resultatdelen tar upp de problem som kan uppstå vid olika typer 

av lektionsaktiviteter, i detta fall bl.a. tänkbara konsekvenser av en alltför bokstyrd pedagogik 

m.m. 

I arbetet kommer begrepp som prestation, begåvning, särbegåvning att användas som 

relaterade begrepp. Detta utan att på något sätt använda orden synonymt. 
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Förord 
Till dig som just nu läser dessa rader hoppas jag att du i denna text kommer att finna det som 

gav dig en anledning att ta dig an arbetet. Om arbetet mot förmodan läses av annan än 

opponent och examinator antar jag att du just nu sitter med antingen examensarbete eller 

annan typ av uppsats och vill därför passa på att önska dig lycka till med det. 

Utöver ovanstående vill jag tacka den skola och den pedagog hos vilken jag var välkommen 

att utföra min undersökning hos och som har min ödmjukaste tacksamhet. Jag vill även rikta 

ett tack till mina handledare KG Hammarlund, Jens Lerbom och Ingrid Gyllenlager samt de 

medstudenter som opponerat och på annat sätt bidragit och hjälpt till. 
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Introduktion 

Examensarbetet utgår ifrån den uppfattning angående matematikundervisning baserat på dels 

den egna skolgången, dels utifrån de VFU-perioder under lärarutbildning då undervisning på 

olika skolor (högstadieskolor och gymnasium) observerats. Givetvis ser undervisningen något 

annorlunda ut beroende på lärare, skola och andra faktorer såsom målgrupp och liknande men 

där föreligger likväl vissa upplevda gemensamma nämnare. Erfarenhetsmässigt går mycket 

stora delar av matematikundervisningen ut på att läraren väljer att gå igenom det som anses 

grundläggande inom det avsedda området/kapitlet för att sedan låta eleverna arbeta med 

uppgifter där det genomgångna materialet är applicerbart. Stora delar av denna i brist på bättre 

benämning självständiga arbetsfas ägnar sig läraren sedan åt att stärka upp och förtydliga det 

tidigare förklarade för vissa av eleverna genom att visa hur de kan tillämpa matematiken på de 

tilldelade uppgifterna samt att stimulera de elever som saknar motivationen till att ägna sig åt 

det avsedda. En elevgrupp som dock riskerar att bli förbisedd är de elever som av läraren 

upplevs ha enkelt för ämnet och som har relativt lätt att förstå grunderna. Givetvis kan man 

hävda att om en elev redan presterar bra i ett ämne och gör goda resultat bör undervisningen 

passa denne relativt bra. Att en elev presterar bra resultat behöver dock inte innebära att 

eleven utvecklas optimalt inom ämnet eller för den skull lär sig eller förstår speciellt mycket 

matematik. (t.ex. skulle en elev säkerligen kunna prestera goda resultat i ämnet genom att lära 

sig memorera givna algoritmer utan att egentligen ha någon grundläggande förståelse för 

metoderna i sig). Eva Pettersson beskriver detta i sin avhandling ”studiesituationen för elever 

med särskilda matematiska förmågor” (2011). Hon beskriver här även att det finns relativt få 

studier inom området vilket hon delvis förklarar i en något egalitär svensk kultur där 

individuell begåvning sällan framhävs eller uppmuntras. 1Detta arbetes fokus blir därför att 

undersöka och utvärdera vad man som lärare kan göra för att uppmärksamma och utmana de 

elever som läraren redan anser prestera bra inom ämnet matematik och därför ibland kan 

anses ”klara sig själv”. 

I skollagen kapitel 3, 3§ står 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som 

                                                           
1 Pettersson Eva Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor s.20 
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minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling. Lag (2014:458).2 

I en rapport från skolinspektionen slås också fast att många ”starka” elever riskerar att tappas 

då de får för lite utmaning i undervisningen. De som har lättare att lära och som vill gå fortare 

fram riskerar att bli bortglömda under lektionerna. I samma rapport beskrivs också att många 

pedagoger upplever en betydande utmaning i att utmana elever att nå ännu längre samt att det 

är svårt att ge ”de riktigt duktiga” det stöd som de behöver. Detta stämmer också överens med 

att många elever upplever att de får för lätta uppgifter. 3 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med grund i en genomförd videoobservation där en åk9-

klass följts under en vecka kombinerat med en intervju med ansvarig lärare resonera kring hur 

hänsyn tas till de elever i klassen som av läraren redan anses prestera bra i ämnet. Dels 

kommer planeringen av undervisningen att ligga i fokus och dels kommer resonemang föras 

om hur den praktiskt genomförda undervisningen under den observerade veckan förhåller sig 

till den refererade texten från skollagen. På vilket sätt utformas undervisningsmetoder och 

lektionsupplägg utifrån att de elever i klassen som redan uppnår goda resultat i ämnet ska 

kunna utvecklas ytterligare? 

I arbetet görs ingen ansats att hävda att dessa för arbetet intressanta elever kan anses vara bra 

på eller ha lätt för just matematiken bara för att de utifrån lärarens uppgifter och bedömning 

uppnår ett bra resultat. Tvärtom görs en fundering över om goda matematikkunskaper 

verkligen behöver återspeglas i ett bra resultat eller i ett högt betyg.  

 

Frågeställningar 

Examensarbetet med tillhörande undersökningar har därför utformats för att kunna besvara 

frågeställningarna: 

 

- Vilken hänsyn tar läraren i sin planering och i sitt utformande av undervisning till de 

elever som läraren redan upplever som högpresterande inom matematikämnet? 

                                                           
2 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-
2010-800#K3 
3https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2
014/stod-stimulans/kvalgr-stod-och-stimulans-2014-2.pdf 
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- Hur kan den observerade undervisningen anpassas och planeras för att bättre passa de 

elever som läraren upplever som högpresterande inom matematikämnet? 

 

Teoridel med tidigare forskning 
 

Begåvning 
Fokus i detta arbete ligger på hur lärare inkluderar i sina egna ögon högpresterande elever i 

undervisningen. Eftersom prestation till viss del kan anses relateras till begåvning kan det för 

arbetets diskussionsdel vara intressant att ta hänsyn till vad begåvning egentligen innebär 

både generellt och i ämnet matematik. Detta främst för att kunna avgöra hur prestation, 

kunskap och begåvning relaterar till varandra.   

Först och främst bör klargöras att begåvning är ett mycket brett begrepp. I sin bok ”begåvade 

barn” likställer Ellen Winner, professor i psykologi vid Boston College begåvning med 

särbegåvning. Winner menar på att kännetecknet för dessa särbegåvade barn är att de gör 

snabbare framsteg inom ett visst ämne än andra ”normalbegåvade” barn, att de gärna 

konstruerar egna regler och metoder för att lösa problem samt att de har en stark motivation 

att lära sig och förstå de områden som de visar intresse för4. Att avgränsa 

begåvningsbegreppet till att redan från början på egen hand kunna lösa problem och finna 

metoder får nog emellertid anses aningen snävt. Dessa förmågor som ovan benämnts är ofta i 

en skolkontext relativt mätbara. Winners definition går att likna vid den logisk-matematiska 

intelligens som beskrivs som en av sju intelligenser av Howard Gardner, pedagogikprofessor 

vid Harvard School of Education5. Denna intelligens beskrivs som en förmåga att föra logiska 

resonemang samt förmågan att se sammanhang, orsak och verkan samt generalisera och dra 

slutsatser. Gardner beskriver dock att det finns olika typer av intelligens samt att alla normalt 

begåvade barn har en möjlighet att utveckla dessa genom olika mycket kreativitet och hårt 

arbete. Dessa intelligenser behöver emellertid inte alltid vara mätbara.6I matematikämnets 

syftesdel för grundskolan står att undervisningen bl.a. ska bidra till att utveckla elevens 

intresse för matematik, förmåga att formulera och lösa problem samt argumentera logiskt och 

                                                           
4 Winner Ellen Begåvade barn – myt och verklighet s.14-15 
5 Gardner (1993) se Ibid s. 246 
6 Gardner (1993) se Ibid s. 246 
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föra matematiska resonemang7. Förmågor som utan problem kan relateras till denna logisk-

matematiska intelligens. 

Samtidigt bör det tas i beaktande att begåvning i mångt och mycket är begrepp som egentligen 

är konstruerat och skapat av människan. James Borland, professor i utbildningsvetenskap på 

Columbia University menar att begåvning inte är ett begrepp som naturligt existerande utan 

enbart socialt konstruerat. Borland menar dock att det är viktigt att ha fokus på att ha en 

undervisning för begåvade elever oavsett ifall undervisningsgruppen innehåller ”begåvade” 

elever eller inte. Detta då en undervisning utformad för att passa begåvade elever medför ett 

fokus på individualisering där varje elev får uppgifter och instruktioner som är mer 

skräddarsydda utifrån deras individuella behov snarare än gruppen i helhets.8 

Sammanfattningsvis för arbetets fortsatta innehåll kan begåvning anses vara något som 

främjar möjligheten att lyckas inom ett ämne, i detta fall matematik. Det går dock inte att 

avskriva någon som inte uppnår bra resultat som obegåvad eller för den skull en elev som 

presterar bra som nödvändigtvis begåvad. Det är också viktigt för arbetets fortsatta gång att 

det inte nödvändigtvis behövs begåvade elever för att analysera hur en undervisning anpassas 

för att gynna begåvade och/eller högpresterande elever. 

 

Högpresterande inom matematikämnet i den svenska skolan 

I sin avhandling beskriver Eva Pettersson bl.a. hur många elevers och föräldrars upplevelser 

av skolan inte alls motsvarar de förväntade och önskade. Hon ger exempel på hur föräldrarna 

beskriver hur de upplever att skolan och lärarna har inställningen att ”De klarar sig själva, de 

som är så smarta”. I många fall beskrivs även att stöd och uppbackning för elever som är 

framgångsrika inom en viss domän snarare ses som elitistiskt. Konsekvenserna blir inte bara 

en bristande utveckling för eleven i fråga utan när eleven efter att ha gått ut grundskolan utan 

att över huvud taget behöva anstränga sig så har eleven inte utvecklat någon som helst 

studieteknik varvid eleven är totalt oförberedd då kraven ökar.9 Detta gör också att nivån på 

topparna minskar vilket resulterar i att allt färre som tas in på högskoleutbildningar med 

mycket matematik saknar de rätta förkunskaperna10. Även om eleverna anses begåvade och 

                                                           
7 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik 
8 Borland J.H. gifted education without gifted children I: Rethinking Gifted Education J.H. Borland (2003) s.107 
9 Pettersson Eva Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor s.20 
10 Dahl Thomas Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: Att upptäcka matematiska förmågor i en 
matematisk aktivitet. s.13 
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utifrån upplevs ha lätt för att tillägna sig ny kunskap inom ämnet behöver givetvis dessa 

elever också bli utmanade och undervisade. Det kan inte läggas på eleven att själv söka upp 

och förstå ny matematisk kunskap och nya matematiska begrepp vilket ofta sker i den svenska 

skolan11. Tyvärr kan detta resultera i att samhället förlorar en stor resurs i form av de 

matematiskt begåvade elever som inte blir tillräckligt stimulerade under sin utbildning12. I en 

studie presenterad 2010 utförd på 287 svenska deltagare som valts utifrån bra prestationer på 

olika IQ-test(Givetvis ej att likställa med matematisk förmåga) menade så mycket som 76 % 

att de upplevde att de lärde sig väldigt lite eller rent av ingenting alls under sin 

grundskoletid13. I en artikel i DN 2007 refererar Arne Engström till en studie med 2700 barn 

där det framkommer att de mest begåvade barnen inom specifika teoretiska ämnen har så lätt 

för sig i sina tidiga skolår att de ofta inte utvecklar någon studieteknik överhuvudtaget. Detta 

resulterar i att dessa barn ofta är fullständigt oförberedda på att behöva plugga då kraven 

ökar.14 Det är även ett faktum att de elever som väljer teoretiska gymnasieutbildningar med 

relativ hög intagningspoäng har haft en signifikant mindre kontakt med specialpedagogik än 

övriga elever15. I svenska skollagen går emellertid att läsa 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.16 

 Eva Pettersson ger även exempel på de komplikationer som ett förbiseende kan föra med sig 

hos en del av eleverna och framförallt de elever som ingår i gruppen med benämning 

”särbegåvade barn”. Hon skriver att många särbegåvade barn uppskattar ett ifrågasättande och 

argumenterande arbetssätt vilket en del lärare kan finna utmanande och provocerande.17 

Sammanfattningsvis går det att skönja att det finns flera beskrivningar av risken för att elever 

som presterar bra ”glöms bort” eller inte upplever att det får den tid som de enligt skollagen 

                                                           
11 Barger Rita Begåvade elever behöver också hjälp(Nämnaren nr3 2001) 
12 ibid 
13 Persson Roland Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational 
system: A survey study s.21 
14 Engström Arne De mest begåvade barnen är sämst på att lära in (DN 2007-08-20) 
15 Persson, Bengt Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap tabell 3 
16 3 kap. 3§ skollag 2010:800 riksdagen.se 
17 Pettersson Eva Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor s.22 



9 
 

har rätt till för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Det behöver dock inte vara lärarens 

avsikt att förbise dessa elever då den begåvning de kan tillskrivas kan främja deras utveckling 

inom ämnet och läraren upplever således att den lyckas med dessa elever. 

 

Matematiklärarens uppgift 
 

För att på ett framgångsrikt sätt kunna uppfylla syftet med studien, att resonera kring hur de 

val av undervisningsmetoder och lektionsupplägg som de observerade lektionerna utformats 

efter gjorts med utgång i att utveckla de i klassen högpresterande eleverna, behöver även en 

hänsyn tas till matematiklärarens uppgift i klassrummet. 

Pettersson hänvisar till Sheffield som menar på att matematiklärarens kanske främsta uppgift 

är att utveckla matematisk kreativitet hos sina elever. I mångt om mycket handlar dock 

matematikundervisningen fortfarande till stor del om att räkna så många uppgifter som 

möjligt i boken samt att för eleven utveckla strategier för att kunna svara på lärarens frågor. 

Sheffield menar här att läraren har en viktig uppgift i att formulera frågor och uppgifter som 

inbjuder och inspirerar till diskussion samt att eleverna ges en möjlighet att själva kunna ställa 

liknande frågor för att fortsätta den matematiska diskussionen. Även rika problem utan någon 

given lösningsmetod är viktiga inslag i undervisningen för att utveckla matematisk kreativitet 

hos eleven.18  

Vad innebär då ett matematiskt rikt problem? Ett problem kännetecknas främst av att lösaren 

inte direkt ska veta hur den ska angripa problemet. Det ska inte karaktäriseras av en viss 

stereotyp lösningsmetod som eleven i stort sett kan ”kopiera” genom att tillämpa rutinartad 

räkning serverad av läraren. Problemet ska dessutom upplevas som en utmaning, kräva 

ansträngning och tillåtas att ta tid.19 Thomas Dahl hänvisar också i sin licentiatavhandling till 

flera källor som menar på att problemlösning tvärtemot vad många tror inte är något som 

endast gagnar högpresterande elever utan även kan få elever som presterar sämre att upptäcka 

och utveckla ett matematiskt tänk. Även Madeleine Löwing belyser att elever i svenska 

skolan, även de elever som presterar bra på matematikproven ofta har en tydlig avsaknad av 

förmåga att ta sig an icke kontextberoende problemlösning. Löwing menar att den matematik 

                                                           
18 Sheffield (2009) se Ibid s.25 
19 Dahl Thomas Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: Att upptäcka matematiska förmågor i en 
matematisk aktivitet. s.33-34 
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som lärs ut ofta är inriktad på att ge eleven verktyg för att klara just skoluppgifterna. Med 

andra ord lär sig elever att lösa ett problem på ett visst sätt då de ställs inför problemet på t.ex. 

ett prov medan de om de hade ställts inför problemet i verkligheten hade angripit problemet 

på ett annat sätt.20 Undervisningen behöver därför inte heller nödvändigtvis strida mot det för 

läraren högre prioriterade målet att få igenom alla elever, vilket kan bidra till att läraren 

upplever att utmanande problemlösning ”tar för mycket tid”.21  

Utifrån ovanstående kan det sammanfattningsvis påstås att läraren som en av sina uppgifter 

har att konstruera uppgifter som ger förutsättningar för en rik problemlösning. Denna icke 

kontextberoende problemlösning behöver ingå i undervisningen för att även de elever som 

skriver bra på proven ska kunna utvecklas fullt ut och är samtidigt inget hinder för de elever 

som upplever matematiken som mer problematisk. 

Vilka elever presterar bra i matematikämnet 

Ett annat problem är att många lärare ser elevernas prestationer som ett betyg eller ett kvitto 

på sin egen undervisning. När vissa elever därför skriver bra resultat på proven och visar på 

god förståelse kan läraren lätt utgå från att eleven har fått en bra undervisning vilket inte 

måste vara fallet. En del av dessa elever har nämligen förstått de matematiska begreppen och 

ser de matematiska processerna som ett givet arbetssätt redan innan undervisningen börjat och 

behöver alltså egentligen inte ha lärt sig speciellt mycket alls för att prestera bra på 

proven.22Dessa elever måste först och främst identifieras av läraren. Om eleverna redan 

behärskar det av läraren för lektionen avsedda materialet ska de inte behöva lyssna och lägga 

tid på att ta till sig en repetition av materialet. Eleverna behöver då få en alternativ 

undervisning och tilldelat uppgifter som utmanar och leder dem till ny matematisk kunskap 

och förståelse.23 

Utmanande aktiviteter 
Även om undervisningen bedrivs i helklass är det ingen absolut nödvändighet att materialet 

som eleverna arbetar med behöver vara identiskt. Tvärtom kan det stärka undervisningen ifall 

läraren är tillräckligt kompetent för att bilda sig en uppfattning om den matematik som 

kommer vara relevant för elevens egna liv. Detta kommer givetvis se olika ut för olika elever 

                                                           
20 Löwing Madeleine Matematikundervisningens konkreta gestaltning s.47 
21 ibid 
22 Barger Rita Begåvade elever behöver också hjälp(Nämnaren nr3 2001) 
23 ibid 
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varvid en alltför likartad undervisning för olika elever kan ha en hämmande effekt.24 Exempel 

på vad läraren rent materialmässigt kan låta dessa elever syssla med är uppgifter som kan 

utveckla förmågor på ett annat plan än det rena algoritmräknandet. Dessa uppgifter innefattar 

logiska resonemang, talteori, koder, kvadrattal m.m.25 

Då som beskrivits en inledande del i en undervisning anpassad för att inkludera även de elever 

som redan lyckas och uppvisar goda prestationer i matematik ligger i att upptäcka de 

förmågor som dessa behöver utveckla, behövs även detta belysas. Då ”matematisk förmåga” 

inte går att behandla som en förmåga utan som flera olika är det givetvis viktigt för en lärare 

att inse att dessa inte endast behöver infinna sig hos de elever som regelbundet skriver bra på 

proven. Även om en elev kommer fram till fel svar kan tankegången innehålla många 

intressanta matematiska resonemang och det är viktigt för läraren att i dessa fall 

uppmärksamma dessa.26 

Det kan därför emellertid som påpekats vara viktigt att inte låta pedagogiken resultera i en 

elitistisk särbehandling. Europarådet förordar starkt att undervisningen sker i vanlig klass men 

att undervisningen i klassrummet måste utvecklas för att ge stöd åt de elever som framstår 

som högpresterande jämfört med sina klasskamrater27.  

Arne Engström beskriver dock i en artikel en satsning på matematikbegåvningar som gjorts i 

Hamburg. Där söker de aktivt matematiktalanger redan i årskurs 6 och erbjuder dessa att 

närvara på särskilda matematikverksamheter bedrivna på stadens universitet. 

Matematikbegåvningar i åldrarna 12-19år arbetar med allt från matematikproblem, logiska 

resonemang till att upptäcka mönster och liknande i exempelvis Pascals triangel.28En av de 

drivande bakom projektet Marianne Nolte menar på att det är viktigt att lägga ner tid på att ta 

fram bra uppgifter att arbeta med, att uppgifterna inte bara ska tas fram i syfte att deltagarna 

ska få öva på ett specifikt matematiskt område utan att det inbjuder till intressanta utmaningar 

som också skapar glädje hos eleverna. Deltagarna uppmanas också ofta till att fundera kring 

alternativa lösningar på problemen i motsats till vad som sker i den vanliga skolan där hon 

menar att det allt för ofta är en specifik och på förhand bestämd lösningsstrategi som 

                                                           
24 Pettersson Eva Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktiks.39 
25 Barger Rita Begåvade elever behöver också hjälp(Nämnaren nr3 2001) 
26 Wistedt, Lagergren m.fl. Pedagogik för elever med intresse och fallenhet för matematik I: Nämnaren Nr3 
2006 s.16 
27 Wistedt Inger En förändrad syn på matematikbegåvningar?(Nämnaren nr3 2005 s.55-57) 
28 Engström Arne Matematikbegåvningarnas revansch(Nämnaren Nr2,2005 s.19-21) 
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förmedlas.29För att ytterligare styrka påståendet att elever som har lätt för matematik kan 

behöva en annan typ av undervisning än andra elever menar Engström på att det finns tydliga 

brister i det svenska skolsystemet. En stor prioritering för närvarande ligger på att alla barn 

ska få ungefär samma undervisning, vilket leder till ett misslyckande med att nå ut till de barn 

som avviker från normen inom ett ämne, både de som presterar starkt och de som presterar 

svagt.30 

 

Forskning kring området 

Trots en uppenbar problematik har det i stort sett inte bedrivits någon svensk eller annan 

skandinavisk forskning inom området31. Det behöver inte ens vara någon självklarhet att 

forskning inom området är någon angelägenhet för svenskt skolväsende. Den svenska 

skolpolitiken har sedan femtiotalet präglats av en stark konvergens, d.v.s. en strävan mot 

gemensamma mål. Följden av denna skolpolitik har blivit att elever med sämre studieresultat 

hjälps och stöttas medan elever med goda studieresultat hålls tillbaka eftersom skolans 

begränsade ekonomiska resurser bidragit till att elever som redan klarar minimikraven får 

klara sig själva.32 Vad gäller frågan om utvecklandet av matematisk förmåga förekommer det 

vanligtvis två skilda perspektiv. Det ena är det elitistiska där elever som anses ha särskild 

förmåga plockas ut och får individuell undervisning. Det andra perspektivet innebär ett 

utvecklande av klassrumspedagogiken till att bidra med en miljö som passar alla.33 

Metod 

Undersökningens fokus kommer att ligga på att dels utifrån en klassrumsobservation (3 x 60 

min) och dels en intervju med ansvarig lärare besvara ovanstående frågeställning. Lektionerna 

som observerats har tolkats dels utifrån de artiklar och den forskning som redovisats i arbetets 

teoridel, dels utifrån den intervju som gjordes med läraren efter de avslutade observationerna. 

Valet att lägga intervjun efter själva observationerna har inte varit helt självklart.  

                                                           
29 ibid 
30 Agebjörn Anika Räkna med alla-men på olika sätt I: Liu magasin nr1 2008 s.16-18 
31 Pettersson Eva Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor s.27 
32 Dahl Thomas Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: Att upptäcka matematiska förmågor i en 
matematisk aktivitet. s. 13 
33 ibid 
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Vid samtliga former av gruppobservationer finns där ett informationskrav som beskriver att 

den som bedriver observationerna måste informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift 

i projektet, denna information kan dock vara mer eller mindre detaljerad34 

Då arbetet har avsett att undersöka ett specifikt fenomen i undervisningen är det dock en 

väsentlig fördel att inte fullt ut på förhand informera undersökningsgruppen om vad fokus 

kommer ligga på under observationerna. Ifall den studerade pedagogen hade medvetengjorts 

om detta före aktuella observationer finns en överhängande risk för att pedagogens 

undervisning och beteende påverkas vilket markant hade sänkt validiteten för undersökningen 

genom att förändra kontexten.35 Vetenskapsrådet beskriver också att observationsstudier ska 

präglas av objektivitet och att försökspersonerna ej ska påverkas av den som bedriver 

forskningen.36 Detta problem går visserligen inte helt och hållet att komma ifrån då som 

beskrivits information måste gå ut både till aktuell lärare samt vårdnadshavare till de elever 

som ingår i studien. I detta fall har läraren och eleverna på förhand fått information om att 

studien berör pedagogiskt bemötande av elever som befinner sig på olika nivåer och bara 

detta kan naturligtvis fått en viss inverkan, medveten eller omedveten på studien. 

Nackdelen med valet att lägga observationerna före intervjuerna var att det kan resultera i en 

något svårare operationalisering vad gäller observationerna. Syftet med undersökningen är att 

kunna lyfta fram relevanta och intressanta mönster med utgång i det insamlade materialet. Det 

centrala i studien är dock att beskriva situationen i en specifik klass med en specifik lärare, då 

empirin analyseras kommer också nya frågeställningar kunna uppkomma vilket medför att det 

är lämpligt att studien är teorigenererande med en låg grad av struktur.37 Även ifall studien i 

sig kommer att vara teorigenererande är den förförståelse som kan genereras utifrån studiens 

teoridel en förutsättning för att en analys ska kunna göras.38 Utifrån denna kommer tänkbara 

relevanta beteenden noteras och materialet i efterhand sovras utefter den av intervjun 

framkomna inställning som läraren påstår sig ha. Eftersom att två stycken empirier kommer 

att sättas i relation till varandra har det varit mycket viktigt med tydliga dokumentationer av 

både observationer och intervjuer. Observationerna har därför filmats för att i efterhand kunna 

utvärderas och tolkas utifrån den i de enskilda delarna framkomna empirin. Utifrån att en 

filmatisering som både elever och lärare varit medvetna om bedrivits måste det givetvis tas i 

                                                           
34 Einarsson Charlotta Gruppobservationer, teori och praktik s.36 
35 ibid s.37 
36 http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491 
37 Einarsson Charlotta Gruppobservationer, teori och praktik s.131 
38 Ibid s.31 
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visst beaktande att även detta kan ha haft en inverkan på det för studien framkomna 

materialet. T.ex. kan en viss skillnad i beteende till följd av en känsla av att vara mer 

övervakad än i vanliga fall säkert ha infunnit sig hos framförallt eleverna men det går inte att 

helt bortse från den påverkan en närvarande observatör har39. Då för det första huvudmålet för 

fokus inte varit eleverna utan läraren (som troligen och i alla fall förhoppningsvis inte låter 

detta påverka i den grad) och för det andra att en stor mängd detaljer gått förlorade ifall 

filmatiseringen inte gjorts så har valet ganska enkelt fallit på att ändå filma observationerna. 

För att undervisningen ska ha skett i en så naturlig kontext som möjligt för att öka 

reliabiliteten har observationerna varit icke-deltagande. D.v.s. observatören har inte själv 

deltagit i själva undervisningen utan endast fokuserat på det som skett under lektionerna. För 

att detta ska kunna ha uppnåtts till fullo har observationerna också utförts i en för 

observatören ej tidigare bekant miljö. Detta framförallt för att så få tidigare uppfattningar och 

erfarenheter som möjligt av urvalsgruppen som kan påverka förförståelsen ska existera.  

Då arbetet består av att undersöka och utvärdera vad man som lärare kan göra för att 

uppmärksamma och utmana högpresterande elever genom att tolka de situationer och de val 

av pedagogik som inträffar under ett visst antal matematiklektioner förefaller det sig naturligt 

att välja en hermeneutisk ansats att bygga arbetet kring. Den hermeneutiska spiralen spelar en 

central roll där tolkningen av det som sker i klassrummet används för att tolka och förstå det 

som framkommer i intervjuer. Denna förståelse har i sin tur kommit att perspektivisera det 

som sker i klassrummet på ett sätt som har hjälpt till att besvara frågeställningarna.  

Den tolkning som gjorts utifrån fallstudien ska absolut inte ses som någon generaliserad 

beskrivning av vilken inställning lärare har till eller hur de i praktiken inkluderar elever med 

goda resultat i matematikämnet. Tolkningen gäller det specifika fall som beskrivs i arbetet 

och kan ses som en exemplifiering av hur elever som av läraren anses framgångsrika inom 

matematikämnet kan inkluderas i undervisningen. 

 

Hermeneutiken 
Studien kommer att grunda sig på en tolkning av hur lärarens arbete under de observerade 

lektionstiderna kan stödja de elever som presterar bra inom matematikämnet. Då en del yttre 

faktorer spelar in framförallt en viss förförståelse varav ett visst mått av subjektivitet är det 

                                                           
39 Einarsson Charlotta Gruppobservationer, teori och praktik s.27 
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viktigt att påpeka att det inte är någon absolut eller definitiv kunskap som eftersträvas. 

Avsaknaden av denna absoluta sanning är också en del av den hermeneutiska kunskapsteorin. 

Tolkningen som görs ska därför givetvis inte ses som någon entydlig och strikt analys av 

någon exakt innebörd av allt som skett under observationerna. Observationerna kommer 

snarare ligga till grund för att bidra med förståelse och tänkbara antagande vad gäller 

innebörden av det från läraren uttryckta under intervjun. Denna möjliga förståelse används 

sedan till att med hjälp av teorin beskriva tänkbara anledningar till och scenarier till följd av 

de val av klassrumspedagogik som läraren använder sig av. Fokus kommer att ligga på de 

tänkbara konsekvenser undervisningen kan få för de av eleverna som ligger i framkant inom 

området och även i matematik i allmänhet. På detta sätts byggs en tolkning och förståelse upp 

av den tillhandahållna empirin på ett sätt som kan liknas vid den hermeneutiska spiralen. 

Detaljerna i empirin används för att ge en bild av helheten som i sin tur behövs för att ge en 

bättre förståelse för detaljerna och delarna varefter den nya detaljförståelsen ger en skarpare 

helhetsbild o.s.v. 

Urval 

Både den lärare och den grupp som valdes för observationerna och intervjun framkom i viss 

mån av ett rent bekvämlighetsurval. Den kanske största nackdelen och risken med 

bekvämlighetsurval är just svårigheterna med att generalisera resultatet40. Då som tidigare 

deklarerats studiens syfte inte har varit att kunna beskriva någon generell svensk 

klassrumspedagogik (även om vissa resonemang givetvis mer eller mindre kan relateras till en 

viss sådan) utan istället bidra med en tolkning utifrån ett enskilt fall kommer konsekvenserna 

av ett sådant urval inte påverka studiens resultat. En möjlig problematik skulle även kunna 

vara en avsaknad av kunskap om elevsammansättningen i gruppen och framförallt kring 

huruvida där faktiskt finns högpresterande elever i elevgruppen. Då studiens syfte handlar om 

hur läraren tar hänsyn till och anpassar sin undervisning till de elever som av läraren anses 

högpresterande görs här ingen ansats att eleverna i gruppen verkligen behöver vara 

högpresterande. Bekvämlighetsurvalet bör således inte heller med detta i åtanke få någon 

signifikant påverkan på studiens resultat.  

Val av frågor till intervjun 

Vid ett framställande av de frågor som skulle ligga till grund för den intervju som skulle 

hållas med den utvalda läraren var det givetvis viktigt att förtydliga vilket syfte som intervjun 

                                                           
40 Isaksson Joakim Kvalitativ intervju – Från tal till text 
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hade och vilken nytta och användning den hade för studien. Först och främst ska förtydligas 

att varken intervjun i sig eller observationerna i sig är tillräckliga för att på egen hand besvara 

någon av frågeställningarna utan det är just samverkan mellan dessa som behövs. I det här 

fallet handlar det om en så kallad kvalitativ intervju d.v.s. en intervju som eftersträvar att 

identifiera särskilda företeelser, egenskaper eller innebörder41. 

Det är ändå vilket också uttrycks i diverse litteratur angående kvalitativa intervjuer givetvis 

viktigt att ha vissa saker i åtanke vid planeringen av intervjun.  

Intervjun i fråga får ses som ett slags semistrukturerad intervju. Detta innebär att intervjun är 

utformad för att täcka in vissa övergripande teman och huvudfrågor men att intervjupersonen 

samtidigt har en stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Möjligheten att ställa följdfrågor och 

andra frågor som på förhand inte är bestämda finns även. Dessa förutsättningar behövs i detta 

fall för att skapa en flexibel och dynamisk miljö för intervjun. Eftersom det endast kommer 

vara en enskild intervju som ligger till grund för analysen behöver den uppfylla dessa krav då 

en alltför strukturerad intervju hade kunnat få till följd att inte bidra med tillräckligt material 

för undersökningen.42 

Ett för intervjun viktigt krav var att den skulle utformas för att ge intervjupersonen en så stor 

frihet som möjligt för att öka reliabiliteten för undersökningen. Det har därför varit av stor 

vikt att vara noga med att inte utforma ledande frågor där intervjupersonen kanske svarar vad 

den tror är lämpligt att svara snarare än det som den egentligen känner eller anser. Då studien 

i sig präglas av ett visst normativt förhållningssätt är det mycket viktigt att inte låta detta lysa 

igenom under intervjun. Frågorna har därför utformats så att de flesta bör vara så allmänna 

som möjligt. Exempelvis finns en fördel i att fråga efter förutsättningar för att bedriva en 

individanpassad undervisning snarare än att direkt påpeka att det rör sig om att ge 

förutsättningar för de elever som presterar eller har möjlighet att prestera mycket bra i 

matematik. Eftersom intervjun kan beskrivas som semistrukturerad kan följdfrågor sedan 

utformas ifall svaret ifrån intervjupersonen visar sig vara tunt eller inte beröra de områden 

som är intressanta för undersökningen.  

 

                                                           
41 ibid 
42 ibid 
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Etiska överväganden 

Vad gäller de etiska överväganden som bör göras vid forskning inom humanvetenskapen 

finns där enligt vetenskapsrådet fyra krav som bör tas i beaktande. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.43Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska informeras om 

deras roll i undersökningen samt att deras deltagande är på frivillig basis. Då studiens 

observationer ägde rum i en årskurs9 klass innebar detta att eleverna som observerades inte 

var myndiga varför även vårdnadshavarna informerades och hade möjlighet att förklara sig ej 

intresserade av att låta sitt barn medverka i studien. Det ska dock som tidigare resonerats 

kring poängteras att det har varit av vikt för studien att på förhand avslöja så lite som möjligt 

av vilket som är det huvudsakliga observationsfokus. Informationsbrevet som gick ut till 

föräldrarna beskrev därför undersökningen som en studie med fokus på lärarstrategier 

gentemot elever som befinner sig på olika nivåer. Det klargjordes dock att det inte låg något 

fokus på eleverna utan att det främsta var lärarens pedagogiska val som studerades. I och med 

att detta informationsbrev gav vårdnadshavarna möjlighet att låta sina barn avstå 

undersökningen samt en tydlig beskrivning av att de som vårdnadshavare hade möjlighet att 

ångra sitt beslut varvid materialet hade blivit oanvändbart uppfylls även samtyckeskravet. 

Vad gäller konfidentialitetskravet så innebär detta dels tystandsplikt i samband med etiskt 

känsliga uppgifter identifierbara personer och dels en försäkran om att deltagarna i 

undersökningen ej kommer att kunna identifieras av utomstående. Utifrån detta utformades 

även en försäkran om att materialet (film och ljud-filer) enbart kommer att användas till 

arbetet i fråga för att efter användandet omedelbart förstöras. I och med ovanstående 

uppfylldes även också i princip nyttjandekravet vilket deklarerar att materialet som 

införskaffas för det beskrivna forskningsändamålet inte får användas i något övrigt syfte. 

 

Genomförande av videoobservationen 
Efter att ha säkerställt att de medverkande i studien (läraren och eleverna) samtyckt till att 

medverka kunde observationerna ta vid. Kameran sattes upp med stativ i ett av de bakre 

hörnen på klassrummet. På detta sätt gick det att få en vinkel där både samtliga elever samt 

läraren skulle synas. De delar av klassrummet som inte syntes i kameravinkeln (ett främre och 

ett bakre hörn) bedömdes inte utgöra någon för studien betydande roll då dessa delar inte 

                                                           
43 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällvetenskaplig forskning 
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utgjorde någon rimlig arbetsyta varken för elever eller för läraren. En fördel med att ha 

kameran bak i klassrummet var att det om möjligt minskade känslan för eleverna av att vara 

”observerade”. Det måste dock tas i beaktande att vissa elever stundtals eller för det mesta 

doldes av andra elever varvid intressanta händelser och detaljer kan ha och antagligen har 

missats. Det framgick också då materialet transkriberades att lärarens agerande vid dessa 

tillfällen inte syntes eller hördes vilket även och förmodligen framförallt detta har bidragit till 

att för studien intressant data gått förlorad. Observationerna genomfördes under tre lektioner 

(3 x 60 minuter) under en och samma vecka och det var en och samma klass som följdes 

under dessa lektioner. 

Resultat 

Observationerna 

De observationer som ligger till grund för nedanstående redogörelse utspelade sig under tre 

matematiklektioner som genomfördes under en vecka. Som enligt egna erfarenheter så ofta 

inom matematikundervisningen utgick lektionsinnehållet och syftet med undervisningen i ett 

specifikt område inom matematiken snarare än i att hos eleverna utveckla mer generella 

förmågor. Området som behandlades under dessa lektioner var förenkling och behandling av 

algebraiska uttryck. Värt att notera är att klassen hade börjat arbeta med området lektionen 

innan men hade i år8 även behandlat grunderna. Nedan följer en beskrivning av de olika 

moment som observerades och de situationer som uppstod under observationer.  

Första lektionen inleds med att läraren ställer frågan ”-vad är ett uttryck?” och en tjej svarar 

relativt snabbt att det är någonting som inte blir någonting. Läraren som förstås begriper vad 

eleven syftar på skriver upp exemplen x+y och 3+2 och tjejen förtydligar att där inte finns 

något likhetstecken vilket var det som hon menade. Läraren går vidare med att själv via 

smartboarden visa exempel på hur man i ett uttryck gärna adderar ihop likadana termer (𝑥 +

𝑦 + 𝑥 + 𝑦 = 2𝑥 + 2𝑦). Läraren förklarade vidare att dennes uppfattning var att där inte 

verkade vara några problem med denna typ av uppgifter förra året men att där fanns desto 

större problem när de skulle ersätta variabler med konstanter framförallt i uttryck 

innehållande multiplikation. Eleverna gavs i uppgift att diskutera uttrycket (4𝑎𝑏; 𝑎 = 2; 𝑏 =

3) och försöka komma fram till vilket av alternativen 20, 24 och 423 som var rätt. Eleverna 

diskuterar i de grupper som de sitter men i faktiskt samtliga fall bestod diskussionerna av att 

en av eleverna redogjorde för vilket som var rätt och varför. Denna typ av diskussioner bör 



19 
 

därför inte ses som något direkt utvecklande för någon av dessa elever oavsett avsikt från 

läraren. När läraren senare ber eleverna redogöra för hur de tänkt svarar dock den första att 

svaret skulle vara 20 eftersom ”- 4 ska multipliceras med både a och b” varvid den får ett 

bifall från ytterligare två av eleverna. Samma tjej som tidigare varit ivrig då läraren ställde 

frågan angående vad ett uttryck var förklarade dock att det inte alls är så utan att det ” – bara 

ska vara 4*2*3” och därför ska svaret bli 24. Läraren förklarar med motivering i att reglerna 

säger att man ska göra så som den senare tjejen beskrivit. Läraren visar också hur man 

avvecklar parenteser och vilka regler som gäller för teckenbyte i dessa fall ( 4+(x+3), 4-(x+3), 

4-(x-3) ) vilket i alla fall inte uttryckligen verkar vara något problem för eleverna.  

Efter denna genomgång på ca 20 minuter blir eleverna uppmanade att resten av tiden (30 

minuter) räkna i boken fr.o.m. sidan 106. Läraren fortsätter med att deklarera att det inte är 

några svåra uppgifter utan bara rent grundläggande för att eleverna ska bli vana vid denna typ 

av uttryck och uppgifter. 

Under den tid som eleverna ägnade åt att ”räkna i boken” gick det att relativt snabbt urskilja 

vissa ganska tydliga tendenser och där framkom en del intressanta exempel. Det som redogörs 

för nedanför är ett urval av de observerade händelser som kan anses vara intressanta för 

studiens syfte.  

Det var ganska tydligt att det var tre elever som var framgångsrika åtminstone vad gällde 

förmågan att snabbt räkna uppgifter som de mötte i boken (att dessa tre låg i framkant 

bekräftades också av läraren). En utifrån detta intressant observation var det faktum att två av 

dessa elever (varav en var den tjej som tidigare beskrivits som aktiv under genomgångarna) 

inte en enda gång under den tid som eleverna hade att räkna själva under de tre lektionerna 

varken fick eller verkade behöva något stöd av läraren. Den ena av dessa fick dock upprepade 

gånger hjälpa flera av övriga med deras uppgifter. Detta verkade inte i alla lägen vara helt 

uppskattat av eleven i fråga även om han inte uttryckligen visade detta utan ändå tog sig tiden 

att förklara uppgiften för den som frågade.  

Den tredje av dessa elever var dock ofta väldigt ivrig att bli uppmärksammad av läraren och 

ville gärna ha bekräftelse på ifall hon använt rätt metod eller inte. Vid t.ex. ett tillfälle ville 

denna tjej ha lärarens hjälp med att förklara en uppgift. Tjejen blev inte helt nöjd med 

förklaringen utan ville veta varför en viss formel fungerade. Läraren förklarade då att eleven i 

sin uppgiftsredovisning inte behöver skriva med bevis och förklaringar till de formler som 

hon använde men redogjorde även för varför formeln fungerade och bevisade denna. Samma 
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tjej blev också väldigt konfunderad av ett tryckfel i facit och satt relativt länge och såg 

skeptisk ut innan hon påkallade lärarens uppmärksamhet som relativt snabbt förkunnade om 

att det rörde sig om en miss i facit vilket hon meddelade resterande klassen om. 

Överlag verkade dock mycket av lärarens tid gå åt till att med ofta samma elever repetera det 

material som redan gåtts igenom. I klassen som bestod av 21 elever (dock var inte alla 

närvarande på alla lektioner) var det främst 5 elever som utifrån de observationer som gjorts 

fick mycket utrymme och tid av läraren. Det var alltså en ganska stor skillnad i vilken hjälp 

och vilket stöd åtminstone tidsmässigt som varje elev fick av läraren. Detta kommer också att 

lyftas i diskussionen huruvida den tid läraren lägger på varje elev korrelerar med hur eleven 

har förutsättning att utvecklas. Det är också intressant för studien huruvida detta är något 

medvetet från läraren. 

Även den andra lektionen genomsyrades av ett liknande upplägg som den första. Läraren 

inledde lektionen med att gå igenom de grundkunskaper som kunde behövas för att lyckas 

med de bokuppgifter som senare skulle räknas. 

Inledningsvis skriver läraren upp uttrycket 3(x+y) och ber en av eleverna att förklara vad 

uttrycket betyder. Eleven svarar att där står att man ska multiplicera både x och y med 3. Efter 

detta ska eleverna i grupper som de sitter diskutera uppgiften 3(𝑦 + 3) − 2(𝑦 − 3) och 

komma fram till ett svar. I detta fall är eleverna något mer oeniga i sina grupper än de var vid 

den liknande uppgiften förra lektionen vilket leder till att fler faktiskt försöker resonera 

muntligt. Det är dock förutom i ett fall uteslutande samma grupper som förra lektionen (inte 

särskilt uppseendeväckande då eleverna arbetar som de sitter). Den vanligaste uttryckta 

meningsskiljaktigheten verkar här vara huruvida det ska vara plus eller minus 6 

avslutningsvis. En av de grupperna där denna fundering uppstår innehåller en av eleverna som 

verkade ha relativt enkelt för att lösa de uppgifter som finns i boken. I detta fall enas dock 

gruppen om att det borde vara -6 (med motivering inom gruppen att det var +9 vid det första 

parentesuttrycket) utan att eleven i fråga påpekar något.  

Läraren väljer därefter att gå igenom ytterligare en liknande uppgift eftersom klassen hon 

hade haft före denna hade haft problem med uppgiften i fråga(en uppgift ifrån boken) och 

låter eleverna än en gång att diskutera uppgiften i grupperna. Detta görs men verkar inte vålla 

något större problem för någon av grupperna. Då eleverna under genomgångarna ofta verkar 

få ha mindre gruppdiskussioner kan det vara av intresse att försöka skönja några lite mer ofta 

förekommande drag. Efter att ha gått igenom de olika gånger detta moment förekommit 
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verkar det ganska tydligt att förutom med ett fåtal undantag att det nästan uteslutande är en 

och samma elev i varje grupp som förklarar hur denne tänker och vad som är rätt svar för de 

andra.  

Även under denna lektion gavs eleverna mycket tid till att räkna själva (ca 50 minuter denna 

lektion). Det kan vara värt att nämna att faktiskt samtliga elever ägnade i stort sett all sin tid 

till att arbeta med uppgifterna vilket förvisso ganska grundlöst känns som något inte allt för 

vanligt förekommande i en niondeklass. Vid flertalet tillfällen utnyttjade även eleverna 

varandra för att få hjälp ifall läraren var upptagen på annat håll. 

I början av den tredje lektionen skulle eleverna se en film som introducerade området 

ekvationer. Detta eftersom en del av eleverna hade räknat klart uppgifterna som behandlade 

algebraiska uttryck och därför nu kommit in på detta område. Filmen är menad att ge några 

exempel på hur ekvationer kan användas mer i realiteten (i varje fall utgav den sig för att göra 

detta). Exemplen som gavs var kanske dock i ärlighetens namn inte så fullt så 

verklighetsförankrade som önskvärt. De exempel som gavs var egentligen matematiska 

tillämpningar av ekvationer, t.ex. beräkningar av längd på sidorna i en triangel samt 

vinkelsummor och liknande. Under filmen som varade ca 15 minuter verkade inte heller 

eleverna vara särskilt aktiva, inte en enda av dem antecknade och de allra flesta satt och 

pillade på sin mobil eller lekte med något annat. En undran kan ligga i om samtliga elever i 

undervisningsgruppen hade ett behov av filmen i fråga. Utifrån arbetets frågeställning kan det 

därför vara intressant att analysera syftet med filmen för del eleverna som befann sig i 

framkant i undervisningen.              

Efter filmen får eleverna återigen ägna tid åt att räkna i sina böcker. Liksom vid tidigare 

lektioner är det nästan uteslutande samma elever som får stöd av läraren medan resterande del 

av eleverna åtminstone inte utåt sett verkar vara i behov av någon särskild hjälp utan verkar 

klara av uppgifterna i boken antingen på egen hand eller med hjälp av någon kompis. 

Det är återigen intressant hur nästan självklart det verkar vara att eleverna ska använda 

undervisningstiden åt ”eget räknande”. Det är kanske inte allt för vågat att påstå att detta är en 

del av undervisningen som i många klassrum får ett stort utrymme. Med detta i åtanke, att det 

så tydligt framkom av observationerna att denna metod verkade så självklar både för elever 

och lärare kan det vara intressant att utröna huruvida där finns något specifikt syfte. 

Framförallt för studien fokus på syftet utifrån hur eleverna som är högpresterande utvecklas 

av metoden eller om det bara är något som genomförs ” i brist på annat”. 
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Den sista halvtimmen av lektionen ägnas åt att eleverna ska välja bland små lappar med 

algebraiska uttryck på som läraren har klippt ut och var och en ska försöka att hitta två 

stycken med samma värde. Eleverna ska därefter förklara varför de har valt dessa två lappar 

och varför deras uttryck har samma värde. Överlag verkar det vara ganska enkla uttryck och 

samtliga elever klarar av det utan några större problem även om en del har lite problem med 

att beskriva räkneoperationerna som görs för att visa att uttrycken är lika. 

Värt att påpeka är att där också under samtliga lektioner närvarar en specialpedagog i klassen. 

Mestadels arbetar denne specialpedagog med en av eleverna, framförallt efter lärarens 

genomgångar är specialpedagogen noga med att noggrant återge och repetera materialet för 

eleven i fråga. När eleverna själva sitter och räknar genererar hon dock stöd även åt de övriga 

eleverna. 

Intervju med läraren 

Intervjun med läraren genomfördes som beskrivits efter den sista observerade lektionen. Som 

påpekats var läraren i fråga medveten om att undersökningen avsåg att studera och ha fokus 

på individanpassning i undersökningen. Läraren var dock inte helt på det klara med att den 

var särskilt inriktad på att försöka skönja de högpresterande elevernas förutsättningar. 

Intervjusvaren kommer därför att beskrivas och tolkas utifrån ovanstående i åtanke. 

Att inkludera varierade aktiviteter i sin undervisning för att på så sätt ge bättre förutsättningar 

för så många elever som möjligt ansågs vara viktigt. Visserligen menade läraren att det 

egentligen inte finns några aktiviteter som passar alla eftersom det som upplevs passa alla 

egentligen inte passar någon. Av just den anledningen beskrev hon en varierad undervisning 

som viktig. Detta för att nå ut till alla elever oavsett nivå. Ovanstående beskrivs av läraren när 

hon besvarar frågan om hur undervisningen planeras utifrån att så många elever med olika 

förutsättnigar som möjligt får möjlighet till optimal utveckling. 

- Jag ser det som så att finns där 20 olika elever i en klass så finns där egentligen 20 

olika inlärningsstilar som bör uppmuntras. Detta är naturligtvis svårt att alltid ta 

hänsyn till i planeringen. Ska du försöka ha någon aktivitet som passar alla så är det 

nog lätt hänt att den egentligen passar ingen istället. Jag tror därför att det är viktigt 

att istället för att planera en undervisningsform ha en varierad undervisning med 

varierade aktiviteter för att ge förutsättningar för så många som möjligt. 
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Läraren utvecklar som svar på nästa fråga om hur elever som presterar bra/mindre bra 

påverkas av av lektionsaktiviteter såsom ”eget räknande” och hur denna aktivitet kan påverka 

olika elever att hon tror på en varierad undervisning och att en del elever säkert kan tycka att 

det är lärorikt med de aktiviteterna medan andra kan uppleva det jobbigt. 

Hon beskrev det också som viktigt att som lärare tillsammans med eleven resonera fram 

vilken typ av uppgifter som eleven bör jobba med då de har eget räknande. Hon ansåg det 

dock mycket svårt att i en klass på över 20 elever bedriva en undervisning anpassad efter 

varje enskild individ. Det intressanta kan här vara vilken definition som individanpassning 

tillskrivs. 

 

- Som sagt så tror jag mycket på en varierad undervisning. Det är säkert så att en del 

elever kan uppleva det som jobbigt att sitta och arbeta på egen hand men en del tycker 

att det är jätte lärorikt. För mig är detta ett arbetssätt som gynnar både den som är 

stark och den som är svag. Sen är det viktigt att du pratar med eleverna så att de vet 

vad de ska arbeta med. Det är också en del av individualiseringen att det egna 

räknandet inte behöver innebära att varje elev gör samma saker. 

 

Läraren menade att det fanns en risk om man gjorde undervisningen allt för individuell att det 

skulle leda till att eleverna i stort sett endast skulle sitta för sig själva och räkna antingen i sin 

matematikbok eller arbeta med andra uppgifter varvid de då inte skulle lära sig någonting. 

Hon förklarade som kommentar på detta att hon egentligen ansåg att läroböckerna användes 

för mycket i undervisningen men att det var svårt att komma ifrån den typen av undervisning, 

delvis eftersom eleverna är både vana och bekväma med den. Detta beskriver hon när hon 

besvarar frågan huruvida syftet med det ”egna räknandet” är att få en mer individanpassad 

undervisning. 

- Egentligen inte. Däremot finns en kultur av att man för att lära sig matematik behöver 

arbeta själv i en lärobok. Eleverna är vana vid detta och en del kan bli oroliga ifall vi 

frångår detta helt. Men jag kan tycka att vi har för stort fokus på läroböckerna när vi 

arbetar med matematiken, det får inte bli att eleverna bara räknar för egen hand bara 

för att man ska individanpassa. 
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Samtidigt ansåg hon det dock troligt att det skulle bli enklare framöver åtminstone på skolan 

där denna undersökning har ägt rum eftersom de där ett tag har försökt att implantera en mer 

laborativ och praktisk matematikundervisning redan hos de yngre eleverna. 

Läraren förklarade att hon gärna försöker använda sig mer av arbetsmoment som detta och 

andra som tar bort fokus från att matematik handlar om att komma långt i boken och att lära 

sig känna igen uppgifter. Hon menar dock att det ”traditionella” arbetssättet som innebär 

genomgång och individuell räkning i bok inte nödvändigtvis behöver få en negativ effekt för 

alla elever utan att även detta arbetssätt kan vara lämplig och stöttande för en del av eleverna. 

Detta förklarar läraren som ett svar på följdfrågan utifrån föregående svar om vad hon som 

lärare kan göra för att motverka att en för stor del av undervisningstiden går ut på att eleverna 

på egen hand arbetar utifrån ett läromedel. 

- På vår skola arbetar vi aktivt med att försöka införa en mer laborativ 

matematikundervisning redan i de låga årskurserna. Jag tror det är viktigt att vänja 

eleverna vid olika arbetsformer som grupparbeten och diskussioner. Vi arbetar så 

ibland men det är många elever som inte tycker om det. Det är nog en anledning till 

att mycket av undervisningen fortfarande blir att de arbetar i sina böcker. Det är svårt 

att komma ifrån detta i undervisningen. 

Då läraren fick frågan om hur  hon tror att en förändrad och mer laborativ 

matematikundervisning kan påverka de elever som upplever att de lär sig bra under nuvarande 

undervisningsformer betonade hon att det inte finns någon undervisningsform som passar alla. 

Utifrån detta ansåg hon det naturligt att undervisningen behövde bli så varierad som möjlig 

Vidare menar hon att det ibland kan finnas en övertro till att desto mindre som böckerna 

används desto bättre blir undervisningen vilket inte måste vara fallet.  

- Som jag sa innan så finns där ingen undervisningsform som egentligen passar alla. Ett 

traditionellt arbetssätt med genomgång och sen individuellt räknande är säkert det 

bästa sättet att lära sig för en del. Idag kan det kanske finnas nästan ett så stort 

motstånd till att använda läroböcker för eget räknande att man glömmer bort att det 

passar en del elever. Undervisningen behöver inte bli bättre bara för att man 

använder böckerna mindre. Sen är det naturligt att undervisningen måste göras 

varierad så att man tillämpar olika arbetssätt som passar olika elever. 
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Vad gällde den tiden som avsattes åt ”eget räknande” för eleverna och hur läraren planerade 

detta moment för att det ska vara så utvecklande som möjligt för eleverna ansåg läraren det 

vara viktigt att tillsammans med varje elev ta fram uppgifter som denne skulle arbeta med. 

- Som lärare måste jag som sagt se till att eleverna arbetar med ”rätt” uppgifter. Ofta 

behöver de börja med lite enklare uppgifter så de får träna på det mer grundläggande, 

sen kan man kanske rekommendera vissa elever att försöka sig på lite svårare 

uppgifter medan en del kanske behöver fortsätta att repetera det mer grundläggande. 

 

På frågan om vilken möjlighet hon som lärare hade att i detalj påverka vilka uppgifter som 

eleverrna arbetar med så att de verkligen tränar eleverna på de förmågor som de bedöms 

utifrån menade hon visserligen att hon som lärare hade viss möjlighet att styra över vilket 

material som användes. Efter varje läsår utvärderades läromedlen som används men det 

förekom sällan att hon själv konstruerade uppgifter som användes i undervisningen.  

 

- Jag har ju sällan utrymme tidsmässigt att göra egna uppgifter till eleverna däremot 

utvärderar vi på skolan våra läromedel efter varje läsår.  

 

Det var dock väsentligt medgav hon att fundera över och ta hänsyn till vilka förmågor som 

uppgifterna som användes till eleverna testade och utvecklade. Hon nämnde 

resonemangsförmågan som en förmåga som hon ansåg prövades relativt lite i de läromedel 

som användes på skolan i fråga. Vidare använde hon sig därför gärna av uppgifter som 

innehöll mycket fakta och där allting kanske inte var fullt nödvändigt för att kunna komma 

fram till ett svar men där det gick att föra ett resonemang kring vilken information som är 

viktig för uppgiften och inte. Ovanstående framgick utifrån svaret på frågan om vilken vikt 

läraren lägger på vilka förmågor som en specifik uppgift tränar eleverna på. 

- Det är naturligtvis jätteviktigt. Eleverna ska ju bli bedömda mot alla förmågor och då 

måste dem få möjlighet att träna på dessa. Jag kan tycka att de böcker som vi 

använder är bra, möjligtvis har jag märkt att kanske framförallt 

resonemangsförmågan inte ges tillräckligt med utrymme. Där kan ju jag ibland kanske 
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välja ut uppgifter som kanske innehåller mycket information där vi tillsammans under 

lektionerna kan resonera om vilken information som är viktig och inte. 

Just dessa förmågor var också de som läraren ansåg karaktäriserade ett matematiskt problem. 

Hon menade på att eleverna skulle behöva resonera kring och tolka uppgiften för att kunna 

förstå vad den handlar om och utifrån detta själva kunna välja en metod att tillämpa för att 

komma fram till en lösning vilket framgick utifrån svaret på frågan om vad hon ansåg var 

viktigt vid utformandet av ett rikt matematiskt problem. 

- Som jag sa innan, det är viktigt att ha med uppgifter där det inte direkt framgår vilken 

information som är vikig utan som tränar eleverna på just förmågan att resonera sig 

fram till vad i uppgiften som behöver användas. Just tolkningen av uppgifter är viktig. 

 

Däremot så tillgav hon att inte speciellt mycket lektionstid ägnades åt specifik problemlösning 

men att där fanns uppgifter av problemlösningskaraktär inom nästan varje område i den 

använda läroboken. Läraren ombads här uppskatta hur stor andel av lektionstiden som 

avsattes för ren problemlösning. 

- Ska jag vara ärlig så är det nog inte så jättemycket men det är svårt att uppskatta. Det 

är kanske inte så att vi lägger ner jättemycket tid på att nu ska vi arbeta rent med 

problemlösning däremot kommer ju eleverna ofta i kontakt med uppgifter i sina 

läroböcker som är lite mer av problemlösningskaraktär och som kan ta längre tid att 

lösa så det är som sagt svårt att svara på. 

På frågan om huruvvida dessa uppgifter alltid måste vara i form av rena 

problemlösningsuppgifter påpekade hon dock att hon var medveten om att flertalet av dessa 

uppgifter kanske inte riktigt faller under problemlösningskategorin utan i många fall kan de 

”svåra” uppgifterna i själva verket bara vara upprepningar av baskunskaper fast i dessa fall i 

flera steg.  

- Nej det vet jag ju att det inte är. Där är kanske inte särskilt många uppgifter som 

tränar eleverna just på det som jag sa innan utan en svår uppgift kan ofta innebära att 

eleven upprepar de kunskaper och metoder som den använder på de enklare 

uppgifterna fast den behöver kombinera dessa kunskaper i flera steg.  
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På följdfrågan utifrån ovanstående svar som handlade om hur det kommer sig att inte större 

del av undervisningstiden ägnas åt problemlösning förklarade läraren den något ringa tiden 

som eleverna ägnade sig åt ”ren” problemlösning med att eleverna behöver en relativt stor 

repertoar av metoder och baskunskaper för att problemlösningen ska nå sin fulla effekt. Hon 

menade att det är svårt att välja bland och tillämpa metoder vars grunder kanske inte helt 

behärskas. Utifrån detta förklarade hon också att det blev en något ökad mängd av träning på 

problemlösningsuppgifter mot slutet av framförallt årskurs 9 då eleverna förhoppningsvis 

tillägnat sig lämpliga förkunskaper. 

- Det har nog med tiden att göra. De flesta eleverna behöver ju att man går igenom 

baskunskaper och metoder som de behöver först innan de har någon chans att 

tillämpa dem i problemlösningssyfte. Detta behövs ju också för att övningen på 

problemlösning ska ge full effekt, att dessa metoder faktiskt behärskas. Det blir ju 

svårt för eleverna att lära sig problemlösningsmetoder om de inte behärskar den 

matematik som behöver användas. Sen är det också så att mot slutet av årskurs 9 så 

blir där ett större fokus på problemlösningen eftersom då ska ju våra elever kunna all 

matematik som behövs. 

 

Vad gällde möjligheten att identifiera elever som har förutsättningar för att utveckla goda 

matematiska förmågor menade läraren att dessa elever ofta uppmärksammas relativt tidigt 

precis som de elever som har svårigheter inom matematiken. Läraren beskriver att detta ofta 

följer med eleverna upp i åldrarna och här kan en viss beklagan över att dessa förmågor 

förblir väldigt statiska genom skolan antydas.  

- De eleverna identifieras nog ofta väldigt tidigt precis som eleverna som kanske 

behöver extra mycket stöd. Sen följer det nog tyvärr med eleverna upp i åldrarna. Där 

kan jag känna att skola misslyckas lite grann, att detta blir statiskt och att eleverna 

som har det svårt fortsätter att ha det svårt.  

 

Eftersom denna fråga var formulerad utifrån hur både elever med svårigheter och hög 

potential i ämnet identifieras bör det dock poängteras att läraren på eget bevåg hellre 

resonerade kring vikten av att lokalisera de elever med svårigheter och som behöver extra 

hjälp. 
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- Här är det nog så att ju tidigare vi kan identifiera att någon verkar ha svårt att klara 

matematiken desto bättre är det. Det är klart att får vi upp elever i årskurs 7 som har 

det svårt men som inte har fått den hjälp som de behöver. Då kan det ibland säkert 

vara försent. Det är viktigt att sätta in extra hjälp och stöd tidigt. 

En hänvisning gjordes dock till just det faktum att klassen faktiskt hade en 

resurslärare/specialpedagog som hjälpte till under lektionerna. Läraren menade att 

resursläraren visserligen gjorde bäst nytta i de klasser där det var stökigt där hon kunde bidra 

med att lägga fokus på de elever som ofta störde lugnet. Detta medförde en viss förbättring 

inte bara för de elever som fick ”arbeta” med specialpedagogen utan även för övriga elever i 

form av en bättre arbetsmiljö. Detta förklarade läraren som svar på frågan om på vilket sätt 

det underlättar arbetet att ha en specialpedagog tillgänglig under lektionerna. 

- Som sagt är det ju bra och en stor nytta för just de elever som behöver extra hjälp. Det 

är ju absolut en tillgång. Sen gör hon nog större nytta i klasser där det är lite 

stökigare. Där är det bra att en specialpedagog kan bistå elever som annars kanske 

stör lugnet och arbetsron i klassrummet. Detta är ju bra både för eleverna som får 

hjälp men också de andra eleverna i klassen som ju får en bättre arbetsro. 

Utifrån frågan om huruvida specialpedagogen utnyttjades lika mycket till alla elever menade 

läraren att specialpedagogens ansvar är att eleverna som behöver extra stöd får det men 

hänvisade till att även andra elever hjälps av detta eftersom läraren själv får mer tid att ägna åt 

dessa. 

- Ja det beror ju på hur man menar. Specialpedagogens ansvar är ju att se till att de 

elever som behöver extra stöd får det. Sen hjälper ju det även andra elever eftersom 

jag får mer tid som jag kan lägga på dem. 

 

Analys 

Utifrån de observationer som har gjorts och intervjun med läraren i fråga kommer här att 

presenteras en analys och en tolkning av den pedagogik och de metoder som användes och 

tillämpades i undervisningen. Analysen behandlar hur dessa observationer kan relateras till att 

stödja högpresterande elever i matematik samt vilka konsekvenser lärarens val kan komma att 

få. Det bör poängteras att framförallt observationerna inte kommer kunna förmedla en 
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representativ helhetsbild över den tillämpade undervisningen i stort. Syftet med 

undersökningen är emellertid som tidigare beskrivits inte att avgöra huruvida läraren använder 

sig av en bra eller dålig pedagogik utan istället tolka hur det som skett under just dessa 

observationer kan tänkas påverka. 

Inledningsvis kan precis som till viss del presenterats tidigare undervisningen överlag och 

utan att göra en alltför avancerad kategorisering beskrivas som relativt traditionell. 

Lektionerna inleddes med att läraren hade en genomgång av de för kommande uppgifter 

relevanta baskunskaperna för att sedan låta eleverna själva räkna de uppgifter som finns 

tillgängliga i det läromedel som används. Att denna pedagogik används kan knappast anses 

ovanligt. I detta arbete kommer dock ingen vikt att läggas på huruvida denna pedagogik är 

något positivt eller negativt utan hur den kan användas för att stärka samt vilka risker som 

finns med den med hänsyn till de elever som goda förutsättningar för att prestera bra inom 

matematikämnet. I intervjun uttrycker läraren att eleverna är vana och bekväma med den här 

typen av lektionsupplägg och att detta är en av anledningarna till att det används så pass 

flitigt. Samtidigt är det uttryckligen inget för läraren helt optimalt arbetssätt eftersom där finns 

en strävan mot att komma ifrån just denna typ av undervisning. Då läraren dessutom under 

intervjun vidhåller att uppgifterna som eleverna räknar och tränar sig på uteslutande återfinns 

i det använda läromedlet finns här en risk att de elever som redan under lärarens genomgång 

(eller t.o.m. innan denna) tillägnat sig grundkunskaperna inte blir tillräckligt utmanade. Detta 

i sin tur kan leda till att eleverna inte får ut någonting eller i alla fall ytterst lite av 

undervisningen vilket inte kan anses som tillräckligt. 

Individanpassad undervisning 

Begreppet individanpassad undervisning må vara ganska luddigt och olika tolkningar av dess 

betydelse kan utan tvekan göras. Utifrån den genomförda intervjun med läraren går det dock 

att göra en tolkning av att en enligt henne mer individanpassad undervisning nödvändiggör en 

pedagogik inriktad på att eleverna sitter och räknar i sina läroböcker. Ett visst intresse kan 

läggas vid denna tolkning då räknande i boken som beskrivits upptog en ansenlig del av de 

observerade lektionerna. Läraren menar dessutom på att det är mycket svårt att individanpassa 

undervisningen särskilt mycket då undervisningen sker i helklass vilket gör att 

planeringsfokus kommer att hamna på att utveckla metoder för att få så många som möjligt att 

lära snarare än för att få var och en att lära så mycket som möjligt. Resultatet blir också som 

märktes under lektionerna att stort fokus hamnar på att repetera grundkunskaper som läraren 

uttryckligen för eleverna beskriver som enkla och mycket grundläggande. Givetvis är detta 
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ingenting vars prioritet ska förringas men risken finns att utvecklandet av andra 

lektionsaktiviteter hämmas av en rädsla av att inte hinna ”hamra” in grunderna. Ett tillägg kan 

även göras att samtliga elever räknade uppgifter inom samma område (algebraiska uttryck och 

ekvationer i detta fall). Detta är knappast något som sticker ut inom den svenska skolan men 

kan vara anmärkningsvärt i och med det att läraren var tydlig med att det absolut inte var 

någon nödvändighet att alla elever höll på med likadana uppgifter. 

Uppgifter och lektionsinnehåll 

Då utifrån de observerade lektionerna stor del av undervisningen gick åt till att låta eleverna 

på egen hand arbeta med räkneuppgifter kan det vara av intresse att försöka resonera kring 

vilken typ av uppgifter som brukades. I intervjun sade sig läraren anpassa uppgifterna för 

varje elev såtillvida att olika elever arbetade olika mycket med olika typer av uppgifter, 

indelade efter svårighetsgrad av läromedelsförfattaren. Huruvida detta verkligen applicerades 

eller inte är utifrån det dokumenterade materialet svårt att uttala sig om. Då läraren faktiskt 

uppmanade eleverna efter avslutad genomgång vilka uppgifter som skulle räknas 

(gemensamma för hela klassen), kan dock en kanske inte allt för orimlig gissning göras i att 

de elever som arbetade med de uppgifter som ansågs ligga på en högre svårighetsgrad gärna 

skulle ha räknat grunduppgifterna först.  

Vad gäller den tid som läraren använde till att med hjälp av tavlan gå igenom och förklara de 

bitar som ansågs viktiga finns ett par relativt intressanta iakttagelser. Det var basala uppgifter 

som togs upp (givetvis mycket viktigt att eleverna behärskar uppgifter av karaktären) men då 

läraren i intervjun uttrycker att hon tycker att en bra uppgift ska ge eleverna möjlighet att 

träna sig på och utveckla resonemangsförmågan m.m. går det att undra varför inte denna typ 

av uppgifter användes i större utsträckning framme vid tavlan. Möjligtvis kan detta förklaras 

av det av läraren förmedlade problemet med att komma ifrån en traditionell pedagogik. 

Lärarens beskrivning av att eleverna behöver vissa förkunskaper och metoder för att kunna 

tillägna sig problemlösningskompetens kan också tolkas som en åsikt att elever först behöver 

förstå matematiken för att sedan kunna använda den. Om tankar likt denna finns hos läraren 

kan det påverka i det att läraren inte har någon tilltro till att eleverna även ges en möjlighet att 

tillägna sig och förstå grunderna genom arbetsuppgifter som även kan utveckla andra 

förmågor. 

Vad gäller lektionsuppgifter finns även en intressant aspekt på hur läraren använder sig av och 

utnyttjar de situationer som uppstår då eleverna stöter på uppgifter som de inte förstår 
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innebörden av eller då en osäkerhet finns beträffande den egna använda metoden. Exemplet 

där en elev som till synes presterar bra vad gäller arbetet med bokuppgifter vill veta mer om 

en uppgift och varför en specifikt tillämpad formel fungerar till denna uppgift kan eventuellt 

synliggöra en vetgirighet hos eleven som läraren hade kunnat utnyttja. 

Problemlösning 

Som det vid tidigare delar av arbetet redan beskrivits så lades inget större fokus under 

lektionstimmarna på att säkerställa att eleverna i klassen tränade sig på de förmågor som kan 

behövas vid lösning av goda matematiska problem. I och med detta inte sagt att det inte fanns 

några elever som kanske tillägnade sig eller utvecklade dessa förmågor ändå. Läraren beskrev 

också i intervjun att de tyvärr inte ägnade sig särskilt mycket åt uppgifter formulerade för att 

utveckla nya sätt att tänka hos eleverna. Den problemlösning som eleverna stötte på var 

istället i mångt om mycket de ”svårare” uppgifter i läromedlet som vissa av eleverna (de som 

hann utifrån det observerade lektionsmaterialet) kom i kontakt med. Då precis som även 

läraren uttrycker en uppgift som bedöms som svårare i ett läromedel inte alls behöver gå att 

likställas med ett rikt matematiskt problem finns det då en överhängande risk att eleverna inte 

alls eller mycket lite utvecklar dessa typer av förmågor. Även i detta fall bör den tidigare 

påtalade oron över att problemlösning endast kan användas som ett sorts redskap där eleverna 

ges möjlighet att visa att de besitter de förmågor som inkluderas i problemet tas i beaktande. 

Att arbetet med denna typ av uppgifter inte skulle ha något värde för de elever som vanligtvis 

har svårt att anamma aritmetiska färdigheter och andra ansedda basförmågor får ses som en 

klart tänkbar förklaring till det ringa nyttjandet av problemlösning som inlärningsmetod. 

Diskussion  

Med hjälp av den analys av undervisningen som gjorts i kapitlet ovan kommer här en 

diskussion där den insamlade empirin kommer att behandlas utifrån den teori och tidigare 

publicerat material som presenterats i detta arbetes teoridel. 

Som inledning i denna teoridel beskrivs hur Eva Pettersson tar upp det faktum att många 

föräldrar till elever som tidigt presterar bra i svenska skolan upplever att skolans och lärarnas 

inställning ofta blir att dessa elever bör klara sig bra på egen hand eftersom de ändå har så 

pass lätt för sig44. Vilken grundinställning skolan och i detta fall den observerade läraren har 

är naturligtvis svårt att uttala sig om men utifrån dels intervjun och även de observerade 

                                                           
44 Pettersson Eva Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor s.20 
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lektionerna känns Petterssons formulering åtminstone som en något hård beskrivning. Utifrån 

först och främst intervjun går att skönja en ambition att försöka hitta nya sätt att utveckla 

undervisningen för att den ska kunna lämpa sig för fler av eleverna. Det finns också en viss 

antydan i undervisningen om att komma ifrån den ”traditionella” undervisning som på ett sätt 

fortfarande präglar lektionerna. Som Sheffield menade så finns det ett relativt stort fokus och 

stor tilltro till att antalet uppgifter räknade i boken speglar elevernas lärande. Konsekvenserna 

av detta kan som även beskrivs bli att utvecklandet av en matematisk kreativitet hos många 

elever riskerar att gå förlorad.45 Kreativitet är en av de förmågor som Gardner beskriver som 

en förutsättning för många människor att utveckla sina olika intelligenser46. Även Pettersson 

använde just begreppet kreativitet som hon beskriver som en av matematiklärarens främsta 

uppgift att utveckla hos sina elever.47 Då detta är en egenskap som av läraren beskrivs som en 

färdighet som är viktig vid problemlösningsuppgifter och liknande kan detta knappast anses 

optimalt för de elever som längre fram eventuellt kommer att ställas inför dessa uppgifter vid 

arbete med mer avancerad matematik. Det ska här tilläggas att det givetvis inte går att helt 

säkerställa att denna pedagogik har en negativ inverkan för utvecklingen hos samtliga elever.  

Oavsett huruvida en högpresterande elev faktiskt har möjlighet att lära och utveckla sig 

genom ett relativt konsekvent arbete i ett läromedel så känns det ändå inte allt för vågat att 

påstå att lärandet optimeras ifall uppgifterna som räknas anpassas efter eleven snarare än att 

eleven får anpassa sig efter uppgifterna. Bland annat för att i så god mån uppfylle de kriterier 

för rika problemuppgifter som Sheffield beskriver som viktiga för matematisk kreativitet.48 

Läraren hävdade som bekant att eleverna absolut inte var tvungna att räkna alla uppgifter 

vilket i sig kanske kan tolkas som att hon inte ansåg att det är antalet uppgifter som styr 

elevens utveckling. Detta förstärks också av att läraren ansåg att det inte var någon 

nödvändighet att varje elev arbetade med samma uppgifter som någon annan. Som Barger 

beskrev i sin artikel så behöver läraren redan före t.ex. en genomgång avgöra och identifiera 

vilka elever som genomgången är riktad till och vilka elever som kanske inte egentligen får ut 

någonting av genomgången49. Speciellt som i dessa fall där läraren lade ungefär 20 

minuter/lektion med att gå igenom i sammanhanget relativt grundläggande innehåll som hon 

dessutom förklarade att eleverna redan stött på tidigare skolår. Då det kan finnas elever i 

klassrummet som redan besitter de kunskaper och förstår de begrepp som läraren vill 

                                                           
45 Ibid s.25 
46 Gardner (1993) se Winner Ellen Begåvade barn – myt och verklighet s. 246 
47 Sheffield (2009) se Pettersson Eva Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor s.25 
48 Ibd s.25 
49 Barger Rita Begåvade elever behöver också hjälp(Nämnaren nr3 2001) 
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förmedla hade dessa istället kunnat tilldelas alternativt material och uppgifter gärna av läraren 

utformade efter de mål och förmågor som eleven behöver utveckla. Det ska naturligtvis tas i 

beaktande att det kanske inte alltid finns utrymme och förutsättningar för denna typ av 

pedagogik. Läraren i den här studien uttrycker också att hon upplever det som svårt att gå från 

att undervisa klassen som en grupp mot att undervisa varje elev som en individ. I och med 

detta kan det utvecklas ganska intressanta resonemang vad gäller specialpedagogens roll i 

undervisningen. Visserligen är specialpedagogens roll enligt skolverket att erbjuda stöd till 

”elever i behov av särskilt stöd”. Vilka elever som inkluderas i detta begrepp är dock inte 

entydligt definierat.50När nu som i det här fallet klassen hade tillgång till en specialpedagog 

som närvarade under matematiklektionen uppkommer vissa funderingar kring vilka elever 

som då inte anses ”i behov av särskilt stöd”. Som tydligt beskrivs i skollagen ska alla elever 

även de som utan problem uppfyller de kunskapskrav som minst ska uppnås ha rätt till 

pedagogiskt stöd för fortsatt utveckling51. Med tanke på innehållet i de genomgångar som 

uppvisats under lektionerna känns det ganska troligt att vissa av eleverna i klassen redan till 

fullo behärskar de förmågor som ämnas tränas och förstärkas i och med genomgången. Detta 

påstående betyder självklart inte att innehållet är meningslöst eller bör ändras utan det kan 

naturligtvis vara av största vikt för de elever som inte fullt ut behärskar det sedan tidigare. En 

idé hade här kunnat vara att använda den extra resursen i form av specialpedagogen till att 

tillsammans med läraren på förhand just försöka identifiera och uppmärksamma de elever 

som kanske gagnas av att använda en relativt stor del av lektionen till andra fördriv än att 

lyssna på en förklaring till något som de redan behärskar väl.  

De diskussionsuppgifter som läraren lät eleverna ägna sig åt stundtals under genomgångarna 

kan ur flera aspekter ses som ett fördelaktigt initiativ för att utveckla eleverna. För det första 

så tyder detta precis som läraren i intervjun förklarade på ett försök till att öva eleverna på att 

matematik är mer än att räkna uppgifter i sina läroböcker. Ett viktigt påpekande är dock här 

att liksom vad gäller övriga lektionssysselsättningar, att metoden i sig inte per automatik blir 

utvecklande och förändrande utan det är i högsta grad väsentligt hur dessa arbetsmoment 

utformas. Givetvis finns en fördel i att eleverna får träna sig på att diskutera matematik. Men 

om uppgifterna som diskuteras inte skiljer sig från de uppgifter som eleven annars stöter på så 

riskerar mycket av den glädje som Nolte menar infinner sig hos en matematiskt begåvad elev 

                                                           
50 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/specialpedagogik 
51 3 kap. 3§ skollag 2010:800 riksdagen.se 
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då den stöter på en ny form av utmaning gå förlorad52. I det observerade fallet var 

diskussionsuppgifterna anknutna till lärarens genomgång och då dessa genomgångar i princip 

uteslutande behandlade aritmetiska basfärdigheter finns här ett problem. Risken finns att 

syftet med övningarna inte riktigt överensstämmer med det uppnådda resultatet om det som 

eftersträvas är just att eleverna ska utveckla förmågan att diskutera och resonera kring 

matematik vilket är det syfte med övningen som läraren uttrycker i intervjun. Eftersom där 

från lärarens sida uttryckligen fanns en tidsmässig aspekt på hur undervisningen utformades 

skulle där kanske ha funnits en poäng i att utveckla just de moment som kan anses gå emot 

den ”vanliga” matematikundervisning som läraren här ville komma ifrån. Speciellt eftersom 

det var tid som enligt läraren framförallt de elever som hade lätt för att tillämpa sina 

kunskaper för att hinna långt i boken och skriva bra på proven ansåg inkräkta på den ”riktiga” 

undervisningen. Hade denna tid istället tillägnats uppgifter som kräver logiska resonemang 

och andra förmågor som eleverna inte normalt tränas och som kan främjas av ett tankeutbyte 

med andra hade antagligen dessa elever haft en större utvecklingsmöjlighet. 

En detalj att ta tillvara på är det uttryck som läraren i intervjun ger i det att även om där finns 

en vilja till viss omstrukturering av matematikundervisningen så är den svår att ta till vara på. 

Även i detta resonemang går att tolka in en viss tidsaspekt. Exempelvis förklarar läraren att 

hon upplever att de flesta eleverna och framförallt inte de som hon upplever ”har annars lätt 

för matematik” inte uppskattar lektionsaktiviteter som inkräktar på eget räknade. En av 

anledningarna som hon menar att detta beror på är en viss stress som eleverna känner över att 

inte hinna med ifall där involveras för många moment som eleven kanske inte förknippar med 

riktigt matematikundervisning. 

I och med detta finns en viss risk i att låta eleverna själva influera en för stor del av 

undervisningen. Läraren upplevde att eleverna inte ville ägna allt för mycket tid åt alternativa 

uppgifter och i detta fall tog hon hänsyn till det genom att inte avsätta hela utan endast korta 

delar av lektionen åt denna typ av undervisning, dessutom med motivering till eleverna att 

momentet var till för att ”bryta av” det vanliga räknandet. Om den vikt av en kontinuerlig 

träning på matematisk problemlösning för matematiskt begåvade elever som beskrivs av 

bland annat Rita Barger i hennes artikel stämmer finns här i en problematik.53Även om som i 

detta fall läraren menar på att det är viktigt att eftersträva och hitta uppgifter och 

arbetsmoment som kräver och utvecklar andra förmågor såsom resonemangs och 

                                                           
52 Engström Arne Matematikbegåvningarnas revansch(Nämnaren Nr2,2005 s.19-21) 
53 Barger Rita Begåvade elever behöver också hjälp(Nämnaren nr3 2001) 
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problemlösningsförmågor så blir detta för eleverna inte tillräckligt. Thomas Dahl menar att 

för att en uppgift över huvud taget kan få kallas för problemlösningsuppgift så måste den av 

eleven ses som en utmaning och tillåtas att ta just tid54. 

Avslutande diskussion och besvarande av frågeställningar 

Med utgång i ovanstående diskussion kommer nedan att föras ett resonemang kring tänkbara 

svar och förklaringsmodeller till de frågeställningar som arbetet har utformats efter för att 

kunna besvara. 

Lärarens hänsyn i sin planering och undervisning till elever som enligt 

läraren redan är högpresterande  
 

För att återknyta till citatet att uppgifter som passar alla egentligen inte passar någon blir det 

här viktigt att belysa det problem som läraren upplever med att bedriva en individanpassad 

undervisning i helklass. Om undervisningen (i varje fall planeringsmässigt) som i detta fall i 

visst mån anpassas för att passa gruppen så bra som möjligt finns det en stor risk att de som 

drabbas hårdast blir de elever som avviker från normen d.v.s. elever med svårigheter inom 

ämnet och för den här studiens intresse elever som presterar bra inom matematikämnet55. 

Även här återkommer problemet med en för stor tilltro till läromedlets uppgifter eftersom 

läraren menar på att en risk med en individanpassad undervisning blir att eleverna bara sitter 

där och räknar sina uppgifter i boken utan att få ut något av det. Eftersom eleverna faktiskt 

bedrev stora delar av lektionerna till just detta räknande och eftersom uppgifterna dessutom 

verkade vara ganska starkt utformade för att ge träning på ett specifikt område finns det en 

överhängande risk att detta är just vad som sker. Som beskrivs i Engströms artikel angående 

matematiksatsningen i Hamburg så kan där finnas en vinst i att låta begåvade matematikelever 

arbeta mycket med matematik både själva och tillsammans med andra. Det är emellertid 

viktigt att uppgifterna är framtagna efter vad de ska hjälpa eleverna att utveckla snarare än 

vilket ämnesområde de ämnar stärka eleven inom.56 

Avslutningsvis fanns där åtminstone under de något mer öppna intervjufrågorna ett från 

lärarens sida något större fokus och intresse för att beskriva hur hon anpassade 

                                                           
54 Dahl Thomas Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: Att upptäcka matematiska förmågor i en 
matematisk aktivitet. s.33-34 
55 Agebjörn Anika Räkna med alla-men på olika sätt I: Liu magasin nr1 2008 s.16-18 
56 Engström Arne Matematikbegåvningarnas revansch(Nämnaren Nr2,2005 s.19-21) 
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undervisningen för att mer passa de svagpresterande eleverna. I detta känns eventuellt igen 

det som Eva Pettersson menar är mycket vanligt förekommande i den svenska skolan 

nämligen att även om där finns en önskan att stödja framgångsrika elever inom en domän så 

får dessa ändå stå tillbaka. Dels p.g.a. de resurser som läggs och som enligt styrdokument bör 

läggas på de elever som har svårigheter med att nå upp till kunskapsmålen för ett godkänt 

betyg men även för en viss aversion mot att bedriva en undervisning som kan uppfattas alltför 

elitistisk.57 

Hur den observerade undervisningen hade kunnat anpassas för att bättre 

passa de elever som läraren upplever som högpresterande 

Med hänsyn till de avsikter som läraren i undersökningen både påstod och uppvisade sig ha i 

sin undervisning finns där förutsättningar för en undervisning som än bättre stimulerar även 

de elever som har goda möjligheter att nå de högre kunskapskraven. Först och främst kan 

lärarens påstående om att försöka uppnå en mer experimenterande matematikundervisning 

inspirerad av NO-lektionerna påminna en del om de metoder som eftersträvas i 

Hamburgprojektet58. Även om som läraren menar att de inte befinner sig där 

undervisningsmässigt just nu så finns där ändå och visar sig intentioner av att nå en mer 

varierad undervisning. Som det tagits upp under tidigare delar av uppsatsen så krävs det dock 

en undervisning som anpassas mer efter varje elev snarare än klassen som grupp för att varje 

elev ska få förutsättningar att lyckas så bra som möjligt. Detta krävs också för en optimal 

utveckling inom matematikämnet för de elever som har goda förutsättningar i ämnet59. För att 

uppnå detta hade det varit att föredra ifall läraren antingen selekterade mellan uppgifter från 

olika läromedel som hon ansåg skulle kunna utveckla eleverna som hon ansåg låg i framkant 

ytterligare. Speciellt då dessa elever som av henne ansågs ”duktiga” och hade enkelt för att 

lösa bokuppgifterna uppenbarligen inte fick tillräcklig utmaning av de uppgifter som boken 

hade att erbjuda. En möjlighet, om än till viss del tidskrävande hade varit att tillsammans med 

någon kollega eller specialpedagogen formulerat egna problem eller diskussionsuppgifter för 

dessa elever att arbeta med. Utifrån det observerade faktum att de elever som befann sig långt 

fram i boken och som enligt läraren dessutom presterade bra på proven varken fick eller 

verkade behöva någon hjälp med sina uppgifter går det att misstänka att de använda 

uppgifterna inte riktigt uppfyllde de krav som Sheffield ställer på en bra 

                                                           
57 Pettersson Eva Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor s.20 
58 Engström Arne Matematikbegåvningarnas revansch(Nämnaren Nr2,2005 s.19-21) 
59 Pettersson Eva Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktiks.39 
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matematikuppgift60.En avsaknad i undervisningen och som också lärare angav att det ägnades 

lite tid åt var den rena problemlösningsmatematiken som av flera anses viktig för att 

matematikbegåvningar ska nå sin fulla potential. Den syn på problemlösning som något svårt 

och som endast bör finnas till för de elever som ska upp på högre betygsnivåer riskerar här att 

förringa problemlösning som något som i sig inte bidrar med ett utvecklande av eleverna 

varefter samtliga elever går miste om värdefull tid vad gäller dessa förmågor. Slutligen skulle 

det kunna vara fördelaktigt framförallt för de elever som längre fram kommer att behöva 

tillgodogöra sig betydligt mer avancerad matematik att få en större mängd variation på sina 

arbetsmoment. I detta görs det absolut försök från lärarens sida inte minst med den avslutande 

aktiviteten under den tredje lektionen. Ett utvecklande av denna typ av uppgifter som ställer 

krav på eleven att tänka på ett annat sätt än då den ska komma fram till ett givet svar. Denna 

typ av lektionsaktivitet kan hjälpa eleverna att komma ifrån de problem som Löwing betonar 

med att endast lära sig matematik för att lösa matematikundervisningens ofta hårt 

kontextbundna uppgifter61. 

 

Didaktiska implikationer 
Sammanfattningsvis är det utifrån ovanstående inte alltför vågat att påstå att en undervisning 

där elever inom en klass ständigt får en gemensam undervisning och gemensamma uppgifter 

att arbeta med inte är en undervisning som är optimalt anpassad för framgångsrika elever 

inom matematikämnet. Snarare kan en undervisning som präglas av rik problemlösning och 

uppgifter som inte är framtagna för att enbart öva på ett matematiskt begrepp eller område 

vara ett framgångsrecept. Uppgifter kan istället utformas utifrån att eleverna ska kunna 

utmanas i att hitta alternativa tillvägagångssätt och tränas i att arbeta med matematiken mer 

experimentellt. 

För att kunna tillgodose dessa behov kan det anses fördelaktigt ifall undervisande lärare om 

möjligt i sin lektionsplanering lägger vikt vid vilken typ av uppgifter som eleverna ska  arbeta 

med integrerat med de arbetsområde eller vilka matematiska begrepp som ska behandlas. 

 

 

                                                           
60 Ibid s.25 
61 Löwing Madeleine Matematikundervisningens konkreta gestaltning s.47 
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