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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att se vilka uppfattningar lärare har om att eleverna i en klass 

befinner sig på olika kunskapsnivåer kopplat till matematik. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 6. 

 

Litteraturen tydliggör vikten av att alla elever får möjligheter att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och behov. Hur undervisningen läggs upp och hur grupperna ser ut varierar, 

men dialogen mellan lärare och elev samt en varierande pedagogik är två betydelsefulla inslag 

som lyfts fram. 

 

Resultatet visar att lärarna ser stora fördelar med att ha elever som är på en jämn 

kunskapsnivå, men de vänder också skillnaderna till något positivt och utnyttjar det i 

undervisningen. Lärarna har en önskan om att variera undervisningen mer för att ge alla 

elever möjlighet att lära sig matematik utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Min slutsats är att lärarna trots stora skillnader i klasserna anstränger sig för att kunna möta 

varje elev på elevens egen nivå och att de skapar sitt eget arbetssätt för att uppnå detta. Dock 

finns tendensen att de högpresterande eleverna ofta inte får chansen att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar, eftersom lärarna lägger mycket kraft och tid på att hjälpa de 

lågpresterande eleverna. 
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1 Inledning 
Under en längre tid har massmedia rapporterat om att skolorna allt oftare tvingas minska sina 

omkostnader och effektivisera verksamheten. Speciallärare och elevassistenter blir allt 

ovanligare och det drabbar i första hand lågpresterande elever, vilket leder till ökade 

skillnader mellan elevers kunskapsnivåer i matematik. Lärarens uppgift har blivit att 

tillgodose både låg- och högpresterande elever inom matematik 

 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 

matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.”1 

 

Citatet ovan är hämtat ur läroplanen Lpo 94, och visar tydligt att skolans uppgift är att ge alla 

elever grundkunskaper inom matematik. Lärarens uppgift blir att vägleda både låg- och 

högpresterande2 elever inom matematik i ett och samma klassrum, vilket leder till frågorna: 

Hur tänker lärare angående detta? Hur arbetar de för att alla ska få grundläggande 

matematikkunskaper? Detta kommer att undersökas i denna uppsats. Med denna studie vill 

jag öka förståelsen för hur lärare tänker angående matematikundervisning i årskurs 6. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att se vilka uppfattningar lärare har om att eleverna i en klass befinner sig på 

olika kunskapsnivåer kopplat till matematik i årskurs 6. För att uppnå det har jag ställt 

följande frågor: 

• Hur ser lärare på olika kunskapsnivåer i klassen? 

• På vilket sätt arbetar lärarna med låg-/högpresterande elever och vad är syftet med 

arbetssättet? 

 

                                            
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94, anpassad till att också 
omfatta förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: Utbildningsdep., Regeringskansliet: Fritzes offentliga 
publikationer, 1998), s. 12. 
2 Det finns många begrepp som används för att beskriva att elever i skolan befinner sig på olika nivåer i sitt 
lärande. Ibland benämns eleverna med ord som svaga respektive starka, obegåvade respektive begåvade, dåliga 
och duktiga. I detta arbete används orden lågpresterande respektive högpresterande, och syftar på elevernas 
prestationer i matematikundervisningen. 
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3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt behandlas litteratur och artiklar som belyser mitt valda ämne med början i de 

styrdokument som skolan ska följa, därefter litteratur och artiklar om skillnader mellan elever, 

gruppindelningar i skolan och slutligen lärarstrategier för att möta elever på olika nivåer. 

 

3.1 Styrdokument 
Eftersom styrdokumenten reglerar verksamheten i skolan är det intressant att belysa vad dessa 

säger om kunskapsskillnader mellan elever och om matematikundervisning. 

 

3.1.1 Läroplanen Lpo 94 
De grundläggande värderingar som skolan ska ha och vilka uppgifter som skolan har 

presenteras i läroplanen. Där står det bland annat att skolan ska kunna möta elever med olika 

behov och förutsättningar. Detta innebär att undervisningen måste individualiseras, anpassas 

till varje elev.3 ”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande.”4 Skolan måste skapa förutsättningar för alla att lära sig, även de 

som har det svårt i skolan.5 ”Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 

som har svårigheter.”6 Dessa citat visar att det är lärarens uppgift att möta alla elevers behov, 

både hög- och lågpresterande elever ska ha samma chans att utvecklas i skolan. 

 

Läroplanen innehåller också mål att uppnå i grundskolan och ett av målen är specifikt inriktat 

mot matematik: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.”7 

 

3.1.2 Kursplanen 
Kursplaner är ett komplement till läroplanen och beskriver vilka krav som ställs inom varje 

enskilt ämne i skolan. Kursplanen redogör för syftet med ämnet, mål att sträva mot, hur ämnet 

är uppbyggt och dess specifika egenskaper samt mål att uppnå i årskurs 5 respektive årskurs 

9. Kursplanerna bestämmer inte i detalj hur undervisningen ska gå till, vilka metoder och 

                                            
3 Lpo 94, s. 6. 
4 Lpo 94, s. 14. 
5 Lpo 94, s. 6. 
6 Lpo 94, s. 14. 
7 Lpo 94, s. 12. 
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vilket material som ska användas. De visar vad som ska uppnås, sedan är det upp till varje 

skola att bestämma hur de ska arbeta för att uppnå detta.8 

 

I kursplanen beskrivs matematik som ett viktigt kunskapsområde. Syftet med 

matematikundervisningen är ”att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 

tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 

beslutsprocesser i samhället”.9 

 

3.2 Kunskapsskillnader i klassen 

3.2.1 Skillnaden mellan låg- och högpresterande elever i matematik 
I en debattartikel i Dagens Nyheter, presenterar Engström och Magne en undersökning om 

matematikkunskaper hos grundskoleelever. De har jämfört skillnaderna mellan hög- och 

lågpresterande elever i olika årskurser i grundskolan och kommit fram till att skillnaderna är 

betydligt mindre i årskurs 1 än i årskurs 7-9 och att det är de lågpresterande eleverna som 

svarar för nedgången. De hävdar att de lågpresterande eleverna slås ut tidigt i skolan. 

Engström och Magne studerade de 15 procent av eleverna som presterade lägst och kunde se 

att den elevgruppen i årskurs 9 låg på samma nivå som genomsnittet i årskurs 4. ”När de lägst 

presterande eleverna kommer till årskurs 9 har de för länge sedan slagits ut från skolans 

matematikundervisning.”10 

 

3.2.2 Orsaker till inlärningssvårigheter i matematik 
Orsakerna till att vissa elever har svårt att lära sig matematik är självklart många och av 

varierande grad. Malmer visar på några faktorer som ofta orsakar matematiksvårigheter. 

Neuropsykiatriska problem, till exempel DAMP, ADHD och autism, är en sådan faktor. 

Eftersom elever med dessa problem har stora koncentrationssvårigheter leder det ofta till 

svårigheter inom matematik, liksom i andra ämnen. En annan tänkbar orsak är bristande 

språklig kompetens hos eleven. Detta leder ibland till att eleven inte förstår uppgifterna och 

de matematiska begreppen. Elever som lider av dyslexi och som därför har svårt att antingen 

                                            
8 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier (Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer, 
2000), s. 5. 
9 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, s. 26. 
10 Arne Engström och Olof Magne, ”Svaga elever i matematik slås ut tidigt” Dagens Nyheter 2003-10-06, 
(www.dn.se, acc. 2004-02-18). 
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läsa eller skriva, eller en kombination av båda, kan också ha svårt att läsa och förstå 

matematikuppgifterna. Ytterligare en faktor som, enligt Malmer, orsakar 

matematiksvårigheter är att undervisningen ofta bedrivs med olämplig pedagogik, till 

exempel genom att eleverna inte får den tid de behöver för att lösa en uppgift eller att 

undervisningen läggs på en för dessa elever abstrakt nivå.11 

 

3.2.3 Elever som är högpresterande i matematik 
Barger skriver i en artikel i Nämnaren om vikten av att undervisa även de matematiskt 

högpresterande eleverna. De behöver stimuleras i sin undervisning och hon anser att de borde 

ha samma rätt som andra elever att lära sig nya saker. Barger menar att ett problem är att 

lärare ofta tar elevers bra resultat som ett bevis på god undervisning, vilket det inte alltid är. 

Flera av de matematiskt högpresterande eleverna har redan tidigare kunskap inom matematik 

och hon hävdar att dessa elever i praktiken inte lär sig mycket nytt.12 

 

3.2.4 Matematikundervisning ur ett genusperspektiv 
En vanlig uppfattning är, enligt Walkerdine, att pojkar ska prestera bättre än flickor i 

matematik, att de ska vara bättre på rationella och logiska resonemang. Hon menar att det är 

något som eleverna lär sig och det är en av orsakerna till att det är färre flickor än pojkar som 

studerar matematik på hög utbildningsnivå.13 

 

Walkerdine har i en studie följt en grupp elever i Storbritannien med början i förskolan och 

vidare genom grundskolan. Hon kom fram till att det finns stora skillnader på hur pojkar och 

flickor uppfattas inom matematiken. Hon hävdar att det beror på sociokulturella orsaker. 

Walkerdine skriver om hur lärarna ser på elever i tioårsåldern och ser tydliga skillnader 

mellan hur pojkar och flickor uppfattas. Pojkarna anses ha stora möjligheter inom matematik, 

men att deras potential än så länge är osynlig. De dåliga resultaten vänds till något positivt 

och deras bråkiga uppträdande i klassrummet förklaras med att elever ska vara aktiva. 

Flickorna däremot anses arbeta hårt, men upplever själva ofta att de inte presterar tillräckligt 

bra.14 

                                            
11 Gudrun Malmer, Bra matematik för alla: nödvändig för elever med inlärningssvårigheter (Lund: 
Studentlitteratur, 2002), s. 80-87. 
12 Rita Barger, ”Begåvade elever behöver också hjälp” Nämnaren, 3 (2001), s. 18-19. 
13 Valerie Walkerdine, Counting girls out: Girls and mathematics (London: Falmer, 1998), s. 15, 163-167. 
14 Walkerdine, s. 161-163. 
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3.3 Gruppsammansättningar 

3.3.1 Homogena eller heterogena grupper 
Hur undervisningen i skolan ska arrangeras är en intressant fråga. Wallby, Carlsson och 

Nyström presenterar i en rapport olika sätt att gruppera elever framför allt med hänsyn till 

matematikundervisningen. Författarna menar att ett stort antal lärare gärna vill ha homogena 

grupper, där eleverna är på samma kunskapsnivå. Genom de fyra punkterna nedan visas olika 

skäl som ligger bakom detta önskemål:15 

 

• En grupp med elever som är lika i prestationshänseende. 

• En grupp med elever som förväntas ha liknande studieframtid. 

• En grupp med elever som inte ska känna sig sämre än andra. 

• En grupp med elever som behöver samma undervisning.16 

 

I en artikel i Nämnaren tar Runesson upp frågan om vilket av heterogena eller homogena 

gruppsammansättningar som är att föredra. Hon säger att antalet åldersblandade grupper har 

ökat i grundskolans tidigare år, men menar att undervisningens organisation inte säger något 

om hur undervisningen bedrivs. Enligt Runesson kan skillnaderna mellan eleverna bli en 

tillgång i undervisningen. Genom att eleverna får möjlighet att lära sig på olika sätt, och ser 

att några klasskamrater löser en uppgift annorlunda, kommer de att bli mer medvetna om sitt 

eget tänkande, vilket utvecklar elevens tankeförmåga.17 

 

3.3.2 Åldersintegrering 
Ett sätt att dela in undervisningsgrupperna är att göra åldersintegrerade klasser, alltså att 

elever i olika åldrar blandas i en klass. Ett skäl till åldersintegrerade klasser är naturligtvis 

ekonomin. I landsbygdsområden är det svårt att fylla upp hela klasser och åldersintegrering 

blir en lösning på problemet. Det finns även pedagogiska skäl och Sandqvist menar att dessa 

har förändrats. Under hela 1900-talet har målet varit att åldersintegrera för att få homogena 

klasser. Genom att låta högpresterande elever gå med äldre och lågpresterande elever med 

yngre, var målet att få klasser där alla elever skulle vara på samma nivå. Nu är syftet med 

                                            
15 Karin Wallby, Synnöve Carlsson och Peter Nyström, Elevgrupperingar: en kunskapsöversikt med fokus på 
matematikundervisning (Stockholm: Skolverket, 2001), s. 64-70, 76-77. 
16 Wallby, Carlsson och Nyström, s. 77. 
17 Ulla Runesson, ”Olikheter i klassen - tillgång eller problem?” i Nämnaren TEMA: Matematik ett 
kommunikationsämne, Ronny Ahlström, red. (Mölndal: Institutionen för ämnesdidaktik, Univ., 1996), s. 33, 36. 

5  



Räknar skolan med alla? 

åldersintegrering istället att ta vara på skillnader i klassen, eftersom det ökar möjligheten för 

varje elev att arbeta på sin egen nivå, enligt Sandqvist. Målet är nu inte att få homogena 

klasser utan heterogena klasser. Mångfalden ses som något positivt.18 

 

Sundell skriver att det framför allt är två skäl som åberopas för att visa att undervisningen blir 

bättre med åldersblandade grupper. Det ena är att undervisningen lättare skulle 

individualiseras, på grund av att elevernas ålder blir mindre synlig i åldersintegrerade klasser, 

och istället hamnar betoningen på elevernas kunskapsnivå. Det andra stora skälet är att äldre 

elever skulle kunna hjälpa de yngre. Det skulle självklart hjälpa de yngre, som får hjälp, men 

även de äldre skulle utvecklas av att dela med sig av sina kunskaper till andra. Sundell menar 

dock att undersökningar tyder på att nämnda fördelar inte har uppnåtts med hjälp av 

åldersintegrerade klasser.19 

 

3.4 Strategier 

3.4.1 Dialogen mellan lärare och elever 
Ljungblad skriver att samtalet mellan elever och lärare är en viktig del i undervisningen och 

något som måste prioriteras. Hon menar att de små samtalen är betydelsefulla för elevernas 

inlärning.20 Hon talar också om längre och djupare samtal, dialoger, mellan lärare och elever, 

där det är viktigt att läraren fokuserar på vad eleven säger. ”Man måste också som vuxen våga 

tappa fotfästet och inse att ibland infinner sig känslan av att man är ute på djupt vatten. Jag 

som lärare får inte vara på jakt efter att bli bekräftad i min roll som lärare eller som vuxen.”21 

 

Ljungblad lägger extra stor vikt vid dialogen när det handlar om lågpresterande elever. Hon 

menar att det är en förutsättning för att lärarna ska kunna utgå ifrån elevens erfarenheter och 

behov.22 

 

                                            
18 Karin Sandqvist, Åldersintegrerad undervisning: en kunskapsöversikt (Stockholm: HLS, 1994), s. 12. 
19 Knut Sundell, Åldersindelat eller åldersblandat?: Forskning om ålderssammansättningens betydelse i förskola 
och grundskola (Lund: Studentlitteratur, 1995), s. 34-36, 112-113. 
20 Ann-Louise Ljungblad, Att möta barns olikheter: åtgärdsprogram och matematik (Varberg: Argument, 2003), 
s. 163. 
21 Ljungblad, s. 173. 
22 Ljungblad, s. 176. 
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3.4.2 Laborativ matematik 
Magne, Bengtsson och Carleke ansåg redan på 70-talet att lågpresterande elever i matematik 

måste få möjlighet att lära sig matematiken laborativt, genom att träna aktivt med sina händer. 

Utifrån det kan de sedan lära sig att tänka matematik.23 

 

Även Malmer påpekar vikten av att konkretisera matematikundervisningen, att låta elever 

använda sina sinnen för att lösa uppgifter. Laborativa övningar gör det lättare för eleverna att 

lära sig och dessutom anser eleverna att matematiken blir rolig och intressant. Genom en 

laborativ uppgift ökas elevernas förståelse av matematiska begrepp.24 

 

3.4.3 Individualisering 
Enligt Lpo 94 ska undervisningen individualiseras, anpassas efter varje elevs 

förutsättningar.25 Runesson frågar sig vad vi menar med att eleverna ska arbeta på individuell 

nivå. ”I sämsta fall kan det innebära att alla elever får möta samma innehåll och med samma 

metoder men vid olika tidpunkter.”26 Hon menar att det inte räcker att ge eleverna olika lång 

tid för att lära, de måste också erbjudas olika inlärningssätt.27  

 

Att individualisera genom att låta eleverna arbeta vidare i sin egen takt kallas enligt Wallby, 

Carlsson och Nyström för hastighetsindividualisering. Det innebär att eleverna arbetar med 

samma material, men vid olika tidpunkter och olika snabbt. Detta leder till att eleverna hinner 

olika långt i boken och vissa elever kanske missar viktiga delar i undervisningen, på grund av 

att de jobbar i ett lägre tempo. Det blir även svårt för lärarna att ha genomgångar och 

diskutera matematiska problem med hela gruppen, eftersom eleverna befinner sig på olika 

ställen i läroboken. Några elever skulle kanske behöva alternativa sätt att lösa uppgifterna på 

för att kunna lära sig, men hastighetsindividualisering tar ingen hänsyn till detta.28 

 

Järbur skriver om tre viktiga delar när det gäller individualisering, ”att ge varje elev tid att 

lyckas, rätt arbetsuppgift och rätt arbetssätt”.29 Det första handlar om det som tillgodoses av 

                                            
23 Olof Magne, Margit Bengtsson och Ivar Carleke, Hur man undervisar elever med matematiksvårigheter 
(Stockholm: Esselte studium, 1977), s. 10-12. 
24 Malmer, s. 92. 
25 Lpo 94, s. 6. 
26 Runesson, s. 35. 
27 Runesson, s. 35-36. 
28 Wallby, Carlsson och Nyström, s. 53. 
29 Håkan Järbur, Individanpassad skola (Solna: Ekelund, 1992), s. 12. 
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så kallad hastighetsindividualisering, att elever behöver olika lång tid att lösa vissa uppgifter. 

Rätt arbetsuppgift innebär, enligt Järbur, att uppgifter ska vara meningsfulla och utformade så 

att eleverna förstår varför de ska arbeta med detta. Den tredje delen handlar om att samma 

arbetssätt kanske inte passar alla elever.30 ”Vi måste ge varje elev möjlighet att i största 

möjliga utsträckning arbeta på det för var och en effektivaste sättet.”31 

 

3.5 Sammanfattning 
Styrdokumenten är tydliga med att all undervisning måste anpassas efter varje elevs särskilda 

behov och förutsättningar. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas inom ämnet matematik, 

oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. 

 

När det gäller kunskapsskillnader i klassen finns det naturligtvis flera olika faktorer som 

påverkar. Förutom att vi är olika individer och har olika förutsättningar kan neuropsykiatriska 

problem och läs- och skrivsvårigheter göra att elever blir lågpresterande i matematik. När det 

talas om kunskapsskillnader ligger fokus ofta på de lågpresterande eleverna. Att möta de 

högpresterande elevernas behov är inte lika prioriterat och målet att alla elever ska utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar uppnås därför inte. 

 

Förr var homogena grupper det önskvärda och om åldersintegrering användes var det antingen 

i det syftet eller så berodde det på ekonomin. Nu ses skillnader mellan elever som något som 

kan utveckla undervisningen och elevernas förståelse. Även i detta syfte, att uppnå heterogena 

grupper, kan åldersintegrering vara ett användbart verktyg. 

 

Lärare använder sig av olika metoder för att kunna tillgodose alla elever i klassen. Något som 

är viktigt är dialogen, samtalet med den enskilda eleven, att kunna ta tid för var och en. En 

variation i undervisningen är också viktig, både när det gäller sätt att lösa uppgifter, arbetssätt 

och pedagogiska hjälpmedel. 

                                            
30 Järbur, s. 13-26. 
31 Järbur, s. 23. 
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4 Metod 
Detta avsnitt redogör för hur min studie har genomförts. Först förklaras varför jag valde att 

göra en kvalitativ studie och vad det innebär. Sedan beskrivs urvalsprocessen och 

förberedelserna inför intervjuerna. Avslutningsvis behandlas bearbetningen av data. 

 

4.1 Det empiriska materialet 

4.1.1 Kvalitativ studie 
Två olika typer av studier är vanliga, kvalitativa och kvantitativa. Ibland ifrågasätts den 

vetenskapliga tillförlitligheten hos kvalitativa studier. De anklagas för att sakna objektivitet, 

eftersom de bygger på intervjuer där samspelet mellan forskaren och den intervjuade blir 

viktigt.32 Båda dessa typer av studier har samma syfte, att ge en ökad förståelse av det 

samhälle vi lever i, men sättet att nå dit varierar. Medan de kvantitativa studierna i stora drag 

går ut på att göra statistiska analyser baserade på siffror och mängder, är det inom kvalitativa 

studier forskarens uppfattning och tolkning som är av intresse.33 Inom kvalitativ forskning 

söks inte objektiva fakta utan individers uppfattningar och tolkningar.34 Kvale uttrycker det 

enligt följande: ”Kvalitet syftar på arten, beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur 

mycket, hur stort, mängden av något.”35 Kvalitativa studier används för att komma åt de 

intervjuades egna tankar, uppfattningar och erfarenheter. Det viktiga är inte vad som hänt utan 

hur den intervjuade upplevt det och tänker kring det.36 

 

Jag valde att göra en kvalitativ studie, för att se vilka uppfattningar lärare har kring att 

eleverna i en klass är på olika nivå inom matematik. Min undersökning byggde på intervjuer 

med lärare, för att ta del av deras beskrivningar och uppfattningar av nivåskillnader mellan 

elever inom matematik. Den kvalitativa metoden är ett verktyg som gjorde det möjligt för mig 

att ta del av de intervjuades erfarenheter.37 

 

                                            
32 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 64. 
33 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 76. 
34 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 47-48. 
35 Kvale, s. 67. 
36 Kvale, s. 70. 
37 Kvale, s. 34-37. 
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4.1.2 Urval 
För att få reda på vilka uppfattningar lärarna har kring att eleverna i en klass ligger på olika 

kunskapsnivåer valde jag att intervjua lärare i årskurs 6. En orsak till detta är att eleverna 

skriver nationellt prov i matematik i årskurs 5 och därför har lärarna i årskurs 6 en 

medvetenhet om eventuella skillnaderna i klassen. Det är vanligt att elever efter att ha 

fullgjort årskurs 6 lämnar den skola de går i, för att läsa årskurs 7-9 i en annan skola. Detta 

gör att läraren har erbjudit alla elever möjlighet att klara målen, inom ramen för årskurs 6. 

 

Några skolor i en mellanstor stad i Sverige kontaktades för telefonnummer och e-postadresser 

till lärare i årskurs 6. Några av dem fick jag inte kontakt med, men fyra lärare på olika skolor 

har intervjuats, två manliga och två kvinnliga. Jag har medvetet intervjuat lärare som arbetar i 

olika sociokulturella områden för att få ett bredare perspektiv. 

 

4.1.3 Etiska regler 
Vetenskapsrådet har i ”Forskningsetiska principer” tagit fram fyra krav ur ett etiskt 

perspektiv när det gäller forskning. Forskaren ska informera om syftet med studien, de som 

intervjuas har självt valt att vara med, berörda personer ska behandlas konfidentiellt och det 

insamlade materialet får endast användas för forskning. Konfidentialitet innebär att de 

intervjuade eller de personer som nämns i intervjuerna inte ska kunna identifieras av 

utomstående.38 Hänsyn till detta har tagits i denna studie. Lärarna har deltagit i intervjuerna av 

egen vilja, genom att tacka ja antingen via telefon eller via e-post. Deras intervjuer behandlas 

konfidentiellt genom att de intervjuade fått fingerade namn. 

 

4.1.4 Föreberedelser för intervjuer, intervjuguide 
Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide med frågor att utgå ifrån. (Se bilaga.) Sex olika 

teman berörs under intervjun: 

 

• Inledande frågor 

• Matematikundervisningen 

• Nationella provet 

                                            
38 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm: Vetenskapsrådet, 
2002), s. 7-14. 
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• Låg- och högpresterande elever39 

• Resurser 

• Vision 

 

Området ”inledande frågor” fanns med för att få en bild av hur länge läraren hade arbetat som 

lärare, vilka ämnen som han/hon undervisade i och hur länge läraren hade arbetat med 

nuvarande klass. 

 

Under ”matematikundervisningen” ville jag veta hur läraren arbetade med ämnet matematik 

och dessutom få en uppfattning om det fanns skillnader mellan elevernas kunskaper i ämnet. 

Hur läraren ser på dessa skillnader var också av intresse. Är de ett problem i undervisningen 

eller kan de vara en resurs? 

 

Nationella provet var det tredje området och min målsättning med det var att få veta hur 

lärarna ser på det och vilken betydelse det får för undervisningen. Det var också av intresse att 

se om resultaten bekräftade lärarnas förväntningar på eleverna och hur lärarna uppfattar att 

eleverna påverkas av att det är just ett nationellt prov. 

 

För att få ytterligare ett perspektiv på skillnader mellan elever i matematik efterfrågades 

lärarnas uppfattningar kring låg- respektive högpresterande elever, hur de arbetar för att skapa 

förutsättningar för dem och för att motivera dem. 

 

Nästa område lärarna skulle berätta om var hur de såg på de resurser som fanns, om de var 

tillräckliga för att klara målen eller vad som saknades om de ansåg att resurserna inte räckte 

till. Tillgången till speciallärare, och hur dessa användes inom matematikundervisningen var 

också av intresse. 

 

Avslutningsvis ville jag höra lärarnas visioner om hur de ville att matematikundervisningen 

skulle se ut och vad de ansåg att de behövde arbeta med för att uppnå dessa. 

 

                                            
39 I Intervjuguiden som finns med som bilaga används begreppen starka och svaga elever, eftersom jag när 
intervjuerna genomfördes inte hade bestämt vilket begrepp som skulle användas i uppsatsen. 
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4.1.5 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes på plats på respektive skolor. Tidpunkten varierade, två av 

intervjuerna ägde rum på förmiddagen och två på eftermiddagen. De pågick i 35-50 minuter 

och dokumenterades genom bandinspelning. Lärarna intervjuades enskilt i grupprum eller 

klassrum. Som utgångspunkt i intervjuerna användes ovan beskrivna intervjuguide. Efter det 

att inspelningen avslutats avrundades samtalet med korta kommentarer kring intervjun och 

om studien i övrigt.  

 

4.2. Bearbetning av data 

4.2.1 Transkriptioner 
Vid samtalsanalyser är det lämpligt att skriva ut intervjuerna ordagrant med pauser och 

liknande. Mitt syfte är dock att analysera innehållet i samtalen, inte samtalen i sig, och därför 

har jag valt att inte skriva ut pauser och liknande. Jag har dock behållit intervjuns karaktär 

genom att behålla talspråket, med icke avslutade meningar, upprepningar med mera.40 

4.2.2 Analys och tolkning av data 
Som tidigare nämnts är detta en innehållsanalys, fokus ligger på det som sägs och att sedan 

jämföra de olika intervjuerna, se likheter och skillnader för att kunna kategorisera 

materialet.41 Intervjuerna har bearbetats enligt modellen att gruppera efter teman i 

intervjuerna. Denna metod beskrivs av Johansson och Svedner.42 Intervjuerna har granskats 

upprepade gånger och de delar i intervjuerna som behandlar samma tema har bildat en grupp. 

I kapitel 5 redovisas resultatet utifrån denna indelning. 

 

4.2.3 Reliabilitet och validitet 
God reliabilitet är en förutsättning för god validitet. God reliabilitet, att forskningen 

genomförts på ett tillförlitligt sätt, är beroende av dokumentationen av intervjuerna. Genom 

att spela in intervjuerna på kassettband och därmed ge möjlighet att lyssna på materialet 

upprepade gånger ökar tillförlitligheten. Reliabiliteten påverkas också av de eventuella 

effekter som intervjusituationen kan skapa, att de intervjuade, genom intervjuarens beteende, 

                                            
40 Per Linell, Transkription av tal och samtal: teori och praktik (Linköping: Univ., Tema kommunikation, 1994), 
s. 14. 
41 Holme och Solvang, s. 141-142. 
42 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen: Undersökningsmetoder och 
språklig utformning (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2001), s. 40-41. 
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förstår vad som förväntas av dem. Genom att berätta för de intervjuade att materialet 

behandlas konfidentiellt har sådana effekter motverkats.43 

 

God validitet innebär, förutom att insamling och bearbetning av data skett noggrant, att 

forskaren undersökt det som var avsett att undersöka. Min uppfattning är att det har uppnåtts i 

den här studien.44 

 

4.2.4 Metoddiskussion 
Det går inte att utifrån min studie dra några generella slutsatser om hur lärare uppfattar 

kunskapsskillnader mellan elever i matematik. Det faktum att jag endast intervjuat fyra lärare 

minskar generaliserbarheten, men undersökningen ger dock en bild av hur några lärare 

uppfattar det och enligt min bedömning gav de en ur sin synvinkel sanningsenlig bild. Jag är 

medveten om att mina följdfrågor påverkat intervjuerna, och på grund av bristande erfarenhet 

av detta sedan tidigare är risken att de i vissa fall varit ledande. Min förkunskap om vissa 

arbetssätt ledde till exempel till att följdfrågor om detta uteblev. 

 

                                            
43 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 86-88. 
44 Patel och Davidson, s. 84-86. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av mina intervjuer. Likheter och skillnader i intervjuerna 

lyfts fram. Materialet är indelat i fyra huvudkategorier som i sin tur är indelade i 

underkategorier. Först berörs det faktum att eleverna är på olika kunskapsnivåer i matematik, 

sedan pedagogiska strategier för att bemöta dessa skillnader, därefter lärarnas syn på det 

nationella provet och hur de använder sig av det och avslutningsvis hur lärarna anser att dessa 

skillnader påverkar eleverna sinsemellan. De intervjuade lärarna har fått fingerade namn, som 

kommer att användas när det återges vad lärarna sade i intervjuerna eller när det anknyts till 

dem på annat sätt. De namn som kommer att användas är Gunnar, Inger, Maria och Peter. 

 

5.1 Skillnader mellan elever 

5.1.1 Uppfattningar om orsaker 
Under intervjuerna ställdes ingen direkt fråga som tog upp vad som orsakar skillnader mellan 

elever, men detta nämndes trots det flera gånger under intervjuerna och resultatet har indelats 

i tre områden. Först presenteras biologiska skillnader, sedan hemmiljöns och språkets 

betydelse. 

 

Lärarna ansåg att det var självklart att vissa elever hade svårare än andra och det förklarade de 

med att vi är olika som människor, att vi har biologiska skillnader. Maria menade att om 

eleven har ”fallenhet för det, är det ju kul”. Ordet fallenhet visar på att det är något medfött, 

och att vi är olika. Gunnar sa att ”det är viktigt att se varje elev som en individ med olika 

förutsättningar”. Peter menade att ”barn har olika svårt att förstå logiskt tänkande, olika 

förmåga till det. Barn har olika lätt för att lära, för en del tar det längre tid, för andra går det 

fortare.” 

 

Förutom de biologiska skillnaderna, att vi är olika individer, nämndes även några socialt 

betingade faktorer. Den ena var att familjesituationen var betydelsefull för barnens 

möjligheter i skolan. När jag frågade ifall det fanns tydliga skillnader mellan elever med 

föräldrar födda utomlands och ”svenska” elever kom familjesituationen ofta upp. 

Nationaliteten, det etniska ursprunget hade ingen betydelse. Det som påverkade var den 

sociala miljön i hemmet. Gunnar sa att ”det är ju stimulansen hemifrån som gör verklig 

skillnad, i alla sammanhang”. Peter gav också uttryck för detta: ”Den sociala bakgrunden och 
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den situation, den studietradition som finns i familjen är ju avgörande för om barn lyckas eller 

inte i skolan.” Dock såg Peter en generell skillnad mellan invandrarföräldrar och svenska 

föräldrar, invandrarföräldrarna tar ofta skolan på större allvar, vilket han ansåg beror på att de 

kommer från länder där utbildning värderas högre än vad som är fallet i Sverige. 

 

Den andra socialt betingade faktorn är språket. Den påverkar i bred utsträckning elever med 

ett annat hemspråk, men även elever med svenska som modersmål kan få problem i 

matematik på grund av språket. Inger berättade att deras speciallärare arbetar mycket med 

svenska och ”på ett sätt har man nytta av det i matte, att de kan läsa”. Hon sa att den klass hon 

har nu är ganska duktig i matte och hon menade att språkkunskaper är en orsak till det. ”För 

är man dålig läsare så kan man inte läsa talet kanske och förstå.” Även de andra lärarna 

uttryckte att en del elever har problem med att förstå uppgifterna. Maria sa att de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter får problem med uppgifter med mycket text. 

 

När lärarna nämnde orsaker till skillnaderna nämndes alltså förutom att vi är olika individer 

två sociokulturella faktorer, hemmiljön, vilken studietradition som finns där, samt elevens 

språkkunskaper. 

 

5.1.2 Skillnader mellan kön 
Ingen av lärarna ansåg att de kunde se några skillnader mellan flickor och pojkars kunskaper i 

matematik. Dock uttryckte några av dem att pojkar ofta anses vara bättre i matematik. Peter sa 

att den enda skillnaden han kunde se var den som gällde i skolan i allmänhet, ”att killarna tar 

mer plats, pockar på mer uppmärksamhet, låter mera, tar för sig mera”. Han hävdade dock att 

flickorna blir mer uppmärksammade genom den organisering av matematikundervisningen 

som de har gjort. Detta kommer jag att återkomma till i avdelningen om vilka strategier lärare 

använder. 

 

Både Peter och Maria menade att pojkar är mer tävlingsinriktade än flickor, vilket också syns 

i matematikundervisningen. Detta leder till att pojkar ofta slarvar mer än flickor. Inger sa att 

eleverna alltid tror att det är pojkarna som lyckats bäst på proven, och de flickor som har fått 

alla rätt sitter bara tysta. ”Man vill inte skryta om man är flicka märker jag här, om man har 

alla rätt.” Hon visste inte varför flickor skäms om de är presterar bra i matematik, men hon 
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ansåg att de lär sig med tiden. Hur lärarna uppfattar att relationerna mellan eleverna påverkas 

av att vissa är bättre än andra i matte tas upp mer under rubriken ”Elevrelationer”. 

 

5.1.3 Att ge utrymme åt högpresterande elever 
En intressant sak som kom fram under samtalet med Inger var att hon menade att skolan var 

dålig på att ge högpresterande elever det utrymme de behöver. ”Det är ju det skolan är sämst 

på, att ta hand om barnen, att låta dem gå vidare. Det hör man nästan aldrig talas om.” Hon 

berättade om en elev som hon låtit gå vidare och som till och med kommit upp på 

gymnasienivå redan i årskurs 6. Det gillade inte högstadieskolan riktigt, för de önskade att 

alla skulle vara på samma nivå. Hon berättade också om en annan elev som hon pratat med 

som inte fått gå vidare och som hade räknat samma sak tre gånger. Hon klarade egentligen 

femmans matte redan i årskurs två men hennes lärare tillät henne inte att gå framåt. 

 

Gunnar berättade hur han arbetade för att ge utrymme åt högpresterande elever: ”De som då 

kan, eller rättare sagt har lättare för att lära sig saker, de får ju gå vidare och jobba med kanske 

lite svårare uppgifter under tiden som de som då behöver längre tid att tänka efter får jobba 

med det de behöver så att de åtminstone kommer upp i en viss nivå.” Han såg det som en 

utmaning att ge alla elever grundläggande kunskaper och att ”hitta uppgifter, eller ta förslag 

av elever hur man vill jobba vidare när man har tid över”. 

 

Enligt Maria så skapade hennes arbetssätt möjlighet för högpresterande elever att gå vidare 

till svårare uppgifter. Jag kommer att återkomma till hur hon arbetar under nästa avsnitt. 

 

5.2 Strategier 

5.2.1 Skapa tid för den enskilde eleven 
Något som tre av lärarna uttryckte var vikten av att få tid för alla elever, att motverka 

köbildningen framme vid katedern och utnyttja tiden på bästa sätt. Lärarna hade olika 

strategier för att uppnå detta och här redovisas de var för sig. 

 

Maria arbetar med en lärobok som heter Mattestegen.45 Den består av 12 olika steg, olika 

nivåer. Eleverna gör i början av varje område ett förtest som visar vilken nivå eleven ska börja 

                                            
45 Kurt Rosenlund och Inger Backström, Mattestegen. A steg 1-4. Vår (Stockholm: Natur och kultur, 2003). 
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på. När sedan ett steg är avklarat görs en diagnos för att se om eleven lärt sig, och sedan får 

eleven gå vidare till nästa nivå. Detta arbetssätt är individanpassat genom 

hastighetsindividualisering, eleverna gör i stort sett samma tal men i olika takt och vid olika 

tidpunkter. De som är högpresterande kommer således längst och får mer djupgående 

kunskaper inom varje område. Ibland diskuterar Maria med eleven och bestämmer att de kan 

hoppa över vissa delar på ett steg, ifall den eleven kan det, och ibland kanske de måste göra 

om någon del, eftersom de inte lärt sig. Fördelen med detta är, enligt Maria, att det utgår från 

elevernas egen nivå. Hon säger att hennes roll i klassrummet har förändrats sedan de började 

med den här läroboken. ”Det är ganska självgående, förr så kanske jag stod mycket mer 

framme vid tavlan och berättade, hade gemensamma genomgångar, men jag har gått ifrån det 

mer och mer för att de ligger så olika så att det blir mer att man jobbar ihop med nån elev ett 

tag, och sätter igång den, och sen så löser de ju uppgifter själva.” Maria anser att det här 

arbetssättet gör att hon kan ägna mer tid åt de som behöver mest hjälp. 

 

Inger hävdar att köbildningen framme hos henne är ett stort problem och har löst det genom 

att låta eleverna ha matte i halvklass. Ena halvan har tystläsning eller något annat självgående 

arbete, medan den andra halvan av klassen arbetar med matematik. På sätt är det ju inte alls 

lika många som vill ha hjälp samtidigt. När det är stora klasser delas de ibland in i tre eller 

fyra grupper. 

 

Peters arbetssätt påminner om Ingers, men här jobbade alla grupperna med matematik, men 

på olika sätt. En grupp tränar huvudräkning, en annan arbetar med algoritmer, tränar att ställa 

upp tal, en grupp tränar problemlösning och den fjärde gruppen arbetar med benämnda tal, 

lästal, som finns i matteboken. Ibland har de även en femte grupp, som arbetar med något av 

detta, eller med något annat ämne. I några av dessa moment arbetar eleverna gemensamt, 

medan andra är självständiga. Problemlösningen sker tillsammans med en eller två andra 

elever i gruppen och i huvudräkningsarbetet hjälps eleverna åt genom att läsa tal åt varandra. 

Algoritmträningen och de som arbetar med benämnda tal i matteboken arbetar mer 

självständigt med egna uppgifter. Grupperna roterar under veckan, de som har huvudträning 

på måndagen kanske har problemlösning på tisdagen och så vidare. Peter säger att det som är 

absolut svårast för eleverna är benämnda tal, att läsa tal i boken och lösa dem. Därför ägnar 

nästan all sin tid åt den gruppen under en lektion i veckan och eftersom det bara är fem, sex 

elever i varje grupp hinner han se och prata med alla på ett annat sätt, än om han undervisat 
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hela gruppen gemensamt. För att återknyta till tankarna kring pojkar respektive flickor 

menade Peter att flickorna blir mer synliga när de arbetar i mindre grupper. 

 

För att kunna ge mer tid till lågpresterande elever eller elever med koncentrationssvårigheter 

fick de undervisning av speciallärare vissa lektioner. Alla lärarna hade tillgång till 

speciallärare, men i olika omfattning. Gunnar och Peter var de som starkast uttryckte att det 

fanns behov av fler vuxna. Peter hävdade att ”alla resurser runt omkring, alltså stödfunktioner 

som har funnits tidigare, som elevassistenter… de finns inte längre i skolan”. Peter menade att 

flera elever inte skulle bli godkända i matematik med dagens resurser. Fler vuxna på 

lektionerna skulle öka möjligheten för dessa elever att bli godkända, eftersom det skulle ge 

lärarna tid att sitta lite extra med de elever som behövde det. 

 

Det som är påtagligt här är att alla lärare ville skapa tid för den enskilde eleven och deras 

fokus låg på de lågpresterande, att skapa tid för att hjälpa dem mer. De högpresterande anses 

klara sig bra själva och får därför inte någon stor del av den extra tiden som skapas. Lärarna 

lägger mest tid på att de lågpresterande ska höja sig till godkänd nivå, och de högpresterande 

får alltså inte samma chans att utvecklas i skolan. 

 

5.2.2 Varierande pedagogik 
Att erbjuda eleverna olika sätt att lösa talen ansåg Inger vara väsentligt. Hon berömde en 

lärobok skriven av Birgitta Rockström,46 eftersom den tar upp flera olika sätt att lösa samma 

tal. Inger sa att det var flera föräldrar som inte gillade det och som protesterade, men hon 

tyckte om arbetssättet. ”Jag kanske får lära ut samma mattetal på tre olika sätt… ibland 

kanske jag har nåt fjärde sätt och visar barnen, så här räknar jag… och ibland kommer de 

fram och frågar: Hur skulle du räkna ut det här?” Hon trivdes med den friheten, att låta 

eleverna välja sätt att räkna själv. 

 

Att kunna undervisa inom matematik på flera sätt, att inte begränsa sig till en enformig 

undervisning i form av att ”räkna tyst för sig själv i boken” är något som alla lärarna önskar i 

större utsträckning. När de berättade hur deras vision av matematikundervisningen såg ut, 

nämnde alla att de ville ha en matematikverkstad. Det de önskade var en plats, helst i 

klassrummet eller i ett intilliggande grupprum, där matematikmaterial, såsom måttband, 

                                            
46 Birgitta Rockström, Matteboken 6A, Grundbok (Stockholm: Bonnier utbildning, 1998). 
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vågar, rymdmått och vikter, alltid fanns tillgängligt. ”Ha det permanent, så att man kan gå och 

göra det när man själv tycker, man är ju i regel inte på samma ställe när man jobbar i matte”, 

sa Gunnar. Peter talade om vikten av ”åskådliggörandet av matematiken, att göra det abstrakta 

handgripligt”.  

 

Den största orsaken till att de inte genomfört idén med en matematikverkstad var platsbrist. 

Även ekonomiska skäl nämndes. Maria sa att en stor orsak var brist på planeringstid. ”Det 

behöver ju inte falla på pengarna, utan mer det här med tid och planering. Det är så mycket 

hela tiden…” 

 

Inger berättade att deras klass under vissa perioder hade utomhusmatematik. Under dessa 

lektioner tog hon med klassen ut och mätte upp ytor och sprang på tid. Dessa uppgifter tog de 

sedan med in och jobbade med i klassrummet. En annan sak som Inger gjorde för att variera 

matematikundervisningen var att arbeta med matematik utifrån en dagstidning. Eleverna fick i 

uppgift att räkna matte utifrån en tidning, det kunde till exempel handla om att räkna artiklar 

om idrott, att kolla priser på resor eller att räkna ut hur många procent av bilderna som visade 

kvinnor respektive män. Dessa arbetssätt var enligt Inger mycket uppskattade av eleverna. De 

elever som i vanliga fall inte tyckte om och inte var högpresterande i matematik kanske 

älskade utomhus- eller tidningsmatematiken och upplevde vid dessa tillfällen ämnet som 

roligt och intressant. 

 

Gunnar använde dataprogram i sin undervisning. Eleverna gick enskilt till en annan lärare på 

skolan och testade multiplikationstabellerna med hjälp av dataprogram. Programmet kunde 

ställas in efter elevens individuella nivå, och när de är klara med multiplikationstabellen fick 

de diplom, som de stolt visade upp för Gunnar. 

 

Att variera undervisningen är alltså något som lärarna värderade högt. Det kunde ske på olika 

sätt och inom detta område fanns även många drömmar och visioner. 

 

5.3 Det nationella provet i årskurs 5 
I årskurs 5 genomförs nationella prov i matematik, något som lärarna förhöll sig olika till. 

Både Peter och Maria ansåg att de nationella proven mäter den kunskap som ska mätas och att 

resultaten för det mesta bekräftar den bild som de redan har av eleverna. Dock innebär proven 
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mycket arbete, menade båda. Peter menade att provet kunde vara en hjälp för att tala om för 

en elev att han eller hon behöver hjälp, att det är något som den eleven inte kan. Ibland räcker 

det inte att Peter säger det till eleverna och vid dessa situationer blir provet något konkret att 

visa dem. 

 

Gunnar ansåg att proven har betydelse för att se att den undervisning som han bedriver är 

”vettig undervisning”. Han hävdade att det var bra att de låg i årskurs 5 ”för då har vi ju ett år 

i sexan på oss att bättra på det som fattas för de eleverna”. 

 

Inger var inte lika positiv som de andra. Hon hade uppfattningen att de nationella proven höll 

för ojämn nivå från år till år, vilket resulterade i att hon försökte tona ner betydelsen av dem. 

Det var även något som de andra intervjuade lärarna gjorde, eftersom barnen själva, och även 

föräldrarna, lade stor vikt vid proven. Inger menade att vissa elever kan låsa sig totalt när de 

ska skriva proven, medan Peter även lyfte fram att en del elever skärper till sig när det är 

nationella prov och presterar bättre. 

 

5.4 Elevrelationer 

5.4.1 Elever får gärna hjälpa varandra 
Att eleverna hjälper varandra uppmuntrades av samtliga lärare och i den aspekten drog de 

nytta av att eleverna var på olika nivåer. Maria påpekade att förutom att det ger henne mer tid 

till andra elever lär de sig också själva genom att hjälpa en klasskompis. Gunnar sa att elever 

ibland kan ”förklara lite bättre för varandra än vad jag kanske kan, för de är lika gamla och 

tänker på ungefär samma sätt”. Det arbetssätt som Peter hade, med flera smågrupper som 

gjorde olika saker inom matte gjorde att eleverna hjälpte varandra. Problemlösningsuppgiften 

ska lösas tillsammans med någon och under huvudräkningen samarbetar de och läser tal för 

varandra. 

 

Inger menade att risken med att låta dem hjälpa varandra är att det blir fel, men ”det får man 

ju riskera då”. Hon sa också att det är viktigt att inte säga att en viss elev ska hjälpa en annan, 

för det kan skapa problem. Det kanske finns saker i relationen mellan elever som gör att de 

inte vill ha hjälp av just den. Inger rekommenderade därför att ge eleverna valmöjlighet, att 

säga till dem att de antingen väntar i kö eller frågar en kompis. 
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5.4.2 Elever är medvetna om nivåskillnaderna i klassen. 
Något som framkom under intervjuerna var att eleverna är medvetna om vilka nivåer sina 

klasskamrater ligger på. Inger sa: ”Jag har ju några som är lite svagare än andra, som de vet 

själva. Barnen rangordnar sig själva på ett väldigt snabbt sätt.” Dock är det inte självklart att 

de lyckas lista ut vilka som lyckats bäst på proven. När Inger ibland efter proven säger att till 

exempel två elever hade alla rätt ropar några pojkar direkt ut namnen på några andra pojkar i 

klassen, men flickorna är tysta och säger ingenting, även om det var någon eller några av dem 

som hade alla rätt. 

 

Maria påstod att elevernas kunskaper om vilka nivåer klasskamraterna ligger ibland ställer till 

problem. När eleverna ska lösa någonting i grupp är det inte alltid de som anses duktigast som 

har de smartaste lösningarna. De gör ofta det komplicerat, ”medan de här barnen som kanske 

får kämpa lite mer kan hitta väldigt bra och kreativa lösningar”. Problemet i dessa situationer 

är att de andra litar för mycket på den elev som brukar prestera bra, även fast de kanske själva 

har rätt. 
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6 Diskussion 
I kursplanen beskrivs en norm, en viss nivå, som alla elever i årskurs 5 ska ha uppnått i 

matematik.47 Lärarna menar att eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer, att några elever 

med lätthet klarar målen medan andra har mycket svårare att göra det. Lärarna upplever dessa 

skillnader som ett hinder i undervisningen, men ser samtidigt möjligheter i att eleverna ligger 

på olika nivåer. I uppsatsens inledning ställdes två frågor som jag nedan kommer att svara på. 

 

6.1 Hur ser lärare på olika kunskapsnivåer i klassen? 
Innan jag började den här studien hade jag uppfattningen att elevernas olika kunskapsnivåer 

inom matematik skulle vara ett problem för undervisningen, och alla de intervjuade lärarna 

menade att det skulle vara betydligt enklare att undervisa klassen om alla elever låg på samma 

nivå och förstod allt på samma sätt. De hävdade dock att det aldrig skulle bli på det sättet, 

eftersom alla elever är olika individer. De försökte därför vända skillnaderna mellan eleverna 

till något positivt och utnyttja det i undervisningen. Detta stämmer väl överens med 

Runessons idé om att kunskapsskillnaderna mellan eleverna kan bli en tillgång, eleverna 

utvecklas av att se klasskamrater lösa uppgifter på andra sätt.48 Att låta eleverna ta hjälp av 

varandra är något som alla intervjuade uppmuntrade, trots risken att det kunde bli fel, 

eftersom eleverna utvecklas av det och att läraren genom det får mer tid för att hjälpa andra 

elever. 

 

När eleverna arbetar med gruppuppgifter för att tillsammans lösa ett matematiskt problem 

finns möjligheter för dem att lära av varandra, eftersom de tänker olika. Ett problem är dock 

att de elever som är högpresterande ibland krånglar till uppgifter som i grunden är enkla tal 

och att de lågpresterande litar blint på dem, eftersom de högpresterande brukar ha rätt. 

Eleverna är nämligen själva mycket medvetna om vilka klasskamrater som är högpresterande 

i matematik. 

 

Enligt Malmer är språkproblem en faktor som ibland får till följd att vissa elever blir 

lågpresterande i matematik.49 Det är något som mina intervjuer stöder, elever som har svårt 

med språk kan också få svårt att läsa och förstå matematikuppgifter. Att satsa på elevernas 

                                            
47 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, s. 28. 
48 Runesson, s. 36. 
49 Malmer, s. 80-87. 
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läskunskaper är ett sätt att göra det lättare för dem i matematik. Ofta är det elever som är 

födda utomlands eller som har föräldrar som är födda utomlands, som har störst problem med 

språket, men om de får språklig hjälp klarar de ofta av matematiken. 

 

Jag har bara snuddat vid om det finns skillnader mellan pojkar och flickor och min studie 

visar att ingen av lärarna kunde se några generella skillnader mellan pojkar och flickors 

prestationer i matematik. En lärare pekade på de skillnader som gäller i skolan i allmänhet, att 

pojkar tar mer plats i klassrummet och att flickorna ofta är tysta och arbetar. En annan lärare 

nämnde att en del flickor nästan skämdes när de skrivit alla rätt på ett prov. Detta kan kopplas 

samman med Walkerdine som hävdar att det i grunden inte är någon skillnad mellan flickor 

och pojkars prestationer i matematik, men att sociokulturella faktorer gör att pojkar anses 

prestera bättre och att flickor i mindre utsträckning studerar matematik på hög 

utbildningsnivå.50 

 

6.2 På vilket sätt arbetar lärarna med låg-/högpresterande elever och vad är 
syftet med arbetssättet? 
För att kunna arbeta med både låg- och högpresterande elever ansåg lärarna att det var bra att 

variera undervisningen, dels genom att ge alternativa sätt att lösa uppgiften på, men också 

genom att variera arbetssätten framför allt genom att arbeta mer praktiskt, något som får stöd 

av Magne, Bengtsson och Carleke. Syftet med detta är att möta varje individ och ge var och 

en möjligheter att lära matematik utifrån sina egna förutsättningar.51 

 

Genom att på olika sätt dela upp klassen i mindre grupper, där någon eller några grupper 

antingen arbetade med ett annat ämne eller med matematikuppgifter som inte behövde 

lärarhandledning, minskas köerna med elever som är i behov av hjälp och läraren kan därmed 

ägna mer tid åt varje enskild elev. Ljungblad skriver att dialogen mellan lärare och den 

enskilde eleven är mycket viktig i undervisningen,52 och de fyra lärare jag intervjuat betonade 

vikten av att skapa möjligheter att ta tid med varje enskild elev, särskilt de lågpresterande. 

 

Ett problem i skolan som det inte talas mycket om är hur skolan tillgodoser behoven hos de 

högpresterande eleverna. Det diskuteras inte i samma utsträckning som skolans insatser för de 

                                            
50 Walkerdine, s. 15, 161-167. 
51 Magne, Bengtsson och Carleke, s. 10-12. 
52 Ljungblad, s. 163. 

23  



Räknar skolan med alla? 

lågpresterande eleverna. Barger hävdar att det är ett stort problem53 och en av de intervjuade 

lärarna uttryckte samma sak. 

 

Ett sätt att individualisera undervisningen är att med hjälp av dataprogram ge eleverna 

uppgifter på en lämplig nivå. Dataprogrammen ger lärarna således en större möjlighet att 

variera svårighetsgraden på uppgifterna. Ett annat sätt att låta eleverna arbeta på sin egen nivå 

är att använda materialet Mattestegen som en av lärarna använder. Ett problem med dessa 

individualiseringsstrategier är att det endast handlar om hastighetsindividualisering. Eleverna 

får arbeta i egen takt, men de förväntas klara av att lösa uppgifterna på samma sätt, dock vid 

olika tidpunkt. Detta leder till att vissa elever kan gå miste om viktiga delar i ett område. 

Denna problematik lyfter Wallby, Carlsson och Nyström fram i en rapport.54 

 

6.3 Avslutning 
Min studie har visat att lärarna till viss del menar att det är problematiskt med att eleverna 

ligger på olika kunskapsnivåer i matematik, men att de försöker vända det till något positivt 

och utnyttja det i undervisningen. Eleverna uppmuntras att hjälpa varandra och särskilt en av 

lärarna låter eleverna regelbundet lösa problem tillsammans med någon eller några andra 

elever. Lärarna anser att eleverna lär sig mycket av att förklara för andra och att även lyssna 

på hur andra löser en uppgift. 

 

Lärarna försöker genom att variera undervisningen skapa möjligheter för alla elever att lära 

sig matematik och genom att på olika sätt skapa tid för den enskilde eleven kan lärarna utgå 

ifrån elevernas egna förutsättningar och behov. Lärarnas uppfinningsrikedom när det gäller att 

komma på nya arbetssätt är något som imponerar på mig. De utgår från klassens situation och 

skapar därefter strukturer i undervisningen som passar de eleverna. De anstränger sig för att 

trots tuffa tider och mindre resurser skapa förutsättningar för varje elev att lyckas i matematik.  

 

En dröm som alla lärarna jag intervjuade delade var att skapa en matematikverkstad, en del i 

klassrummet eller ett angränsande grupprum, där eleverna kan arbeta med laborativ, praktisk 

matematik. Lärarna vill med detta ge eleverna möjlighet att göra matematiska experiment och 

eftersom eleverna är på olika nivåer och ibland arbetar med olika saker skulle detta alltid 

                                            
53 Barger, s. 18-19. 
54 Wallby, Carlsson och Nyström, s. 53. 
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behöva finnas tillgängligt. De största orsakerna till att de inte skapat detta är brist på plats, tid 

och ekonomiska resurser. 

 

En intressant upptäckt som jag gjorde i denna studie var att i arbetet för att skapa en skola för 

alla fokuseras de lågpresterande eleverna väldigt mycket, vilket får till följd att de 

högpresterande inte får samma chans att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar som 

läroplanen säger att de ska ha. ”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande.”55 

 

Jag avslutar med ett citat från en av lärarna som tyder på att detta med skillnader mellan låg- 

och högpresterande elever är något som alltid kommer att finnas, men att det inte omöjliggör 

undervisningen: ”Jag har några elever som är lite svagare då, som jag får hjälpa lite extra. 

Men det märker jag ju på att de frågar mer och så ser jag på deras resultat att det behövs.” 

                                            
55 Lpo 94, s. 14. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Vilka ämnen och årskurser undervisar du i? 
- Hur länge har du varit på den här skolan? 
- Hur länge har du haft den klass som nu går i sexan? 

 
Matematikundervisningen 

- Berätta om matematikundervisningen i årskurs 6! 
- Finns det skillnader mellan eleverna? 
- Vad tror du är orsaken till det? 
- Hur länge har du anat dessa skillnader? 
- Är skillnaderna en resurs eller ett problem? 

 
Nationella provet 

- Hur ser du på det nationella provet i årskurs 5? 
- Vad har det för betydelse för undervisningen? 
- Bekräftar provresultaten dina förväntningar på eleverna? 
- Hur viktigt är det provresultatet för eleverna? 

 
Svaga och starka elever 

- Hur tänker du kring svaga elever i matematik? 
- Hur skapar du förutsättningar för dem att lyckas i matematik? 
- Hur arbetar du för att både svaga och starka elever ska bli motiverade att arbeta med 

matematik? 
 
Resurser 

- Anser du att ni har tillräckliga resurser för att klara målen? 
- Vad saknas? 
- Har ni speciallärare och i så fall på vilket sätt används den resursen i matematik? 

 
Vision 

- Hur ser din vision av den perfekta matematikundervisningen ut? 
- Vad är det viktigaste du måste arbeta med för att uppnå visionen? 

 

 


