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1. Bakgrund
Skolan har förändrats både organisatoriskt och innehållsmässigt under det senaste decenniet,
från att ha varit ett strikt centralt organ till en mer decentraliserad skola. Det har inneburit att
skolorna själva har fått ett större inflytande på hur undervisningen ska bedrivas. De nationella
målen finns fortfarande kvar och ska uppfyllas, men vägen dit bestämmer skolorna själva till
viss del (Carlgren & Marton, 2001). Om man tittar på matematikundervisningen kan man se
vissa skillnader mellan skolor vad gäller hur undervisningen organiseras. Nivågrupperad
undervisning kan vara en sådan skillnad.

Som blivande matematiklärare är jag mycket intresserad av att få veta hur jag på bästa sätt
lägger upp undervisningen, så att så många elever som möjligt kan lära sig så mycket
matematik som möjligt. På min praktikskola (år 7-9) använder man sig av nivågruppering.
Det har gjort att mitt intresse för hur man kan organisera matematikundervisningen har ökat.

Det jag har blivit mest intresserad av att undersöka är vad som innehållsmässigt skiljer
beroende på hur man organiserar matematikundervisningen. Vad är det som lärarna anser
viktigast inom matematiken och vad säger läroböckerna? Många lärare har både erfarenheter
och god kunskap om elevers kunskapsbildande inom matematiken och det känns viktigt för
mig som lärarstuderande att ta del av den.

2. Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka moment/förmågor som skiljer mellan
olika grupper inom nivågrupperad undervisning. Samma sak ska jag undersöka också
angående annan organisation inom matematiken. Syftet är även att titta på vad kursplanerna
för matematik säger om vilka moment/förmågor som ska ingå i undervisningen. Jag tänker
också undersöka lärares uppfattning om vilka moment/förmågor som ska ingå, vad som ingår
i de olika läroböckerna och vad som står i kursplanerna.

De konkreta frågor som jag vill få besvarade är:

• Hur resonerar lärare kring nivågrupperad undervisning och alternativa undervisnings-
former?

• Vilka moment/förmågor inom matematiken bör/ska olika elever ta till sig enligt lärare,
kursplaner och läromedel?

För att få svar på mina frågor har jag gjort en undersökning om skolors olika sätt att
organisera matematikundervisningen. Undersökningen består av observationer och intervjuer.
Observationerna har legat till grund för de intervjuer som jag har genomfört. Jag har
intervjuat sex lärare på tre olika skolor. Jag har även studerat de läromedel i matematik som
används på de olika skolorna.

För att kunna genomföra en undersökning behövde jag sätta mig in i den litteratur om
forskning som finns om ämnet. Av den anledningen behandlas i följande kapitel den litteratur
som jag har läst.
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3. Litteraturstudie
I detta kapitel behandlas den litteratur som ligger till grund för mitt arbete. Jag kommer att
börja med en historisk genomgång av hur skolan har formats under årens lopp. Att titta på hur
skolan har förändrats, och varför, bidrar till att förklara varför skolan är organiserad så som
den är idag.

3.1 Historiskt perspektiv
I detta avsnitt tar jag upp hur man gått från en folkskola till en grundskola. Det är en allmän
beskrivning av det skeendet som ges.

3.1.1 Bildningstanken
I slutet av 1700-talet började man i Sverige använda begreppet bildning. Bildning kommer
från den tyska pedagogiken som hade ett stort inflytande på den svenska pedagogiken. Detta
tyska begrepp har sin betydelse i att människan försöker att utveckla sig eller göra sig till
någonting som tidigare inte fanns. Begreppet hade stort inflytande på diskussionen kring
skolan och att undervisningen skulle syfta till frihet, inte fostra till underståtlighet
(Skolverket, 1999).

3.1.2 Folkskolan
År 1842 kom införandet av en allmän folkskola (Unenge, 1999). Det innebar att varje socken
eller stadsförsamling var skyldig att hålla minst en skola och anställa minst en lärare (Friberg
& Pehrsson, 1998). Någon skolplikt fanns det inte. Eleverna hade istället en plikt att lära sig
folkskolans kunskaper och färdigheter. Kunde inte detta ske i skolan så skulle undervisningen
bedrivas i hemmet. Under hela 1800-talet var den svenska skolan uppdelad i två parallella
system. Privata skolor fanns för de förmögnas barn, medan arbetarnas barn gick i folkskolan.

Fortsättningsskolan kallades för läroverk och var finansierad av staten medan kommunen stod
för folkskolans kostnader. Det var heller ingen merit att ha gått i folkskola då eleven skulle
antas till läroverket. Detta synsätt bidrog till att röster höjdes, på 1880- talet, för att knyta ihop
folkskolan med läroverket. Tanken var att folkskolan skulle fungera som bottenskola till den
högre instansen. Effekterna skulle vara en höjd kvalitet på folkskolans undervisning och ett
möte mellan barn från olika samhällsklasser. Ett första steg togs 1894 då inträdesfodringar i
läroverkets första klass byggde på det tredje skolåret i folkskolan.

Nu började man se på skolan ur ett politiskt och socialt perspektiv och en skolkommission
1918 ansåg att de största fördelarna med att gå mot ett enhetsskolsystem var att det
”ådagalägger känslan av samhörighet mellan nationens medborgare” (Wallby m.fl., 2001, s.
21). År 1919 kom också den första genomarbetade och heltäckande läroplanen, 1919 års
undervisningsplan för rikets folkskolor. Denna plan kom att gälla ända fram till år 1955
(Unenge, 1999).

Under 1900-talet utvecklades dock parallellskolesystemet med realskolan som ett spår och
folkskolan som ett annat. Till realskolan var eleven tvungen att söka tillträde, vilket gjordes
med en skriftlig tentamen. Anledningen till detta var att man inte ansåg sig kunna lita på
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folkskollärarnas betyg. Ett motstånd mot detta parallellskolesystem märktes 1940 då en
skolutredning tillsattes med ecklesiastikministern Gösta Bagge som ordförande. Det tycktes
finnas en enighet om att förlänga den obligatoriska skolgången till 9 år, men inom
utredningen var åsikterna splittrade.

År 1946 tillsatte regeringen en ny skolkommission med Tage Erlander som ordförande. Efter
några år låg återigen ett förslag om att skapa en 9-årig obligatorisk enhetsskola. Det
betänkandet ledde 1950 fram till att regeringen beslöt att starta en 10-årig försöksverksamhet
med en 9-årig obligatorisk skolgång. I Visby år 1960 hölls sedan ett historiskt möte där alla
partier var representerade. Partierna lyckades kompromissa sig fram till en enhetsskola där
högstadiet innebar många valmöjligheter för eleverna. Det var denna kompromiss som 1962
ledde fram till ett riksdagsbeslut. Grundskolan var införd samtidigt med Lgr 62 (Unenge,
1999).

3.2 Matematikundervisningens organisation
I följande avsnitt ges det en definition av begreppet differentiering. Sedan följer en
genomgång av de diskussioner som fördes angående differentiering fram till att folkskolan
blev grundskola. Behandlas görs också de läroplaner som har funnits för grundskolan och hur
diskussionerna angående differentiering har förts i samband med dem.

3.2.1 Definition av differentiering
Differentiering förekommer på många ställen inom skolan. Man kan prata om yttre
differentiering och menar då de grupperingar som är en konsekvens av nationella
styrdokument eller andra organisatoriska uppdelningar. Under yttre differentiering faller
begreppet skoltypsdifferentiering. Exempel på skoltypsdifferentiering för grundskolans del
kan vara att elever går på åtskilda skolor av olika typer, t.ex. särskola eller grundskola. Skolor
som är profilskolor bidrar också till att en yttre differentiering finns. Eleverna kan också bli
differentierade efter de ämnesval som görs. Man tillhör en klass men under språkval
undervisas man i nya grupper. Dessa är exempel på yttre differentiering.

Man kan även prata om inre differentiering. Med det avses de grupperingar som beslutas
lokalt och inte är reglerade i skollag, skolförordningar eller läroplan. De grupperingar som
bildas skapas utifrån olika kriterier, dessa kan vara prestations- och ambitionsnivå hos eleven,
intresse, kön eller inlärningsstil. Ett exempel på en inre differentiering är nivågruppering.
Nivågruppering är inte reglerad i några styrdokument och är därför, till skillnad från den
tidigare allmänna och särskilda kursen i matematik, inte en yttre differentiering. Ett alternativ
till nivågruppering är att ha sammanhållna klasser. En differentiering av eleverna kan då ske
inom klassens ram, det beror på hur läraren lägger upp sin undervisning.

I och med införandet av Lpo 94 kan varje skola i större utsträckning själv bestämma hur
matematikundervisningen ska organiseras. Begreppet differentiering kan här användas för att
beteckna undervisningens olika utformning för olika elever. Differentiering kan vara
skillnader i mål, t.ex. elever i en svagare grupp i matematik har som mål att nå ett godkänt
betyg, kriterier för bedömning av måluppfyllelse och klassrumsaktiviteter. Målet är att
undervisningen ska passa alla, men eftersom alla elever är olika kan inte undervisningen se
likadan ut för alla. Det finns två olika linjer att välja då man talar om differentiering. Den ena
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linjen är en differentiering inom klassens ram med individualisering eller bildandet av små
grupper. Den andra linjen är bildandet av mer homogena undervisningsgrupper för att kunna
individualisera på gruppnivå (Wallby m.fl., 2001).

3.2.2 Differentiering och läroplanerna
Skolans utformning är i mångt och mycket en konsekvens av en kontinuerlig diskussion om
differentiering. Som beskrivits tidigare var differentieringen ganska markant vid folkskolans
start. 1918 års skolkommission mötte starkt motstånd då de ansåg att det inte fanns några skäl
till en differentiering redan efter tre år i folkskola. En kompromiss fick då göras som innebar
att fortsatta studier på läroverk skulle bygga på det fjärde eller sjätte året i folkskolan.

Argument för en differentierad skola var att alltför många skulle lockas in på en teoretisk
utbildning och att det då inte skulle finnas meningsfullt arbete åt alla. En oro uttrycktes även
för att utbildade arbetslösa skulle söka sig till auktoritära rörelser. Bonde- och arbetar-
klassernas argument mot en enhetsskola var oron för att familjens barn skulle komma ut
senare i arbetslivet och därmed inte kunde hjälpa till med försörjningen. Man hade också en
oro för att arbetarklassens barn skulle komma att överklassfostras. Arbetarklassen skulle då
utarmas och klassamhället bli starkare (Wallby m.fl., 2001).

Den diskussion som fördes år 1940 angående en 9-årig enhetlig bottenskola hade
förespråkare. Motståndarna däremot tyckte att man tidigt skulle dela upp eleverna. Då den
enhetliga skolan åter kom på tal föreslog 1946 års skolkommission hur undervisningen kunde
differentieras i en enhetlig skola.

I matematik är det möjligt att låta alla arbeta med samma kursmoment. En elev nöter in de
behandlade räkneprinciperna med hjälp av exempel, som ställer obetydliga krav på begåvning
för ämnet. En annan elev, som är matematiskt begåvad, får inom samma avsnitt räkna
tillämpningsexempel av högre svårighetsgrad, möjligen också i ett större antal.
(Skolkommissionen 1948 i Unenge, 1999, s. 36).

Denna form av undervisning och differentiering inom klassen menade många gjorde den
enhetliga skolan pedagogiskt möjlig att genomföra.

När försöksverksamheten med en enhetsskola drog igång år 1950 visade det sig att den
hetaste frågan var när en differentiering av eleverna skulle ske. Att frågan om differentiering
blev aktuell, trots att försöksverksamheten gällde en obligatorisk 9-årig enhetsskola, berodde
på att skrivelsen om försöksverksamheten tolkades på skilda sätt av olika partier.

En på nioårig allmän skolplikt grundad enhetsskola, avsedd att, i den mån den tillämpade
försöksverksamheten ådagalägger lämpligheten, ersätta folkskolan, fortsättningsskolan, den
högre folkskolan, den kommunala mellanskolan och realskolan. Allsidiga försök skola anställas
angående de för enhetsskolan ändamålsenliga organisations- och arbetsformerna, såsom
angående elevmaterialets och lärokursens differentiering med hänsyn till lärjungarnas anlag,
angående skolans inre arbete och angående lärjungars intagning i enhetsskolan på grund av
skolmognadsprov. (Från riksdagens beslut om en tioårig försöksverksamhet maj 1950 i Unenge,
1999, s. 38).

Beroende på vilken inställning man hade till enhetsskolan förordade man olika modeller för
när en differentiering skulle göras. Extrempunkterna för de olika modellerna var att eleverna
skulle gå 9 år i en odifferentierad skola och således inte över huvud taget något differentierat
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skolår. Dess motpol var att eleverna skulle gå 4 år gemensamt och följaktligen 5 år
differentierat. Enligt tolkningen av försöksverksamheten skulle alla dessa modeller kunna
falla inom enhetsskolans ram (Unenge, 1999).

Matematikämnet ansågs vara ett av de mest kritiska för möjligheterna till en sammanhållen
skolgång under nio år. Som ett stöd för lärarna att lättare kunna differentiera inom klassens
ram infördes därför år 1955, i Timplaner och Huvudmoment (ToH 55), grundkurser och
överkurser (Wallby m.fl., 2001).

Lgr 62
Grundskolan som kom till år 1962 var alltså en kompromiss och såg ut på följande sätt. Under
de 6 första åren hölls klasserna sammansatta. Under årskurs 7 eller 8 valde eleven sedan
allmän respektive särskild kurs i matematik. Dessa kurser hade sedan koppling till om man
skulle läsa den gymnasieförberedande linjen i årskurs 9. Det visade sig att två tredjedelar av
eleverna valde den gymnasieförberedande linjen, vilket man inte hade räknat med (Wallby
m.fl., 2001). Vad gällde själva matematikinnehållet i den första läroplanen  för grundskolan så
kan den betraktas som ganska traditionell (Bjerneby Häll, 2002).

Lgr 69
De insatser som gjordes inför Lgr 62 gällde mest de arbetsformer som skulle användas.
Innehållet ansågs snart vara ålderdomligt. Det som styrde innehållet i den kommande
läroplanen, Lgr 69, var klyftan mellan universitetens och grundskolans matematik-
undervisning.

Dåliga resultat i FIMS (First International Study of Mathematics) för 13-åringar gjorde att
man började förändra innehållet i matematikundervisningen. De områden som man ansåg
behövde utvecklas var geometri och statistik. Minskning av det mekaniska räknandet och
införandet av tekniska hjälpmedel diskuterades också (Emanuelsson, 2001).

Krav på förbättrad pedagogik för att fler skulle lära sig matematik restes också. Detta var med
tanke på den samhälls- och teknikutveckling som önskades. Den största nyheten pedagogiskt
sett var mängdläran. Den skulle ge en större enhetlighet i presentationen av matematikens
olika områden (Emanuelsson, 2001).

Allmän och särskild kurs i matematik finns fortfarande kvar och de särskilda kurserna var ett
krav för att eleven skulle kunna gå vidare till en 3-årig gymnasieutbildning. Gymnasievalen
avgjordes alltså redan i år 6 (Wallby m.fl., 2001).

Lgr 80
I denna läroplan läggs en större vikt på grundläggande kommunikationsfärdigheter. Dessa är
tala, läsa, skriva och räkna. Vad gäller matematiken så får den nu ett syfte. Återkommande
formuleringar i syftet är vardagsnära, praktiska situationer, hem och samhälle. Syftet
kompletteras också med mål (Bjerneby Häll, 2002).

Klasserna bör hållas samman för att minska sociala klyftor. Läraren kan handleda eleverna i
hel klass, grupp eller individuellt. Extra stöd kan ges till elever i mindre grupper. Om gruppen
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består alltför länge kan den påverka elevens självuppfattning negativt och då resultera i ett
sämre resultat (Friberg & Pehrsson, 1998).

Lpo 94
Den viktigaste skillnaden med Lpo 94 jämfört med tidigare läroplaner är att här anges endast
strävansmål och uppnåendemål. Alla elever har samma mål att uppnå. Det går inte att hitta
några metodiska anvisningar eller delmål. Det är alltså upp till de professionella lärarna att
bestämma vägen dit. Nedtonandet av själva räknandet är en annan viktig förändring,
räknandet i den meningen att ställa upp och räkna ut. Eftersom tillgången på tekniska
hjälpmedel ökat ändras också innehållet vad gäller matematisk kunskap och färdighet
(Unenge, 1999). Varje skola ska i sin lokala arbetsplan ange hur målen ska förverkligas och
hur verksamheten ska utformas och organiseras (Lpo 94).

3.3 Forskning kring differentiering i matematikundervisningen
Följande avsnitt behandlar forskning om differentiering med fokus på matematik-
undervisning. Här finns också en del argument och antaganden beträffande för- och nackdelar
med nivågruppering.

3.3.1 Forskning om differentiering
Det finns en hel del forskning som är inriktad på effekten av inre differentiering. Det som
följer här är en genomgång av de möjliga effekter nivågruppering, som är en inre
differentiering, kan ha. Finns det positiva effekter på elevernas prestationer i ämnet? Man kan
konstatera att forskningen inte kan ge ett entydigt svar på om nivågruppering är bra eller inte
(Wallby m.fl., 2001), vilket nedanstående citat är exempel på.

Effekterna av nivågruppering är lika med noll.
(Engström, 1996, s. 6)

Det finns ingen skillnad mellan klasser som är homogena och de som är heterogena. Det finns
heller inget stöd för att begåvade elever som går i sammanhållna klasser skulle prestera sämre
än de som går i inre differentierade klasser. Det finns heller inget stöd för att svaga elever
skulle bli sämre när de nivågrupperas. Anledningen till dessa resultat kan vara att det inte
spelar någon roll hur man organiserar matematikundervisningen så länge som den
dominerande undervisningsformen är katederundervisning (Engström, 1996).

Resultat av forskningen visar samtidigt att en anpassad undervisning kan utveckla eleverna.
Om de nivågrupperade grupperna erbjuds en kvalificerad undervisning som utgår från
elevernas kunskaper och erfarenheter med siktet inställt på att nå höga mål kan
nivågruppering ge goda resultat. Forskare är också överens om att vissa vinster finns för de
duktigaste eleverna. De har då möjlighet att få lära sig områden som de annars inte skulle
komma i kontakt med, de får en annan kurs (Wallby m.fl., 2001).

När lärare resonerar angående nivågruppering säger de bl.a. att nivågruppering är bra för de
svaga eleverna och att det är ett sätt att effektivisera undervisningen (Wyndhamn m.fl., 2000).
Om man sammanfattar resultat från den forskning som finns om nivågruppering och annan
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form av undervisningsorganisation kan man inte entydigt säga att det ena är bättre än det
andra (Loveless, 2003).

3.3.2 Argument för och emot nivågruppering
Hur matematikundervisningen ska organiseras är en fråga som alla lärare någon gång har
funderat på. Det är också en fråga som numera är upp till varje enskild skola att försöka svara
på (Engström, 1996). Tanken med en nivågruppering är att man undervisar ett visst ämne i en
grupp som är sammansatt av elever som av någon anledning (tester, diagnoser) anses ha
samma förutsättningar. Dessa grupper brukar kallas för homogena grupper (Wallby m.fl.,
2001).

Det finns ett antal grundantaganden och argument för och emot nivågruppering som
organisationsform. Argumenten för nivågruppering stödjer sig på forskning som har
uppmärksammat fördelarna med nivågruppering. De motargument som finns stödjer sig på
den forskning som visar de negativa effekterna av nivågruppering.

Argument för nivågruppering
• Elever lär sig bäst om de undervisas tillsammans med andra som har liknande

förkunskaper och förutsättningar
• Elever lär sig bäst om de undervisas tillsammans med andra som förväntas ha liknande

studieframtid
• Elever mår bättre om de slipper jämföra sig med duktigare kamrater
• Det går att finna en grupp elever som behöver samma sorts hjälp och det finns

objektiva kriterier för att skapa homogena undervisningsgrupper
• Det är lättare att undervisa en homogen grupp.
• Den möjliggör för eleven att göra framsteg i enlighet med sin förmåga
•  Den möjliggör en anpassning av undervisningen efter elevernas behov
• Den minskar misslyckanden
• Den hjälper till att bibehålla intresset och drivfjädern hos begåvade elever, de behöver

inte bli uttråkade av dumma elever
• Den möjliggör en individuell undervisning till små långsamma grupper

Argument mot nivågruppering
• Svaga elever behöver den stimulans och uppmuntran som närvaron av duktigare

elever kan ge
• Eleverna får en stämpel på sig som dumma
• Lärare kan inte, eller har inte tid, att differentiera arbetet för olika nivåer
• Lärare ogillar de långsamma grupperna
• Den fungerar diskriminerande
• Svaga och långsamma grupper får en begränsad och sämre undervisning
• Eleverna riskerar att få okvalificerade och oerfarna lärare i de svagare grupperna
• Eleverna i de starkaste grupperna kan känna press att de ska prestera bra hela tiden
• Eleverna blir inplacerade i fack och därmed begränsade i sin matematiska utveckling
• Den är inte en bidragande orsak till elevers eventuella prestationer i ämnet
(Efter Engström, 1996; Wallby m.fl., 2001; Boaler, 1997; Loveless, 2003 )
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3.4 Sammanfattning
Litteraturstudien har visat att man kan tala om två typer av differentiering: dels en yttre
differentiering, där handlingar och grupperingar styrs av de lagar som reglerar organisatoriska
åtgärder, dels en inre differentiering som beslutas lokalt och som inte är reglerad av
styrdokument. En typ av inre differentiering är nivågruppering. Att gruppera inom klassens
ram är en annan typ av inre differentiering.

I och med införandet av den nya läroplanen, Lpo 94, är alla mål gemensamma för alla elever.
Det spelar ingen roll hur man har organiserat undervisningen på skolorna, de mål som finns
för ett visst betyg gäller alla elever oavsett gruppering. Detta kan betraktas som den största
skillnaden jämfört med tidigare läroplaner. Flera yttre differentieringar försvann med den nya
läroplanen. Ett exempel på det är den tidigare indelningen av matematikundervisningen i
allmän och särskild kurs. Här var inte målen gemensamma för de olika betygen. Detta väcker
frågan om de moment och förmågor som ingår och ska skapas i matematikundervisningen.

Ända sedan folkskolans start har man diskuterat fördelar och nackdelar med olika typer av
differentiering. De läroplaner som har utarbetats under årens lopp är en konsekvens av dessa
diskussioner. En hel del forskning har gjorts inom området och den visar tydligt på hur svårt
det är att avgöra vilka typer av differentiering som är bäst med avseende på både kunskaps-
mässiga och sociala färdigheter. Om man tittar på de argument som finns om fördelar
respektive nackdelar med nivågrupperad undervisning, där argumenten stödjer sig på
forskning, blir det ännu tydligare hur svårt det är att ge ett entydigt svar om vad som är bäst.
Här väcks frågan om de professionellas tankar kring matematikundervisningens organisation.
Är frågan om differentiering något som diskuteras och debatteras ute på skolorna? Har de
olika lärarna en klar uppfattning om vilken organisationsform som är den bästa?
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4. Metod
I följande avsnitt kommer de metoder som jag har valt för min undersökning att diskuteras.
Jag har valt att göra deltagande observationer, intervjuer och läromedelsanalys.

Att göra deltagande observationer innebär att inifrån studera och upptäcka normer och
värderingar som existerar i gruppen. Syftet med observationen är att försöka se situationen
som de inblandade i gruppen ser den (Henriksson & Månsson, 1996). Observatören har en
möjlighet att gå på djupet och förstå skeendena (Ejvegård, 1996). Att få en sådan insikt kan
hjälpa mig att tolka de svar jag får vid intervjun. Som utomstående observatör kan jag också
upptäcka och peka på företeelser som har blivit rutin för läraren. Det har jag stor nytta av vid
intervjun för att kunna ställa relevanta och bra frågor. Vid en observation har jag möjlighet att
observera sådana företeelser som läraren vid en intervju inte vill tala om. Det skulle kunna
vara olika uppfattningar inom arbetslaget (Merriam, 1994). Ett grundantagande angående den
deltagande observationen är att idéer och funderingar kring ett fenomen tar form och hjälper
till vid ett fortsatt kunskapssökande (Henriksson & Månsson, 1996). Deltagande observation
kombineras ofta med någon annan undersökningsmetod och en anledning till det är att
forskning som endast förlitar sig på observationer riskerar att tappa sitt vetenskapliga värde
(Ejvegård, 1996).

Jag har även valt att använda mig av intervjun som undersökningsmetod. Genom att välja
intervjun som forskningsmetod får jag en kvalitativ aspekt på min frågeställning. Det är också
den kvalitativa aspekten som jag eftersträvar. Vid en intervju finns möjligheten att ställa
följdfrågor på en given fråga och på så sätt få svaren mer förtydligade om så önskas. Den
kvalitativa intervjun är en metod för att bl.a. upptäcka och förstå beskaffenheten eller
egenskapen hos något (Starrin & Renck, 1996) vilket också min undersökning syftar till.

Den tredje huvudsakliga källan till information vid en fallstudie är dokumentanalys, i mitt fall
läromedel och kursplaner (Merriam, 1994). Anledningen är att här kan jag få ytterligare
information och åsikter om vilka moment och förmågor som bör eller ska ingå i
matematikundervisningen. Att lyfta fram den informationen kan ge förklaringar till de
resonemang som de intervjuade lärarna har angående hur matematikundervisningen kan
organiseras.

4.1 Observation som metod
Innan intervjun sker så gör jag en liten fältstudie för att med egna ögon få se den organisation
som skolan använder sig av. Detta hjälper mig att reducera antalet frågor då jag kan få svar på
en del av mina frågor genom fältstudien. Det är även en hjälp för att kunna ställa bra frågor
senare vid intervjun.

4.1.1 Att observera
När man observerar något kan man inta flera olika roller. Den roll som man väljer bestäms av
det syfte man har med observationen. Min roll under observationerna var som observatör –
deltagare. Min delaktighet i gruppen är inte så stor utan det primära är att samla information.
Detta är ett bra sätt att få mycket information (Merriam, 1994).
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Under observationerna har jag skrivit ner anteckningar i ett block för att efter observationen
skriva utförligare anteckningar utifrån stödanteckningarna och mitt eget minne. Den
information som eleverna fick var att jag kom från lärarutbildningen och skulle närvara vid
lektionen. Eleverna fick inte veta att jag observerade dem, för att minska risken att min
närvaro skulle påverka deras agerande. Jag följde tre lärare och de visste vad jag skulle
observera. Observationerna ägde rum under tre dagar, en dag per skola, under de
matematiklektioner som en av de intervjuade lärarna hade. Sammanlagda antal lektioner som
jag observerade var sex stycken.

4.1.2 Påverkande faktorer i observationen
Det finns ett antal punkter som kan ha en negativ effekt på kvaliteten och reliabiliteten hos
den information som kommer från observationerna. Det är lätt att gå från ett objektivt synsätt
till en subjektiv uppfattning om det som sker om man blir känslomässigt involverad i
skeendet. Min närvaro kan också påverka det som sker i klassrummet. En del elever agerar
lite annorlunda när det kommer en ny person i klassrummet (Ejvegård, 1996). Min
begränsade erfarenhet av observationer kan leda till misstolkningar.

Under mina observationer påverkades vid några tillfällen eleverna av min närvaro. Detta fick
jag påtalat av lärarna vid de tillfällen som det hände. Eleverna påverkades på så sätt att de
både ville synas och höras mer då det var ett främmande ansikte i klassen.

4.1.3 Vad observeras
När man börjar observera är det viktigt att vara medveten om att det inte går att observera allt.
För att komma igång med observationen är det då lämpligt att ha en lista över det som man i
första hand bör koncentrera sig på. Merriam (1994) ger några exempel:

• Miljön, hur ser omgivningen ut?
• Deltagarna, vilka personer finns i situationen?
• Aktiviteter och samspel, vad händer här?
• Frekvens och varaktighet, när började situationen?
• Svårfångade faktorer, symboliska innebörder och synonymer, icke verbala budskap.

(efter Merriam, 1994, s. 104).

Under mina observationer har jag tagit reda på vad för material som används, hur
undervisningen bedrivs, sådan information som jag då inte behöver fråga efter i samband med
intervjun. Jag har dessutom fokuserat på elevernas agerande i klassrummet. Vad säger de till
varandra, hur pratar de om matematiken, hur agerar de i klassrummet under genomgångar och
räkning i boken? Fullständiga observationsanteckningar kommer inte att redovisas i det här
arbetet. Delar av den information som jag har fått från observationerna är redovisade i
beskrivningen av de skolor som jag har gjort min undersökning på. Observationerna hjälpte
mig även att ställa relevanta frågor vid intervjun.
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4.2 Intervju som metod
I följande stycke redovisar jag hur intervjuerna genomförts, vilka urvalskriterier jag använt
och vad man bör tänka på vid en intervju. Eventuella felkällor behandlas också.

4.2.1 Val av registrering
Det finns flera olika sätt att registrera data från intervjuer. Att skriva ner allt man minns av
intervjun är den minst önskvärda. Man kan också föra anteckningar under intervjuns gång, det
kan dock vara svårt att hinna med skrivandet och få ut det viktigaste av det som sägs. Denna
metod brukar oftast användas då ljudupptagning inte låter sig göras. Vid bandupptagning
kommer all information att finnas tillgänglig för analys. Om den som blir intervjuad känner
sig störd av bandspelaren är det en nackdel (Merriam, 1994). Jag valde att spela in intervjun
på band. Lärarna fick vid förhandsinformationen bestämma om det gick bra att jag spelade in
intervjun på band. Alla lärare accepterade att bli inspelade på band.

4.2.2 Intervjufrågorna
Att kunna ställa bra frågor är avgörande ifall en intervju skall ge bra information. Detta kräver
i sin tur både erfarenhet och övning (Merriam, 1994). Att jag är novis på området kan ha
påverkat undersökningens resultat. När man gör en kvalitativ intervju så gör man en
ickestandardiserad intervju, som kan kallas en vägledd konversation. Den kvalitativa intervjun
förutsätter att frågorna är så öppna som möjligt, samtidigt som man inte får glömma bort att
fokusera på det som är viktigt och centralt i undersökningen (Starrin & Renck, 1996).

Inför mina intervjuer har ingen pilotintervju gjorts. Jag börjar intervjun med en inledande
fråga för att få reda på respondentens tidigare erfarenheter av sitt arbete, utbildning, antal år
inom yrket osv., detta hjälper även respondenten att komma igång (intervjuguide: se bilaga).

4.2.3 Urval
Då jag letade efter lärare att intervjua hade jag ett kriterium för urval. Detta kriterium är en
följd av det syfte som jag har med mitt arbete.

• Skolor med olika sätt att organisera matematikundervisningen

Detta kriterium kunde uppfyllas av de intervjuade lärarna. Ett sätt att få kontakt med
eventuella intervjupersoner går ut på att man börjar fråga en viss nyckelperson vilken man
tror vet mer om en viss fråga och kan tänkas känna till andra lämpliga personer att ta kontakt
med (Merriam, 1994).

De lärare som intervjuades arbetade alla i samma stad vid intervjutillfället. Jag tog först
kontakt med en lärare på en skola genom att skicka ett e-brev för att presentera mig själv och
berätta att jag för närvarande skrev mitt examensarbete. I brevet skrev jag att jag skulle ta
kontakt med personen i fråga via telefon för att närmare precisera mitt arbete och
förhoppningsvis få den berörda läraren intresserad av arbetet och av att ställa upp på en
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intervju. Den förhandsinformation som lärarna fick av mig bestod av syftet med arbetet, att
deltagandet är frivilligt, och att personerna har rätt att avbryta sin medverkan. Jag informerade
också om att uppgifter som framkommer under undersökningen endast kommer att användas i
forskningssyfte och att deras medverkan kommer att vara anonym. Den förhandsinformation
som ges ska innehålla alla de inslag som kan påverka personernas villighet att deltaga i
undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990).

4.2.4 Analys av intervju
Det kan finnas flera nackdelar med att ha använt intervju som metod då data ska analyseras.
Vad håller informationen för kvalitet? Det kan vara flera faktorer som har betydelse för vilken
kvalitet informationen har. Den intervjuades sinnesstämning och hälsotillstånd kan vara en
faktor som påverkar informationen. Informationen kan även vara förvrängd eller överdriven
(Merriam, 1994).

Min egen förmåga som intervjuare påverkar också den information som ges. Det kan vara så
att jag inte upptäcker de tolkningsfel som görs av mina frågor. Det medför att jag kommer att
tolka svaret fel.

Eftersom intervjun är en subjektiv företeelse så kan skevhet förekomma. Platsen där intervjun
sker kan också påverka den intervjuade ifall denne inte känner sig hemma i en viss miljö. Jag
har överlämnat valet av plats till den intervjuade, som då förhoppningsvis väljer en trygg
plats.

Jag bedömer att de intervjuer som jag gjorde flöt på utan några hinder eller störande moment.
Alla intervjupersonerna var öppna och tillmötesgående. De visade ett engagemang under
intervjun som stärker trovärdigheten i innehållet. Intervjuerna genomfördes individuellt men
är i min redovisning sammanskrivna för de lärare som arbetade på samma skola.

4.3 Dokumentanalys som metod
Följande avsnitt behandlar grunden för den läromedelsanalys som jag har gjort.
Läromedelsanalysen gör jag för att få svar på vilka moment/förmågor som matematikunder-
visningens organisation ger eleverna möjlighet att ta till sig.

4.3.1 Vad analyseras
Jag kommer att granska de läromedel som används av de olika skolorna. En del läromedel
består av olika böcker, en ”svår” och en ”lättare”. Andra läromedel består av en bok men
kapitlen är indelade i olika spår eller plan. Jag kommer att titta på vad som skiljer dessa
”lättare” respektive ”svårare” delar från varandra. Jag kommer även att titta på de kursplaner
som finns inom matematiken och se vilka förmågor/moment som eleverna ska lära sig för att
uppnå ett visst mål.
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5. Resultatredovisning
Här redovisas resultatet av den undersökning som jag har genomfört. Först behandlas
resultatet från de observationer och intervjuer som jag har gjort. Resultatet sammanfattas
därefter och relateras till litteraturstudien. Kapitlet avslutas med en genomgång av de
läromedel som används i de undersökta klassernas matematikundervisning.

5.1 Resultat från undersökningen på skolorna
Här redovisas undersökningens resultat från observationer och intervjuer. Det är tre skolor
som har deltagit i undersökningen. På varje skola har jag intervjuat två lärare. Skolornas och
lärarnas namn är fingerade. Redogörelsen behandlar varje skola för sig. Jag börjar med en
presentation av skolan och de intervjuade lärarna. Här redogör jag även för hur
matematikundervisningen är organiserad på skolan.

Jag har sedan delat in resultatet av intervjuerna från varje skola i tre delar. Dessa är:

• Vilka nackdelar och fördelar ser lärarna för eleverna med skolans organisation av
matematikundervisningen?

• Upplevda för- och nackdelar för lärarna?
• Hur ser lärarna på matematikinnehållet i den organisation som de har på skolan?

Denna indelning har jag gjort för att lättare kunna koppla samman resultatet med mitt syfte
och för att de intervjuade lärarna har tagit upp dessa saker vid intervjun. Den text som är
kursiv avser citat från intervjuerna. Efter genomgången av de tre skolorna följer en
sammanfattning av resultatet. Jag kommer även att jämföra de svar som jag har fått genom
intervjuerna med den litteratur jag har läst som finns redovisad i litteraturstudien.

5.1.1 Aspskolan
Aspskolan ligger i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Aspskolan består av en högstadiedel
och en gymnasiedel. Gymnasieskolan är inriktat på de naturvetenskapliga programmen.

På skolan har jag intervjuat Arne och Anna. Arne är utbildad lärare i bl.a. matematik och har
närmare 30 års erfarenhet av undervisning. Han har även erfarenhet av att ha jobbat med
nivågruppering under några år på 70-talet. Den försöksverksamheten lades dock ned då det
ansågs som fult med nivågrupperad undervisning. Anna är utbildad 4-9 lärare i matematik och
NO-ämnen. Hon avslutade sin utbildning julen år 2002. Anna arbetar för närvarande parallellt
i två olika arbetslag på skolan.

De arbetslag som finns på skolan är ansvariga för var sin årskurs. Arbetslagen bestämmer
också själva hur de vill organisera matematikundervisningen. Det har resulterat i att Arnes
arbetslag arbetar nivågrupperat, medan Annas arbetslag arbetar med sammanhållna klasser.
Anna arbetar dock även i det arbetslaget som har en nivågrupperad undervisning. I den
nivågrupperade undervisningen använder man läromedlet Matematikboken X, Y och Z
(Undvall m.fl., 1995a).

Arne förklarar hur matematikundervisningen är organiserad i hans arbetslag.
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Vi har kört sammanhållet i hela sjuan och där diagnostiserar man
dem kontinuerligt. Vi håller även kontakt med sexorna som skall
börja så att vi vet lite om vad de kan.

Arne berättar att efter sjuan tar man sedan diskussionen med eleverna om i vilken grupp de
ska gå. Han säger att om lärarna känner ett behov av att gruppera innan eleverna går ut sjuan
så gör de det.

Man börjar märka att det är dags att göra en indelning när
eleverna börjar sucka.

Arne säger att han märker att en del elever går på sparlåga och blir understimulerade. Han
berättar också att en del elever har det jättejobbigt och förstår ingenting, att det blir som två
grupperingar.

Anna berättar att i det andra arbetslaget, där man har klasserna sammanhållna, låter man de
svagaste eleverna arbeta i mindre grupper. Hon säger att det är möjligt tack vare ordentligt
med resurser och att dessa elever då får arbeta lite mera laborativt än annars.

Att Annas arbetslag har valt att ha klasserna sammanhållna tror hon beror på att lärarna tycker
det är svårt att dela in eleverna, eftersom de kommer från flera olika skolor.

Arne anser att matematiken i sjuan inte fungerar tillfredsställande och därför görs en
indelning.

Matten är sådan att hamnar eleverna bara på rätt nivå så brukar
de flesta tycka att den är rätt så viktig och man jobbar med den så
gott man kan.

Han tillägger att förhoppningen är att det ska bli bättre för alla elever.

Vad finns det för fördelar/nackdelar med denna organisation av matematik-
undervisningen för eleverna?

Arne berättar att det finns kunskapsmässiga effekter, elever som har legat på gränsen till
godkänt ligger nu alla på G. Han säger också att i större grupper får en del elever mindre
gjort, i grupper med få elever är det inte så mycket som stör.

De som behöver mycket hjälp hamnar i grupper med lite färre
elever.

Arne säger att rätt så mycket resurser läggs på de elever som har det svårt, och att i de bättre
grupperna blir det mer självständigt arbete. Samtidigt blir tempot mer anpassat efter dem, och
även innehållet, tillägger han. Anna som har en snabb grupp anser att hon inte behöver gå in
så mycket på de grundläggande begreppen. De svaga eleverna har inte möjligheten att sätta
sig ner och tänka att “jag kan ändå inte”.

I en homogen grupp så kan man inte på samma sätt försvinna.
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Anna tror att nivågrupperingen nog är bra för självförtroendet, framförallt för de svaga
eleverna. De snabba eleverna har samtidigt möjlighet att få lite mer att bita i. Hon säger också
att de riktigt svaga, de som knappt klarar G, tjänar på detta system genom att de får mer tid på
sig. De snabba grupperna har också förtjänster att hämta, menar Anna. Hon undervisar även
en klass i matematik som inte är nivågrupperad och ser fördelar även med denna organisation:

Där kan de starka eleverna dra med dem som är lite svagare.

Anna understryker att individerna som ingår i en gruppering är överordnade grupperingen i
sig.

Det beror alltså mer på hur de enskilda individerna agerar mot
varandra än hur gruppen är konstruerad rent organisatoriskt.

Anna berättar att vissa elever har olika lätt för olika moment och om de undervisas i en
sammanhållen klass är det lättare att växla mellan lite svårare kapitel och lite lättare avsnitt.

Går du i en nivågrupperad lätt grupp så kan du i princip inte nå
upp till VG-nivå. Är du i en heterogen grupp så har du alltid
möjlighet att haka på VG-nivån.

Anna menar att detta resonemang styrs av de läroböcker som skolan har.

Den boken som vi har inom den nivågrupperade organisationen
består av en grön och en röd bok.

Anna säger att det rent praktiskt, med det aktuella läromedlet, blir svårare att räkna svårare
uppgifter om en elev känner att han skulle klara det. En nackdel med sammanhållna klasser,
som Anna upplever, är att elever som är duktiga ibland har en tendens att slöa till på
lektionerna. Detta skulle kunna ändras på om de var indelade i homogena grupper. De
nackdelar som kan finnas med den nivågrupperade undervisningen gäller främst de relativt
svaga eleverna i de snabba grupperna, anser Anna.

Om de skulle gå i en heterogen grupp så skulle inte de sticka ut åt
något håll och på det sättet kunna hänga med.

Hon menar att när de går i den snabba gruppen så rangordnas de snabbt och hamnar på den
sämre halvan.

De grupperar sig alltså även inom den homogena gruppen.

Arne tycker att den nivågrupperade undervisningen fungerar tillfredställande och han ser
därför inte så många nackdelar. Det som han inte tycker fungerar är den grupp med de allra
svagaste eleverna, basgruppen, som han kanske ska låta komma tillbaka till den vanliga
gruppen.
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Fördelar/nackdelar för dig som lärare?

I en homogen grupp är det lättare att ha genomgångar. Man kan gå in mer på djupet eller vara
ytligare. Utmaningen ligger i att försöka få igång de elever som tycker matematik är träligt
och svårt, och att hitta en nivå som passar dem, anser Arne. Anna tycker att det är lättare att få
eleverna att verkligen jobba och försöka göra bra ifrån sig i en homogen grupp. Hon berättar
att det finns andra fördelar med att undervisa i en heterogen grupp:

I den sammanhållna klassen så finns det en stor fördel i att ibland
så fungerar det så att elever förklarar för elever på ett annat sätt
än vad jag har förklarat.

De nackdelar som finns med sammanhållen klass är, enligt Anna, att det blir stor spridning på
eleverna och det blir då svårt att hålla genomgångar.

De svagare eleverna vet också att det finns elever i klassen som
kan det som läraren går igenom. Det medför att de inte anstränger
sig för att försöka svara på frågor under genomgångar, de slutar
att tänka.

Anna berättar att elever kanske inte ens skriver upp vad hon går igenom, utan bestämmer sig
för att de inte förstår. Anna tycker att de eleverna behöver en mer individuell kontakt. Hon
berättar också att en diskussion förs om en eventuell övergång till nivågrupperad undervisning
i de sammanhållna klasserna. Anna säger att det beror på att de har fått önskemål från de
elever som är snabba att de ska låta dem räkna tillsammans.

Vi kommer antagligen att tvingas ta de matteböckerna som är
nivågrupperade nästa år. I det här fallet så blir läromedlet väldigt
styrande.

Hur skiljer sig det matematiska innehållet för eleverna?

Arne anser att skillnaden är ungefär som mellan allmän och särskild kurs. Han berättar också
att gymnasielärarna ger tips om vad eleverna behöver mer av för att gå vidare till de
naturvetenskapliga programmen.

Algebra, bråk, lösa ekvationer, konjugatregel, kvadreringsregler –
allt det som har varit borta ett tag men som har kommit tillbaka nu
arbetar man mer med i de snabba grupperna.

Arne säger att i de andra grupperna är det den vanliga matematiken man kör och att
läromedlet styr en del. Han tycker också att de moment som bör ingå finns i boken, men ifall
det inte skulle finnas så gör han egna uppgifter. Han berättar att de tidigare har haft andra
böcker men att lärarna har fastnat för den här. Arne menar att det som saknas i
matematikböckerna är om eleverna skall använda miniräknare eller inte. Arne tycker också att
man skulle kunna använda datorn mer, t.ex. Excel, för att lösa problem med, för att kunna
konstruera formler.
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Statistik skulle man kunna ändra på, lära sig diagramguiden i
Excel istället för att lära sig rita diagram.

Arne understryker att huvudräkning är jätteviktigt för de elever som skall vara duktiga i
matematik, exempelvis 0,02 dividerat med 20 skall man kunna räkna snabbare än med
miniräknarens hjälp. Anna säger att vissa moment inte finns med i de lättare delarna vilket
innebär att eleverna i princip inte kan klara VG. Detta gäller den nivågrupperade delen. Hon
säger att det beror ju mycket på läromedlet och att hon som lärare kan plocka uppgifter från
den svårare boken och ge till de elever som vill.

Jag tycker också det är synd att de svagare eleverna inte får så
mycket resonemangsuppgifter, de skulle behöva lite mer problem-
baserat.

Arne anser att det viktigaste eleverna bör ha med sig från matematiken när de slutar
grundskolan är de fyra räknesätten och procent. Men viktigast av allt, är att de inte ska vara
rädda för att räkna matte. Anna understryker att det är viktigt att de har med sig baskunskaper
som procent och sådana kunskaper som gör att de inte blir lurade. Anna tycker också att
eleverna ska ha utvecklat en förmåga att kunna ta reda på saker själv inom matematiken.

Att kunna slå upp en mattebok och kunna läsa exemplen för att
sedan kunna använda det. Man kan ju inte ha allt i huvudet,
eftersom man glömmer, men man ska kunna plocka upp det igen.

5.1.2 Björkskolan
Björkskolan är en 6-9 skola och den ligger i samma stad som Aspskolan. Läromedlet som
används i matematik heter Matte Direkt (Carlsson, S., 2002a). Matematikundervisningen är
schemamässigt organiserad så att alla elever i samma skolår har matematik samtidigt. På
Björkskolan har de en behovsgruppering som är konstruerad så att de som har svårt för
matematik placeras i en grupp med färre elever. De som har lätt för matematik och lätt för att
ta instruktioner placeras i en grupp med flera elever.

Indelningen görs efter första terminen i sjuan. Tidigare skedde indelningen redan några
veckor in på hösten med hjälp av diagnoser och tester, men sedan några år tillbaka har man
klassen sammanhållen under hela höstterminen. Endast de elever som har uppenbara problem
med matematik placeras i en liten grupp redan efter några veckor. Eleverna blir inte heller
”kickade” från gruppen om de missar några prov. Det finns rörlighet mellan grupperna men
det är andra aspekter än matematikkunskaper som man tar hänsyn till. Dessa är den sociala
situationen, det ska fungera med läraren och kompisar, eleverna ska trivas.

Anledningen till att skolan har denna organisationsform är för att bättre tillgodose varje elevs
behov och för att i någon mån minska arbetsbördan för läraren, säger en av de intervjuade
lärarna. Denna indelning är även ett resultat av att allmän och särskild kurs försvann. De
flesta lärarna ville behålla en gruppering av något slag, eftersom det fungerade bra.

Jag har intervjuat två lärare på Björkskolan, Bengt och Berit. Bengt är utbildad Ma/NO-lärare
och har undervisat i ungefär 8 år. Han har mest undervisat på högstadiet. Berit har arbetat i
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nästan 30 år som lärare och är lärarutbildad med ämnena matematik, fysik och kemi. Berit har
erfarenhet av att tidigare arbetat med nivågruppering.

Fördelar/nackdelar med den organisation av matematikundervisningen som ni har?

Elever som är i små grupper, och har mycket speciallärarhjälp, kan inte undgå att få en bra
möjlighet att lära sig matematik. De kommer inte bort, utan blir sedda, säger Bengt. Berit
tycker att de elever som har haft problem att få godkänt har den största fördelen:

men de eleverna hade förmodligen kunnat få hjälp på ett annat sätt
även om det inte var nivågrupperat.

Berit säger att de duktiga eleverna också upplever det som positivt då de får arbeta i lugn och
ro utan att bli störda.

De hade antagligen varit lika duktiga i matte även i hel klass och
jobbat på men de hade upplevt det som jobbigare.

Elever i en stor grupp som är duktiga i matematik kan nog få mer stimulans än de hade kunnat
få i en annan grupp, säger Bengt. Han tror att det ligger lite grann i vad man mäktar med som
lärare, att förbereda och att hinna möta eleverna. Det finns nackdelar i alla grupper, säger
Bengt, inte bara i mellangruppen.

De som jag har i den snabba gruppen kan uppleva det som lugnt
och skönt och näst intill alla är motiverade.

Bengt säger samtidigt att det däremot kan sätta press på en del elever om man t.ex. tittar på
den snabba gruppen. En press på att man ska lyckas och att man ska vara duktig.

Det blir andra som blir mindre duktiga i gruppen än om man hade
haft en annan behovsgruppering.

För en del elever innebär grupperingen att just de tillhör de bästa i gruppen, vilket kan ha en
positiv effekt menar Bengt. Berit nämner mellangrupperna som exempel:

Mellangrupperna känner sig klassade som att de är någonstans
mitt emellan och det blir att de nöjer sig med att ligga där. Det
finns inga som sporrar eller drar med dem i gruppen.

Hon upplever att mellangruppen ofta blir ganska sega grupper.

En del elever tror att de befinner sig på en viss nivå och att det är
så duktiga som de kan bli.

Berit berättar att eleverna inte tror de kan prestera bättre än var gruppens placering i rang
befinner sig. Detta trots att de vet att det finns möjlighet att byta och att man inte är fast,
menar hon. Berit tycker att för att komma till rätta med det problemet så skulle man på något
sätt ha en inte så tydlig nivågruppering. Hon ger exempel med en grupp för de svaga eleverna,
en för de starka, och alla de andra grupperna blandade.
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För eleverna listar ganska snart ut vilken nivå som deras grupp är på.

Berit berättar att det finns 6-7 olika grupper. Grupperna i mitten är ganska lika men eleverna
räknar ändå ut vilken nivå, i förhållande till de andra grupperna, som de är på. Bengt menar
att en nackdel, med tanke på trygghetsaspekten, också är att när man tar en hel årskurs med
cirka 120 elever, och efter en tid delar in dem i nya grupperingar, då får de gruppkamrater
från tre eller fyra olika klasser och det tar ett tag innan ron sätter sig och de har hunnit funnit
sin plats. Han säger att om man istället går i sin klass med 25 till 30 elever så hittar man sina
roller snabbare.

Fördelar/nackdelar för dig som lärare?

Både Berit och Bengt tycker att det är lättare att hålla genomgångar i homogena grupper.
Bengt pekar också på fördelen av variation då man har möjlighet att undervisa olika grupper
från år till år. Berit ser det som en utmaning att försöka få en hel grupp med svaga elever att
nå ett godkänt betyg.

En nackdel kan vara att ha mellangrupper med större behov. Där kan det kännas ganska trögt
att undervisa och det blir ganska små påvisbara framsteg, säger Bengt.

Både Bengt och Berit berättar att man på skolan för en diskussion om att modifiera
organisationen lite. Man vill behålla de bra delarna med den nuvarande organisationen och
förändra de mindre bra. Berit förklarar att man t.ex. skulle kunna behålla den snabba gruppen
och den gruppen som har störst behov. De andra grupperna, de mellan “den snabba” och “den
långsamma” skulle då vara heterogena.

Hur skiljer sig det matematiska innehållet för eleverna?

Bengt berättar att man har grundkurser som är gemensamma och sedan får han som lärare
peka på det som är relevant.

Olika elever hinner gå olika djupt, det är ingen mening med att gå
in på svårare uppgifter då man inte har förstått grundkursen och
tvärtom.

Det finns ingen mening med att repetera saker som eleverna har tagit till sig och förstått. Då
ska de istället få gå vidare, fortsätter Bengt. Det är det som avgör vilka skillnaderna blir. Det
är en form av individualisering. Han berättar om de nya läromedlet som innehåller alla nivåer
och att problemet som annars uppstår, då elever vill fördjupa sig i ett visst moment och det
inte finns någon fördjupning i boken att tillgå, är löst.

En annan vinst som kommer av att alla elever har samma läromedel är att det syns inte utanpå
vilken grupp de går i. Matte Direkt, som boken heter, har tagit hänsyn till de aspekterna säger
Bengt. Berit berättar att det i princip inte är någon skillnad, i alla fall inte nu när skolan har
bytt bok. Här ingår alla moment fast lättare eller svårare. Berit tillägger att det var ganska stor
skillnad när de tidigare använde två olika böcker.
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Det nya läromedlet är Matte Direkt, tidigare hade vi X, Y och Z
med röd respektive grön kurs. Det var därför som vi bytte bok.
Läromedlet underlättar ganska mycket, om man har en bra bok.

Berit berättar att tidigare har eleverna alltså missat vissa moment med det gör de inte nu.

Man kanske inte behöver alla moment i och för sig, t.ex. algebra.
De moment som man bara behöver om man ska gå natur kan vara
lita onödiga för de svagare eleverna.

Det som borde finnas med är i så fall mer laborativt, tycker Berit.

I de nya böckerna så finns det med mer sådant och det blir då mer
naturligt för eleverna att arbeta med det.

Hon berättar att tidigare har det varit så att eleverna bara känt sig stressade för att de inte fick
räkna i boken och göra de tal som de borde, men eftersom de laborativa övningarna nu finns
med i boken så är det okay.

Bengt menar också att det finns en mening med alla moment som ingår i boken. Även om
elever i de svagare grupperna antagligen aldrig kommer att lösa en ekvation i vardagslivet så
hjälper detta moment dem att lära sig att tänka, deras tankeförmåga stimuleras. Det är även en
förklaring som eleverna accepterar då de frågar varför de ska lära sig det här, berättar han.

Berit säger att det hon vill att de svagare eleverna ska ha med sig från matematiken när de
slutar grundskolan är matematik som de kan använda rent praktiskt när de går i en affär.
Procent är också bra om de vet vad det betyder. Hon tycker också att de starkare eleverna bör
ha med sig att matematik är något som det ligger lite utmaning bakom och inte bara är ett
tradigt räknande.

Bengt tycker att ett sunt och gott mattesjälvförtroende bör alla elever ha med sig. Att kunna
räkna utan att använda miniräknare är också bra därför att miniräknare verkar ha en tendens
till att få eleverna att sluta tänka.

Både Berit och Bengt säger att eleverna kan få vilket betyg som helst oberoende av vilken
grupp de går i. Det är inte bara av kunskapsmässiga skäl som eleverna är i respektive grupp,
de sociala aspekterna spelar också in, säger de.

5.1.3 Cypresskolan
Cypresskolan ligger i samma stad som de två övriga skolorna och är en 7-9 skola. Läromedlet
som används heter Tetra (Carlsson, L-G. m.fl., 2003). Jag har intervjuat två lärare på
Cypresskolan, Claes och Camilla. Claes är utbildad 1-7 lärare i Matematik och NO. Han har
arbetat i knappt två år och under denna tid undervisat i matematik. Camilla gick ut 1988 från
lärarutbildningen med kombinationen matematik och trä- och metallslöjd. Camilla anser att
det är en bra kombination med tanke på den praktiska matematik som finns i slöjden.

Claes förklarar hur matematikundervisningen är organiserad:
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På skolan har vi sammanhållna klasser i matematikundervisningen. Elever som har det extra
svårt sätter vi i en grupp, den lilla gruppen, för att de skall få specialundervisning. De
eleverna får ett lite lättare hjälpmedel att arbeta med. De elever som är i klassrummet har alla
samma bok. I klassrummet förekommer grupperingar som eleverna själva bestämmer.

Jag försöker att ha ett aktivt klassrum där eleverna får prata
mycket med varandra.

De elever som ligger på samma nivå brukar samarbeta genom diskussioner och lösa uppgifter
tillsammans. Grupperna består oftast av par, men grupper med tre och ibland fyra elever
förekommer. Det finns några elever som väljer att jobba enskilt för de tycker att det fungerar
bäst. Grupperingarna som bildas blir alltså efter nivå och ibland försöker vissa elever att haka
på grupper som ligger en nivå högre än de själva. Ibland har de nytta av det, ibland får de inte
ut så mycket. Camilla tillägger att det inte bara är av kunskapsmässiga skäl som man kan
hamna i den lilla gruppen.

Det kan också vara av sociala skäl som man går i den gruppen.

Fördelar/nackdelar med att matematikundervisningens organisation
 ser ut som den gör?

Claes menar att de elever som är lite sämre inte känner att de är ”slasken”, istället kan de som
är duktiga hjälpa de svaga genom att de frågar dem. Han menar också att de duktigare
elevernas resonemang i samband med genomgångar hjälper de svagare eleverna att få nya
idéer om hur man tänker kring något.

Man kan tänka på flera olika sätt för att komma fram till något och
det är inte säkert att de alltid förstår mina förklaringsmodeller.

Då kan de nappa på det som de andra eleverna säger, berättar Claes. Han förklarar att elever
som är lite sämre är de som tjänar mest på att vara i ett sammanhållet klassrum. De som är lite
duktigare har inte så mycket utbyte av dem som är lite sämre i matematik. Han berättar också
att elever från alla olika nivåer deltar i diskussionerna under matematiklektionerna, det är inte
så att bara de duktigaste pratar. Sen finns det elever som av naturen är blyga och inte vill prata
så mycket. Men det finns en trygghet i klassrummet på så sätt att de inte är rädda för att fråga
om de inte kan, säger Claes. Camilla pekar även på fördelen av att det inte blir så många olika
grupperingar.

Grupperingar finns det i så många andra ämnen, det blir ingen
klasskänsla.

Till nackdelarna hör, säger Camilla, att det blir en stor spridning i klassen. Vilken nivå man
ska lägga undervisningen på är svårt att veta. Oftast får man lägga undervisningen på en
mellannivå och då får inte de elever som är riktigt duktiga någon stimulans, berättar Camilla.
Hon säger att de duktigaste eleverna i stor utsträckning får lära sig på egen hand.

Det kan jag tycka är lite orättvist, att man inte kan inrikta sig på
de duktigare eleverna.
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Claes tycker också att det är svårt att tillfredsställa de duktigare eleverna. Han menar att det
samtidigt kan kännas lite jobbigt för de elever som är sämre,

 att de känner pressen från de andra, att de vill gå vidare.

Fördelar/nackdelar för dig som lärare med den här organisationen?

Claes framhåller att han har sin egen klass som han känner ganska väl och har bra koll på vad
de kan. Det tar mycket längre tid att lära känna eleverna om de kommer från flera olika
klasser. Han tycker också att det är stimulerande att inte bara behöva tänka på de starkare eller
svagare, han får själv lite utbyte av variationen.

Man får tänka på olika sätt och det är utvecklande för mig som
lärare att jag inte får förklara samma uppgifter hela tiden på
samma nivå.

Claes berättar att det är stor spännvidd mellan den starkaste och svagaste eleven, vilket är en
nackdel samtidigt som det är en fördel.

När man har gått igenom de grundläggande sakerna och sedan
kommer det en elev och frågar om något på MVG nivå så måste
man ställa om sig lite och det blir inte så effektivt.

Camilla berättar att man på skolan har diskuterat om man ska gå över till en nivågrupperad
undervisning.

Hur skiljer sig matematikinnehållet mellan olika elever?

Alla elever gör samma moment fast på olika nivå. Claes understryker att man inte kan lyfta
bort något moment ur kursen eftersom det finns nationella mål som eleverna skall uppnå och
dessa är alla de moment som finns i läroboken. Jag kan hoppa över de kapitel som inte finns
med i de nationella målen, de får vi ta om vi hinner, menar Claes.

Camilla säger att om hon har många elever som har svårigheter i matematik, så är algebra och
ekvationer, sådant som är abstrakt, inte lika viktigt som procent, de fyra räknesätten och att
kunna läsa av ett diagram.

Man måste kunna tolka ett diagram för att inte bli lurad.

Camilla tycker även att datorn bör komma in mer i undervisningen med program som Excel
som skulle kunna användas mer i matematikundervisningen.

Det blir ungefär som en programmerbar miniräknare, man kan
testa vissa saker genom att rita diagram.

Claes skulle önska att huvudräkning och förenkling betonas mer, det som eleverna har som
mest nytta av och som verkligen utgör grunderna.
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Man ska inte behöva plocka fram en miniräknare för att räkna ut
tre gånger två för det blir det till slut. Ser man att något är 20
procent av något annat så ska man direkt tänka att det är en
femtedel, istället för att ta fram miniräknaren och slå 0,20 gånger
något.

Claes tycker att man ska träna på att klara sig så långt som möjligt genom att tänka rätt utan
att ha massa hjälpmedel.

Man måste befästa baskunskaperna.

De starka eleverna i matematik behöver även utveckla en förmåga att se matematiken som en
utmaning, säger Claes. Camilla menar att eleverna bör utveckla en grundsäkerhet i matematik.

Det kan göra att de får upp det matematiska självförtroendet.

De starka eleverna har fått träna lite mer Pythagoras sats, ekvationer och grafer, säger
Camilla. Camilla menar att det samtidigt borde finnas mer praktisk matematik. Det kan vara
skillnad mellan att räkna på praktiska exempel i matematikboken och att göra det på riktigt.

Om man ska köpa lister till ett rum så räknar man i matteboken ut
exakt hur mycket det ska gå åt medan i verkligheten så får man lite
spillbitar som man inte kan utnyttja. Man måste alltså köpa lite
mer list än vad väggarna i rummet egentligen kräver.

Ska man använda matematiken som ett redskap i vardagen då blir det en praktisk användning
av matematik, menar Camilla.

5.1.4 Sammanfattning
Här har jag sammanfattat undersökningens resultat med uppsatsen syfte som bakgrund. Jag
har delat in sammanfattningen i underrubriker med utgångspunkt från uppsatsens fråge-
ställningar. Jag kommer också att koppla samman resultatet från intervjuerna med den
litteratur som ingår i litteraturstudien. Jag försöker att peka på likheter och olikheter mellan de
intervjuade lärarnas och forskningens ståndpunkter. I dessa jämförelser läggs inte några
värderingar in, jag försöker endast lyfta fram de tankar som lärarna har i ljuset av forskningen.

Fördelar med nivågruppering:
En fördel som återfinns i intervjuerna angående nivågruppering är den kunskapsmässiga. Som
lärare upplever man att eleverna i de svagare grupperna lär sig mer matematik. I en intervju
ges exempel på att elever som tidigare inte klarat kraven för betyget godkänd nu klarar kraven
när de undervisas i en homogen grupp. Lärare anser också att dessa elever har den största
fördelen av nivågruppering, jämfört med andra elever.

De elever som går i de snabbare grupperna anses också ha vissa kunskapsmässiga fördelar av
nivågruppering som organisation. De kan få mer stimulans och mer att bita i om de går i en
homogen grupp. Av intervjuerna framgår att en indelning också kan vara bra för vissa elevers
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självförtroende. Detta gäller framförallt de svagare eleverna. De intervjuade lärarna berättar
att eleverna inte bara blir en i mängden, de kommer inte bort på grund av kunskapsmässiga
brister utan de blir sedda och uppmärksammade.

En åsikt som förs fram i intervjuerna är att man kan finna de flesta fördelarna oberoende av
gruppering. Det mesta beror på de individer som ingår i gruppen, inte på grupperingen i sig.

Nackdelar med nivågruppering:
Att eleverna grupperar sig efter kunskapsnivå inom den homogena gruppen, anses vara en
nackdel. De svagaste eleverna i en snabb grupp skulle troligtvis klara sig bättre i en heterogen
grupp. En grupp där de inte skulle ”avvika”, skulle främja deras lärande.

De intervjuade lärarna ser ett problem i att de elever som går i mellangrupper känner sig
klassade som medelbra. Detta resulterar i att eleverna tror att de inte kan prestera bättre, de
nöjer sig därför med att ligga på en och samma nivå hela tiden. Det skulle vara skillnad om
det fanns elever som kunde sporra dem och dra med sig dem i att försöka lära sig mer.

Eleverna i de snabba grupperna kan också känna en press av att de ska prestera något hela
tiden, de förväntas vara bäst.

Att eleverna hamnar i nya grupperingar med nya deltagare betraktas av lärarna som en
nackdel. Det tar ganska lång tid innan det blir arbetsro i klassrummet och eleverna har hittat
sin identitet i gruppen.

Fördelar/nackdelar med sammanhållna klasser:
En fördel med att ha sammanhållna klasser som förs fram i intervjuerna är att de svagare
eleverna inte känner sig utpekade. De starka eleverna kan samtidigt dra med de lite svagare
eleverna som kan få förklaringar inte bara av läraren utan även av sina klasskamrater.

De intervjuade lärarna anser att de lite svagare eleverna kunskapsmässigt tjänar mest på att
undervisas i en sammanhållen klass. En fördel med den sammanhållna klassen som lärarna
pekar på är att eleverna inte blir indelade i så många olika grupperingar där de hela tiden
träffar nytt folk.

En svårighet lärarna beskriver är att veta på vilken nivå de ska lägga undervisningen, på grund
av att det blir stor spridning i klassen. Det är också svårare att tillfredsställa de starkare
eleverna och de får därför mer på egen hand lära sig matematik på den nivå de befinner sig.

Fördelar/nackdelar för läraren med nivågrupperad undervisning:
En fördel som de intervjuade lärarna påtalar är att det är lättare att hålla genomgångar i
homogena klasser. Det kan också vara en utmaning att undervisa en grupp elever som tycker
att matematik är tråkigt, och att försöka få igång dem. Lärarna anser det vara lättare att få en
homogen klass att jobba och göra bra ifrån sig. Som lärare har man också möjlighet att få
variation då man kan undervisa olika grupper från år till år.

En nackdel kan vara att undervisa mellangrupper med större behov, då kan det kännas ganska
trögt att undervisa och elevernas framsteg är ofta ganska små och svåra att påvisa.
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Fördelar/nackdelar för läraren med sammanhållna klasser:
En fördel enligt de intervjuade lärarna är att när man har sammanhållna klasser har man
möjlighet att få sin egen klass som man känner ganska väl. Man har bra kunskap om vad de
kan.

Som lärare kan det också kännas stimulerande att inte bara behöva tänka på de starka eller
svaga eleverna utan att det blir variation under matematiktimmarna. Läraren tvingas tänka och
förklara på olika sätt och det är utvecklande.

En nackdel för läraren som framkommer i intervjuerna är att det blir stor spridning och svårt
att hålla genomgångar. Det kan också inträffa att de svagare eleverna i en grupp inte
anstränger sig under genomgångar eftersom de vet att det finns elever i klassen som kan
svaret.

Tankar angående matematikinnehållet:
En åsikt enligt intervjuerna är att skillnaden mellan grupperna när man har nivågrupperad
undervisning är som mellan allmän och särskild kurs som fanns förut. En annan åsikt är att
det i princip inte skiljer något angående de moment som ingår i undervisningen. Det som
skiljer är hur djupt varje elev går i varje moment. Men det beror på hur läromedlet är upplagt
eftersom läromedlet styr i viss utsträckning. Alla moment som ingår i läroboken finns det en
mening med för alla elever. Några lärare nämner att datorn borde få en större plats i
undervisningen. Med hjälp av ett program som Excel skulle eleverna kunna lösa problem och
lära sig använda t.ex. diagramguiden.

Huvudräkning borde framförallt de snabbare eleverna träna mera. De behöver också arbeta
mer med algebra, bråk, Pythagoras sats, ekvationslösning, konjungatregeln och kvadrerings-
regler. De snabbare eleverna bör också kunna ta reda på saker själva inom matematiken och
att se matematiken som en utmaning.

De svagare eleverna behöver inte så mycket algebra och ekvationer. Däremot behöver de
kunna sådan matematik som man har användning av rent praktiskt när man handlar eller ska
tapetsera. Procent är också något som de svagare eleverna bör jobba med. Andra synpunkter
som kommer fram vid intervjuerna är att de fyra räknesätten, och att kunna läsa av och tolka
ett diagram, är viktigt för de svaga eleverna. En åsikt som framförs är att även de svagare
eleverna ska få lite mera resonemangsuppgifter och problemlösning.

Det som alla elever bör ha med sig från matematikundervisningen är att inte vara rädda för att
räkna matte, att ha ett sunt och gott mattesjälvförtroende. Att klara av att räkna utan att
använda miniräknare är viktigt eftersom miniräknaren har en tendens till att få eleverna att
sluta tänka. Alla elever skulle ha mer laborativ matematik är en annan åsikt.

I intervjuerna framhålls att det finns vissa kunskapsmässiga fördelar med en nivågrupperad
undervisning. Det är alltså lärare som av egen erfarenhet kan se att i de svagare grupperna lär
sig eleverna mer matematik. Detta är intressant med tanke på att Engström (1996) hänvisar till
viss forskning angående inre differentiering som säger att de kunskapsmässiga effekterna av
nivågruppering är noll. Det finns inga kunskapsmässiga skillnader mellan heterogena och
homogena klasser, fortsätter Engström. Wallby m.fl. (2001) skriver dock att om
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undervisningen utgår ifrån de homogena gruppernas kunskaper och erfarenheter kan
nivågruppering ge goda resultat.

Koppling till litteraturstudien
Av intervjuerna framgår att både de svagare och de starkare eleverna tjänar på nivågrupperad
undervisning. Enligt Wyndhamn m.fl. (2000) framgår att nivågruppering är bra för de svaga
eleverna. Wallby m.fl. (2001) framhåller att det finns vissa vinster för de starkaste eleverna
med nivågruppering. Meningarna går dock isär mellan mina intervjuade lärare i denna fråga.
Någon lärare anser att det är de starkaste eleverna som tjänar mest på nivågrupperad
undervisning, någon annan tycker att det är de svagaste eleverna som har de största
förtjänsterna att hämta.

Av forskningen framgår att elever mår bättre av att slippa jämföra sig med duktigare kamrater
(se argument för nivågruppering, kapitel 3.3.2). Det framgår i intervjuerna att en indelning av
eleverna kan vara bra för deras självförtroende. En annan synpunkt som framkommer är att
elever som går i sammanhållna klasser inte känner sig utpekade.

En linje inom forskningen är att det inte är organisationsformen av undervisningen som styr
resultatet, utan det är undervisningen i organisationen som är det styrande. En tanke från
intervjuerna är att det inte är organisationen som är det styrande för resultatet utan det beror
på individerna som ingår i gruppen.

Enligt lärare nöjer sig en del elever som befinner sig i en homogen grupp med att ligga på den
nivån som gruppen är placerad på. Att starkare elever kan dra med sig de svagare i en
sammanhållen klass får stöd i forskningen som visar att svaga elever behöver den stimulans
och uppmuntran som närvaron av duktigare elever kan ge.

Några av de intervjuade lärarna tycker att det är lättare att hålla genomgångar i homogena
grupper vilket också är ett av argumenten för en nivågrupperad undervisning (se kapitel
3.3.2).

5.2 Läromedelsanalys
Jag har synat de matematikböcker som Asp-, Björk- och Cypresskolan använder. Jag har tittat
i böckerna för att, med kursplanens mål i bakhuvudet, se vad som skiljer mellan och inom de
olika läromedlen. Förutom läromedlen har jag använt mig av lärarhandledningarna till två av
de aktuella läromedlen (Undvall, m.fl., 1995b; Carlsson, S., 2002b) samt av kursplanen för
matematik (Skolverket, 2000). Kursplanens uppnåendemål samt betygskriterier för de högre
betygen finns som bilaga. Syftet med läromedelsanalysen är att försöka se vilka moment/-
förmågor kopplat till målen som eleverna har möjlighet att ta till sig. Det kan vara intressant
att se i vilken organisation av matematikundervisningen som böckerna används. Jag har
särskilt tittat på det kapitel som behandlar areor i de olika böckerna för att kunna se vilka
begrepp som ingår och vad som skiljer mellan böckerna. Jämförelsen görs i år 8:s lärobok.
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5.2.2 Matematikboken XYZ
Läromedelsförfattarna (Undvall, m.fl. 1995a) till XYZ-böckerna har en uttalad uppfattning om
hur matematikundervisningen ska organiseras. Läromedelsförfattarna förespråkar en nivå-
grupperad undervisning. Av den anledningen består läromedlet XYZ av två olika böcker i de
två sista årskurserna.

Den första boken, som kallas för X, består av en gemensam bok för alla elever. De två senare
böckerna, Y och Z, består av en grön och en röd bok. Den gröna boken innehåller uppgifter
som ingår i kursplanens uppnåendemål. Det finns även en del uppgifter på moment som kan
betraktas tillhöra strävansmålen. Den röda boken innehåller fler uppgifter på moment som hör
till strävansmålen. Varje bok består av fyra kurser med två kapitel på varje kurs, sammanlagt
12 kurser. Den första kursen i röda Z-boken, kurs 9, förutsätter att man har klarat kurs 5 i den
röda Y-boken. Den i sin tur förutsätter att man har klarat den första kursen i X-boken. På detta
sätt hindras elever med bristfälliga förkunskaper att fortsätta med den svårare kursen som de
rimligtvis inte har någon möjlighet att klara.

I slutet av varje kapitel finns ett avsnitt med problemlösning. Här kan eleverna arbeta två och
två för att diskutera lösningar.

I Matematikboken Y-grön börjar man med att introducera formlerna för att beräkna arean av
en rektangel, kvadrat, parallellogram, romb, triangel och cirkel. I samband med cirkeln får
eleven även lära sig begreppen radie, diameter och korda.

Y-röd har samma innehåll som Y-grön och dessutom tillkommer begreppen bisektris,
cirkelsektor, medelpunktsvinkel och cirkelsegment.

5.2.3 Matte Direkt
Matte Direkt är det läromedel som används på Björkskolan. Det finns en bok för varje
årskurs. Boken är uppbyggd så att eleverna börjar med att räkna en grundkurs i varje kapitel,
för att sedan testa hur mycket de har tagit till sig med hjälp av en diagnos. Om eleverna tycker
att diagnosen var för svår väljer de att räkna den blå kursen, om diagnosen gick bra fortsätter
de istället med den röda kursen.

Det som skiljer mellan den blå och röda kursen är svårighetsgraden på uppgifterna. Den röda
kursen tillhandahåller mer utmanande uppgifter.

I boken finns avsnitt som eleverna ska arbeta med tillsammans. Varje kapitel har också tre
kluringar och en lite större utmaning.

Detta läromedel är ganska likt Tetra (se nästa avsnitt) där eleverna själva kan välja vilken
nivå som de ska räkna på. De moment som ska bearbetas för betyget godkänt ingår på båda
nivåerna. Samma moment som i de blå kurserna, fast med större utmaning, finns i de röda
kurserna. Det ger i sin tur eleven möjlighet till mer resonerande och formulerande arbete. För
att eleven ska uppnå målen för de högre betygen är det återigen läraren som måste
uppmärksamma om eleven visar de förmågor som krävs. De röda kurserna, grupp-
aktiviteterna, utmaningen och kluringarna, ger dock möjlighet för eleven att uppnå de högre
målen.
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Enligt författarna till Matte Direkt kan boken användas i alla typer av grupperingar, såväl i
nivågrupperade som i sammanhållna klasser.

Grundkursen och den blå kursen i Matte Direkt innehåller samma begrepp som grundkursen
och plan 1 i Tetra, förutom begreppet rot.

Den röda kursen behandlar begränsningsarea, cirkelbåge och cirkelsektor. Hektar, ar och
parallelltrapets tas också upp.

5.2.4 Tetra
Detta läromedel används av de flesta av lärarna på Cypresskolan. Läromedlet är anpassat till
Lpo 94 och avsett att användas under grundskolans senare del. Det finns tre böcker i serien:
A, B och C. A-boken är inriktad på år 7 medan B- och C-boken är inriktade på år 8 respektive
år 9.

Varje kapitel börjar med en inledning som består av tre sidor problemlösning. Denna
inledning följs därefter av en grundkurs. Grundkursen ska alla elever göra. Innehållet i grund-
kursen behandlar endast de basfärdigheter som krävs för betyget godkänt. Sedan följer en
diagnos som testar i vilken utsträckning eleverna har tillgodogjort sig innehållet i grund-
kursen.

Efter diagnosen finn tre plan att välja på, numrerade 1, 2 och 3. Plan 1 väljer de elever som
inte klarade diagnosen på ett tillfredställande sätt. På plan 1 tillkommer inte några nya
begrepp. Efter att eleven har arbetat med plan 1 får hon/han göra en ny diagnos. Den nya
diagnosen finns inte med i läroboken, den har endast läraren tillgång till. Elever som klarat
diagnosen arbetar vidare på plan 2 och sedan plan 3. Uppgifterna på plan 3 har en högre
svårighetsgrad än plan 2. Efter plan 3 kommer en sida med gruppaktiviteter. Dessa uppgifter
som är av undersökande karaktär ska göras i grupp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

Eftersom alla planen i ett kapitel behandlar samma moment är det svårt att hitta skillnader vad
gäller vilka moment som ingår. Det som kan skilja mellan planen är de begrepp som används.
För att ta ett exempel så beskrivs bisektris och cirkelsektor i de svårare planen i
geometrikapitlet, begrepp som inte nämns i plan 1. Eleverna får alltså fördjupa sig i respektive
kapitel, inte arbeta med andra moment.

De mål som eleven ska uppnå för betyget godkänt kan uppnås med hjälp av uppgifterna i
boken. De kunskaper som ska förvärvas finns med i böckerna. I och med att det finns flera
nivåer med högre svårighetsgrad, gruppaktiviteter och problemlösning, ger det eleven
möjlighet att nå målen för de högre betygen. Det är dock läraren som måste bedöma om
eleven uppfyller målen för de högre betygen.

I kapitlet som behandlar areor möter eleverna, i grundkursen och plan 1, enhetsomvandling
och hur man räknar ut arean på flera olika geometriska figurer: rektangel, parallellogram,
triangel och cirkel. Rotbegreppet tas också upp. På plan 2 får eleverna räkna på oregelbundna
figurer och enheterna Ar och Hektar introduceras. På det tredje planet får eleverna räkna på
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rombens och parallelltrapetsens areor. Cirkelsektor och medelpunktsvinkel introduceras
också.

5.2.5 Lärarnas kommentarer till matematikböckerna
På Aspskolan använder man Matematikboken XYZ och har följaktligen en inre differentiering
med nivågrupperad undervisning. Arne anser att skillnaden mellan grupperna ungefär är som
mellan den tidigare allmänna och särskilda kursen.

Anna säger att i de lättare delarna fattas vissa moment som gör att eleverna i princip inte kan
nå betyget VG. Hon anser att det beror mycket på läromedlet. Enligt läromedelsförfattarna
finns även i de gröna böckerna uppgifter som behandlar strävansmålen för matematik. Men
Annas erfarenhet är att det inte finns tillräckligt i de gröna böckerna för att eleverna ska nå ett
högre betyg än G. Anna säger också att hon tycker att de svagare eleverna får för lite resone-
mangsuppgifter, de borde få mer problembaserade uppgifter. I läromedlet finns problem-
lösning i slutet av varje kapitel. Enligt läromedelsförfattarna är problemuppgifterna avsedda
att användas under hela den tid som kapitlet i övrigt behandlas.

Björkskolans lärare talar om flera vinster med det nya läromedlet, Matte Direkt. Eleverna kan
fördjupa sig i ett visst moment när de vill. Det syns inte utanpå vilken grupp de går i. Att
eleven hamnar i en grupp av sociala skäl behöver inte innebära att han eller hon måste
anpassa sig till en viss kunskapsnivå. Dessa vinster kan kopplas till att boken innehåller en blå
och en röd kurs. Den blå kursen behandlar grunderna för ett visst moment lite mer utförligt
medan den röda går in mer på djupet.

På Cypresskolan, där man använder Tetra, säger Claes att alla elever gör samma moment fast
på olika nivå. Böckerna innehåller tre olika plan. Claes säger också att han kan hoppa över de
kapitel i läroboken som inte ingår i de nationella målen. I böckerna finns två kapitel som är
temakapitel. De är inte nödvändiga för det fortsatta arbetet i boken. Camilla menar att det
borde finnas mer praktisk matematik. Hon understryker skillnaden mellan att räkna på
praktiska exempel i matematikboken och att göra det på riktigt, något som inte tycks finnas
med i boken.

Nu är genomgången av undersökningens resultat klar. I följande kapitel kommer jag att
diskutera undersökningens resultat och sammanfatta de svar på min frågeställning jag kommit
fram till.
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6. Diskussion
I min frågeställning ingår två frågor. Jag börjar med att diskutera den första frågan, vad lärare
har för tankar om matematikundervisningens organisation.

I och med införandet av Lpo 94, och de friare tyglarna om hur man på skolorna ska organisera
undervisningen, har det pågått en kontinuerlig diskussion på skolorna. Den uppfattningen har
jag fått genom de intervjuer och observationer som genomförts på tre olika skolor. Vilken
organisationsform de olika skolorna använder beror på flera faktorer. Dels spelar lärarnas
tankar om skolan in, vilken uppfattning de har angående fördelar och nackdelar med olika
organisationsformer, dels har skolledningen en viktig roll för beslutet av organisationsform.
Även de läromedel som finns tillgängliga på skolan tycks ha betydelse. Detta är också
uppfattningar som jag har fått under mitt arbete med denna uppsats.

Litteraturstudien om bl.a. differentiering har visat att det inte går att avgöra vilken form av
inre differentiering som har de största fördelarna. Intervjuerna med lärarna har visat att det
finns fördelar med både nivågrupperad undervisning och undervisning i sammanhållna
klasser. Det framgår också att lärarna ser nackdelar med de båda typerna av inre
differentiering.

Vad kan det bero på att vissa lärare kan se kunskapsmässiga fördelar med nivågrupperad
undervisning samtidigt som forskningen säger att sådana fördelar inte finns? Det som har
slagit mig är att lärarna ofta syftar på de olika sociala effekter som en viss typ av
differentiering kan ha. De sociala effekterna innebär i sin tur att eleverna kan koncentrera sig
mer på matematikämnet än på andra saker. Eleverna kan, genom olika slags organisation, få
större möjlighet att lära sig matematik.

Att vissa elever har större möjlighet att lära sig matematik i en heterogen grupp, samtidigt
som andra elever behöver vara i en homogen grupp, är en slutsats som man kan dra av
intervjuerna. Jag anser att det då i princip är omöjligt att organisera matematikundervisningen
utan att vissa elever inte får en optimal undervisningssituation. Kontentan av det borde vara
att organisationsformen är underordnad lärarens undervisning. Det borde vara lärarens sätt att
undervisa i de olika organisationerna som har den största betydelsen för elevernas
kunskapande. Både Engström (1996) och Wallby m.fl. (2001) pekar på undervisningens
betydelse gentemot organisationen.

I undersökningen har de intervjuade lärarna svarat på frågan om vad olika elever behöver ta
till sig inom matematiken. Några lärare menar att eleverna behöver få ett självförtroende inom
matematiken, att de inte ska vara rädda för ämnet. Andra lärare pekar mer specifikt på
moment inom ämnet som de tycker är viktiga att eleverna har med sig från grundskolan. Vad
man än tycker är viktigast att eleverna får med sig från matematiken tror jag att man som
lärare alltid ska sikta högt med sina elever. Det gäller alla elever, inte bara de starkaste utan
även de svaga eleverna. Det har framgått av intervjuerna att en del elever blir bekväma i vissa
grupper och inte skaffar sig lika mycket kunskap i ämnet som de skulle kunna göra. Andra
elever verkar tro att de bara kan prestera till en viss nivå därför att de befinner sig i en viss
grupp. Detta fenomen är något som även Boaler (1997) beskriver. Undersökningar har visat
att de förväntningar som eleverna har på sig själva spelar en stor roll för vad de senare
presterar (Wallby m fl., 2001).
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Vilka moment eller förmågor ger de olika differentieringsmodellerna eleverna möjlighet till
att ta till sig? Här verkar läromedlet spela en stor roll. Av den läromedelsstudie och de
intervjuer jag har genomfört framgår att det är läromedlet, i hög grad, som bestämmer vilka
moment eleven har tillgång till. I läroböcker som Tetra och Matte Direkt finns alla moment
med som gör att eleverna har möjlighet att nå den kunskap som krävs för att även få de högre
betygen. I Matematikboken XYZ har inte alla elever direkt tillgång till de mer utmanande
uppgifterna eftersom boken är uppdelad i två delar, en ”svårare” och en ”lättare” del.

Det har också framgått att lärarna, helt naturligt, lägger undervisningen på en viss bestämd
nivå, speciellt vid nivågrupperad undervisning. Det innebär alltså att undervisningen blir
inriktad på ett bestämt mål och möjligheten för eleverna att nå djupare kunskaper än så blir
därför begränsade. Av erfarenhet vet dock många lärare att den nivå som de lägger
undervisningen på i en viss grupp ofta kan vara tillräckligt hög för eleverna eftersom de har
svårt att nå upp till undervisningens mål som det är. Jag menar att möjligheten till djupare
kunskap, vid en sådan situation, begränsas.

Arbetet med denna uppsats har givit mig väldigt många tankar och funderingar kring
matematikundervisningens organisation. Det som har kommit fram tydligast under arbetets
gång är hur komplex diskussionen om differentiering är. Det går inte att ge ett generellt svar
på frågan om vilken typ av inre differentiering som fungerar bäst. Det verkar vara något
personligt. Vilken organisationsform passar mig bäst? Vilken organisationsform kopplad till
min undervisning ger eleverna den största möjligheten att lära? Hur kan jag förändra min
undervisning för att få ut så mycket som möjligt från den organisationsform som används på
min skola? Detta är frågor som jag kommer att försöka få svar på när jag börjar arbeta som
lärare. Nu har jag en grund att stå på.
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Bilagor

Kursplanens uppnåendemål och betygskriterier

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Förvärvade kunskaper i matematik som behövs för att hantera situationer och lösa problem
som är vanliga i hem, samhälle och som grund för fortsatt utbildning.
Mer exakt innebär det att elevens ska

• Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk och
decimalform.

• Ha goda färdigheter i att kunna använda överslagsräkning och räkning med med
naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med
hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel.

• Kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader.

• Kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt
kunna tolka och använda ritningar och kartor.

• Kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram.

• Kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer

• Kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och
använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser

Kriterier för betyget väl godkänt

• Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa
problem.

• Eleven följer och förstår matematiska resonemang.

• Eleven gör matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt
genomför och redovisar med logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som
skriftligt.

• Eleven använder ord, bilder och matematiska konventioner på ett sådant sätt att det är
möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.

• Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete och använder olika metoder och
tillvägagångssätt.
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• Eleven kan skilja gissningar och antaganden från det vi vet eller har möjlighet att
kontrollera.

• Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden.

Kriterier för betyget mycket väl godkänt

• Eleven formulerar och löser olika typer av problem samt jämför och värderar olika
metoders för- och nackdelar.

• Eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt väljer
och anpassar räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen.

• Eleven utvecklar problemställningar och använder generella strategier vid
uppgifternas planering och genomförande samt analyserar och redovisar strukturerat
med korrekt matematiskt språk.

• Eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt
grundade idéer.

• Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv

(Skolverket, Grundskolan
kursplaner och
betygskriterier 2000)
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Intervjuguide

Syfte

Vad har lärare för tankar kring hur matematikundervisningen organiseras. Vilka fördelar
respektive nackdelar finns det, enligt läraren erfarenheter, i de olika sätten.

Inledande huvudfråga

Berätta om dina erfarenheter som lärare, alltså hur länge har du arbetat som lärare, på vilka
nivåer, andra skolor, andra ämnen osv.

- Hur länge arbetat som lärare.
- Arbete på andra skolor.
- Erfarenheter från olika nivåer.
- Undervisat i för ämnen.
- Utbildning.
- Erfarenheter av nivågruppering.

Frågor angående syftet

Kan du beskriva hur ni delar in eleverna i olika matematikgrupper?

- På vilket stadium börjar indelningen.
- Hur länge har sådan indelning förekommit.
- Eventuellt andra modeller.
- Elevval, föräldraval eller diagnos.

Varför har ni valt att organisera matematikundervisningen så här?

- Vad påverkar, arbetslag, läromedel, extra pengar, skolans olika mål, elevunderlag,
- Vem har bestämt detta.

Vilka fördelar/nackdelar finns det med den här modellen?

- Sociala, trygghet i liten grupp, kunskapsmässigt.
- Vilka elever tjänar mest på indelningen.
- Hur ofta sker gruppbyten.

Vilka fördelar/nackdelar finns det för dig som matematiklärare?

- homogen grupp, lättare ha genomgångar.
- Utmaning.
- är det otur att få en svag grupp.

Ser alla lärarna på skolan (arbetslaget) på matematikundervisningen på samma sätt
som du?

- Diskuteras arbetssättet kontinuerligt.
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- Finns det schismer.

Om jag tänker på själva matematikinnehållet, vad är det då som skiljer mellan
grupperna?

- Samma moment men mer grundläggande eller djupgående.
- Beror det på läromedlet.
- Skulle det vara andra skillnader mellan grupperna om läromedlet var upplagt på ett

annat sätt.
- Vore det bättre om grupperna skilde sig på ett annat sätt.
- Finns det något som du tycker är beklagligt att eleverna i vissa grupper missar.
- Skulle du vilja ändra på något vad gäller själva matematikinnehållet i grupperna.
- Moment i boken som skulle kunna ersättas.

Vad ser du som viktigast att svagare/mindre motiverade/långsammare eleverna får med
sig då de slutar grundskolan?

Hur fungerar grupperna med tanke på nationellt prov och krav för olika betyg?

- Kan man få vilket betyg som helst oavsett vilken grupp man går i.
- Eller är lärarna/läromedel inriktade på att nå vissa mål som resulterar i ett visst betyg.


