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VT 2017 
 
 
 

 

 

 

 

Höga mål eller anpassad undervisning 

- Elever med fallenhet för matematik 

 

Emilia Elf 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Handledare: Anette Bagger 

 



2 

 
 



3 

Abstract 
This field research study has investigated how two mathematics teachers in grades 4-6 work 
with goal processes and working methods in mathematics teaching in relation to students with 
mathematical cases and how the teachers' approaches to these aspects as research affect the 
student group's knowledge development. Data consists of research-based sources of text with a 
particular focus on mathematical talent and the didactic perspective and empirical evidence 
from interviews and qualitative observations. Examinations of Swedish mathematics education 
show that students with a mathematical minority are to a small extent offered sufficient 
incentives to develop special or inherent talents and abilities in Swedish mathematics education. 
Research studies also show that the Swedish school generally places low demands on student 
performance and that pupils are not involved in goal processes and teaching planning, which is 
considered negative for the student group's study motivation and knowledge development. 
Nonetheless, research based surveys indicate that mathematics teaching in Swedish schools is 
usually instructed by the teaching staff, which in turn means that work methods and target 
processes are controlled by the learning tool in order to individually tailor them to students. 
Based on collected empirical studies, this study partially confirms what the reviews express, 
but data also shows that the two studied teachers make individual adjustments and participate 
in making students work methods and goal processes in mathematics teaching. 
Keywords: Pupil with mathematical cases, goal processes, working and knowledge 

Sammanfattning 
Denna fältforskningsstudie har undersökt hur två matematiklärare i årskurserna 4-6 arbeta med 
målprocesser och arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för 
matematik samt hur lärarnas sätt satt arbeta med dessa aspekter enligt forskning påverkar 
elevgruppens kunskapsutveckling. Data består utav forskningsbaserade textkällor med särskild 
fokus på matematisk begåvning och det didaktiska perspektivet och empiri från intervjuer och 
kvalitativa observationer. Granskningar av den svenska matematikundervisningen visar att 
elever med fallenhet för matematik i liten utsträckning erbjuds tillräcklig stimulans för att 
utveckla särskilda eller inneboende talanger och förmågor i den svenska matematik-
undervisningen. Forskningsstudier visar också att den svenska skolan generellt ställer låga krav 
på elevers prestationer och att elever i liten grad delaktiggörs i målprocesser och 
undervisningsplanering, vilket framhålls som negativt för elevgruppens studiemotivation och 
kunskapsutveckling. Likväl uppger forskning baserade granskningar att matematik-
undervisningen i den svenska skolan vanligtvis är läromedelsstyrd, vilket i sin tur medför att 
arbetssätt och målprocesser styrs av läromedlet framför att individanpassas dem efter elever. 
Utifrån insamlad empiri bekräftar denna studie till viss del vad granskningarna uttrycker men 
data visar också att de två studerade lärarna gör individanpassningar och delaktiggör elever i 
arbetssätt och målprocesser i matematikundervisningen. 

Nyckelord: Elever med fallenhet för matematik, målprocesser, arbetssätt och 
kunskapsutveckling 
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1 Inledning 
Dennas fältforskningsstudie har haft som utgångspunkt att undersöka hur två svenska 
matematiklärare arbetar med målprocesser och arbetssätt i relation till elever som har fallenhet 
för matematik. Viljan att undersöka området uppstod utifrån att såväl internationell som 
nationell forskning visar att den svenska matematikundervisningen sällan erbjuder tillräcklig 
stimulans och utmaning för att elevgruppen ska kunna utveckla särskilda talanger eller 
förmågor (Redovisningar från regeringsuppdrag, 2015; Skolinspektionen, 2009, 2017; 
Pettersson & Wistedt, 2013; Stålnacke, 2017; Lutz, 2013; skolverket, 2004, 2008, 2010; OECD, 
2015; Lester & Lambdin, 2006; Johansson, 2006; Jahnke, 2015; Skolinspektionen, skolverket, 
2004, 2008). 

Rörande målprocesser i matematikundervisningen visar internationell och nationell forskning 
att undervisning som erbjuder höga och tydliga mål för lärandet gynnar god kunskapsutveckling 
för alla elever (Thornberg, 2006; Johansson et al. 2010, Pettersson, 2011, Lundahl, 2013; 
Dimitriadis, 2016; Ford, 1992). Vad det gäller elever med fallenhet för matematik framhålls det 
specifikt att elevgruppen också behöver vara delaktig i målprocesser för att vilja anstränga sig 
och intressera sig för studierna (Gates, 2010; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; 
Krutetskii 1976). Höga mål för lärandet antas också förstärka elevgruppens prestationer och 
kunskapsutveckling eftersom att gränser för vad som förväntas läras höjs, vilket i sin tur på ett 
omedvetet plan medför att eleverna anstränger sig mer än om kraven varit lägre (Thornberg, 
2006; Johansson et al. 2010, Pettersson, 2011, Lundahl, 2013; Dimitriadis, 2016; Ford, 1992). 
Angående tydliga mål för lärandet är det viktigt att synliggöra för och delaktiggöra elever med 
fallenhet för matematik i målprocesser, detta eftersom att elevgruppen har svårt att motivera sig 
och anstränga sig för studier om de inte själva är intresserade eller upplever uppgifterna viktiga 
(Lundahl, 2013, OECD, 2105; Thornberg, 2006; Johansson et al. 2010, Pettersson, 2011; 
Dimitriadis, 2016; Ford, 1992). Om däremot lärandemålen blir tydliga för eleverna och om de 
samtidigt får vara med att planera för hur undervisningen ska se ut för att uppnå lärandemålen 
ökas möjligheterna att elevgruppen intresserar sig för och anstränger sig i studierna (Lundahl, 
2013, OECD; 2105 Thornberg, 2006; Johansson et al. 2010, Pettersson, 2011; 2013; 
Dimitriadis, 2016; Ford, 1992). Däremot visar Lutz (2013) att den svenska skolan redan i 
förskoleåldern och under hela skoltiden bemöter elever med ett lagomperspektiv som 
uppmuntrar dem till måttfullhet rörande egenskaper, ageranden och i utvecklandet av kunskaper 
och förmågor. En annan infallsvinkel angående målprocesser kommer från Skolinspektionen 
(2009) och flera andra källor som granskat den svenska skolan och som presenterar att nästintill 
95 % av eleverna i grundskolan upplever att de sällan eller aldrig ges möjlighet till att delta i 
målprocesser i matematikundervisningen (Gitta, 2002; Western, 2015; Jennifer, 2004; Nilsson, 
2011, Lundahl, 2011; OECD, 2015). 

En annan utgångspunkt för denna studie har varit att undersöka hur lärare i sitt arbetssätt 
förhåller sig till elever med fallenhet för matematik. På denna punkt är forskning relativ enig 
om att det mest centrala för att stimulera till positiv kunskapsutveckling samt till motivation, 
intresse och engagemang i studierna för elever med fallenhet för matematik är att arbetssätt är 
individanpassade (Skolinspektionen, 2009, 2017; Pettersson & Wistedt, 2011; Stålnacke, 2017). 
Tyvärr framhåller forskning att majoriteten av svensk matematikundervisning utformas 
läromedelsstyrt vilket innebär att såväl arbetssätt som material och lärandemål underordnas 
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läroboken samt att elever i stor utsträckning förväntas lära sig på det sätt läromedlet presenterar 
uppgifter och matematiskt innehåll på (Skolverket, 2015a; Pettersson & Wistedt, 2013; 
Skolinspektionen, 2009; TIMSS, 2007); Johansson et al. 2010; Stålnacke, 2017). 

Andra exempel som gör studien relevant är att flera stora internationella och nationella 
undersökningar så som TIMSS undersökningar, PISA-rapporter och skolinspektionen visar att 
svenska elevers matematikresultat i relation till andra länders och tidigare resultat sjunker och 
detta gäller särskilt för elever som presterar höga skolresultat (Lutz, 2013; Skolverkets rapport, 
2004, 2008). Och detta kan uppfattas extra motsägelsefullt med koppling till att läroplanen, 
skollagen (SFS 2010:800) och skolverkets allmänna råd om stödinsatser (2014) formulerar att 
”skolan ska ge alla elever förutsättningar att utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 
ges den ledning och stimulans i sitt lärande de behöver för att använda och utveckla hela sin 
förmåga, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, s 7-10; SFS, 2010:800, Lag 
(2014:458); Ekström & Blomdahl, 2014). I skollagen (SFS 2010:800) formuleras det också att 
”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS, skollagen, 2010:800, lag (2014:458). 

I forskningskällorna och styrdokumenten ovan formuleras det tydligt att skolan behöver och 
ska erbjuda alla elever, inklusive elever som uppvisar fallenhet för matematik, undervisning 
som stimulerar dem till positiv kunskapsutveckling. Utifrån källorna styrks också denna studies 
ändamål som har varit att via fältforskning studera hur två lärare arbetar med målprocesser och 
arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för att sedan kunna 
jämföra empirin i förhållande till vad forskning anser om motsvarande matematikundervisning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syfte: Syftet för denna fältforskningsstudie har varit att undersöka hur två matematiklärare i 
årskurs 4-6 arbetar med målprocesser och arbetssätt i matematikundervisningen i relation till 
elever med fallenhet för matematik samt hur lärarnas sätt satt arbeta med dessa 
aspekter förhåller sig till det som aktuell forskning säger om motsvarande undervisning. 

Frågeställningar: 

• Hur arbetar lärare med målprocesser och arbetssätt i matematikundervisningen i 
relation till elever som blir klara snabbt, presterar högt eller som har fallenhet för 
matematik? 

• Hur påverkar de sätt lärare arbeta med målprocesser och arbetssätt i 
matematikundervisningen enligt aktuell forskning möjligheten till positiv 
kunskapsutveckling för elever med fallenhet för matematik? 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta teoretiska kapitel presenteras aktuella forskningsstudier, granskningar, rapporter och 
styrdokument som har olika koppling till studiens syfte och frågeställningar och som därmed 
på olika sätt behandlar målprocesser och arbetssätt i matematikundervisningen i relation till 
kunskapsutvecklingen för elever med fallenhet för matematik. Bakgrunden är indelat i fyra 
kapitel varav de två sista inkluderar flera underrubriker. Avslutande sammanfattas området. 

2.1  Matematikundervisning i Sverige i relation till elever med fallenhet för matematik 
Detta kapitel presenterar en mer strukturell och organisatorisk bild av den svenska 
matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för matematik, lärare och det 
didaktiska perspektivet. 

Utifrån flertal källor ges bilden av att skolsituationen för elever med fallenhet för matematik ter 
sig mycket olika i landet med hänsyn till såväl kommun, resurser och skolpersonal. Men det 
som är gemensamt för granskningarna och forskningen är att den svenska 
matematikundervisningen sällan räcker till för att erbjuda elever med fallenhet för matematik 
tillräckligt stöd och stimulans för att utveckla särskilda talanger eller begåvning i matematik 
(Pettersson & Wistedt, 2013; Stålnacke, 2017, Skolinspektionen, 2009, 2017; Pettersson, 2011; 
Lutz, 2013, skolverket, 2004, 2008; Utbildningsdepartementet, 2014). Andra exempel på brister 
i den svenska matematikundervisningen, kommer från Skolverket, Siris, (2015/2016) och som 
även backas upp av flera andra källor, uttrycker att de elever som lyckas presterar högt i den 
svenska matematikundervisningen snarast gör detta på grund av hemförhållanden eller inre 
drivkraft framför skolans stimulans eller uppbackning (Skolinspektionen, 2017; OECD, 2015; 
Lundahl, 2013). Utifrån en annan stor undersökningen på uppdrag av Regeringen och 
Utbildningsdepartementet (2014) som undersökte situationen för matematikbegåvade och 
högbegåvade elever i den svenska matematikundervisningen visades det att nästintill 95 procent 
av eleverna vantrivs under hela grundskolan gällande såväl undervisning som sociala 
förhållanden. Samma studie presenterad också att stor del av eleverna presterar undermåliga 
skolresultat i matematik samt att många av eleverna misstagits att ha ADHD eller andra 
diagnoser på grund av utåtagerande och konfliktsökande beteenden (Regeringen, 2014). 

En annan alarmerande texter som beskriver den svenska matematikundervisningen kommer 
från en årsrapport från Skolinspektionen 2017 som bland annat uttrycker: ”Det är tydligt att 
många elever som vill utvecklas längre kunskapsmässigt inte får möjlighet att utvecklas så långt 
som möjligt, de får inte tillräckligt utmanande uppgifter i undervisningen. De får inte lärarstöd 
för mer avancerade och utforskande uppgifter och lärare upplever att de har bristande 
förutsättningar att utveckla undervisningen för de elever som kommit längre eller är mer 
motiverade och nyfikna. Inte sällan anpassas undervisningen för hela klassen, till de elever som 
har svårt att nå godkänt, eller till en tänkt medelnivå” (Skolinspektionen, 2017, s 5). 

Idag erbjuder cirka 5 procent av Sveriges kommuner specificerat extra stöd eller resurser till 
elever med olika typer av begåvning eller fallenhet för matematik (Pettersson & Wistedt, 2013; 
Stålnacke, 2017). I dessa stödåtgärder ingår bland annat accelererande utbildning som betyder 
att elever hoppar över en årskurs, nivågruppering som innebär att eleverna få arbeta tillsammans 
med likasinnade eller likabegåvade eller så kan eleverna tidsbegränsat utöver ordinarie 
undervisning få arbeta med i matematik tillsammans med en speciallärare eller en mentor. De 
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nämnda anpassningarna är som sagt ovanliga men anses kunna stödja elevgruppens positiva 
kunskapsutveckling (Pettersson & Wistedt, 2011; Stålnacke, 2017; Skolinspektionen, 2009). 
Övriga elever med fallenhet för matematik som inte ingår i de 5 procenten erbjuds andra 
anpassningar i den ordinarie undervisningen. Dessa anpassningar inbegriper bland annat att 
eleverna får arbeta i egen takt i läroboken, att de tillhandahålls med olika och generella 
extrauppgifter eller så får eleverna arbeta med varierat webmaterial. Enigt för anpassningarna 
är att de sällan är utformade specifikt för elevgruppen samt att de inte räcket till för att stimulera 
eleverna till full kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2009, 2017; Pettersson & Wistedt, 
2011; Stålnacke, 2017). Olika aspekter som uttrycks påverka den negativa situationen för 
elevgruppen är bland annat att skolverksamheter sällan erbjuder skolpersonal adekvat material 
eller praktiska och fasta rutinåtgärder eller handlingsplaner för att stödja elevernas skolgång 
samt att flera lärare inte har tillräcklig kompetens inom området (redovisningar från 
regeringsuppdrag, 2015; Skolinspektionen, 2014; Eriksson & Petersson, 2015; Ekström & 
Blomdahl, 2014). 

Elevgruppens skolsituation har uppmärksammats på flera sätt och en konsekvens att detta är 
exempelvis att styrdokument har förbättrat elevgruppens förutsättningar. Exempel från 
styrdokumenten är att alla skolverksamheter ska ha tillgång till personal med adekvat 
kompetens inom det ämne de undervisar i samt att lärare ska erbjudas kompetensutveckling när 
behoven finns. Styrdokumenten uttrycker även att alla elever skall ges möjligheter att utvecklas 
så långt som möjligt och kontinuerligt få möjlighet att uppleva progression och glädje i sitt 
lärande(Skolverket, 2011; SFS 2010:800; Ekström & Blomdahl, 2014). 

I lärarens uppdrag ingår det ”att ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande samt stärka elevernas vilja att lära genom möjlighet till 
ämnesfördjupning, överblick och sammanhang” Skolverket (2011, s 14). Detta kan enligt 
skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever och flera andra källor verkställas genom 
att lärare låter elever delta i bland annat lärandeprocesser, undervisningsplanering och i olika 
målprocesser (Eriksson & Petersson, 2015; Jennifer, 2015, Lundahl, 2011; Samuelsson, 2009; 
Dimitriadis, 2016; Thornberg, 2006). 

Enligt den svenska skollagen (SFS 2010:800) skall all undervisning i den svenska skolan vila 
på vetenskaplig grund och befarad erfarenhet, vilket förordar att lärare innehar adekvata och 
goda ämneskunskaper och pedagogisk kompetens inom de ämnen de undervisar i (OECD, 
2015; Johansson et al. 2010, Pettersson, 2011; Lundahl, 2013; Dimitriadis, 2016). Detta betyder 
att lärare behöver ha förmågan att reflektera över, utvärdera, utveckla och förändra egna 
didaktiska val och ageranden. Det ingår också att man i lärarrollen behöver vara aktsam om det 
ansvar man innehar, då man är den som avgör och styr vilket stöd och vilken undervisning 
elever erbjuds och får (Eriksson & Petersson, 2015; Dimitriadis, 2016; Skoverket 2011, SFS 
Skollagen 2010:800; OECD, 2015). Likväl som det medför att man som lärare intar en 
asymmetrisk position till elever genom att man utvärderar och betygsätter eleverna samt att 
man är den som i slutänden avgör vilken roll elever får ha i sin egen kunskapsutveckling och 
undervisning (Jennifer, 2015, Lundahl, 2011; Samuelsson, 2009; Dimitriadis, 2016; Thornberg, 
2006; Johansson et al. 2010, Pettersson, 2011). 
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2.2 Elever med fallenhet för matematik 
Här exemplifieras för olika förmågor och karaktärsdrag som är vanligt förekommande hos 
individer med fallenhet för matematik samt individernas möjlighet till kunskapsutveckling 

Enligt Nordstedts Svenska ordbok (2003) betyder fallenhet en ”medfödd förmåga” och är i 
urval synonymt med anlag, begåvning, talang, benägenhet, ådra och böjelse. Förmåga i sin tur 
betyder ”möjlighet att utföra något som enbart beror av inre egenskaper” och en ”person med 
begåvning på vissa områden” (Nordstedts, 2003). 

Nedan punktas det upp sex förmågor som enligt forskaren, matematikern och psykologen 
Krutetskii (1976) är vanligt förekommande hos individer som uppvisar ”fallenhet för 
matematik”: 

1. Rationellt tänkande, förmågan att förstå matematiska symboler och tänka 
ändamålsenligt. 

2. Sammanfatta, förmågan att resonera och uppfatta matematiska strukturer samt att 
processa matematisk information, i problem eller uppgifter. 

3. Generalisera, förmågan att förenkla och dra slutsatser av matematiska problem, 
samband och objekt. 

4. Kreativitet, förmågan att tänka flexibelt samt att variera mellan tillvägagångssätt 
och presentationsformer (se även: Mattsson, 2010; Mattsson, 2013b; Klein & Berman, 
2009; Lithner, 2008; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015). Dessa källor 
menar även att det mest kännetecknande för individernas kreativitet är att skapa 
varierade, innovativa och egengjorda uträkningar och problemformuleringar samt att 
individerna är extra benägna att upptäcka och formulera samband och kunskaper. 
Däremot baseras enligt Han & Marvin (2002) individernas kreativitet på att den är som 
domänspecifik, vilket betyder att förmågan utvecklas när individen utsätts för och 
arbetar med matematik och matematiska problem. 

5. Koncentrera, förmågan att komprimera och rationalisera matematiska problem, 
processer och resonemang (se även: Pettersson & Wistedt, 2011). 

6. Observationsförmåga, förmåga att uppmärksamma matematiska samband och 
tillvägagångssätt och att individerna drivs av en inre strävan att finna matematik i 
omgivningen (se även: Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015). Individerna 
har hög förmåga att ta sig an matematiska fenomen genom att uppfatta matematiska 
problem och innehåll med överblick och helhetssyn, vilket underlättar för individerna 
att upptäcka och urskilja samband samt att koppla samman och särskilja företeelser 
snabbt och rationellt (Coleman & Cross, 2005; Silverman, 2013; Gottfredson, 1997; 
Mattsson & Pettersson, 2015). 

Ett annat specifikt särdrag för individer med fallenhet för matematik är benägenheten att bli 
emotionellt känsliga när det kommer till såväl inre som yttre krav, bemötanden och 
förväntningar (Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976; Ford, 1992). 
Känsligheten uppvisas bland annat genom individernas svårigheter att uppskatta framgång och 
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tendenser att utveckla svag självkänsla eller att de misstar misstag och oförmågan att leva upp 
till krav och förväntningar som brister i den egna kapaciteten eller personligheten (Shim et al. 
2015; Jennifer, 2004; Gates, 2010; Salmela et al. 2015; Pettersson, Wistedt, 2013; Scager et al. 
2014; Pettersson & Mattson, 2011). 

För elevgruppen är det även karaktäriserande att de förlorar engagemang och motivation om 
uppgifter, innehåll eller arbetssätt inte intresserar eller engagerar dem vilket då ofta leder till att 
de slutar att anstränga sig eller utföra uppgifter (Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 
2015; Krutetskii 1976; Jennifer, 2004; Lundahl, 2013; Gates, 2010; Scager et al. 2014). 
Bristande intresse och stimulans i studierna kan även innebära att eleverna blir rastlösa, försätter 
sig utanförskap, tappar fokus eller blir aggressiva och utåtagerande (Jennifer, 2004; Pettersson 
& Mattson, 2011; Wester, 2015). 

2.4 Arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för 
matematik 
I kommande kapitel behandlas arbetssätt i relation till elever med fallenhet för matematik. 
Begreppet arbetssätt inkluderar i denna studie bland annat arbetsformer, undervisningsmaterial 
eller hur undervisningen mer praktiskt organiseras och utformas. 

2.4.1 Individanpassat lärande för att möta alla elevers behov 
När forskning presenterar studier om elever med fallenhet för matematik i relation till positiv 
kunskapsutveckling framhålls ofta relevansen av att arbetssätt behöver anpassas individuellt 
utifrån elevers behov, förutsättningar, kunskaper och intressen (Regeringen, 2014; 
Skolinspektionen, 2014; Eriksson & Petersson, 2015; Subotnik et al. 2011; Dingle, Swanson, 
2006; Nilsson, 2011; Samuelsson; 2009; Lutz, 2013; Gates, 2010; Pettersson & Mattson, 2011; 
Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976; Rayneri et al. 2006; Dimitriadis, 2012; Persson, Benbow 
& Wallberg, 1991). 

När det kommer till individanpassning i förhållande till elever med fallenhet för matematik 
lyfter forskning som extra betydelsefullt att elevers inlägg, frågor och lösningar möts med 
intresse i den mån att elevernas bidrag följs upp och används i undervisning och planering på 
olika sätt (Hill et al 2008; Pettersson, 2011; Backlund et al. 2011;Clarke & Clarke et al. 2011; 
Pettersson & Wistedt, 2011; Regeringen, 2015; Skolinspektionen, 2014; Eriksson & Petersson, 
2015; Subotnik et al. 2011; Dingle, Swanson, 2006; Nilsson, 2011; Samuelsson; 2009; Gates, 
2010; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; Rayneri et al. 2006; Dimitriadis, 2012; 
Persson, Benbow & Wallberg, 1991; Johansson et al. 2010, 2013; Lundahl, 2013). Att följa upp 
och inkludera elevers egna bidrag kan i praktiken betyda att elevernas inlägg, frågor och 
lösningar får vara grunden i planering och val av exempelvis undervisningens innehåll, 
arbetssätt och struktur samt material och lärandemål, vilket då innebär att man tar individuell 
hänsyn till elever och skapar individuella planeringar. Att inkludera eleverna på detta sätt genom 
att de är med i olika undervisningsval har god potential att stimulera elevernas upplevelse av 
kontroll över sitt eget lärande och vad det ska innehålla (Regeringen, 2015; Skolinspektionen, 
2014; Eriksson & Petersson, 2015; Pettersson & Mattson, 2011; Johansson et al. 2010, 
Pettersson, 2011,2013; Lundahl, 2013). I sin tur kan då arbetssättet också bidra till många andra 
positiva effekter så som att eleverna ges chansen att arbeta inom egna intresseområden och att 
de då engageras och motiveras att utveckla särdraget att koncentrera sig länge och fokuserat 



12 

(Gitta 2002; Lundahl, 2013; Skolinspektionen, 2014; Jennifer, 2004; Thoe et al. 2012; 
Johansson et al. 2010; Gorham, 1988; Pettersson & Wistedt, 2011; Krutetskii 1976; Gates, 
2010;Western, 2015; Nilsson, 2011). 

Andra angelägna perspektiv med individanpassning är att elevgruppens engagemang och 
motivation att anstränga sig i undervisning och lärande framförallt grundas på elevens egen 
vilja och intresse framför plikttrogenhet, ansvar eller tvång (Pettersson & Mattson, 2011; 
Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976; Rayneri et al. 2006; Dimitriadis, 2012; Persson, Benbow 
& Wallberg, 1991). dessvärre visar flera granskningar av den svenska skolan att skolpersonal 
och matematiklärare brister i att upptäcka, identifiera och erkänna begåvade elever deras 
förmågor och talanger. Att eleverna inte identifieras och erkänns att de har fallenhet för 
matematik medför i sin tur att undervisningen inte anpassas efter deras särskilda förutsättningar 
att lära samt att eleverna inte heller ges full möjlighet att utveckla alla sina förmågor, talanger 
och kunskaper (Pettersson & Wistedt, 2011; Skolverket, 2011; SFS Skollag 2010:800; 
Stålnacke, 2017, Skolinspektionen 2009, 2017; Pettersson, 2011). 

En effektiv strategi som lyfts rörande att öka lärares förutsättningar att upptäcka och identifiera 
elever med fallenhet för matematik är pedagogisk kartläggning (Mattsson & Pettersson, 2015). 
Att kartlägga elever innebär i stort sett att lärare fortlöpande och allomfattande dokumentera 
elevers inlärningsprocesser. Arbetssättet att kartlägga kan synliggöra olika individuella 
företeelser som inverkar på elevers möjligheter och begränsningar att lära sig, vilket i sin tur 
främjar lärares potential att tillmötesgå och planera undervisningen individuellt efter 
exempelvis elevers förmågor, kunskaper och inlärningsstilar (Mattsson & Pettersson, 2015). 

2.4.2 Problembaserat lärande 
Problemlösning framhålls av flera forskningsstudier som extra gynnsamt för att öka intresset 
och kunskapsutvecklingen för elever med fallenhet för matematik då arbetssättet har potential 
att stimulera och öva flera av de särskilda inre förmågorna elevgruppen innehar (Hill et al. 2008; 
Lester & Lambdin, 2006; Pettersson & Wistedt, 2013; Johansson, 2006; Jahnke, 2015). Några 
av de positiva aspekterna med problemlösning är enligt källorna att uppgifter som är 
formulerade som problem inkluderar eleverna i sammanhang som låter dem använda, jämföra 
och undersöka olika matematiska idéer och företeelser vilket skapar tillfälle att för eleverna att 
öva på särdragen rationellt tänkande, generaliseringsförmåga och observationsförmåga. Andra 
styrkor i problembaserat lärande är att eleverna utmanas att själva, fritt och kreativt välja och 
skapa strategier, lösningar och uträkningar vilket ger tillfälle för eleverna att utveckla det 
specifika särdragen att tänka flexibelt, innovativt, analytiskt och varierat (Mattsson, 2010; 
Mattsson, 2013b; Klein & Berman, 2009; Lithner, 2008; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela 
et al. 2015). De kravlösa i arbetssättet med problemlösning innebär bland annat att elever 
uppmanas att resonera och tänka utan att kopiera fasta lösningar eller svara korrekt (Hill et al. 
2008; Lester & Lambdin, 2006; Pettersson & Wistedt, 2013; Johansson, 2006; Jahnke, 2015). 
Att det inte finns något korrekt svar menar forskningskällorna är positivt för elevgruppen då 
rätta svar medför krav vilket kan stressa och blockera exempelvis elevernas intresse, motivation 
och kreativitet. I problemuppgifter ingår det även att kunna redovisa, förklara och ta ställning 
till egna tankegångar samt att lyssna till hur andra tänkt och löst uppgifter vilket är positivt för 
alla elevers resonemangsförmåga och kunskapsutveckling (Hill et al. 2008; Lester & Lambdin, 
2006; Pettersson & Wistedt, 2013; Johansson, 2006; Jahnke, 2015). 
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2.4.3 Samtal och dialog som arbetssätt 
Ett annat arbetssätt som bland annat Walshaw & Anthony (2008); Nilsson (2011) och Eriksson 
& Petersson (2015) förespråkar när det kommer till att stimulera kunskapsutvecklingen för 
elever med fallenhet för matematik är strukturerade matematiska samtal och 
samspelsorienterade uppgifter. Dessa arbetssätt anses behandla matematiskt innehåll på ett sätt 
som gynnar begreppsförståelse, resonemangsförmåga, abstraktionsförmåga och elevdeltagande 
vilket alla är viktiga och medfödda förmågor hos elevgruppen. Det som är fördelaktigt med 
matematiska samtal och som stimulerar förmågorna är att elever ges tillfälle att analysera, 
jämföra, förklara och definierar matematiskt innehåll och matematiska begrepp och samband. 
Samtidigt som eleverna har möjlighet att dela med sig av egna tankar och lyssna till andras 
idéer (Walshaw & Anthony, 2008; Nilsson, 2011; Eriksson & Petersson, 2015). För att öka 
kunskapsutvecklingen och upprätthålla fokus i samtalen behöver lärare vara aktiva i dem genom 
att organisera och strukturera samtalens innehåll samt genom att ställa adekvata frågor som 
leder till djupdykning, resonerande och diskussion (Walshaw & Anthony, 2008; Nilsson, 2011; 
Eriksson & Petersson, 2015). 

2.4.4 Variation i undervisningen 
Andra infallsvinklar som enligt källor gynnar en positivkunskapsutveckling för elever med 
fallenhet för matematik är bland annat variation i arbetssätt (Eriksson & Petersson, 2015; 
Nilsson, 2011; Scager et al. 2014; Robertson & Pfeiffer, 2016; Rutkowski et al. 2012; 
Samuelsson, 2009). De exempel på variation som källorna ger är att undervisningen inkluderar 
olika material och arbetsformer eller att uppgifter är utformade på olika sätt så som problem, 
utmaningar, djupdykning, för att upptäcka eller för att färdighetsöva. Likväl kan det betyda att 
själva strukturen på undervisningen varieras genom att elever arbetar i helklass, enskilt, i par 
eller i grupp. Att variera undervisningen rörande dessa avseenden skapar flera olika typer av 
lärandesituationer vilket ökar potentialen att tillgodose många elevers behov, kunskapsnivå och 
förutsättningar. För elever med fallenhet för matematik är variation i matematikundervisningen 
angeläget då kreativitet och flexibilitet är inneboende egenskaper hos individerna samtidigt som 
omväxling har potential att minska elevgruppens tendenser att tappa fokus, intresse och 
engagemang (Eriksson & Petersson, 2015; Nilsson, 2011; Scager et al. 2014; Robertson & 
Pfeiffer, 2016; Rutkowski et al. 2012; Samuelsson, 2009). 

Däremot ger aktuell forskning en enig bild av att den svenska matematikundervisningen är 
läromedelsstyrd i den mån att arbetssätt, innehåll och lärandemål är formade och styrda utav ett 
läromedel eller en lärobok (Skolverket, 2015a; Pettersson & Wistedt, 2013; Skolinspektionen, 
2009; TIMSS, 2007); Johansson et al. 2010; Stålnacke, 2017). Enligt källorna, granskningarna 
och rapporterna ovan bidrar läromedelsstyrning ofta till att andra viktiga aspekter blir 
sekundära, så som att variera och anpassa undervisningen efter elevers behov, kunskaper och 
förutsättningar eller att garantera att det innehåll elever arbetar med stämmer med läroplanens 
mål. Läromedelsstyrning skapar också ett förhållningssätt som menar att elever lär sig och 
stimuleras av likvärdig undervisning, vilket i detta fall är lärobokens sätt att strukturera och 
utforma uppgifter, arbetssätt och lärandemål samt vilket fokus och språk boken använder 
(Pettersson & Wistedt, 2013; Skolinspektionen, 2009; Johansson, 2006) 

2.4.5 Samarbetslärande och nivågruppering som undervisningsstrategier 
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Det sista exemplet som nämns gällande arbetssätt och elever med fallenhet för matematik är 
olika former av samarbetslärande och nivågruppering. Dessa strategier inkluderas eftersom att 
forskning uttrycker dem som mycket positiva för elevgruppens kunskapsutveckling, 
matematiska självkänsla och intresse för ämnet (Backlund et al. 2011; Pettersson & Wistedt, 
2011; Stålnacke, 2017; Skolinspektionen, 2009). Flera studier redovisar förhöjda skolresultat 
för elever som erbjuds sammarbetslärande eller nivågruppering i matematikundervisningen 
(Jahnke, 2015; Johansson, 2014; Pettersson & Wistedt, 2011; Eriksson & Petersson, 2015; 
Assouline & Lupkowski-Shoplik, 2012; Adelson et al. 2012). I sammarbetslärande eller 
nivågruppering, som exempelvis innebär att elevgrupper anpassas efter kunskapsnivå eller att 
elever arbetar enskilt i små grupper med andra begåvade elever, kan eleverna bygga relationer 
och samarbeta inom likvärdig kunskapsnivå vilket ger möjlighet för eleverna att utmana 
varandra, dela lösningar och strategier samt att utveckla tankar och idéer på lika villkor och 
inom samma intresseområde (Pettersson & Wistedt, 2011; Stålnacke, 2017; Skolinspektionen, 
2009; Backlund et al. 2011). Som nämnt hävdas det också att strategierna har potential att öka 
elevgruppens matematiska självkänsla och intresse för matematik och detta antagande baseras 
på att eleverna i samspel med likasinnade kan få positiv bekräftelse på egna förmågor, 
egenskaper och personlighetsdrag (Backlund et al. 2011; Pettersson & Wistedt, 2011; Stålnacke, 
2017; Skolinspektionen, 2009). En organisatorisk åtgärd som kan underlätta för lärare att 
arrangera sammarbetslärande och nivågruppering ligger i ett flexibelt och utvidgat samarbete 
mellan lärare och olika klasser på en skola eller mellan flera skolor i en kommun (Jahnke, 2015; 
Pettersson, 2011). Exempel på åtgärd är att all matematikundervisning schemaläggs samtidigt 
för alla klasser på en skola eller inom ett visst område (Jahnke, 2015; Pettersson, 2011). 

2.3 Matematikundervisning för elever med fallenhet för matematik i förhållande till 
målprocesser 
I nedanstående kapitel behandlas målprocesser utifrån olika infallsvinklar med relation till 
lärare, lärande, undervisning och elever med fallenhet för matematik. I denna studie inbegriper 
begreppet målprocesser olika infallsvinklar av skolrelaterade mål som exempelvis 
kunskapsmål, lärandemål, målformulering, måluppfyllelse eller målsträvan.   

2.3.1 Delaktighet i målprocesser 
I flera studier som gjorts i den svenska skolan framgår det att flertalet lärare och elever uttrycker 
frustration över olika målprocesser i skolan (Lundahl, 2013, OECD, 2105). Ur ett 
lärarperspektiv ligger problematiken ofta i hur elever ska delaktig göras i målprocesser eller hur 
kunskapsmål ska tolkas och bedömas (Lundahl, 2013, OECD, 2105). Lärarna uttrycker i flera 
undersökningar att läroplanens kunskapsmål är svårtolkade, vilket bland annat leder till att 
lärarna undviker att tala om och inkludera elever målprocesser som exempelvis rör att 
formulera, planera och utvärdera lärandemål (Lundahl, 2013, OECD, 2105; Pettersson & 
Mattson, 2011). Om elever däremot deltar i målprocesser inkluderar dessa ofta samtal om betyg 
eller vinster i vuxenlivet vilket forskning uttrycker ofta upplevs som abstrakt eller oviktigt för 
elever generellt men särskilt för elever med fallenhet för matematik (Gates, 2010; Pettersson & 
Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976). Elever i sin tur uttrycker i flera 
undersökningar att de sällan talas om lärandemål eller kunskapsmål i matematikundervisningen 
och när målen väl diskuteras eller presenteras uppger eleverna att de inte förstår vad målen står 
för eller hur de ska uppnås. Om elever inte får delta i målprocesser eller om kunskapsmål är 
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otydliga eller osynliga riskeras det att eleverna inte får möjlighet att utveckla de kunskaper och 
förmågor som presenteras i skolans nationella styrdokument (Lundahl, 2013, OECD, 2105; 
Utbildningsdepartementet, 2014; Skolverket, 2015; skolverket, 2011, SFS 2010:800). 

2.3.3 Delmål, kortsiktiga mål och återkoppling av mål och måluppfyllelse i matematik-
undervisningen 
En strategi inom området målprocesser som anses vara extra kunskapseffektiv för elever med 
fallenhet för matematik är att dela in större mål i delmål och i kortsiktiga mål (Pettersson, 2011; 
Jennifer, 2004; Ames, 1992; Scager et al 2014). Effektiviteten i strategin ligger enligt källorna 
delvis i att snabba och kontinuerlig måluppfyllelse kan öka elevernas matematiska självkänsla 
och stimulera till ökad vilja och intresset att anstränga sig i studierna. Samtidigt som 
strategierna antas motverka elevgruppens tendenser av att tappa fokus och engagemang i 
uppgifter, vilket eleverna annars lätt gör om uppgifter inte intresserar eller stimulerar dem 
tillräckligt. Däremot ger strategierna även erfarenheter av att misslyckas och insikter om varför 
mål inte uppfyllts, med detta är enligt källorna oundvikligt och även avgörande för att kunna 
stödja eleverna vidare i sitt kunskapande (Pettersson, 2011; Jennifer, 2004; Ames, 1992; Scager 
et al 2014). Andra positiva påföljder av delmål och kortsiktiga mål är att undervisningen mer 
eller mindre behöver individanpassas, vilket i sig är bra för elevgruppens intresse, motivation 
och kunskapsutveckling (Regeringen, 2014; Skolinspektionen, 2014; Eriksson & Petersson, 
2015; Subotnik et al. 2011; Dingle, Swanson, 2006; Nilsson, 2011; Samuelsson; 2009; Lutz, 
2013; Gates, 2010; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976; Rayneri 
et al. 2006; Dimitriadis, 2012; Persson, Benbow & Wallberg, 1991). 

Ovan exemplifieras det många positiva effekter av delmål och kortsiktiga mål som bland annat 
grundas på att eleverna behöver delta i adekvat och återkommande återkoppling av den egna 
inlärningen och i målprocesser (Regeringen, 2014; Skolinspektionen, 2014; Eriksson & 
Petersson, 2015; Subotnik et al. 2011; Dingle, Swanson, 2006; Nilsson, 2011; Samuelsson; 
2009; Lutz, 2013; Gates, 2010; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; Krutetskii 
1976; Rayneri et al. 2006; Dimitriadis, 2012; Persson, Benbow & Wallberg, 1991). Nyckeln för 
lärande ligger alltså inte i att formulera smarta eller intressanta mål utan att målen är ett verktyg 
för att få eleverna intresserade av den matematik som ska läras (Ames, 1992; Lundahl, 2013; 
Ford, 1992; Mattsson & Pettersson, 2015). 

2.3.2 Tydliga mål för ökat intresse och lärande 
I flera forskningsstudier framgår det att lärare har makten att förmedla skolans mål på ett sätt 
som antingen medför att elever vill uppnå dem och gör dem till sina egna eller på ett sätt som 
bidrar till att eleverna betraktar skolans mål som abstrakta, omöjliga att uppnå eller irrelevanta 
(Skolinspektionen, 2014; Thornberg, 2006; Ames, 1992; Johansson et al. 2010, Pettersson, 
2011,2013; Dimitriadis, 2016; Ford, 1992; Wester, 2015; Pinje & Wistedt, 2014; Gitta 2002; 
Lundahl, 2013; Jennifer, 2004; Thoe et al. 2012; Gorham, 1988). Strategier som forskning 
menar ökar möjligheterna för att elever med fallenhet för matematik ska acceptera och vilja 
sträva emot skolans mål är bland annat att eleverna delaktig görs i målprocesser samt att mål 
presenteras på ett tydligt sätt och som gör att de upplevs genomförbara, intressanta och viktiga 
(Jennifer, 2004; Ames, 1992; Wester, 2015; Scager et al 2014; Gorham, 1988; Salmela et al. 
2015; Ford, 1992). Målprocesser som exempelvis låter elever konkretisera, analysera och 
diskutera skolans mål utifrån olika infallsvinklar kan möjliggöra för elever att upptäcka vad 
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målen står för, hur de kan uppfyllas samt varför de är viktiga att lära sig (Langfeldt et al. 2011; 
Gorham, 1988; Thoe et al. 2012; Thornberg, 2006; Ames, 1992; Lundahl, 2013; Ford, 1992; 
Mattsson & Pettersson, 2015; Gitta 2002; Skolinspektionen, 2014; Johansson et al. 2010; 
Gorham, 1988; Pettersson & Wistedt, 2011). Likväl kan liknande målprocesser ge tillfälle att 
samtala om skolans mål i en avslappnad och förtroendegivande atmosfär, vilket är extra 
betydelsefullt för elever med fallenhet för matematik då deras känslighet rörande förväntningar 
och krav kan minskas när de ges kontroll, information och stöd (Pettersson & Mattson, 2011; 
Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976; Ford, 1992). 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 
Utifrån den teoretiska bakgrunden framgår det av aktuell forskning att kunskapsutvecklingen 
för elever med fallenhet för matematik gynnas av matematikundervisning som innehåller 
arbetssätt som är individanpassade. Bakgrunden visar också att elevgruppens 
kunskapsutveckling påverkas positivt av elevsammarbete inom likvärdig kunskapsnivå, 
varierade arbetssätt och uppgifter, problembaserat lärande så som öppna, utmanande och 
upptäckande uppgifter samt att får delta i dialoger som erbjuder resonemang, analys, och 
jämförelse av matematiskt innehåll. 

När det kommer till vad forskning uttrycker om hur olika målprocesser i matematik-
undervisningen påverkar kunskapsutvecklingen för elever med fallenhet för matematik har tre 
undervisningsstrategier en framskjuten roll. En av dessa är att elevgruppen behöver få möjlighet 
att vara delaktiga i olika målprocesser så som att formulera, planera och utvärdera egna 
lärandemål och skolans mål. I delaktigheten ingår det även att elevgruppen behöver mycket 
uppmuntran och uppmärksamhet. Detta för att vilja och orka hålla fokus mot skolans mål då 
forskning menar att elevgruppen har inneboende benägenhet av emotionell svaghet och 
rastlöshet samt tendenser att tappa fokus i arbete och uppgifter. Den andra faktorn som antas 
influera positivt på elevgruppens kunskapsutveckling är att lärandemål och skolans mål delas 
in i kortsiktiga mål och delmål. I detta ingår det även att eleverna behöver involveras i olika 
former av återkoppling som exempelvis innebär att samtala om måluppfyllelse eller varför man 
sätter upp mål för lärandet. Avslutningsvis uppvisar den teoretiska bakgrunden att de olika mål 
och målprocesser som inkluderas i matematikundervisningen behöver synliggöras för eleverna 
i den mån att de presenteras och konkretiseras tydligt. 

 

3 Teori 
Den teoretiska ansatsen för denna studie grundas på socialkonstruktivistiska antaganden med 
rötter i såväl Jean Piaget som Lev Vygotskii’s tankar om barns inlärning. Att inta detta 
perspektiv innebär att det som antas möjliggöra eller förhindra elevers kunskapsutveckling 
måste förstås utifrån den miljö och de sociala samspel, normer och individer som ingår i de 
situationer och företeelser som betraktas (Säljö, 2000). Den socialkonstruktivistiska teorin 
bygger också på antagandet att lärares didaktiska val i undervisningen utövar inflytande över 
elevers kunskapsutveckling, eftersom att de val läraren gör sätter ramar för vilken undervisning 
elever får och därmed även hur och vilka kunskaper som kan utvecklas (Säljö, 2000). Likväl 
bygger teorin på att all mänsklig verksamhet i någon mån grundas på och skapas i språkliga 
handlingar (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2011). 
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Exempel på utmärkande utgångspunkter för det socialkonstruktivistiska perspektivet i relation 
till kunskapsutveckling (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011): 

1. Varje enskild individ skapar själv det matematiska innehåll som presenteras och 
behandlas. Detta innebär att det är en individs inre egenskaper, förhållningssätt, 
kunskaper och antaganden som avgör hur undervisning och matematiskt innehåll 
uppfattas, vilket i sin tur bestämmer individens ageranden och attityder mot det som 
presenteras. 

2. Nya kunskaper bestäms utav de egenskaper, förhållningssätt, kunskaper och 
antaganden en individ redan innehar. 

3. Kunskapsutveckling betyder att de tidigare egenskaper, förhållningssätt, 
kunskaper och antaganden en individ har omarbetas och korrigeras tillsammans med de 
nya erfarenheterna för att skapa intellektuell jämvikt 

4. För kunskapsutveckling krävs balans mellan tidigare kunskaper och det en person 
ska förstå och lära sig. Detta betyder att undervisningen behöver tillföra information, 
som fyller glappet mellan det individen redan vet och det den ska lära sig, för att de nya 
kunskaperna ska kunna bli begripliga. 

5. Högre intellektuella kunskaper utvecklas i sociala sammanhang. Vilket kan tolkas 
som att kunskaper och erfarenheter först existerar i samspelet mellan människor för att 
sedan impliceras som vetskap inom individerna (Säljö, 2011).   

Ur en socialkonstruktivistisk infallsvinkel är det utifrån punkterna ovan centralt att läraren har 
kännedom om elevers förhållningssätt, kunskaper och antaganden till det matematiska innehåll 
som behandlas för att det ska ske något lärande (Sjöberg & Erlandsson, 2013). Detta beror enligt 
teorin på att det är elevernas inre utgångspunkter i relation till det innehåll som ska läras som 
sätter gränser för vilka kunskaper som kan inhämtas samt vilken information eller vilka 
övningar som krävs för att förstå det nya som presenteras. Insikter om vilka förhållningssätt, 
kunskaper och antaganden eleven redan har, underlättar också för att läraren ska kunna planera 
och organisera undervisningen individuellt, vilket också anses betydelsefullt om inte avgörande 
ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Som strategi för kunskapsutveckling bör matematiska 
uppgifter och övningar baseras på att den information eleverna redan har används som verktyg 
för synliggöra det nya innehållet som ska förstås (Sjöberg & Erlandsson, 2013; Säljö, 2000; 
2011). 

 

4 Metod 
Metodkapitlet ämnar synliggöra hur studien genomförts och hur resultatet framkommit. Här 
redovisas, konkretiseras och motiveras de tillvägagångssätt, metodval och urval som används 
vid insamling av textkällor och empirisk data. I metod avsnittet inkluderas även tidsplan och 
omfång för studiens olika delar. 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar utifrån en bred och aktuell 
undersökning ansågs det vara lämpligast att samla in data från fältforskning som baseras på 
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varierade kvalitativa metoder samt att sammanställa och analysera data kvalitativt (Fejes & 
Thornberg, 2015; Skoog, 2013; Backlund et al. 2011; Bryman, 2008). För att knyta an till 
studiens teoretiska grund har de metoder som valts inkluderat ansatser som sätter språket i fokus 
genom att de studieobjekt som deltagit i datainsamlingen har fått möjlighet att formulera sig 
genom språket på olika sätt och därmed kunnat ge sin bild av det som studeras. Motsatsen skulle 
ha varit att jag som forskare samlat in och observerat kvantitativt mätbar information, 
handlingar eller situationer (Erlandsson & Sjöberg, 2013). 

I den inledande fasen av denna studie fanns endast ett antytt problem, därför valdes en 
fältforskande ansats för datainsamling då detta innebar att arbetet kunde inledas trots att det 
saknades exakt och fastställt fokus för studien. Detta betydde också att förhållningssättet till val 
av forskningsmetoder och datainsamling till en början var flexibelt och anpassningsbart (Fejes 
& Thornberg, 2015). Den inledande processen för datainsamling innebar att samla in 
forskningsbaserade textkällor och denna fas syftade till att arbeta fram ett exakt syfte för 
undersökningen (Fejes & Thornberg, 2015; Erlandsson & Sjöberg, 2013). Fokus för studien 
begränsades till att undersöka hur lärare arbetar med målprocesser och arbetssätt i 
matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för matematik samt hur de val 
lärare gör, enligt forskning, påverkar kunskapsutvecklingen för elevgruppen. 

Metoder som använts för datainsamling via fältforskning: 

• Två strukturerade direktintervjuer med deltagare som benämns lärare ett och 
lärare två. Intervjuerna utgår från att noggrant följa ett intervjuschema med både öppna 
och slutna frågor. 

• Kvalitativa fältobservationer under lärarplanering som grundats på metoderna 
deltagarperspektiv och metodologisk indifferens. Studieobjekten var lärare ett och lärare 
två. Observationerna med lärare ett baseras på två planeringstillfällen. Observationerna 
med lärare två bygger på fyra planeringstillfällen. Metoderna för data insamling var att 
använda förformulerade observationspunkter och fri dialog. 

• Kvalitativa fältobservationer under lärarplanering som grundats på metoderna 
deltagarperspektiv och metodologisk indifferens. Studieobjekten var lärare ett med 
tillhörande arbetslag och lärare två med tillhörande arbetslag. Lärare ett med tillhörande 
arbetslag bidrar med fyra lärarlagsträffar och lärare två med tillhörande arbetslag bidrar 
med en lärarlagsträff. Metod för data insamling vid alla lärarlagsträffar var 
förformulerade observationspunkter och iakttagelser. Den andra metoden var ett 
frågeformulär som fylldes i av hela arbetslaget gemensamt vid ett tillfälle för vardera 
av arbetslagen. 

Eftersom att syftet och frågeställningarna för denna studie bygger på att undersöka hur lärares 
val inverkar på kunskapsutvecklingen för elever med fallenhet för matematik utgår studien även 
från en diskursanalytisk ansats och tvärsnittsdesign. Dessa ansatser inkluderades eftersom att 
de enligt källor skapar möjlighet att söka och jämföra variation, likheter och sambandsmönster 
i empiri och data samt för att ansatserna anses kunna ge bred och djup i analyser, reflektioner, 
diskussioner och ställningstagande (Sjöberg, 2013; Rienecker & Stray Jörgensen, 2012). 
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Utifrån studiens teoriansats som grundas på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betyder det 
att de resultat som framkommit och som kommer diskuteras behöver ses som situationsbundna 
vilket betyder att de förhållningssätt, ageranden och val lärarna gör och kan göra är beroende 
av de möjligheter och begränsningar som råder i de unika förhållanden som de befinner sig i 
(Säljö, 2000). För att knyta an till teoriansatsen kommer diskussionen analysera vad i det 
empiriska resultatet som är exempel på socialkonstruktivistiska företeelser. Exempel på det 
socialkonstruktivistiska perspektivet (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000): 

1. En individs inre egenskaper, förhållningssätt, kunskaper och antaganden avgör 
hur ett matematiskt innehåll uppfattas och vilket intresse, motivation och engagemang 
som kommer uppvisas emot det som presenteras. 

2. Det är individens tidigare kunskaper som avgör hur ny information förstås. 

3. Kunskapsutveckling innebär att okänd information justeras i samråd med känd 
information. 

4. För kunskapsutveckling krävs det information som fyller på med kunskaper 
mellan det individen redan vet och det individen ska lära sig, 

5. Kunskaper finns först mellan människor för att sedan omformuleras till vetande 
inom individerna. 

I diskussionskapitlet kommer även de resultat som presenterats i kapitel sex att analyseras och 
jämföras med hur aktuell forskning förhåller sig till motsvarande område. Fokus för 
diskussionen ligger också i att utifrån empiri och teoretiska källor exemplifiera positiva och 
bristfälliga strategier rörande målprocesser och arbetssätt i relation till kunskapsutveckling för 
elever med fallenhet för matematik. Det som exemplifierats ovan representerar därav att 
diskussionskapitlets ansats ligger i att behandla studiens syfte och frågeställningar på olika sätt.    

4.1 Forskarroll 
Som forskare är uppgiften att samla in data för att göra undersökningar. I denna studie har 
ambitionen varit att inta en objektiv och neutral position utan uppsåt till ställningstagande, 
förvanskning eller personliga ändamål till metoder, data och insamlad empiri. Detta har 
eftersträvats för att undanröja tvivel om förvrängning eller perspektivtagande samt för att kunna 
genomföra en uppriktig uppsats (Rienecker & Stray, Jörgensén, 2011; Fejes & Thornberg, 
2015). 

Om man som denna studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär det att den 
forskning man bedriver behöver relateras till de förhållningssätt och antaganden som forskaren 
själv har till det som undersöks (Erlandsson & Sjöberg, 2013). Detta beror på att den social-
konstruktivistiska inriktning innebär antagandet att man som forskare oundvikligen deltar i och 
influerar på vilken data som eftersöks samt vilka metoder som väljs för att samla data till sin 
undersökning (Erlandsson & Sjöberg, 2013). 

4.2 Reabilitet och validitet 
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Genom hela studien har ambitionen varit att kunna validera det resultat som framkommit, 
validiteten har inneburit att det som undersökts har haft som ändamål att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. 

Det som stärker reliabiliteten i denna studie är att det strävats efter tydlighet, noggrannhet och 
uppriktighet rörande användandet och presentationen av metoder för datainsamling, urval och 
etiska överväganden. Likväl har studien genomförts med föresatsen att data som analyserats 
och sammanställts och att slutsatser och diskussioner som utförts har haft som ändamål att 
besvara studiens syfte och frågeställningar vilket haft som mål att styrka reliabiliteten 
(Rienecker & Stray, Jörgensén, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). 

4.3 Etiska övervägande 
För både individ och samhälle är det väsentligt att bedriva forskning då detta kan skapa nya 
insikter och lyfta problem (Vetenskapsrådet, 1990). För att öka denna studiens tillförlitlighet 
och grundlighet har det gjorts olika etiska överväganden. Studien har bland annat tagit hänsyn 
till de fyra forskningskraven vid val av teoretiska källor och vid datainsamling samt vid 
presentation och analys av resultat och vid de diskussioner som förts och för de slutsatser som 
dragits (Vetenskapsrådet, 1990). 

I studien har individskyddskravet använts med syftet att värna om deltagare i det empiriska 
materialet och i de textbaserade referenserna. Individskyddskravet betyder att intervjuer, 
observationer och källhantering har sökts, samlats in och använts för att besvara syfte och 
frågeställningar. Data har även behandlats, presenterats och analyserats med etiska 
överväganden för att inte utsätta någon för att information som kommer fram ska användas fel. 
Eftersom att forskning kan medföra att frågor, ämnen och information som framkommer är 
känsligt för berörda parter har deltagare i det empiriska materialet fått information om att data 
som samlas in endast har som ändamål att besvara studiens syfte och frågeställningar. Därför 
har också informationskravet använts som gett deltagare underrättelse om syftet med 
undersökningen, deras roll i undersökningen samt att deras medverkan varit frivillig. Ett annat 
perspektiv som tagits i bejakande är nyttjandekravet. Att använda nyttjandekravet har haft som 
uppsåt att göra deltagare bekväma genom att de underrättats om att all insamlad data endast 
kommer att användas för ett vetenskapligt syfte i denna studie (Vetenskapsrådet 1990). För att 
uppsatsens innehåll inte ska åstadkomma någon skada för involverade har deltagarna även 
meddelats att konfidentialitetskravet har använts, vilket innebär anonymitet rörande all 
insamlad empiri. Slutligen har även samtyckeskravet upprätthållits genom att deltagarna i det 
empiriska materialet fått ge sitt medgivande till data som inbegriper deras medverkan 
(Vetenskapsrådet 1990). 

4.4 Teoretisk bakgrund 
Det första steget för datainsamlingen för den teoretiska bakgrunden var att öppensinnat 
undersöka området i de forskningsbaserade databaserna, Eric och Web of Science. Dessa 
slumpmässiga sökningar gav många resultat av varierad kvalitet. Därför systematiserades 
datainsamlingen genom att koda insamlad data vilket innebar att källorna översiktslästes och 
att de kontinuerligt jämfördes och analyserades (Bryman, 2008). Detta tillvägagångssätt 
förenklade även att få en överblick av området och möjligheten att göra objektiva 
ställningstagande rörande urval (Frejes & Thornberg, 2016). För att garantera källors kvalité 
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samt för att endast inkludera relevanta, uppdaterade och aktuella textkällor gjordes också vissa 
urval för litteratursökningarna. Data är inkluderade med avsikt att inta en neutral och objektiv 
position och med avsikt att undersöka och besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Det 
har även eftersträvats att presentera fakta och teorier som de framställs och utifrån flera 
infallsvinklar (Bryman, 2008). 

Inkluderingsgrunder för textbaserade källor från databaserna är: 

• Vetenskapliga texter, för att öka studiens trovärdighet (Bryman, 2008). 

• Texterna undersöker eller behandlar grundskolan årskurs 1-9 ur olika perspektiv 

• Texter ska finnas fulltext. 

• Texter finns att läsas på svenska och engelska. 

Bland de texter som inkluderats utanför databaserna finns avhandlingar och böcker men även 
statistik, lagar, läroplan, styrdokument och stödmaterial, inkludering för dessa bygger även på: 

• Att ge perspektiv eller tillföra kunskaper för problemområdet. 

• Källan har funnits som nyckelreferens i andra texter inom området för syfte och 
frågeställningar. 

• För att verka som diskussionsunderlag vid analys, resonemang och bevisföring 
eller för att för att kritisera, hävda och ge belägg för antaganden. 

Referenser: (Rienecker & Stray, Jörgensén, 2012). 

4.5 Rekrytering av deltagare 
Rekrytering av lärare för intervjuer och lärarplaneringsobservationer gick till på två sätt. Genom 
erfarenheter på flera skolor som både lärarstudent och vikarie har jag lärt känna och fått 
kunskaps om flera verksamma lärare. En av lärarna som deltog i intervju och 
lärarplaneringsobservationer är utvald genom att jag gjorde en lista på de lärare jag ansåg var 
lämpliga och tillgängliga för både intervjuer och observationer. Den lärare som hamnade överst 
på listan tillfrågades och tackade ja till medverkan i både intervju och vid annan praxis. För att 
ytterligare validera intervjuer och öka objektiviteten för datainsamling är den andre läraren 
utvald genom slumpmässigt urval av verksamma matematiklärare i årskurserna 4-6 i 
närområdet. Den lärare som kom att tillfrågas först tackade ja till deltagande i både intervju och 
för min närvaro som observatör vid undervisningsplanering och samtal. Dessa lärare är 
benämnda som lärare ett och lärare två i resultat och diskussion. 

Övriga lärare som observerats på lärarlagsträffar ingår i lärare ett och lärare tvås arbetslag. 
Dessa lärares medgivande bekräftades först av lärare ett och lärare två. Sedan fick lärarna även 
ge sitt medgivande till medverkan i studien direkt till mig i samband med erfarenhetstillfällena, 
då de samstämmigt tackade ja. 
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4.6 Intervjuer 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för studiens två lärarintervjuer. Svaren på 
lärarintervjuerna presenterade i resultatet under rubrikerna 5.1.2 och 5.2.2 och de frågor som 
ställts redovisas i bilaga 1. Deltagarna i intervjuerna är lärare ett och lärare två, urvalet av dessa 
beskrivs under rubrik 3.5. 

Att utgår från denna metod bygger på att intervjuer har möjlighet att samla personlig data om 
förhållningssätt, val och ageranden och eftersom att denna studie utgår från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv så förutsätter det också att undersöka begränsningar och 
möjligheter i varför, hur och vilka val som kan göra (Säljö, 2000). I denna studie har 
intervjuerna använts för att ta reda på hur lärare ett och lärare två arbetar med arbetssätt och 
målprocesser i matematikundervisningen specifikt för elever med fallenhet för matematik. 
Intervjuerna var utformade som strukturerade direktintervjuer och har följt ett fast 
intervjuschema med både öppna och slutna frågor. Att välja formen av direktintervjuer, vilket 
betyder att jag ansikte mot ansikte intervjuat lärare ett och lärare två, grundas bland annat på att 
det fanns möjlighet till detta, att studien baseras på att studera fältet samt att medverkan i ett 
arrangerat personligt möte grundas på aktivt deltagande. Att utgå från strukturerade intervjuer 
bygger på att utforma intervjusituationerna standardiserat, alltså så likt som möjligt för de båda 
lärarna. Detta medför att data från de båda intervjuerna kan jämföras med så små marginella 
skillnader som möjligt. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades både lärare ett och lärare två om studiens syfte och 
frågeställningar samt vad intervjun kommer att användas till. Detta gjordes precis innan vi 
startade intervjuerna. Lärarna fick då också praktisk information om beräknad tid för 
intervjuerna, intervjuns upplägg och utformning samt antal frågor. För att göra situationen 
bekväm klargjordes det även att lärarna när som helst kunde välja att avstå från att besvara 
frågor eftersom att deltagandet är frivilligt. För ökat förtroende underströks det också att 
materialet från intervjuerna skulle komma att behandlas konfidentiellt och noggrant. Deltagarna 
informerades även om att de kommer få ta del av allt som antecknas samt att de kommer att få 
tillfälle att godkänna sina svar innan materialet används i studien. Detta genomfördes genom 
att de anteckningar som förts under intervjuerna kopierades och lärarna fick i lugn och ro läsa 
igenom sina svar och godkänna dessa. Lärarna erbjuds också att ställa frågor eller be mig 
upprepa en fråga. Däremot förtydligades det också att frågorna endast kunde återupprepas exakt 
likadant och att det inte fanns utrymme att förtydliga eller samtala om frågors betydelse eller 
syfte, då detta kan förändra frågors innebörd och de svar som ges (Bryman, 2008). Vid 
intervjuernas avslut uttryckte jag tack för deltagande (Bryman, 2008). 

Intervjuerna gick till så att lärarna intervjuades var för sig, enskilt i deras arbetsrum. Eftersom 
att flera frågor har många svarsalternativ tilldelades lärarna varsitt ett eget exempel av 
intervjuschemat. Tillvägagångssättet för de slutna frågorna gick till så att när det i turordning 
kom en fråga med slutna alternativ läste jag först upp frågan och bad sedan lärarna att själva 
läsa igenom de slutna alternativen och kryssa för det eller de alternativ de ansåg lämpligast. De 
frågor som inkluderar fasta svarsalternativ fyllde lärarna alltså själva och jag samlade in svaren 
vid slutet av intervjun. Detta upplägg förklarades för lärarna innan vi inledde själva intervjun. 
De frågorna som var av öppen karaktär lästes också upp av mig. Sedan fick lärarna utan mitt 
deltagande besvara frågorna muntligt.  Denna metod hade också förtydligande i inledningen. 
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Under de öppna frågorna var min roll att lyssna och så noggrant och ordagrant som möjligt 
anteckna det som framfördes av lärarna. Lärarna besvarade alla frågor i den ordningsföljd som 
intervjuschemat erbjöd. Vid de öppna frågorna utvecklades svaren och deltagande ökade. Vid 
något tillfälle av de öppna frågorna inkluderades åsikter och förtydligande för de slutna frågorna 
som ställts, detta material redovisas inte i resultatet. 

Vid intervjuerna utformades frågorna exakt så som de är formulerade i intervjuschemat, utan 
omformulering, bortfall eller inkludering och detta var likadant för både lärare ett och lärare 
två. Att ordningsföljden upprätthölls och att alla frågor uttrycktes på samma sätt för båda lärarna 
är väsentligt eftersom att dessa aspekter påverka hur innehållet uppfattats och tolkats och vilket 
annars kunnat påverka hur lärarna besvarat frågorna (Hartman, 1998). Att utforma intervjuerna 
enligt ovan betyder att intervjuerna utformats standardiserat, vilket i sin tur innebär att det 
förenklade att sammanställa och dra slutsatser av empirin. Standardiseringen betydde även att 
jag som intervjuare enklare kunde luta mig emot intervjuschemat för att undvika att vilja 
förtydliga eller inkludera information i intervjun, vilket annars hade påverkat hur lärarna 
uppfattat och besvarat frågorna (Hartman, 1998). 

Lärarna godkände de anteckningar och svar som gjorts under intervjuerna utan förändring. 

Frågorna i intervjuschemat presenteras i punktlistorna nedan. Bilaga 1 innehåller också 
intervjuschemat och i detta finns även svarsalternativen för frågorna med. 

Intervjufrågor till lärarintervjuer med lärare ett och lärare två: 

Frågor med öppna svar: 

1. Beskriv din klass: Hur många elever går det i klassen? Hur i antal uppfyller 
eleverna kunskapskraven för betyget: A B C D E F eller -. 
2. Har du någon elev som lätt når kunskapsmål eller snabbt arbetar klart med 
ordinarie planering och uppgifter? Ja/Nej, Hur många? Beskriv: 

3. Arbetar klassen med gemensamt läromedel? 

4. Arbetar klassen inom gemensamt innehållsområde? 

5. Hur planerar du innehåll efter elevers kunskaper och förmågor? 

6. Hur använder du elevers resultat? (Fasta alternativ och fri formulering). 

7. Hur informeras och deltar elever i bedömning av förmågor, kunskaper och 
prestationer? 

8. Hur deltar elever i målprocesser i undervisningen? Med detta menas hur du 
inkluderar eleverna i att formulera lärandemål. Det innebär också hur elever 
delaktiggörs i att planera för att uppfylla lärandemål samt inkluderar det hur elever ges 
möjlighet att delta i att utvärdera hur lärandemål uppfyllts eller inte. 

Frågor med fasta svarsalternativ: 

1. Individanpassning: 
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2. För elever som arbetat klart med ordinarie planering: 

3. Vilka övergripande riktlinjer har er skola för elever som lätt når målen eller 
identifieras som matematiskt begåvade? 

4. Hur arbetar du med identifikationsprocessen rörande elever som lätt når målen 
eller antas inneha fallenhet för matematik? 

9. Vilka strategier använder du om du finner att en elev lätt når målen eller uppvisar 
beteenden och förmågor som kan betyda att eleven är begåvad eller särskilt begåvad i 
matematik? 

5. Planerar du in matematiska samtal i din undervisning? Ja/Nej 

6. Hur arrangeras de matematiska samtalen? 

7. Hur följer du upp elevers matematiska inlägg, intresse och lösningsförslag? 

I punktlistorna ovan är frågorna från intervjuschemat indelade utifrån om de är öppna frågor 
utan svarsalternativ eller och de är slutna frågor med förformulerade och fasta svarsalternativ. 
Frågorna ställdes i en annan ordningsföljd under intervjun, ordningen finns presenterad i bilaga 
1. Frågornas ordningsföljd delades in så att de mer generella frågorna ställdes först och de mer 
specifika och personliga frågor ställdes i slutet av intervjuerna (Bryman, 2008). De frågorna 
som inledde intervjuerna var även av demografisk karaktär för att få information om klasstorlek 
och elevers kunskapsnivå samt vilka undervisningsmetoder och arbetssätt lärarna använde 
(Hartman, 1998). Frågorna undersöker i viss mån omgivande faktorer så som klasstorlek och 
elevers kunskapsnivå samt hur de båda skolverksamheterna förhåller sig till området som 
studeras. I början inkluderas även mer direkta frågor som rör syfte och frågeställningar. 
Frågorna strukturerades på detta sätt för att Bryman (2008) menar att de frågor som ställs i 
början av intervjuer ofta upplevs viktigast. Frågorna kategoriserades också, genom att de frågor 
som behandlade snarlikt innehåll ställdes efter varandra. 

Frågorna är indelade i olika kategorier som inte överlappade varandra utan tar upp olika delar 
av området (Bryman, 2008). För att hålla fokus och struktur men ändå kunna utför en bred 
undersökning med möjlighet till personliga resonemang och ställningstagande har intervju-
schemat inkluderat frågor med möjlighet till fri formulering och med krav att besvara utifrån 
förformulerade och fasta svarsalternativ. De svarsalternativ som presenteras har haft som avsikt 
att innehålla fulltäckande alternativ av alla möjliga situationer, alternativ och val. De öppna 
frågorna har för avsikt att möjliggör för lärarna att själva formulera svar, föra resonemang och 
personifiera svar. Frågorna är till viss del utformade så att lärarna har möjlighet att inkludera 
egna attityder eller upplevelser, detta för att ge utrymme för perspektiv och bakgrund.   

Efter de två intervjuerna inleddes arbetet med att sammanställa lärarnas svar för resultat och 
diskussion. Först inleddes en kodningsprocess av alla svar. För att kunna göra en överskådlig 
bild av empirin utarbetades en ram för hur svaren skulle redovisas. Denna ram har flera gånger 
förändrats under sammanställningsprocessen. Fokus var också att identifiera mönster, upptäcka 
och jämföra likheter och skillnader. I sammanställningen krävdes också att organisera och 
fördela information för att skilja mellan viktig och mindre relevant information. Först 
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sammanställdes alla frågor med fasta svarsalternativ uppdelat i lärare ett och lärare två. 
Frågorna samlades genom att först presentera frågan och sedan inkludera de eller det alternativ 
läraren valt. Även de öppna frågorna samlades men svaren omformulerades som löpande text. 
De öppna frågorna behandlades alltså genom att lärarnas svar renskrevs och strukturerades. 
Frågornas ordningsföljd anpassades i resultatet för att kunna presenteras läsvänligt och 
innehållsanpassat. Eftersom det framkommit åtta kategorier i den teoretiska bakgrunden 
strukturerades svaren utifrån dessa kategorier men fortfarande fördelat och separerat mellan 
lärare ett och lärare två. Svaren från intervjuerna presenteras i resultatet under rubrik 6. 

Efter intervjuerna sammanställts i resultatet inleddes processen att kunna använda resultatet 
som underlag i en diskussion. Detta innebar att resultatet av intervjuerna och annan empiri 
ställdes emot varandra och i förhållande till källorna i den teoretiska bakgrunden. 

4.7 Kvalitativa observationer – Deltagarperspektiv och metodologisk indifferens 
De fältobservationer som presenteras nedan utgår från observationer och visst deltagande i 
lärarplanering och lärarlagsträffar med lärare ett och lärare två samt deras arbetslag. Hur urvalet 
för deltagare gick till beskrivs under rubrik 3.5.  Data som framkommer av dessa fält-
observationer redovisas i resultatkapitlet under 5.1.2 och 5.2.1. De observationer som redovisas 
i detta kapitel är uppdelade i lärarplanering och lärarlagsträffar. 

Att inkludera denna fältforskning bygger på att förtydliga och fördjupa hur lärare ett och lärare 
två arbetar med målprocesser och arbetssätt med fokus på elever med fallenhet för matematik. 
Denna fältforskning inkluderades för att komplettera intervjuerna som utifrån dess utformning 
har begränsningar på dessa punkter. Metoderna som använts för att samla empiri under 
lärarplanering och lärarlagsträffar har varit att observera utifrån ett observationsschema, att inta 
deltagarperspektiv samt att studera utifrån metodologisk indifferens. Att utgå från dessa 
metodansatser har bidragit till att studien kunnat hålla sig inom socialkonstruktivistiska 
antaganden som menar att alla val man kan eller inte kan göra begränsas och möjliggörs utifrån 
olika omgivande påverkansfaktorer och aspekter (Säljö, 2000). 

Tillvägagångssättet för att samla empiri under lärarplanering har utgått från deltagarperspektiv, 
vilket innebär att jag som forskare varit delaktig i samtal och iakttagelser genom att vara aktiv 
och ställa frågor. Metoden vid lärarlagsträffarna har varit metodologisk indifferens vilket 
innebär att data endast bygger på iakttagelser och att jag som forskare inte var delaktig i 
samtalen. De båda metodansatserna baseras på att det som yttras noteras metodiskt och 
strukturerat samtidigt som man som forskare försöker inta en objektiv ställning till det som sägs 
genom att eftersträva att redovisa exakt och sakligt (Fejes & Thornberg, 2015). Samt har 
metodinsamlingen grundats på att använda observationspunkter och frågeformulär. 

Vid lärarplanering och lärarlagsträffar samlades data in genom att anteckna det som yttrades, 
vilket gjordes fortlöpande genom att både stödja sig på observationspunkter och att göra urval 
i situationen. Observationspunkterna presenteras längre ner under denna rubrik. Data baseras 
även på att respektive arbetslag för lärare ett och lärare två gemensamt och självständigt utan 
min medverkan fyllde i varsitt frågeformulär med öppna och slutna frågor. Frågorna i detta 
presenteras längre ned under denna rubrik. Det har även använts pragmatisk validering för 
datainsamlingen vid lärarplanering och lärarlagsträffar. Datainsamling bygger även på att det 
gjorts pragmatisk validering. Att använda sig av pragmatisk validering har i detta fall inneburit 
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att de urval och överväganden som gjorts vid antecknandet av det som yttrats har tolkats och 
därefter inkluderats eller exkluderats utifrån dess relevans för denna studies syfte och 
frågeställning (Fejes & Thornberg, 2015). 

Empiri från lärarplanering och lärarlagsträffar har analyserats, bearbetats och sammanställts 
kvalitativt. Data från lärarplanering och lärarlagsträffar presenteras i resultatet under rubrik 6 
redovisas tillsammans med lärarintervjuerna i löpande text. 

4.7.1 Lärarplanering 
Lärarplanering innebär att jag tillsammans med lärare ett vid två tillfällen iakttog, samtalade 
och ställde frågor. Vardera av mötena varade cirka två timmar. Data som redovisas är lärarens 
uttalanden kring studiens syfte och frågeställningar vilket innebär målprocesser och arbetssätt 
i relation till elever med fallenhet för matematik. Fokus för första mötet var den lärobok med 
tillhörande lärarhandledning och webmaterial som klassen gemensamt arbetar utifrån. Under 
det andra mötet behandlades problemlösning. Även med lärare två fick jag tillfälle att iaktta, 
samtala och ställa frågor under lärarplanering vid tre kortare och ett längre tillfälle. Under de 
tre kortare samtalen gick läraren igenom kunskapsmatriser och individuella studieplaner och 
under det längre samtalet exemplifierades det hur läraren konstruerar matriser. För att hålla 
fokus inom studiens syfte och frågeställningar gjorde vi tillsammans valet att endast granska 
matriser och studieplaner för elever som ligger på en hög kunskapsnivå eller uppvisar höga 
resultat i matematik. 

Att observera de båda lärarna mer öppet och flexibelt under lärarplanering inkluderades för att 
öka och komplettera data till resultatet. Detta grundas på att den information som inkom vid 
lärarintervjuerna inte var fulltäckande för att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att 
hålla fokus på syfte och frågeställning ingick det att jag vid mötena med både lärare ett och 
lärare två ställdes spontana frågor och det användes även förformulerade observationspunkter. 
Empirin från dessa tillfällen samlades in genom att lyssna och anteckna det som yttrades. För 
att inkludera data som är relevant för studien användes det observationsschema som skapats för 
att underlätta att komma ihåg och hålla fokus på studiens syfte. Men under mötena gjordes det 
även fortlöpande överväganden kring det som yttrades. Anteckningarna kom därför att 
inkludera information som i efterhand fått sorterats bort då det inte tillförde något till studien. 
Observationspunkterna redovisas under rubrik 3.7.2.3 och dessa användes endast som stöd och 
inte strukturerat eller exakt. 

 

4.7.2 Lärarlagsträffar 
Lärarlagsträffarna innebar att jag deltog i fyra lärarlagsmöten med lärare ett och tillhörande 
arbetslag och i ett lärarlagsmöte med lärare två och tillhörande arbetslag. Hur urvalet av 
deltagarna gick till och ser ut presenteras under rubrik 3.5. 

De fyra arbetslagsmötena jag deltog i med lärare ett benämndes elevutvärdering. Fokus för 
träffarna var elevers läge i relation till kunskapsmålen. Under samlingarna sammanställdes 
samtliga elevers lärandesituation i alla ämnen genom att elevernas resultat och kunskapsläge 
skattades och fylldes i en mall i ett dataprogram. Därefter gick lärarna igenom och planerade 
fortsatt undervisning för de elever som riskerar att inte nå kunskapsmål och de elever som 
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behöver stimulans för att nå längre i sitt kunskapande. Data som redovisas i detta avsnitt baseras 
endast på de yttranden som berör elever som ligger på en hög nivå resultat eller 
kunskapsmässigt i matematik. De lärarna som var delaktiga under mötena ansvarar för olika 
delar av åtgärderna som diskuterades vid mötena. 

Den arbetslagsträff jag deltog vid tillsammans med lärare två fokuserade på elevers 
måluppfyllelse i matematikundervisningen Möte var en fortsättning som inletts veckan före och 
som då inneburit att alla lärarna sammanställt hur deras elever förhåller sig till kunskapsmålen 
i matematik. Vid det möte jag deltog i avsattes tid för att planera undervisning och åtgärder för 
elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmål och för elever som ligger på en hög 
kunskapsnivå. Det som iakttagits och antecknats från mötet berörde studiens syfte och 
frågeställningar. Det lärarlaget diskuterade inom området var nio elever i fyra olika klasser i 
årskurserna 4-6 och fokus för samtalet var lärarnas individuella lösningar. En sammanfattning 
är att lärarna inte kom fram till nya förslag för att stödja elevgruppen, däremot delade lärarna 
med sig av egna erfarenheter och hur de arbetade med eleverna i sin undervisning.   

Under arbetslagsträffarna observerade jag utan medverkan utifrån de observationspunkter som 
användes vid lärarlagsträffarna och som redovisas under rubrik 3.7.2.3. Lärarna tilldelades även 
ett frågeformulär som de bevarade tillsammans i arbetslagen och detta redovisas nedan och i 
bilaga 2. Frågor som ställdes i frågeformuläret till arbetslagen är utvalda frågor från 
intervjuschemat som använts vid lärarintervjuerna. Att använda dessa frågor grundas på att 
vissa svar från lärarintervjuerna behövde förtydligande. Frågeformuläret redovisas i punktform 
nedan och i bilaga två. Benämningen på lärarlagsträffarna kommer att varieras med exempel 
som arbetslagsträffar, lärarlagsmöten, elevmöten och lärarlagsträffar. Medverkandet vid 
lärarlagsträffarna grundas på möjligheterna som gavs samt för att inkludera fler deltagare 
ansågs kunna ge en bredare och mer generell och varierad bild av hur arbetet kring elever med 
fallenhet för matematik struktureras och genomförs. Fokus för iakttagelser, samtal och frågor 
vid lärarlagsträffar var därför ämnade att bredda information kring området för studiens syfte 
och frågeställningar. Data samlades in genom att lyssna och anteckna det som yttrades. Det 
gjordes kontinuerliga överväganden om vad som var relevant för studien. Därför samlades det 
in information som inte kunnat användas i studien, men i situationen övervägdes det att hellre 
sortera bort data än att missa viktigt material. Avväganden av vilken data som skulle antecknas 
bygger även på användandet av det observationsschema som framarbetats för att stödja till 
fokus och minne. 

Min medverkan vid lärarlagsträffarna bygger för båda arbetslagen att lärare ett och lärare två 
tipsat om dessa tillfällen och frågat om jag velat delta. Jag tackade ja till medverkan och de 
båda lärarna informerade sina arbetslag om mitt deltagande innan mötena. Som inledningen av 
lärarlagsträffarna med både lärare ett och lärare tvås arbetslag presenterade jag vem jag var, vad 
syftet för medverkan var samt hur mitt deltagande kommer att te sig. Lärarna fick kort 
information om studiens syfte och frågeställningar. Jag förklarade även vad lärarlagsträffarna 
skulle bidra med i studien. Lärarna informerades om att deras medverkan bygger på nyttjande-
kravet, individskyddskravet samt att deras medverkan är frivillig och anonym. För att göra 
situationen bekväm förklarade jag också att det finns möjlighet att ta del av anteckningarna som 
förs under observationstillfällena. Ingen av lärarna bad om att få kontrollera anteckningarna. 
Därefter frågade jag ytterligare en gång om hur lärarna ställde sig till mitt deltagande vid mötet 
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och mötena. Lärarna var positiva till min närvaro. Därefter ifrågasatte jag lärarna om det fanns 
tid och intresse att besvara ett frågeformulär. Jag beskrev att frågeformuläret skulle besvaras 
skriftligt och tillsammans i arbetslagen. Frågeformuläret presenterades kort. Lärarna tackade ja 
till deltagande i frågeformuläret. 

4.7.2.1 Lärarlagsträffar med lärare ett: 
De data som kommer från deltagande i det arbetslag som lärare ett tillhör kommer från fyra 
skilda möten. Lärarna som medverkade vid dessa tillfällen var i grunden fyra lärare men vid 
två tillfällen var det tre lärare plus mig. Träffarna kallades för elevutvärdering och de 
behandlade elevers kunskapsmål, sammanställde elevers resultat och planerade fortsätt 
undervisning för utvalda elever. Lärarna samlades i lärarrummet, satt med sina datorer och olika 
former av anteckningsmaterial, elevdokument och annat material. Mötena arrangerades i 
samtalsform men grundades på att varje delaktig lärare hade olika ansvarsområden inom det 
som diskuterades. Den ansvarige läraren var mer aktiv vid sitt område. Möte nummer fyra 
avslutades med att lärarna fyllde i frågeformuläret som bifogas i bilaga 2. Vid det avslutande 
mötet tackade jag också för deras bidrag till min studie och för att de tillåtit mig att observera 
deras lärarlagsträffar. 

Min medverkan vid lärarlagsträffarna innebar att jag satt vid samma bord som lärarna och 
iakttog och antecknade under tystnad. Det anteckningar som fördes grundades på att vara av 
betydelse för studiens syfte och frågeställningar. För att underlätta detta utgick iakttagelserna 
från att flexibelt följa observationspunkterna som exemplifieras under rubrik 3.7.2.3. 

 4.7.2.2  Lärarlagsträff med lärare två: 
De data som kommer från lärare tvås arbetslag baseras på deltagande vid en arbetslagsträff. Vid 
detta tillfälle var det fyra lärare som vara närvarande plus mig. Strukturen på mötet gick till så 
att lärarna var samlade i lärarrummet runt ett stort bord och de satt alla med sina datorer och 
annat material. Lärarlagsträffen som observerades behandlade hur elever förhåller sig till 
kunskapsmålen i matematik och under mötet jag deltog vid hade lärarna redan sammanställt 
information om elevernas situation i relation till kunskapsmålen, vid detta tillfälle planerades 
hur de skulle arbeta med elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmål och för elever som 
ligger på en hög kunskapsnivå i fortsättningen. Lärarna presenterade var för sig i tur och ordning 
vilka elever de hade som var berörda samt varför, sammanlagt var det nio elever i fyra olika 
klasser i årskurserna 4-6. Vid slutet av lärarlagsplaneringen ställde jag frågor till lärarlaget 
genom ett frågeformulär som exemplifieras under rubrik 3.7.2.3 och i bilaga 2. Vid mötets slut 
tackade jag för lärarnas bidrag till min studie och för att de tillåtit mig att observera deras 
lärarlagsträff. 

Under lärarlagsträffen satt jag tyst och antecknade och iakttog. Anteckningarna från detta möte 
har direkt relation till och betydelse för studiens syfte och frågeställningar. För att underlätta 
detta utgick iakttagelserna från att flexibelt följa observationspunkterna som exemplifieras 
under rubrik 3.7.2.3. 

4.7.2.3 Observationspunkter som använts vid lärarlagsträffar och lärarplanering är: 
• Hur delaktig görs elever i mål, måluppfyllelse och målformulering? Innehåller 
planering och undervisning variation i arbetssätt? Hur planeras innehåll efter elevers 
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kunskaper och förmågor? Finns det generella strategier, material eller anpassningar för 
elever som arbetar snabbt eller blir klara med ordinarie planering? Erbjuder läraren de 
elever som uppvisar begåvning eller som ligger på en högkunskapsnivå särskilt material 
eller görs andra anpassningar utifrån intresse, kunskaper, förmågor eller behov? Är 
dessa i så fall planerade eller spontana? 

I observationspunkterna ingick det att undersöka hur lärarna inkluderade, planerade, talade om 
och arbetade med målprocesser och arbetssätt för elever som lätt når mål, arbetar snabbt eller 
uppvisar begåvning inom matematik. Det som i förhållande till dessa tre aspekter studerades 
var olika former av dokumentation, planeringsblad, texter och matriser samt annat 
undervisningsmaterial och läromedel. Observationspunkterna medförde att det var enklare att 
fokusera iakttagelserna på relevant information samt har det underlättat att sammanställa och 
bearbeta empiri i resultat och analysera det i diskussionen (Hartman, 1998). De observationer 
som gjordes och som och som tillförde något till studien antecknades med fri formulering under 
erfarenhetstillfället då denna metod upplevdes som mest lämpligt. 

4.7.2.4 Frågeformulär för lärarlagsträffar: 
Frågorna vad, varför och hur kan användas som komplement för att besvara frågeställningarna. 

1. Vilka övergripande riktlinjer har er skola för elever som lätt når kunskapsmål eller 
identifieras som matematiskt begåvade? 

2. Hur arbetar er skola generellt med att identifiera elevers kunskaper och förmågor 
samt för att upptäcka elever med begåvning? 

3. Har er skola fasta rutinåtgärder rörande lärarhandledning och arbetssätt när det 
kommer till elever som uppvisar fallenhet för matematik? Hur ser stödet i så fall ut? 
Finns det särskilt och anpassat undervisningsmaterial att tillgå eller arbeta utifrån när 
det kommer till elever som uppvisar fallenhet för matematik? 

4. Vilka anpassningar gör ni i er matematikundervisning för elever som arbetar 
snabbt eller uppvisar begåvning i ämnet? 

5. Har skolan någon gemensam plan för hur man kan delaktiggöra elever i olika 
målprocesser? Kryssa för det alternativ som stämmer.  Ja / Nej   

 

Struktur för lärarlagsträffarna: 

Lärare ett: 

Arbetslagsträffar med lärare ett: Observationer av lärarlagsträffarna med lärare ett skedde vid 
fyra olika tillfällen. Träffarna pågick i två timmar i samband med skolans slut och alla deltagare 
var samlade i personalrummet. Deltagarna vid dessa tillfällen var 4-6 lärare, lärare ett och jag. 
Lärarlagsträffarna inkluderas för att lärare ett beskrev att fokus för träffarna vara att utvärdera 
hur elever ligger till kunskapsmässigt i alla ämnen och även planera fortsatt studiegång för 
elever som behöver extra anpassningar eller annan stimulans i sin kunskapsutveckling. De 
träffar som jag observerar kallade lärarna för elevutvärdering. Vid det två första tillfällena gick 
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alla lärare igenom hur deras elever låg till utifrån kunskapsmålen i läroplanen i matematik. Vid 
de två senare tillfällena var fokus att finna åtgärder utifrån översikten från tidigare möten. 

Innan lärarna inledde det första mötet gav de mig tillfälle att presentera mig och kort 
sammanfatta mitt syfte med besöket. Jag frågade om det fanns tid för dem att i grupp besvara 
några förformulerade frågor. Det beslutades att vi sparade frågestunden till sista mötet. Mötet 
inleddes med att lärarna småpratade och sedan tog de upp varsin dator. Lärarna använde en 
gemensam mall med information om elevers läge i relation till kunskapsmålen i läroplanen. 
Detta dokument består utav alla ämnen och alla lärares omdömen av elevers insatser. Mallen 
var utformad så att elever som ligger under kunskapsmålen eller är på gränsen att inte uppnå 
dem är markerade rött, medelnivå orange och hög nivå gul. Alla lärarna gick strukturerat 
igenom varje elev i de ämnen de undervisade i var för sig. De elever som uppvisade rött eller 
gult i något ämne fördes in i ett annat dokument sorterat efter klass och ämne. Att göra denna 
översikt tog cirka två tillfällen. De två första tillfällena bidrog till mycket lite användbar 
information. Vid de sista träffarna avsattes tid att diskutera de eleverna som markerats gult och 
rött. Det dokument som användes för att samla eleverna var benämnt extra anpassningar, 
särskilt stöd eller annat stöd. Under dessa tillfällen fördes anteckningar fortlöpande. Det som 
noterades berörde endast studiens syfte och frågeställningar, vilket innebär data om elever som 
markerats med gult och de aspekter som rör matematikundervisningen. Vid alla fyra tillfällena 
utgick observationer från observationspunkterna som exemplifierats ovan. Detta för att kunna 
göra en uppskattning av kvantitet av olika aspekter samt för att hålla fokus och komma ihåg 
vad som ska observeras. Under mötet antecknades de uttalanden som hade relation till studiens 
syfte och frågeställningar. När det var cirka tjugo minuter kvar av den fjärde lärarlagsträffen 
fick jag tillfälle att delat ut frågeformuläret som lärarlaget bevarade gemensamt. Svaren på 
frågorna från frågeformuläret presenters i resultatet form av de förformulerade alternativ lärarna 
valde. Innan det sista mötet avslutades tackade jag lärarna för deras deltagande samt att jag fått 
observera dem. Empiri från lärarlagsträffarna och resultatet på frågeformuläret sammanställs i 
kapitel 5 under rubriken 5.1.1 och 5.2.1. 

Enskilda samtal med lärare ett: Det planerades in att jag vid två tillfällen skulle komma och 
observera när lärare ett planerade matematikundervisning. Planeringstillfällena kom att ligga 
under två förmiddagar och varade cirka två timmar per gång. Deltagarna under 
planeringsmötena var lärare ett och jag och vi satt vid lärarens arbetsplats vid de båda mötena. 
Vid första tillfället visade och exemplifierade läraren hur de använde den lärobok som 
gemensamt arbetar med. Det material som granskades var läroboken, tillhörande 
lärarhandledning och webbsidan läromedlet tillhandahåller med. I observationerna ingick att 
jag ställde öppna frågor om anpassningar till elever som lätt når kunskapsmål eller arbetar 
snabbt. Vid det andra planeringstillfället förberedde läraren en problemlösningslektion. Det 
fördes kontinuerligt samtal kring planering, anpassningar och arbetssätt med fokus på mål, 
måluppfyllelse och arbetssätt. Jag ställde frågor om varför, hur och vad som gjort att läraren 
valt den specifika problemuppgiften.  Läraren svarade och resonerade kring frågorna. Utav 
dessa två tillfällen samlades anteckningar för att säkerställa att det som sagts inte ska förvrängas 
eller glömmas bort. Vid den sista träffen tackade jag för engagemang och deltagande. Data från 
de två tillfällena presenteras under rubrik 5.1.1 och 5.2.1 
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Lärare två: 

Arbetslagsplanering med lärare två: Den arbetslagsplanering jag fick delta i med lärare två 
hade fokus på utvärdering av elevers måluppfyllelse i matematikundervisningen Deltagarna 
under observationstillfället var tre lärare som undervisar i matematik inklusive mig och lärare 
två, vi var sammanlagt fem personer i som satt runt ett stort bord i personalrummet. Vid mötets 
inledning start fick jag presentera mig och berätta vad jag gjorde där. Jag sammanfattade vad 
min uppsats undersökte och varför jag valt detta ämne. I samband med presentationen frågade 
jag om det fanns tid för lärarna att i grupp besvara ett frågeformulär till min studie, det ansåg 
lärarna att de hade tid för. Vi beslutade att avsluta planeringen med frågeformuläret. Arbetslaget 
hade vid det tillfälle jag observerade haft ett tidigare möte inom området. Vid detta tillfälle hade 
de gått igenom hur elever uppnår kunskapsmål och dokumenterat detta. Jag fick en kopia av 
detta dokument. En av lärarna inledde mötet med att informerade kort om det förra mötet. 
Därefter gick lärarna strukturerat igenom varje elev var för sig. Det elever som i var i fokus för 
detta möte var elever som riskerar att inte nå målen samt elever som behöver extra stimulans. 
Mötet fortsatte med att främst behandla hur man ska arbeta med elever som inte uppnår målen, 
men det diskuterades även hur man ska bemöta och stödja de elever som presterar högt. Under 
mötet antecknades de uttalanden som hade relation till studiens syfte och frågeställningar. Vid 
slutet av mötet satte sig lärarna ner i en soffa för att besvara frågeformuläret jag utformat för 
studien. Vid mötets slut tackade jag för deltagande och att jag fått närvara vid mötet. Data från 
arbetslagsplaneringen redovisas i resultatet 5.1.1 och 5.2.1. 

Enskilda samtal med lärare två: Observationerna av planering med lärare två skulle vid flera 
tillfällen ägt rum men fick planeras om på grund av tidsbrist och annat som kom i vägen. De 
tillfällen som gick att genomföra är tre kortare pass av mer öppen karaktär samt ett längre pass 
som utgår från de punkter som ingår i observationsschemat. De tre korta planeringspassen kan 
sammanfattas med utvärdering av elevers matriser och individuella studieplaner i 
matematikämnet. Träffarna med lärare två strukturerades så att vi satt enskilt vid lärarens 
arbetsplats på lärarnas arbetsrum. Vid dessa tillfällen hade läraren samlat ihop elevernas 
studieplaner och matriser i matematik och som blev underlaget för våra samtal. Vi valde ut att 
endast titta på dokument som berör tre elever med höga resultat i matematik. De sammanlagt 
tre matriserna och de tre studieplanerna studerades och jag antecknade det läraren 
kommenterade under genomgången av dokumenten. För att inte missa väsentliga delar för syfte 
och frågeställningar gick vi i samband med granskningen av elevernas matriser och studieplaner 
också igenom de observationspunkter som är exemplifierade ovan. Vid det längre 
observationstillfället visade läraren hur arbetat med att konstruera matriser för arbetsområden 
går till. Läraren hade datorn, anteckningsblock, penna, läromedlet och läroplanen framme vid 
arbetsbänken när jag kom. Vi satt bredvid varandra och läraren tog upp en färdig matrismall på 
datorn. I mallen fylldes lärobokens formulerade mål för arbetsområdet in och sedan fyllde 
läraren i de punkter från det centrala innehållet i läroplanen som överensstämde med det 
innehåll läroboken behandlade. Arbetet med matriserna fortgick och anteckningar av 
tillvägagångssättet antecknades. Läraren skrev ut kopior av dokumenten som jag fick. Mötet 
avslutades med att jag sa tack för deltagande och engagemang i studien. Empirin från Planering 
och elevdokumentation med lärare två presenteras under rubrik 5.1.1 och 5.2.1.    

4.8 Resultatsammanställning 
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När de olika källorna i form av teoretiska källor och empiri började bearbetas och jämföras 
framkom det ett nytt ramverk för hur materialet skulle struktureras och presenteras. Det ramverk 
som använts som arbetsrubriker korrigerades för att stämma överens i studiens alla delar. 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med arbetssätt och målprocesser så dessa 
två perspektiv utgör studiens två huvudrubriker som är: ”Arbetssätt i matematikundervisningen 
i relation till elever med fallenhet för matematik” och ”Matematikundervisning för elever med 
fallenhet för matematik i förhållande till målprocesser”. Dessa kommer vara de samma i den 
teoretiska bakgrunden, i resultatet och i diskussionen. 

När empirin från fältforskningen sammanställdes framkom ett mönster som kunde jämföras 
med det som framkommit i den teoretiska bakgrunden. I den teoretiska bakgrunden visades åtta 
olika infallsvinklar som kan stå för de åtta perspektiven med nära koppling till 
matematikundervisningsstrategier och elever med fallenhet för matematik och deras 
kunskapsutveckling. De åtta perspektiven fick bli grunden för hur data skulle struktureras 
samtidigt som de fick bilda åtta underkategorier. 

Fördelning av huvudrubriker med tillhörande underrubrik: 

1. Huvudrubrik: ”Arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever med 
fallenhet för matematik” 

Underrubriker: ”Individanpassat lärande för att möta alla elevers behov”; 
”Problembaserat lärande”; ”Samtal och dialog som arbetssätt”; ”Variation i 
undervisningen” och ”Sammarbetslärande och nivågruppering som 
undervisningsstrategier”. 

2. Huvudrubrik: ”Matematikundervisning för elever med fallenhet för matematik i 
förhållande till målprocesser” 

Underrubriker: ”Delmål, kortsiktiga mål och återkoppling av mål och måluppfyllelse i 
matematikundervisningen”; ”Delaktighet i målprocesser” och ”Tydliga mål för ökat 
intresse och lärande”. 

Denna indelning av data kommer att följa hur de teoretiska källorna presenteras i den teoretiska 
bakgrunden, för att presentera empiri i resultatsammanfattningen samt för att analysera data i 
diskussionen. 

 

5 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras de metoder som använts vid datainsamlingen samt vilka begränsningar och 
möjligheter som påverkat valet och utförandet av dessa. 

Att utgå från varierade kvalitativa metoder i såväl datainsamling som resultatsammanställning 
inkluderades för dess potential att inta ett analytiskt förhållningssätt till metoder, data och 
empiri (Skoog, 2013). Däremot är dilemmat i kvalitativa ansatser att datainsamlingen innebär 
tolkning och analys vilket i sin tur kan leda till att vissa delar av situationer, fakta och yttranden 
uppmärksammas och noteras medan andra aspekter som kunnat påverka resultatet uteblir 
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(Rienecker & Stray, Jörgensén, 2012; Skoog, 2013; Backlund et al. 2011). Däremot uppfyller 
en kvalitativ ansats studiens teoretiska utgångspunkt som grundas på det social-
konstruktivistiska synsättet i den mån att alla fenomen som berör mänsklig aktivitet behöver 
analyseras som unika i förhållande till situation och omständigheter (Säljö, 2000). Utifrån det 
socialkonstruktivistiska perspektiv bygger antaganden även på att de analyser, resultat, 
diskussioner och slutsatser som framkommit i denna studie aldrig till fullo kan återskapas i en 
annan undersökning, då allt som sker enligt ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt är 
beroende av och påverkas av olika aspekter så som personer, kontext och situation (Erlandsson 
& Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). 

De första aspekterna som har begränsat metodval och tillvägagångssätt är studiens omfång som 
innebär begränsningar i tid, tekniska resurser, ekonomiska resurser och textmassa vilket har 
bidragit till att studien samlat in data och empiri som tagit en inriktning och som med andra 
förutsättningar kunnat generera ett annat resultat. 

Data till den teoretiska bakgrunden har samlats in metodiskt, strukturerat och mer öppensinnat 
för att kunna inkludera en gedigen mängd källor. Ambitionen med detta har varit att samla in 
källor som är tillförlitliga, aktuella, relevanta och av god kvalité för studiens syfte och 
frågeställningar (Eriksson, Barajas et al. 2013). Källorna i den teoretiska bakgrunden utgår från 
ett internationellt perspektiv trots att den empiriska granskningen utgått från att undersöka 
svenska förhållanden, detta baseras på att de internationella källorna gav möjlighet att göra en 
bred granskning (Eriksson, Barajas et al. 2013). Det internationella perspektivet var likaså 
oundvikligt då det var svårt att hitta tillräckligt med relevanta svenska källor inom området. 

En av metoderna har varit strukturerade direktintervjuer som utgått från intervjuschema med 
både öppna och slutna frågor. För att öka tillförlitligheten i intervjuerna samt för att lärarna 
skulle ta sig an frågor likadant arrangerades intervjuerna i lugn och avskild miljö och rörande 
frågorna var avsikten att följa intervjuschemat utan förändringar eller anpassningar samt var 
ambitionen att undvika att förställa tonfall eller använda minspel (Bryman, 2008). Trots 
noggrannhet innebär intervjusituationer alltid att respondenter kan påverkas av intervjuaren 
eller av andra fenomen vilket i sin tur kan ha påverkat svar och resultat (Bryman, 2008). Andra 
svagheter i strukturerade intervjuer är att fasta alternativ begränsar vilken information som 
samlas in samt att det kan uppstå sonderingsproblem vilket innebär att respondenten vill 
förtydliga eller utvidga sina svarsmöjligheter. För att undvika felkällor har de material som 
ligger utanför de fasta svarsalternativen inte inkluderats i resultatsammanställningen. Däremot 
har fördelarna med att till viss del använda fasta svarsalternativ övervägt nackdelarna, bland 
annat genom möjligheten att kunna ställa många frågor utan att det tog lång tid samt att 
svarsalternativen uteslutit risken att höra fel eller missförstå svar (Bryman, 2008). Att använda 
öppna frågor kan påverka respondentens svar då de behöver bidra med egna formuleringar och 
eget intresse vilket kan influeras av exempelvis personlighet, trötthet, engagemang eller 
tolkningsutrymme, därför behöver dessa aspekter tas med som påverkansfaktorer för studiens 
resultat (Hartman, 1998). Sättet att ställa frågorna på är också en faktor som behöver tas i 
bejakande för hur lärarna uppfattar frågorna. För att undvika felkällor ställdes frågorna utan 
någon omformulering och samma ordningsföljd för båda lärarna, men exempelvis mitt tonfall 
eller respondenternas erfarenheter och attityder kan ändå ha påverkat hur frågorna uppfattats, 
tagits emot och besvarats (Bryman, 2008). Att föra anteckningar under intervjuerna medförde 
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att så exakt som möjligt registrera det respondenterna sa eftersom att det annars kan leda till att 
svaren förvrängs och bildar en felkälla. Eftersom att det inte var så många öppna frågor samt 
på grund av att frågorna varierade mellan öppna och slutna förenklades antecknandet. Detta gav 
nämligen pauser och tid att samla ny fokus. Vid analysen av intervjuerna var meningen att skapa 
mening och sammanställa ett resultat, svårigheten låg i att hitta kategorier och strukturera 
svaren tydligt. 

Data som samlats in via kvalitativa observationer skedde under lärarlagsträffar och genom 
lärarplanering. Grunden för att göra dessa källor tillförlitliga bygger på att jag som forskare 
behövde inta en objektiv och oberörd position inför yttranden och utsagor (Fejes & Thornberg, 
2015). Att inta detta perspektiv innebar att det som uttalades behövde noteras exakt och 
ordagrant vilket har varit utgångspunkten. Vid lärarplaneringen som utgått från deltagar-
perspektiv kunde antecknandet ibland kännas lite komplicerat då samtal som form grundas på 
att vara aktiv. Detta kan ha medfört bortfall av data. Under lärarlagsträffarna utgick 
observationer endast från att tyst iaktta dessa vilket förenklade datainsamlingen. Att stödja sig 
på observationspunkter hjälpte också till att hålla fokus under de båda observationsansatserna. 
Eftersom att observationer inte bandats eller filmats har det oundvikligen skett misstag genom 
att information missats och tolkats, däremot garanteras det att felkällor inte bygger på avsiktliga 
ställningstagande utan på mänskliga begränsningar och brister. 

Slutligen för att stärka studiens trovärdighet har studien tagit hänsyn till reliabilitet, validitet 
och etiska övervägande enligt de fyra forskningskraven (Rienecker & Stray, Jörgensén, 2011; 
Fejes & Thornberg, 2015; Eriksson, Barajas et al. 2013). Dessa strategier har använts med 
ändamålet att stödja mig som forskare att vara objektiv, noggrann och sanningsenlig. För att 
undanröja tvivel om ställningstagande eller uppsåt till perspektivtagande bekräftas det att det 
inte funnits någon avsikt till ställningstagande och om det framkommit perspektivtagande har 
dessa varit oavsiktliga. Likväl har datainsamling grundats i höga krav på såväl struktur, 
noggrannhet och uppriktighet. I diskussion har det däremot intagits ett analyserande och 
reflekterande förhållningssätt (Bryman, 2008). 

 

6 Resultat 
Studiens resultat består av empirisk data från fältobservationer av kvalitativ karaktär. Materialet 
består av svaren från två strukturerade direktintervjuer med lärare ett och lärare två. Övrig 
empiri kommer från kvalitativa observationer av lärarplanering med lärare ett och lärare samt 
från lärarlagsträffar med lärare ett och lärare tvås arbetslag. Iakttagelser från lärarplanering och 
lärarlagsträffar samlades in med stöd från observationspunkter och frågeformulär samt utgick 
från observationer från deltagarperspektiv och metodologisk indifferens. Kapitlet är indelat i 
lärare ett och lärare två, som i sin tur innehåller likvärdiga underkategorier. Fördelningen är två 
huvudrubriker med sammanlagt åtta underrubriker. Slutligen sammanfattas fältobservationerna 
i en resultatsammanfattning under rubrik 6.3. 

6.1 Lärare ett 
Här presenteras empiri från fältforskning i form av intervju och olika observationer av 
lärarplanering och lärarlagsträffar med lärare ett. Läraren är utbildad inom 1-7 och undervisar i 
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flera ämnen och har även specifik kompetens inom matematikämnet. Sedan flera år tillbaka 
arbetar lärare ett på samma skola som idag och trivs mycket bra med såväl arbetsplats, yrkesval 
som med skolpersonal och elever. Läraren uttalar ett stort intresse för matematik och beskriver 
samtidigt att engagemang, kunskaper och kompetens att undervisa i ämnet ökat sedan 
kompetensutbildningen, matematik lyftet 2014. 

I inledningen av intervjun beskriver läraren sin klass som i nuläget är en årskurs fyra med sex 
tjejer och fjorton pojkar. I ämnet matematik är elevernas kunskapsnivå mycket utspridd då flera 
elever är i behov av särskilt, tre elever ligger på en mycket hög kunskapsnivå samtidigt som 
majoriteten av eleverna presterar på en medelnivå. På frågan om hur eleverna ligger i 
förhållande till kunskapsmålen svarar läraren att det är tidigt att uppskatta elevernas betyg 
eftersom att det inte är aktuellt förrän i årskurs sex. Uppskattningen som görs fördelar ändå 
eleverna till att tolv elever uppnår betyget E, fem elever befinner sig på betyget C och tre elever 
kan i dagsläget uppnå betyget A. Eleverna som ligger på A-nivå arbetar även snabbt och uppnår 
enkelt uppsatta lärandemål säger läraren. 

6.1.1 Arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för matematik 
Denna rubrik sammanfattar den insamlade empiri som beskriver hur lärare ett arbetar med olika 
aspekter som rör matematikundervisningens arbetssätt som bland annat innefattar arbetsformer, 
undervisningsmaterial och hur undervisningen anordnas. 

Individanpassat lärande för att möta alla elevers behov 
Inom kategorin hur matematikundervisningen anpassas i förhållande till elevers kunskaper och 
förmågor svarar lärare ett att hela klassen följer gemensamt läromedel och att eleverna erbjuds 
varierat extramaterial när de finns behov. Läraren uttrycker att matematikundervisningen i 
första hand planeras utifrån flertalet elevers kunskapsnivå. 
 
Lärarens strategier för att anpassa undervisningen individuellt är i första hand användandet av 
läroboken, då läroboken enligt lärarens utsagor i såväl intervju som i samtal kan anpassas till 
olika kunskapsnivåer. Läroboken tillhandahåller även möjligheten att repetera, fördjupa eller 
utmanas inom det kunskapsområde klassen gemensamt arbetar med, vilket då innebär en 
anpassning till de elever som arbetar snabbt, som behöver öva mer eller som behöver extra 
stimulans säger läraren. 

Utöver läroboken exemplifierar läraren att anpassningar som görs är att elever har tillgång till 
olika arbetsmaterial och uppgifter utöver läroboken. Läraren uppger att de uppgifter som 
erbjuds utanför läroboken ska vara inom samma innehålls och kunskapsområde som övrig klass 
arbetar med men att uppgifterna annars kan anpassas efter elevers önskemål, kunskaper och 
behov. 

En annan strategi läraren använder för att anpassa undervisningen individuellt och efter elevers 
kunskaper och förmågor är att arbeta med problembaserat lärande. Läraren säger att själva 
arbetssättet att arbeta utifrån EPA-metoden gör att elever kan arbeta utifrån sina egna 
förutsättningar. Läraren uttrycker också att gruppindelningen blir en anpassning eftersom att 
elever får arbeta inom likvärdig kunskapsnivå. Likaså utformar läraren problemuppgiften så att 
den kan lösas på flera kunskapsnivåer. Detta betyder enligt läraren exempelvis att de avancerade 
arbetsbladen erbjuder uppmaning till avancerade och kreativa svar och lösningar, fler och 
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fördjupande uppgifter samt ingår det att skapa egna problemuppgifter. De arbetsblad som är 
anpassade för en grundnivå är istället inriktade på ett grundproblem och inkluderar därför få 
och kortare uppgifter.   

Angående hur undervisning anpassas efter elever som arbetar fort, är begåvade eller behöver 
extra stimulans i undervisningen beskriver lärare ett att eleverna har de möjlighet att själva välja 
uppgifter och arbetssätt när de klara med ordinarie planering. Detta betyder enligt läraren att 
undervisningen anpassas efter elevers önskemål samt att det ger eleverna utrymme att delta i 
undervisningsval. Läraren säger att huruvida eleverna får tillfälle att arbeta med extrauppgifter 
eller webbuppgifter hänger samman med deras arbetshastighet och engagemang. De övriga 
anpassningar som görs specifikt för elevgruppen är att de erbjuds avancerade, fördjupande eller 
utmanande extramaterial. Men enligt lärare väljer eleverna ofta att arbeta med 
färdighetsövningar, problemuppgifter eller de webmaterial som tillhör läroboken. Eleverna har 
också tillgång till webmaterial som är speciellt utformat för begåvade elever, exempelvis som 
ges ut av NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning. Resultaten för hur lärarens 
arbetslag förhåller sig till individanpassat lärande och att anpassa undervisningen efter elevers 
förmågor och kunskaper var nästintill enstämmigt med lärarens svar. 
 
Utifrån empiri från lärarplanering och lärarlagsträffar framgår det att deras skola inte har några 
fasta, generella eller övergripande riktlinjer för hur man ska stödja kunskapsutvecklingen för 
elever som har fallenhet för matematik. De uttrycks också enigt att skolan inte innehar eller 
erbjuder något speciellt undervisningsmaterial som är anpassat eller utformat för att möta 
elevgruppens behov och förutsättningar. Likväl tillhandahåller skolan inte lärarna med 
handledningsmaterial om de behöver stöd i undervisningen utan lärarna uppger samstämmigt 
att de i första hand får söka, ordna och anpassa undervisningen efter egen förmåga. 
 
Däremot uttrycker lärarlaget att de gemensamt samarbetar för att erbjuda de elever de som 
uppvisar begåvning i matematik extra stöd. Åtgärder som exemplifieras är läxhjälp som erbjuds 
efter skolan samt att eleverna kan välja matematik som elevens val. Strategierna erbjuder elever 
att utöver ordinarie studieplan arbeta med matematik för att fördjupa eller repetera. Elevens val 
matematik är organiserat så att en lärare undervisar alla elever från årskurs fyra och fem som 
antingen valt eller rekommenderats att arbeta med matematik. Gruppen består utav elever som 
behöver extra stöd för att uppnå kunskapsmål samt elever som behöver extra stimulans för ökad 
kunskapsutveckling samt elever som vill arbeta med matematik. Läraren som är ansvarig för 
elevens val matematik beskriver svårigheten i att möta alla elevers olika behov samtidigt. 
Läraren exemplifierar också att de elever som behöver utmanas ofta prioriteras bort då dessa 
enligt läraren arbetar självständigt och ser till att uppgifter blir gjorda på egen hand. Den 
läxhjälp som skolan erbjuder innebär att elever frivilligt eller genom uppmuntran av lärare får 
anmäla sin närvaro. Läxhjälpen ordnas efter skoltid en gång i veckan och erbjuder alltid en 
utbildad matematiklärare som kan hjälpa elever utifrån individuella behov. 
 
På frågan om hur skolan generellt arbetar med att upptäcka och identifiera elevers förmågor 
och kunskaper med fokus på begåvning i matematik uppger både läraren och tillhörande 
arbetslag att det inte finns några utarbetade riktlinjer att följa. Det lärarna uppger sig göra för 
att identifiera elevers förmågor och kunskaper är att kartlägga kunskaper, registrera resultat på 
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test och uppgifter och uppskatta arbetshastighet. Det som också påverkar är elevers samspel, 
kommunikation och delaktighet samt intresse och motivation i undervisningen. Lärarna 
uttrycker även att de i samråd och samverkan inom personalgruppen kan stödja varandra att 
upptäcka och identifiera elevers förmågor och kunskaper. Om en elev identifieras som begåvad 
informeras vårdnadshavare om detta. 
 
Under lärarlagsträffarna ges olika förslag på strategier för att stödja kunskapsutvecklingen för 
elever som ligger på en hög kunskapsnivå eller presterar högt i matematik. Det som 
exemplifieras är att öka kommunikationen mellan lärare rörande läxhjälp och elevens val samt 
att det behöver göras korrigeringar för att förbättra förutsättningarna för elevgruppen på elevens 
val. Exempel på åtgärder är mindre grupper och öka lärartätheten. Lärarna diskuterar även att 
köpa in material som kan användas gemensamt och under elevens val, läxhjälpen och i deras 
individuella undervisning för att stödja elevgruppen. Under lärarlagsträffarna har samtalen vid 
flera tillfällen nämnt svårigheten i att hitta lämpliga uppgifter och material för de elever som 
vill utmanas i matematik. 

Problembaserat lärande 
Lärare ett inkluderar problemlösning som ett återkommande arbetssätt i matematik-
undervisningen och uttrycker att arbetssättet inbegriper både variation och möjlighet till 
individuella anpassningar. Läraren påtalar också att problemlösningsuppgifter inkluderas för att 
täcka upp för de luckor som läroboken har i relation till kunskapsmålen i läroplanen. 
Arbetssättet erbjuder även eleverna att möta matematik som inte kommer från läroboken vilket 
läraren säger skapar variation som kan engagera eleverna. 

Läraren uppger att flera av de positiva effekter som problemlektionerna för med sig ligger i att 
problemlösningslektionerna baseras på EPA-metoden. EPA-metoden bygger nämligen på att 
klassen först går igenom uppgiften som ska lösas i helklass och därefter får eleverna enskilt 
tänka och fundera ut lösningar på problemet. Detta följs utav att eleverna arbetar i par och 
slutligen diskuteras elevernas svar, strategier och lösningar i helklass igen. Detta arbetssätt ger 
enligt läraren eleverna många olika möjligheter till lärande. Andra positiva aspekter som läraren 
framhåller rörande EPA-metoden är att eleverna först får tillfälle att tänka och lösa uppgifter i 
lugn och ro efter egen förmåga utan att påverkas av andras tankar och resonemang. Elever ges 
också möjlighet att arbetar med en kamrat på likvärdig kunskapsnivå vilket ger tillfälle att 
resonera, tänka, utmana och hjälpa varandra att lösa uppgifter utifrån likvärdig grund. I den 
återkommande slutsammanfattningen som EPA-metoden inkluderar ges eleverna även 
möjlighet att presentera sina strategier, lösningar, svar och tankar i helklass samtidigt som de 
får ta del av klasskamraternas idéer och lösningar. Läraren säger att avslutningarna ofta 
utvecklas till diskussioner som eleverna deltar och engageras sig i med intresse. 

Läraren uttrycker även att problemlösning är positivt för elever kunskapsutveckling då det 
inkluderar tillfällen för elever att reflektera över, ta sig an, uppfatta och lösa matematiskt 
innehåll på olika sätt, med olika angreppssätt och för skilda syften. Detta yttrande grundas enligt 
läraren på att eleverna uppmanas att svara utförligt, att använda varierade representationsformer 
och lösa uppgifter kreativt. Läraren säger att eleverna är mer innovativa i sina tankar, svar och 
beräkningar vid problemlösning än då de arbetar i läroboken. Samt uppger läraren att eleverna 
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i större utsträckning vågar prova och undersöka svarsalternativ och tillvägagångssätt utan fokus 
på att alltid svar rätt. 

För att öka elevers uppmärksamhet kring vilket matematiskt innehåll problemuppgifter 
behandlar brukar läraren inleda lektionerna med helklassinledning och avsluta med 
helklassammanfattning. Samlingarna ger utifrån lärarens yttranden möjlighet att för olika syften 
och på olika sätt undersöka det matematiska innehåll som problemuppgifterna behandlar. 

Samtal och dialog som arbetssätt 
Lärare ett svarar i intervjun att det inkluderas matematiska samtal i undervisningen och att dessa 
främst bygger på diskussioner och frågeställningar som rör aktuellt innehållsområde. Att 
organisera matematiska samtal underlättas enligt läraren genom att klassen arbetar med ett 
gemensamt läromedel och inom samma kunskapsområde. I samtalen under planeringsmötena 
framgår det att de matematiska samtalen hålls i helklass under inledningar, genomgångar och 
avslutningar. Lärarens bild av matematiska samtal beskrivs som kommunikation som ger 
tillfälle att introducera, ge exempeluppgifter, repetera och sammanfatta matematiskt innehåll. I 
intervjun svarar läraren att samtalen baseras på analys av specifikt innehållsområde och används 
för att fördjupa och väcka intresse men i samtalen framgår det även att samtalen bygger på 
matematiska problem. Samtalen inleds utifrån att läraren presenterar och styr innehållet. Men 
utformning och fokus för samtalen påverkas utav elevers inlägg, intresse och lösningsförslag 
genom att dessa följs upp och används för analys och diskussion samt som exempel i helklass 
och i grupp. Läraren bemöter även elevers inlägg genom enskilt beröm och uppmuntran. 

De fördelar läraren uttrycker att matematiska samtal har för elevers kunskapsutveckling är att 
de skapar tillfälle att samtala och diskutera matematik på olika sätt, samt ges det möjlighet att 
dela med sig av och lyssna till varandras lösningar, tankar, idéer och exempel. Likaså uttrycker 
läraren att man i samtal kan analysera specifika innehållsområden samt fördjupa och väcka 
intresse för matematiskt innehåll. 

Variation i undervisningen 
För att få en bild av hur lärare ett arbetar med variation i undervisningen inkluderas här en kort 
beskrivning läraren gjorde av matematikundervisningen under den första lärarplaneringen.  
Läraren uttryckte att undervisningen mestadels utgår från en fast planering. Lektionerna inleds 
vanligtvis med helklassgenomgång som används till att gå igenom lektionens upplägg och på 
olika sätt presentera den matematik som lektionen ska behandla. Främst utgår lektioner från 
läroboken och eleverna arbetar då mycket självständigt men läraren uttrycker också att andra 
uppgifter inkluderas eftersom att det är viktigt med varierade arbetssätt och uppgifter. band 
annat inkluderas problemuppgifter, extramaterial, webbaserat material och temauppgifter. Det 
material som inkluderas utöver läroboken försöker läraren basera på det innehållsområde 
läromedlet presenterar. Som avslutning på lektionerna brukar klassen samlas i helklass för att 
bland annat sammanfatta, gå igenom missförstånd eller svårigheter eller för att repetera 
matematiskt innehåll. 

Läraren säger även att problemlektionerna används för att öka matematikundervisningens 
variation. Läraren menar att arbetssättet i sig är varierande dels för att de ger möjlighet att arbeta 
med annat material än läroboken men även för att elever får arbeta enskilt, i par och i helklass. 
Som ytterligare exempel på problemuppgifternas potential att skapa variation säger läraren att 
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uppgiftsutformningen grundas på variation genom att det ingår flera olika moment. Exempel 
på varierade moment är enligt läraren att elever får tänka ut egna strategier, beräkna uppgifter 
på flera sätt, använda olika representationsformer samt att eleverna får formulera sig fritt och 
slutligen finns det också möjlighet att redovisa, argumentera och lyssna.   

I arbetslaget diskuteras det hur variation kan stimulera elever som arbetar fort, är begåvade eller 
behöver extra stimulans i undervisningen. Det som sägs i arbetslaget stämmer med det läraren 
uttrycker inom området. Det som uttrycks är bland annat att det behöver finnas varierat material 
och olika typer av uppgifter att tillgå för elevgruppen. Exempel som ges är problemuppgifter, 
färdighetsuppgifter, extrauppgifter, fördjupade och utmanade uppgifter och webbaserat 
material. De fördelar som lärarlaget nämner med att ha varierade anpassningar och lösningar är 
att elevgruppen ser olika ut och att de har olika behov och förmågor. 

Samarbetslärande och nivågruppering som undervisningsstrategier 
Inom området att erbjuda elever att samarbeta med andra elever på likvärdig kunskapsnivå 
svarade läraren att det strategier som kan matcha detta i hennes undervisning är att 
gruppindelning av elever oftast sätts samman så att elever inom samma kunskapsnivå får arbeta 
ihop. 

Läraren exemplifierar också att skolan erbjuder läxhjälp som är en form av sammarbetslärande 
utifrån nivågruppering. Läxhjälpen arrangeras utöver ordinarie undervisning och det nivå-
anpassade är att elever som är begåvade i eller intresserade av matematik får samarbeta med 
andra elever som också vill utmanas eller göra intressanta beräkningar. Skolan har under 
läxhjälpen erbjudit just matematiskt begåvade att göra olika projekt tillsammans. 

Vid lärarlagsträffarna exemplifieras också läxhjälpen som ett sätt att arbeta nivågrupperat. 
Arbetslaget diskuterar även huruvida elevens val kan erbjuda eleverna samarbetslärande med 
andra elever på likvärdig kunskapsnivå. Utifrån lärarlagsträffarna framgick det att läxhjälp-
stugan under höst- och vårterminen erbjudit de elever som ligger på en hög kunskapsnivå eller 
som presterar högt i matematik att får arbeta i grupper med olika problem, teman och uppgifter 
av friare karaktär. Den ansvariga matematikläraren på läxhjälpen beskriver att elevgruppen som 
önskat utmanas extra har visat stort engagemang och arbetat flitigt. 

6.1.2 Matematikundervisning för elever med fallenhet för matematik i förhållande till 
målprocesser 

Delmål, kortsiktiga mål och återkoppling av mål och måluppfyllelse i matematik-
undervisningen 
Lärare svarar i intervjun att den strategin som används för att elever ska få information om 
måluppfyllelse är utvecklingssamtalen som behandlar elevernas IUP.   

 

 

Delaktighet i målprocesser 
Här sammanställs hur lärare två arbetar för delaktiggöra elever i målprocesser som exempelvis 
kan innebära att formulera egna lärandemål, utvärdera måluppfyllelse eller att involveras i 
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skolans mål på olika sätt. Angående de två första processerna svarar läraren att eleverna främst 
formulerar och utvärderar mål i samband med utvecklingssamtalen när deras individuella IUP 
ska skrivas. Annars är de mål som eleverna främst kommer i kontakt med de mål som finns i 
läroboken. Lärobokens mål presenteras och diskuteras när ett nytt kapitel i boken ska 
introduceras. Läraren menar att eleverna i stor utsträckning får den information de behöver om 
skolans mål i den ordinarie undervisningen genom enskilda samtal och i helklass. Hur elever 
deltar i mål och målformulering beror mycket på arbetsområdet säger läraren. De mål som 
eleverna deltar i är utöver individuella mål i IUP mål från läroboken och kursplanen som 
presenteras generellt. 

Vid en av lärarplaneringarna presenterades en strategi som läraren tänkt prova på för att 
delaktiggöra elever i målprocesser som rör läroplanens kunskapsmål. Strategins syfte ska enligt 
läraren vara att synliggöra för elever att de uppgifter de arbetar med i undervisningen 
representerar olika kunskapsmål som ska uppnås från läroplanen. Läraren beskrev att lektionen 
ska inledas med att presentera en problemuppgift. Därefter kommer eleverna uppmanas att 
tänka ut vad de kan lära sig genom att lösa uppgiften, vilket läraren uttrycker som en strategi 
att få eleverna att identifiera vilka förmågor och kunskaper uppgiften kan utveckla. Elevernas 
exempel kommer att punktas upp på tavlan och användas vid lektionens helkassavslutning för 
att då undersöka om uppgiften gav tillfälle att öva på de föreslagna förmågorna och kunskaperna 
eller andra. Läraren bekräftar att arbetssättet är nytt för klassen men tror att det är en lagom nivå 
för att introducera och arbeta med denna typ av målprocesser. 

Läraren uttrycker att elevernas delaktighet i målprocesser grundas på att eleverna bara går i 
fyran och fortfarande är unga och ovana att tala om mål och målprocesser. Däremot säger 
läraren att eleverna successivt kommer inkluderas i mer samtal om mål och måluppfyllelse. 
Likaså säger läraren att eleverna allteftersom kommer få möjligheter att utforma lärandemål 
utöver sina IUP. 

På frågan om skolan har någon gemensam plan för hur man kan delaktiggöra elever i olika 
målprocesser svarade arbetslaget och läraren enstämmigt att det inte finns någon gemensam 
strategi för detta. 

Tydliga mål för ökat intresse och lärande 
Angående hur lärare två arbetar med att göra mål tydliga för eleverna sammanfattas här. De mål 
som läraren beskriver att eleverna har inblick i är de stora, långsiktiga och enskilda målen i 
elevernas IUP samt de mer kortsiktiga kunskapsrelaterade målen i läroboken som är lika för 
alla eleverna. Mål som formuleras i eleverna IUP konkretiseras och framställs gemensamt av 
läraren och eleverna enskilt i samband med utvecklingssamtalen. Läraren exemplifierar även 
att läroboken övar eleverna i att samtala om mål samt att det finns lärandemål för 
undervisningen. Det sätt läroboken behandlar mål och måluppfyllelse är att den vid varje nytt 
kapitel presenterar mål som ska övas och läras. Mål som läroboken presenterar bearbetas i 
helklass genom att de läses upp, undersöks och exemplifieras med matematiska beräkningar. 
Själva undersökandet beskrivs enligt läraren som en process att få eleverna att förstå hur man 
övar på och lär sig målen samt vilket innehåll de representerar. Att arbeta med mål på detta sätt 
innebär enligt läraren att målen blir tydliga och begripliga för eleverna. De återkommande 
kunskapsmålen läroboken erbjuder är också ett bra tillfälle att reflektera över skolans mål i 



41 

allmänhet. Vid något tillfälle har det gjorts kopplingar mellan lärobokens mål och 
kunskapsmålen i läroplanen uttrycker läraren. Däremot menar läraren att det hittills inte varit 
så mycket samtal kring läroplanens mål då eleverna ännu bara går i fyran. 

6.2 Lärare två 
I detta kapitel redovisas empiri från intervju och från olika observationer från lärarplanering 
och lärarlagsträffar med lärare två. Data från fältforskningen uppvisar att lärare två sedan 
lärarexamen 2010 har arbetat som matematik och NO-lärare på samma skola som idag. Läraren 
uttrycker sig trivas bra med yrkesvalet och visar vid våra möten stort engagemang och intresse 
för såväl matematikämnet som för pedagogiska metoder, undervisning och elever. 

Lärare två är för nuvarande klasslärare för en årskurs fem med tjugotvå elever. Elevgruppen är 
enligt läraren väldigt utspridd kunskapsmässigt i matematik. Klassen har flera elever med stora 
behov som exempelvis autism, dyslexi och ADHD men samtidigt ligger flertalet elever på en 
medelnivå och fyra elever uppskattas ligga på en hög kunskapsnivå i matematik. De fyra 
eleverna som ligger på en hög kunskapsnivå når skolans kunskapsmål lätt, arbetar snabbt och 
är enligt läraren intresserade av matematik. 

6.2.1 Arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för matematik 

Individanpassat lärande för att möta alla elevers behov 
Utifrån fältforskningen framgår det att lärare två främst använder individuella studieplaner för 
att möta alla elevers behov i matematikundervisningen Detta arbetssätt innebär enligt läraren 
att undervisningen kan se väldigt olika ut för eleverna trots att de arbetar inom samma 
kunskapsområde och i samma kapitel i läroboken. Det individuella med studieplanerna baseras 
på att läraren tillsammans med elever uppskattar och kartlägger kunskaper, förmågor, behov, 
intressen och målsättning. Därefter konstrueras en individuell planering som inkluderar att 
eleverna formulera strävansmål samt skriver ner strategier för hur de kan uppfylla målen. 
Läraren säger att studieplanerna används som ett schema att utgå ifrån när eleverna bland annat 
ska välja arbetssätt, uppgifter och material. 

För att identifiera elevers förmågor använder sig läraren av elevers arbetshastighet, delaktighet, 
intresse och motivation samt hur de presterar på prov och uppgifter. Elevers resultat på prov 
och uppgifter används enligt läraren även till att bedöma elevers kunskaper och förmågor samt 
som verktyg i individuell planering. 

Läraren nämner också att eleverna emellanåt får fylla i självuppskattningar för att öka 
möjligheten för elevdelaktighet och individanpassning. Denna metod innebär att elever får 
besvara olika påståenden och frågor om eget lärande och matematikundervisningen i allmänhet, 
vilket läraren säger kan synliggöra vilka tankar eleverna har om matematikundervisningen och 
det egna kunskapandet. Läraren uttrycker att elevernas svar påverkar fortsatt undervisnings-
planering. 
 
I samtalen med läraren säger denna också att möjligheten att anpassa undervisningen efter 
elevers kunskaper och förmågor även avgörs och styrs utav kursplanen. 
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I intervjun ifrågasätts vilka strategier läraren använder för att stimulera kunskapsutvecklingen 
specifikt för elever som uppvisar beteenden eller förmågor som kan betyda att de har fallenhet 
för matematik. På denna fråga svarar läraren att rektorn och elevers vårdnadshavare informeras. 
En elev som uppvisar beteenden eller förmågor som kan betyda att de har fallenhet för erbjuds 
i första hand anpassad undervisning inom ramen för ordinarie undervisning. Anpassningarna 
kan enligt läraren vara fördjupande eller utmanande uppgifter, färdighetsuppgifter eller varierat 
webbaserat material som bland annat är särskilt utvecklat för aktuellt innehållsområde. Likväl 
får eleven arbeta utifrån individanpassad planering. Under lärarplaneringen uttrycker läraren 
upplevelsen av otillräcklighet rörande svårigheten i att stimulera och stödja elevgruppens 
kunskapsutveckling. Det som enligt läraren begränsar förmåga att stödja elevgruppen uttrycks 
vara tidsbrist och för lite resurser men även bristen av egen kompetensen inom området. 

Under lärarlagsträffarna samtalar lärarna om att det skulle vara av intresse att samarbeta mer 
kollegialt med elever som ligger på en hög kunskapsnivå, men det ges inga förslag på hur 
samverkan skulle kunna se ut. Lärarens arbetslag svarar även lite annorlunda på frågan hur de 
anpassar matematikundervisningen för att möta alla elevers behov. Utifrån frågeformuläret 
framgår det att arbetslaget använder hastighetsanpassning, vilket innebär att elever erbjuds 
arbetar i egen takt i läroboken, att de planerar lärandemål som sträcker sig utöver ordinarie 
kursplan samt att skolan tillhandahåller med ökade arbetstimmar i matematik för att berika och 
utveckla matematiska kunskaper. Under samtalen på lärarlagsträffarna samtalar arbetslaget 
också om hur de kan anpassa matematikundervisningen för att stimulera elevgruppens 
kunskapsutveckling. Det som exemplifieras för lärarna själva är att ta hjälp av skolverkets 
Lärarportalen. Elevernas behov är enligt arbetslaget att sätta upp individuella strävans mål, att 
låta eleverna arbeta mer självständigt och fritt samt att det ska finnas tillgång till specialiserat. 
Lärarlaget samtalar också kring aspekter som rör att eleverna ska stöttas att välja matematik vid 
elevens val och ta stöd utav läxhjälpen. I frågeformuläret svarar arbetslaget nekande på frågan 
om deras skola har några fasta rutinåtgärder för elever som uppvisar fallenhet för matematik. 
Det ifrågasätts också om skolan erbjuder handlingsplaner för lärarna eller tillhandahåller med 
specialanpassat undervisningsmaterial för att stödja elevgruppens kunskapsutveckling, vilket 
arbetslaget uppger saknas. 

På frågan om hur skola generellt arbetar med identifikationsprocessen rörande elever som är 
begåvade i matematik svarar både lärare tvås arbetslag och lärare två att det inte finns någon 
övergripande plan. Det som alltid görs är däremot att om en elev upptäcks vara begåvad i något 
ämne så informeras föräldrar och rektor för att samråda om fortsatt studiegång. Den strategi 
både arbetslaget och läraren främst använder för att identifiera elevers kunskaper och förmågor 
är genom att fortlöpande kartlägga elevers kunskaper. Det som kartläggs är främst elevers 
resultat på test och uppgifter men även arbetshastighet, delaktighet, intresse, motivation samt 
samspel och kommunikation. En av lärarna uttrycker också att om en elev uppvisar mycket 
goda resultat eller antas vara begåvad samarbetar personalgruppen på olika sätt för att stödja 
elevens studiegång. 

Problembaserat lärande 
Läraren uppger att det inkluderas problemlösningslektioner som ett sätt att erbjuda elever 
variation och fördjupning. Läraren uttrycker även att eleverna upplevs mer intresserade och 
engagerade i problemuppgifter i jämförelse med vanliga lärobokslektioner. 
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Problemlektionerna utgår från EPA-metoden och inkluderas en gång i veckan. 

Samtal och dialog som arbetssätt 
Den empiri som finns angående hur lärare ett förhåller sig till matematiska samtal i 
matematikundervisningen och i relation till elever med fallenhet för matematik baseras främst 
på tre korta frågor från intervjun, men data kommer även sparsamt från lärarplaneringen.  I 
intervjun framkommer det att läraren planerar in matematiska samtal i undervisningen. 
Samtalen syfte är att väcka intresse och för att analysera och fördjupa sig i specifika 
matematiska innehållsområden. Samtalen arrangeras i grupp eller i helklass och baseras på 
förformulerade frågeställningar samt anpassas samtalens fokus och innehåll efter elevers 
inlägg, intresse och lösningsförslag. Elevers matematiska inlägg, intresse och lösningsförslag 
följs upp i analys eller diskussion, likväl som att elevernas bidrag används som underlag för 
eleven att enskilt utveckla, fördjupa eller undersöka. 

Rörande matematiska samtal säger lärare ett att dessa inkluderas både planerat och spontant i 
gemensamma genomgångar, diskussioner, sammanfattningar och repetitioner. Lärare ett 
beskriver att matematiska samtal betyder att man i dialogform bearbetar matematik. Exempel 
som läraren ger är att man undersöker vad matematiska begrepp betyder, att man löser 
missförstånd och svårigheter eller så diskuteras och analyseras olika matematiskt innehåll. 

Variation i undervisningen 
För att få en överskådlig bild av lärarens matematikundervisning, rörande bland annat variation 
i undervisningen, tillfrågades lärare två vid inledningen av den första planeringen att kortfattat 
sammanfatta hur matematikundervisningen ser ut. Läraren beskriver att lektionerna är fördelade 
så att två av tre lektioner organiseras som lärobokslektioner och den tredje lektionen organiseras 
som en gemensam problemlösningslektion enligt EPA-modellen. Det centrala i 
lärobokslektionerna är att de inleds med en kort helklassamling, vid nytt kapitel tillkommer en 
mer teoretisk genomgång. Därefter arbetar elever enskilt inom gemensamt kunskapsområde i 
läroboken eller individuellt utifrån deras studieplaner. Elever väljer till stor del själva material 
och arbetssätt utifrån sina studieplaner. Som lektionsavrundning samlas klassen och gör olika 
former av sammanfattningar eller repetitioner. 

Vid frågan om hur läraren arbetar med att inkludera variation i matematikundervisningen 
uppges att detta är något som oftast finns med som en naturlig del men att det också planeras 
in mer avsiktligt. Läraren säger även att eleverna påverkar vad som ingår och uteblir i 
undervisningen genom deras inlägg, önskemål och bemötande. Läraren uttrycker även att 
elevernas studieplaner inverkar på vad som kan och behöver inkluderas och exkluderas i 
undervisningen. 
 
Genom intervjun och de olika observationstillfällena framkommer det att lärare två inkluderar 
variation i matematikundervisningen genom att växla mellan olika typer av uppgifter och 
material så som problembaserat lärande, läroboken, webbaserat material, färdighetsuppgifter, 
fördjupningar och utmaningar. Lektionerna inkluderar också att arbeta i smågrupper eller i 
helklass, i samtalsform eller genom enskilt tyst arbete. 
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Samarbetslärande och nivågruppering som undervisningsstrategier 
Det som framkommer från intervjun med lärare två under denna rubrik är att läraren anpassar 
gruppindelning så att elever arbetar inom likvärdig kunskapsnivå. 

6.2.2 Matematikundervisning för elever med fallenhet för matematik i förhållande till 
målprocesser 

Delmål, kortsiktiga mål och återkoppling av mål och måluppfyllelse i matematik-
undervisningen 
Under planeringstillfällena med lärare två framkommer det att läraren arbetar mycket med 
delmål, kortsiktiga mål och återkoppling i matematikundervisningen. De arbetssätt och 
undervisningsstrategier som läraren använder för att inkludera dessa aspekter är elevernas 
individuella IUP, matriser och studieplaner samt att läraren på olika sätt presenterar och 
bearbetar lärobokens och läroplanens mål. Gemensamt för arbetet med elevernas individuella 
IUP, matriser och studieplaner är att eleverna sätter upp strävansmål som exempelvis berör 
planering av läroboksarbete, studietakt, prov, diagnoser och uppgifter. Matriserna inkluderar att 
eleverna ska uppskatta hur de ligger till kunskapsmässigt och vilka mål de har för sitt lärande. 
Studieplanerna innefattar att eleverna är med och formulerar lärandemål, planera hur målen ska 
uppfyllas och utvärderar hur måluppfyllelsen utvecklats. IUP används som ett övergripande 
ramverk för elevernas stora och långsiktiga mål. Läraren uttrycker att matriser och studieplaner 
används som medel för att uppnå de långsiktiga målen i IUP. Arbetsgången för att uppfylla de 
olika strävansmålen som formulerats i studieplanerna beskriver läraren går till så att eleverna 
följer de schema och förslag över arbetsuppgifter och arbetssätt som också finns i 
studieplanerna. På detta sätt är eleverna först med och skapar långsiktiga mål i sina individuella 
IUP för att sedan formulera kortsiktiga mål i de individuella studieplanerna och avslutningsvis 
får de även återkoppling av lärandeprocessen i arbetet med matriserna. 

Delaktighet i målprocesser 
Utifrån empiri är de strategier lärare två använder för att delaktig göra elever i målprocesser att 
läraren tillsammans med elever fortlöpande i olika former formulerar, planerar, utvärderar och 
återkopplar på strävansmål i studieplaner, matriser och IUP samt sker det igenom att under-
visningen inkluderar att undersöka och samtala om lärobokens och läroplanens kunskapsmål. 
 
Lärarens beskriver under våra samtal hur matriserna används som strategi för att delaktiggöra 
elever i målprocesser. Matriserna görs av läraren och innehåller olika punkter på kunskaper och 
förmågor som är hämtade från kursplanen i matematik samt från det aktuella kapitel klassen 
arbetar med i läroboken. Eftersom att studieplanerna bara sträcker sig över ett kapitel innehåller 
matriserna få punkter. Det som inledningsvis sker är att eleverna uppskattar och kryssar för i 
vilken grad de anser sig uppfylla de kunskaper och förmågor som lärobokens aktuella kapitel 
behandlar och som läraren formulerat i matrisen. När detta är gjort får eleverna sätta upp 
strävans mål för vart de vill komma kunskapsmässigt inom de punkter som matriserna 
inkluderar. De kortsiktiga strävansmålen från matriserna utgör sen tillsamman med de stora 
målen från IUP grunden för hur eleverna ska planera arbetssätt, material och arbetsformer för 
kommande kapitel i läroboken och i studieplanen. När lärobokens kapitel avslutas får eleverna 
utvärdera sin kunskapsutveckling och hur de uppfyllt sina strävansmål i matriserna. Arbetssättet 
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verkar engagera eleverna säger läraren samtidigt som läraren uppger att arbetssättet är 
tidskrävande och förutsätter mycket arbete. 
 
Lärarlagets svar från frågeformuläret angående om skolan har en gemensam plan för hur man 
kan delaktiggöra elever i olika målprocesser är, nej. 

Tydliga mål för ökat intresse och lärande 
Lärare två uttrycker att undervisningen kontinuerligt arbetar med att förtydliga kunskapsmål 
och andra mål som finns representerade i olika former i undervisningen. 

Läraren uttrycker att studieplaner, matriser och helklassgenomgångar av olika slag är strategier 
som används för att förtydliga matematikundervisningens syfte och mål.   

För att förklara hur studieplanerna kan förtydliga mål beskriver lärare två kort hur arbetet med 
dem ser ut. För varje nytt kapitel i läroboken skapar eleverna en ny individuell planering i sina 
studieplaner. Det första som görs är att eleverna utvärderar hur det uppfyllt sina individuella 
strävansmål från tidigare kapitel. Sedan ska eleverna fylla i matriser som ger dem de kortsiktiga 
mål de ska försöka uppfylla under lektionerna. Utifrån strävansmålen görs en planering som 
grundas på elevernas individuella strävansmål och hur dessa ska uppfyllas.    

Matrisernas uppgift är att presentera vilka mål läroboken och läroplanen har för undervisningen. 
Att eleverna får dessa mål presenterade för sig kontinuerligt samtidigt som de får avgöra hur de 
själva uppfyller målen kan enligt läraren förtydliga vad matematikundervisningens syfte är. 
Läraren säger även att eleverna successivt också fått ökad förståelsen för hur planering, 
målformulering och matriser hänger samman med det matematiska innehåll läromedlet 
presenterar och andra matematiska uppgifter i undervisningen. 

För att uppmärksamma eleverna om vilket matematiskt innehåll som behandlas och vilka mål 
undervisningen har använder lärare två som metod att gå igenom detta med eleverna i helklass 
under genomgångar, diskussioner, sammanfattningar och repetitioner. De mål som presenteras 
i dessa forum är enligt läraren främst de mål läroboken har för varje kapitel. Lärare beskriver 
tillvägagångssättet för detta genom att lärobokens mål först läses upp i helklass. Sedan 
diskuterar läraren och klassen tillsammans vad målen betyder, vilket matematiskt innehåll de 
behandlar samt hur och vilka uppgifter som ger möjlighet att utveckla målen. När det finns tid 
görs det även kopplingar mellan lärobokens mål och läroplanens mål, men då detta kontinuerligt 
återkommer i studieplanerna säger läraren att eleverna får detta presenterat för sig där. 

6.3 Resultatsammanfattning 
Här följer en sammanfattning av den empiri som samlats under fältforskning och som redovisats 
i kapitel 6.1 och 6.2. 

6.3.1 Arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever med fallenhet för matematik 
Utifrån fältforskningen framgår det att den undervisning som lärare ett och lärare två 
organiserar genomsyras av att klasserna arbetar utifrån en gemensam lärobok och inom 
gemensamt kunskapsområde. De båda lärarna inkluderar också varierade arbetssätt i 
matematikundervisningen och som exempel på detta är att lektionerna innehåller helklass-
genomgång i början och slutet av lektioner, enskilt arbete, grupparbete, olika former av 
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kommunikativt lärande samt problemlösning enligt EPA-metoden. Båda lärarna använder också 
med varierat arbetsmaterial så som lärobok, arbetsblad, problemuppgifter och webbaserat 
material. Lärare ett anpassar främst extrauppgifter och arbetsmaterial utifrån det innehålls-
område läroboken behandlar medan lärare två också anpassar detta efter elevernas individuella 
studieplaner. 

Det som framkommer som gemensamma resultat för de båda lärarna med tillhörande arbetslag 
är att de uppger att deras skolor inte har några generella strategier eller handlingsplaner att tillgå 
om elever uppvisar särskilda talanger eller fallenhet för matematik. Likaså uttrycks 
samstämmigt av lärarna och arbetslagen att ingen av deras skolor tillhandahåller dem med 
arbetsmaterial som är anpassat för att specifikt kunna stimulera till positiv kunskapsutveckling 
för elever med särskilda talanger eller fallenhet för matematik. Lärare ett med tillhörande 
arbetslag diskuterar och uppger att det är upp till dem själva att se till att elevernas behov 
tillfredsställs i undervisningen, de nämner också att det är deras eget ansvarar att inhämta de 
kunskaper och metoder som krävs för att stötta elevernas kunskapsutveckling i positivt riktning. 

De båda skolorna har enligt lärarna och arbetslagen däremot anpassningar för elevgruppen 
utanför den ordinarie undervisningen. Det skolorna erbjuder är elevens val och läxhjälp som 
innebär att eleverna under arbetspass som ligger utanför ordinarie matematikundervisning har 
tillgång till matematiklärare samt olika matematiska uppgifter av bland annat utmanande 
karaktär. På den skola lärare ett arbetar erbjuds elevgruppen även att under läxhjälpen få arbeta 
tillsammans med andra elever på likvärdig kunskapsnivå med olika temauppgifter eller 
problem. 

De strategier som båda lärarna uppger att de använder för att upptäcka elevers kunskaper och 
förmågor är genom samtal och samspel samt utifrån elevers arbetshastighet, motivation och 
resultat på prov och uppgifter. De anpassningar som lärarna erbjuder likt är exempelvis att 
tillhandahålla med extramaterial som avancerar, fördjupar och utmanar. Likaså kan elevgruppen 
arbeta med webbaserat material som är speciellt utformat för begåvade elever. Båda lärarna 
anpassar även gruppindelning efter elevers kunskaper och förmågor. 

Ömse lärare uppger också att de har som fast rutin att informera rektorn och elevers målsmän 
om det visar sig att en elev har särskilda talanger i eller har fallenhet för matematik. 

6.3.2 Matematikundervisning för elever med fallenhet för matematik i förhållande till 
målprocesser 
Utfallet av intervjuer och observationer med lärare ett och lärare två visar att de båda lärarna 
utgår från att kombinera lärobokens och läroplanens kunskapsmål för att styra didaktiska val i 
matematikundervisningen. 

Gemensamt för de båda lärarna är att de uppger att de använder utvecklingssamtal och elevers 
individuella IUP som metod för att involvera elever i målprocesser. Detta grundas på att 
eleverna i samband med och under utvecklingssamtalen får skapa och samtala om egna 
lärandemål och matematikundervisningens övergripande kunskapsmål. 

I resultatet framgå det också enigt för lärare ett och lärare två att de i matematikundervisningen 
tillämpar varierade former av reflekterande, jämförande och analyserande diskussioner, samtal 
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och genomgångar som tillfällen att presentera, synliggöra och konkretisera kunskaps relaterade 
mål av skiftande slag. 

Lärarna är även eniga om att elever behöver ha lärandemål att sträva emot samt att dessa 
strävansmål behöver vara synliga för eleverna. 

Det som framkommer särskilt för lärare två är att denne inkluderar elever i målprocesser som 
ett ständigt pågående projekt genom att fortlöpande arbeta med individuella matriser och 
studieplaner.  Strategierna medför att eleverna kontinuerligt får samtala om, utforma, planera 
och utvärdera olika kortsiktiga strävansmål för sitt eget lärande och för matematik-
undervisningen Arbetssättet medför också att den undervisning lärare två planerar och utformar 
till stor del utgår från elevers delaktighet och behov, vilket lärare två också uttrycker är en 
strävan. Då läraren säger att avsikten med matriser och studieplaner är att möjliggöra för att 
planering, arbetssätt, material och målformulering är individanpassat i den mån att de utgår från 
elevers önskemål, kunskaper, förmågor och behov. 

Lärare ett anser att eleverna är för unga för att involveras i avancerade processer kring mål och 
måluppfyllelse och har därför valt att begränsa elevers delaktighet i egna mål till utvecklings-
samtalen då eleverna får delta i att skapa lärandemål i IUP. 

Slutligen kan man från empirin sammanfatta att båda lärarna har ambitioner, strategier och gör 
val i undervisningen rörande arbetssätt och målprocesser som är ämnade att på olika sätt 
stimulera kunskapsutvecklingen för elever med fallenhet för matematik15   

7 Resultatdiskussion 
Målet för detta kapitel är att på olika sätt diskutera empirin ifrån fältforskningen i förhållande 
till vad aktuell forskning uttrycker om motsvarande aspekter. Diskussionens avsikt är också att 
redogöra för hur insamlad empiri och forskning från den teoretiska bakgrunden kan utgöra 
exempel på socialkonstruktivistiska antaganden. För att åskådliggöra detta kommer forskning 
från bakgrunden och empirin från lärarnas sätt att arbeta med målprocesser och arbetssätt i 
matematikundervisning analyseras utifrån hur det stämmer med de påståenden av social-
konstruktivistiska antaganden som presenteras i punktform nedan (Erlandsson & Sjöberg, 2013; 
Säljö, 2000): 

• En individs inre egenskaper, förhållningssätt, kunskaper och antaganden avgör 
hur ett matematiskt innehåll uppfattas samt vilket intresse, motivation och engagemang 
som kommer uppvisas emot det som presenteras. 

• Det är en individs tidigare kunskaper som avgör hur ny information förstås. 

• Kunskapsutveckling innebär att okänd information justeras och förstås i samråd 
med känd information. 

• För kunskapsutveckling krävs det information som fyller på med erfarenheter och 
kunskaper i det tomrum som finns mellan det individen redan vet och det individen ska 
lära sig, 
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• Kunskaper finns först mellan människor för att sedan omformuleras till vetande 
inom individerna. 

7.1 Diskussion av de arbetssätt som lärarna från fältforskningen använder i matematik-
undervisningen 
Nedan analyseras hur de två observerade lärarnas arbetssätt enligt forskning påverkar 
kunskapsutvecklingen för elever med fallenhet för matematik. Empirin ställs även i relation till 
hur det är exempel på socialkonstruktivism. 

Individanpassat lärande för att möta alla elevers behov 
Lärarna har utifrån empirin som avsikt att individanpassa undervisningen efter elevers 
kunskaper, förutsättningar och behov. Exempel på strategier som används för att uppnå 
elevdelaktighet är att lärare två inkluderar individuella studieplaner och matriser i matematik-
undervisningen, vilket medför att eleverna involveras i målprocesser bland annat genom att 
formulera, planera och utvärdera egna lärandemål. Att inkludera studieplaner och matriser på 
det sätt lärare två gör innebär även att undervisningen anpassas och utgår från elevernas 
individuella kunskaper, förmågor, behov, intresse och önskemål. Andra exempel som görs för 
att inkludera elever i målprocesser är att lärarna två gör anpassningar i gruppindelning samt i 
val av arbetsmaterial och arbetssätt. Lärare ett gör även individuella anpassningar vid 
utformandet av problemuppgifter, så som att uppgifter anpassas efter i vilken grad elever 
behöver utmanas. De strategier och anpassningar som lärarna gör för att individanpassa 
undervisningen uppger forskning enigt som positivt för alla elevers motivation, kunskaps-
utveckling och skolresultat (Shim et al. 2015; Pettersson & Wistedt, 2013, 2011; Gates, 2010; 
Krutetskii 1976; Jennifer, 2004; Gitta, 2002, Gates, 2010;Western, 2015). 

De olika metoder och strategier lärarna använder för att anpassa undervisningen efter elevers 
kunskapsnivå är exempelvis att lärare ett alltid har tillgång till varierat material med möjlighet 
till fördjupning eller utmaning om elever önska detta. Lärare ett använder också läroboken för 
att anpassa undervisningen efter elevers kunskapsnivå då läraren säger att läroboken möjliggör 
för detta. Vid problemlösning arrangerar båda lärarna undervisningen enligt EPA-metoden 
vilket lärarna menar ger elever möjlighet att arbeta utifrån egen förmåga rörande strategier och 
svårighetsgrad. Likväl anpassar både lärarna gruppindelning utifrån kunskapsnivå. Lärare ett 
anpassar problemuppgifterna med möjlighet till utmaning och fördjupning. De särskilda 
anpassningar lärare ett gör för elever som arbetar fort eller ligger på en hög kunskapsnivå är 
framförallt påverkat av elevers arbetshastighet och önskemål. Det som tillhandahålls är 
avancerade, fördjupande och utmanande uppgifter av olika slag. Samt erbjuds webbaserat 
material som är speciellt utformat för begåvade elever. 

Lärare två anpassar undervisningen utifrån elevers individuella studieplaner samtidigt som 
klassen arbetar inom gemensamt kunskapsområde och utgår från samma lärobok. Genom att 
basera undervisningen på elevers individuellt utformade studieplaner anpassas uppgifter, 
material och arbetssätt naturligt efter elevers önskemål, kunskaper, behov och förutsättningar 
säger lärare ett. Det sätt lärare ett arrangerar undervisningen ligger i samförstånd med flertalet 
svenska matematiklärare vilket innebär att läroboken styr arbetssätt, innehåll, material, 
strategier och metoder (Pettersson & Wistedt, 2013; Skolinspektionen, 2009; TIMSS, 2007); 
Johansson et al. 2010). Lärare två utgår också från läroboken men låter läroboken vara 
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underställd elevers individuella behov, kunskaper och förutsättningar genom att det är dessa 
företeelser som styr planering och val av arbetssätt, innehåll, material, strategier och metoder. 
Lärare två anpassar på så sätt läromedelsanvändningen för att möta elevers individuella 
kunskapsutveckling. Det förhållningssätt lärare två har till att individanpassa undervisningen är 
enligt källor fördelaktigt för elever med fallenhet för matematik (Johansson et al. 2010; 
Pettersson, 2011; Lundahl, 2013; Dimitriadis, 2016; Gorham, 1998; Jennifer, 2004; Pettersson 
& Wistedt, 2011). Detta beror på att elevgruppen behöver att arbetssätt, innehåll, material, 
strategier och metoder är individuellt anpassade för att orka och vilja upprätthålla engagemang 
för studierna då de annars har benägenhet att tappar fokus och intresse på grund utav att 
uppgifter inte intresserar dem, upplevs oviktiga eller inte stimulerar dem kunskapsmässigt 
(Johansson et al. 2010; Pettersson, 2011; Lundahl, 2013; Dimitriadis, 2016; Gorham, 1998; 
Jennifer, 2004; Pettersson & Wistedt, 2011). 

Ett individanpassat lärande ett tydligt exempel på hur socialkonstruktivismen ser på kunskap 
och lärande eftersom att grunden för kunskapsutveckling enligt teorin baseras på att individer 
använder det kunskaper och erfarenheter de redan har för att förstå det som ska läras 
(Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). Likväl innebär det utifrån det social-
konstruktivistiska synsättet att en individanpassad undervisning har potential att fylla på glappet 
mellan det elever vet och det som ska läras eftersom att individanpassning baseras på att det 
finns kunskaper om elevers individuella förutsättningar, kunskaper och erfarenheter. Ett konkret 
exempel från empirin är hur lärare att låter elevernas individuella studieplaner utgöra ett 
ramverk för hur undervisningen ska utformas (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). 

Problembaserat lärande 
Ett återkommande inslag för det två lärarna är problemlösning enligt EPA-metoden, som de 
uttrycker att de inkluderar för att variera undervisningen men också för att de upplever att 
metoden engagerar och delaktig gör eleverna i undervisningen. Lärare två inkluderar problem 
mer fritt medan lärare ett övervägande arrangerar problemuppgifter som bygger på det aktuella 
innehåll och kunskapsområde läroboken presenterar. De båda lärarna inkluderar varierade 
former av reflektion, diskussion samt att söka samband och jämföra matematiskt innehåll och 
matematiska begrepp i problemlösningslektionerna. Att utforma problemlektionerna som 
lärarna gör anses enligt forskning inverka extra positivt på kunskapsutvecklingen för elever 
med fallenhet för matematik (Hill et al. 2008; Lester & Lambdin, 2006; Pettersson & Wistedt, 
2013; Johansson, 2006; Krutetskii, 1976 ). Det gynnsamma är enligt källorna bland annat att 
arbetssättet stimulerar förmågorna att generalisera, processa matematisk information och att 
tänka ändamålsenligt vilket är exempel på inneboende egenskaper som har potential att 
utvecklas till begåvning och talanger hor individerna (Hill et al. 2008; Lester & Lambdin, 2006; 
Pettersson & Wistedt, 2013; Johansson, 2006; Krutetskii, 1976 ). Lärarna uppmanar också 
elever tänka och resonera fritt, att prova flera strategier och att variera representationsformer. 
Enligt forskning är även detta sätt att ta sig an matematik kunskapseffektivt för elevgruppen 
eftersom att det kan väcka kreativitet och flexibilitet i tänkandet samt påverka förmågan att 
utveckla innovativa och varierande strategier och lösningar som även dessa är exempel på 
elevernas särskilda kvalitéer (Mattsson, 2010; Mattsson, 2013b; Klein & Berman, 2009; 
Lithner, 2008; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015). Att erbjuda eleverna tillfälle 
att på detta sätt utveckla inneboende förmågor och att få uppleva stimulans i 
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matematikundervisningen ger i sin tur utrymme för att stärka elevernas självkänsla och 
engagemang för studierna (Eriksson & Petersson, 2015; Nilsson, 2011; Scager et al. 2014; 
Robertson & Pfeiffer, 2016; Rutkowski et al. 2012; Samuelsson, 2009). 

Det problembaserade lärandet som lärarna inkluderar grundas på EPA-metoden. I metoden 
ingår det att elever enskilt får reflektera över och göra sig en uppfattning av det matematiska 
innehållet som presenteras för dem. Detta är en också en grundläggande aspekt för hur 
socialkonstruktivismen ser på hur man tar sig an kunskap. Kopplingen mellan social-
konstruktivismen och att EPA-metoden är positivt för elevers kunskapsutveckling ligger i att 
elevernas förståelse enligt teorin grundas på vilka erfarenheter och kunskaper eleverna redan 
har inom området från början. I det enskilda tänkandet ges elever möjlighet att först skapa sig 
en egen uppfattning av vad problemuppgiften representerar och hur den kan lösas. När eleverna 
sedan enligt EPA-metoden går in i sammarbetslärande ökas möjligheten för kunskapsutveckling 
enligt socialkonstruktivismen. Detta ställningstagande bygger på att eleverna inte innehar exakt 
samma uppfattning av problemet vilket betyder att de kommer ge varandra nya infallsvinklar 
och ny information som kan påverka tankar och förståelse för hur problemet kan angripas och 
lösas. I elevsamarbetet fortsätter sedan lärandeprocessen enligt det socialkonstruktivistiska 
perspektivet genom att de nya kunskaperna eleverna fått av varandra tillsammans med de 
erfarenheter eleverna redan hade omvandlas till ytterligare infallsvinklar, djupare förståelse och 
nya sätt att förstå sig på problemet (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). 

Det problembaserade lärandet som lärarna erbjuder innebär även att matematik behandlas i ett 
sammanhang som erbjuder reflektion och öppenhet till lösningar och strategier vilket möjliggör 
för eleverna att individuellt prova sig fram utifrån de kunskaper de redan har vilket också anses 
som ett angreppssätt som är positivt för kunskapsutvecklingen enligt socialkonstruktivistiska 
tankar (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). 

Samtal och dialog som arbetssätt 
Likvärdigt för lärarna är att de använder olika former av helklassamlingar för att inkludera 
matematiska samtal och diskussioner i matematikundervisningen. Utmärkande för samtalen 
och diskussionerna är enligt de båda lärarna att de ska baseras på ett öppet samtalsklimat som 
ger elever möjlighet att delta i reflektion, analys och undersökande av olika matematiskt 
innehåll. Likväl som fokus för samtalen ska vara riktade mot att bearbeta matematiska begrepp, 
strategier och uträkningar. Båda lärarna uppger att de matematiska samtalen baseras på 
förformulerade frågeställningar men att konversationerna också anpassas efter elevers inlägg i 
den mån att elevbidragen används som diskussionsunderlag, för analys samt för att utvecklas 
och fördjupas. Enligt forskning har samtal av liknande slag som lärarna arrangerar potential att 
utveckla begreppsförståelse, analysförmåga, resonemangsförmåga och abstraktionsförmåga 
vilket alla är förmågor som är särskilt utvecklade hos elever med fallenhet för matematik och 
därmed extra viktiga att träna på (Mattsson, 2010; Mattsson, 2013b; Klein & Berman, 2009; 
Lithner, 2008; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; Krutetskii, 1976). 
 
Liknande undervisning som lärarna arrangerar genom de matematiska samtalen möter en av 
grundidéerna i det socialkonstruktivistiska perspektivet som uttrycker att kommunikation är 
utgångspunkten för att utveckla kunskaper (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). 
En annan relation som gör att de matematiska samtalen lärarna utformar är exempel på 
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socialkonstruktivistiska antaganden ligger i att samtalsformen kan bilda forum som gör det 
möjligt för eleverna att först få möta kunskaper som är nya för dem i dialog med andra för att 
sedan utifrån det som sagts få skapa sig egna kunskaper inombords. Det kunskapseffektiva i 
samtalen ligger således enligt socialkonstruktivismen i att dialogen först bidrar till att eleverna 
inhämtar information som de bearbetar till kunskaper. Genom att dialogen fortsätter utanför 
eleverna skapas därav även möjligheter för eleverna att kontrollera att de uppfattat 
informationen korrekt genom att fråga eller reflektera över sina antaganden och slutsatser 
(Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). 

Variation i undervisningen 
De båda lärarna organiserar främst matematikundervisningen i samlad klass utifrån en 
gemensam lärobok som i sin tur styr kunskapsområde, arbetssätt, arbetsformer och material. De 
arbetssätt som dominerar i lärarnas undervisning är enskilt arbete i läroboken, grupparbete samt 
helklass diskussioner och samlingar. Materialet lärarna använder är lärobok, problemuppgifter 
samt arbetsblad och webbaserat material av varierad kunskapsnivå och karaktär. Lärare två 
anpassar i större utsträckning material efter elevers individuella behov, kunskaper, intresse och 
önskemål genom att undervisningen planeras utifrån elevers individuella studieplaner, men 
båda lärarna har ambitionen att arbeta individanpassat. Utifrån flera infallsvinklar är variation 
i undervisningen positivt för alla elevers kunskapsutveckling i matematik och för elever med 
fallenhet för matematik inverkar det extra fördelaktigt för utvecklandet av flexibilitet och 
kreativitet (Eriksson & Petersson, 2015; Nilsson, 2011; Scager et al. 2014; Robertson & 
Pfeiffer, 2016; Rutkowski et al. 2012; Samuelsson, 2009). Att utforma omväxlande 
lärandesituationer kan också minskar risken att elever med fallenhet för matematik blir rastlösa 
eller ostimulerade i undervisningen, vilket annars ligger i elevernas karaktärsdrag att bli 
(Eriksson & Petersson, 2015; Nilsson, 2011; Scager et al. 2014; Robertson & Pfeiffer, 2016; 
Rutkowski et al. 2012; Samuelsson, 2009). 

Att variera matematikundervisningen gällande exempelvis arbetssätt, material och metoder är i 
sig inga exempel som socialkonstruktivismen ser som kunskapsutvecklande. För att använda 
variation i undervisningen som medel för att utveckla kunskaper krävs det utifrån teorin att 
variationen används för att möta elevers olika behov, kunskaper, förmågor och förutsättningar, 
vilket lärarna även uppger att de gör (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011).   

Samarbetslärande och nivågruppering som undervisningsstrategier 
På både lärare ett och lärare tvås skolor organiseras det undervisningstillfällen i och utanför 
ordinarie matematikundervisning som erbjuder matematiskt begåvade elever att arbeta i olika 
former av samarbetslärande eller nivågruppering. Exempel på detta är elevens val, 
läxhjälpstugan samt i gruppindelning på matematiklektionerna då elever som ligger på en hög 
kunskapsnivå ges möjlighet att arbeta tillsammans med andra elever på likvärdig kunskapsnivå. 
Att arrangera undervisning som erbjuder elevgruppen att arbeta med likasinnade eller 
likabegåvade är positivt för elevers självkänsla, studiemotivation och kunskapsutveckling 
(Jahnke, 2015; Johansson, 2014; Pettersson & Wistedt, 2011; Eriksson & Petersson, 2015; 
Assouline & Lupkowski-Shoplik, 2012; Adelson et al. 2012). 

I relation till socialkonstruktivismen är nivågruppering i sig ingen metod som framhålls som 
positiv för inlärning. Teorin uttrycker snarast tvärtom att inlärning först kan ske i mötet med 
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någon som har mer kunskaper inom området, som exempelvis en lärare, då denne enligt teorin 
kan belysa aspekter som eleverna inte kan upptäcka på egen hand. Enligt det social-
konstruktivistiska synsättet anses däremot sammarbetslärande generellt både viktigt och bra för 
elevers kunskapsutveckling, vilket även har nämnts ovan. Likväl för att ställa analysen på sin 
spets innebär nivågruppering i snäv mening inte att elever samarbetar utifrån likvärdig 
kunskapsnivå att elever besitter samma erfarenheter.  Det måste nästintill uttryckas som en 
omöjlighet att elever kan förstår ett innehåll identiskt eller innehar precis samma information 
om innehållet. Därför kan man ändå utifrån andra infallsvinklar se på nivågruppering som 
exempel på det socialkonstruktivistiska perspektivet, bland annat genom att arbetsformen ger 
möjligheter till dialog och utbyte av erfarenheter och kunskaper. I förhållande till de specifika 
samarbeten som lärarna och skolorna i studien utformar genom elevens val, läxhjälpstugan och 
i gruppindelning kan dessa anses uppfylla kriterier på socialkonstruktivistiska 
ställningstaganden eftersom att de alltid erbjuder stöd, stimulans och uppbackning av en 
matematiklärare (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011).    

7.2 Diskussion av hur lärarna från fältforskningen arbetar med målprocesser i 
matematikundervisning 
Nedan diskuteras vad forskning uttrycker om de observerade lärarna sätt att arbeta med 
målprocesser i matematikundervisningen i relation kunskapsutvecklingen för elever med 
fallenhet för matematik. Diskussionen knyts även an till hur socialkonstruktivistiska 
antaganden finns med i lärarnas och i forskningens undervisningsstrategier och metoder. 

Delaktighet i målprocesser 
Lärare två har ett förhållningssätt till målprocesser som anges vara positivt för begåvade elevers 
kunskapsutveckling genom att elever återkommande inkluderas och deltar i processer som låter 
dem uppskatta egna kunskaper, formulera mål, utvärdera måluppfyllelse och samtala om vad 
som behöver göras för att uppfylla mål (Gitta 2002; Lundahl, 2013; Skolinspektionen, 2014; 
Thoe et al. 2012; Johansson et al. 2010; Gorham, 1988; Western, 2015; Jennifer, 2004). 
Däremot ställer sig forskning negativ till delar av det arbetssätt lärare ett arbetar utifrån. Det rör 
främst hur elever inte inkluderas i att forma kontinuerliga och individuella mål för lärandet. 
Läraren delaktiggör bara elever i processer som rör egna mål vid arbetet med deras IUP och då 
endast i samband med utvecklingssamtalen en gång per termin. Detta bidrar bland annat till att 
läraren missar potentialen av att använda lärandemål som medel för att utveckla elevers intresse, 
motivation och vilja att anstränga sig i matematikundervisningen (Skolinspektionen, 2017; 
OECD, 2015; Lundahl, 2013Gates, 2010; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; 
Krutetskii 1976). Tyvärr uppger forskning att detta sätt att förhålla sig till mål och 
målformulering är vanligt i svensk matematikundervisning (Skolinspektionen, 2009; 
20172004; Nilsson, 2011, Lundahl, 2011). Forskning visar också att majoriteten av matematiskt 
begåvade elever upplever att de aldrig eller sällan är delaktiga i att formulera och utvärdera mål 
och måluppfyllelse (Skolinspektionen, 2009,2017). 

Lärare tvås undervisning inkluderar att eleverna kontinuerligt ges möjlighet att delta i olika 
målprocesser genom att exempelvis arbeta med individuella studieplaner i undervisningen. De 
individuella studieplanerna innebär bland annat ett eleverna fortlöpande är delaktiga i processer 
som på olika sätta involverar dem i att konstruera strävansmål, planera och analysera hur målen 
kan uppfyllas samt utvärdera lärandesituationer. Detta sätt att inkludera elever i målprocesser 
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möjliggör för elever att själva styra sin inlärning vilket därför gör arbetssättet positivt för elever 
med fallenhet för matematik då denna aspekt antas öka elevgruppens engagemang och 
motivation för undervisningen (Skolinspektionen, 2017; OECD, 2015; Lundahl, 2013Gates, 
2010; Pettersson & Mattson, 2011; Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976). De sätt lärare två 
arbetar med studieplanerna ökar också möjligheten till att elever gör skolans mål till egna mål 
(Gitta 2002; Lundahl, 2013; Skolinspektionen, 2014; Jennifer, 2004; Thoe et al. 2012; 
Johansson et al. 2010; Gorham, 1988). Sammanslaget visar forskning att matematiskt begåvade 
elevers kunskapsutveckling gynnas av att eleverna får deltar i att formulera egna kunskapsmål 
att sträva emot. 

Det som syns i den undervisning lärare två arrangerar kan antas möta flera social-
konstruktivistiska antaganden genom att det finns en strävan att utforma undervisningen efter 
elevers individuella förutsättningar rörande kunskaper, förmågor, erfarenheter, behov och 
intressen. Denna strävan möter teorin eftersom att det socialkonstruktivistiska perspektivet 
menar att det är elevernas inre förutsättningar som främst påverkar hur det som presenteras och 
ska läras kan förstås och tas emot av dem (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). Att 
anpassa undervisningen individuellt efter dessa aspekter som lärare två gör, möjliggör därför 
för kunskapsutveckling enligt teorin. I arbetet med studieplanerna ingår det även att planera hur 
de individuella strävansmålen ska uppfyllas. Denna planering sker genom att först undersöka 
vad som behöver tränas på för att sedan välja ut med vilket material och med vilka arbetssätt 
detta ska övas. Detta senare exempel har en tydlig koppling till hur det socialkonstruktivistiska 
perspektivet förhåller sig till kunskapseffektivt lärande eftersom att planeringsprocessen har 
som ändamål att eleverna ska få arbeta med uppgifter som ska komplettera med det som behövs 
för att göra det som ska läras begripligt (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000, 2011). 

Delmål, kortsiktiga mål och återkoppling av mål och måluppfyllelse i matematik-
undervisningen 
Båda lärarna arbetar med återkoppling av elevers individuella kunskapsmål men på mycket 
åtskilda sätt. Lärare ett uttrycker att elevernas ålder inverkar på i vilken mål de förmår att delta 
i olika målprocesser och läraren väljer utifrån detta att endast arbeta med individuella 
kunskapsmål i samband med IUP och utvecklingssamtal. Strategin lärare ett använder medför 
enligt forskning att de mål eleverna får delat i lätt glöms bort eller upplevs i på grund utav sin 
frånvaro oviktiga (Pettersson, 2011; Jennifer, 2004; Ames, 1992; Scager et al 2014).  Lärare två 
låter istället eleverna återkommande delta i att formulera kortsiktiga kunskapsmål att sträva 
emot. Det positiva med kortsiktiga mål i relation till elever med fallenhet för matematik bygger 
enligt forskning på den snabba informationen eleverna kan få om hur deras prestationer 
förhåller sig till deras strävansmål (Pettersson, 2011; Jennifer, 2004; Ames, 1992; Scager et al 
2014). För oavsett resultatet menar källorna att denna kontroll kan uppmuntra elevgruppen att 
anstränga sig, koncentrera sig och intressera sig för studierna. Eleverna får även vara med att 
planerar för hur de individuella kunskapsmålen ska uppfyllas samt ges det återkoppling om 
måluppfyllelse i samtalsform tillsammans med läraren. Den återkommande bekräftelsen 
eleverna får genom detta arbetssätt är viktigt för elever med fallenhet för matematik då 
elevgruppens emotionella känslighet när det kommer till krav och även behovet av att bekräftas 
och uppmuntras kan fyllas i samtalen om deras lärandeprocess (Jennifer, 2004; Ames, 1992; 
Scager et al 2014). Likväl som återkopplingen kan synliggöra måluppfyllelse vilket kan 
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inspirera alla elever att vilja och orka hålla fokus i studierna (Jennifer, 2004; Ames, 1992; 
Scager et al 2014). 

Utifrån denna diskussion syns inga direkta kopplingar till de punkter som exemplifierats för de 
socialkonstruktivistiska antaganden som ska jämföras i denna studie. 

Tydliga mål 
Om utgår från sunt förnuft kan man enkelt begripa att alla som ska lära sig något gynnas av att 
veta vad detta är som ska läras. Men när det kommer till att formulera mål för det som ska läras 
blir det inte lika enkelt och det är detta som kommer att behandlas nedan. 

När det kommer till hur lärarna arbetar med målprocesser i relation till tydlighet förhåller det 
sig utifrån fältforskningen olika för lärare ett och två. Utifrån empiri framgå det att lärare ett 
främst inkluderar de lärandemål som presenteras i den lärobok undervisningen baseras på. 
Läraren presenterar lärobokens lärandemål på ett tydligt sätt i den utsträckningen att de 
konkretiseras och undersöks i helklass. Däremot knyts målen inte till elevernas individuella 
kunskapsutveckling eller måluppfyllnad, det förklaras inte heller hur målen kan eller ska 
uppfyllas. Att informera om och utveckla vad kunskapsmål eller andra skolrelaterade mål står 
för är bra för elevers förståelse av målen som begrepp (Gates, 2010; Wester, 2015; Subotnik et 
al. 2011; Nilsson, 2011; Samuelsson; 2009; Lutz, 2013). Men för att målen ska kännas relevanta 
för elever med fallenhet för matematik menar forskning att de också behöver upplevas 
personligt intressanta eller viktiga, vilket de ofta inte gör om de bara presenteras som fakta utan 
koppling till individuellt lärande eller individuella vinter (Gates, 2010; Wester, 2015; Subotnik 
et al. 2011; Dingle, Swanson, 2006; Nilsson, 2011; Samuelsson; 2009; Lutz, 2013). Det är 
snarare så att det sätt lärare ett förhåller sig till målprocesser är negativt för elever med fallenhet 
för matematik eftersom att deras inre egenskaper gör det svårt för dem att motivera sig och 
anstränga i något de själva inte ser vinster eller intresse i (Gates, 2010; Pettersson & Mattson, 
2011; Salmela et al. 2015; Krutetskii 1976). För att öka elevgruppens motivation att anstränga 
sig behöver eleverna exempelvis delges och involveras i hur och varför de ska arbeta med de 
mål som presenteras (Gates, 2010; Wester, 2015; Subotnik et al. 2011; Dingle, Swanson, 2006; 
Nilsson, 2011; Samuelsson; 2009; Lutz, 2013). På denna punkt är lärare tvås strategi med 
individuella studieplaner ett bra sätt att möta detta behov. De sätt lärare ett presenterar mål 
betyder istället att elever i stor utsträckning själva behöver motivera varför de ska kämpa för att 
förstå och uppfylla lärobokens mål samt att eleverna själva i stor utsträckning förväntas ansvara 
för sin kunskapsutveckling och sina resultat (Skolinspektionen, 2017; OECD, 2015; Lundahl, 
2013). Eftersom att elever med fallenhet för matematik har tendenser att påverkas negativt av 
otydliga krav, undervisning utan mål eller för dem ointressant innehåll kan det sätt lärare ett 
förhåller sig till målprocesser bidra till att elevgruppen utvecklar negativa känslor för ämnet 
eller tappar fokus och sitter av lektionstiden (Skolinspektionen, 2014; Thornberg, 2006; Ames, 
1992; Johansson et al. 2010, Pettersson, 2011, Lundahl, 2013; Dimitriadis, 2016; Ford, 1992; 
Western, 2015). Andra källor att uttrycker också att elevgruppen kan utveckla sociala störningar 
genom att bli utåtagerande, aggressiva eller introverta om de upplever matematik-
undervisningen ointressant eller ostimulerande (Shim et al. 2015; Jennifer, 2004; Gates, 2010; 
Salmela et al. 2015; Pettersson, Wistedt, 2013; Scager et al. 2014; Pettersson & Mattson, 2011, 
2015; Wester, 2015; Ames, 1992; Ford, 1992; Mattsson & Pettersson, 2015). 
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Forskningen ovan uttrycker relativa enigt och även samstämmigt med den undervisning lärare 
två utformar, att elever med fallenhet för matematik behöver delta i verksamheter som 
förtydligar vilka mål skolan har för undervisningen samt erbjuder elever att formulera egna 
strävansmål. Det centrala i att informera eleverna om skolans lärande och kunskapsmål grundas 
dels på rättigheter i styrdokument men likväl på möjligheten för elever att påverka resultat och 
kunskapsutveckling (Skolverket, 2011; Lundahl, 2013; Gates, 2010; Wester, 2015; Subotnik et 
al. 2011; Dingle, Swanson, 2006; Nilsson, 2011; Samuelsson; 2009; Lutz, 2013).  Att elever har 
tydlig vetskap om vad som förväntas av dem samt vad de själva ska uppfylla för att klara skolans 
krav är också exempel på det socialkonstruktivistiska perspektivet (Erlandsson & Sjöberg, 
2013; Säljö, 2000). För om elever vet vad de ska lära sig kan de också själva förstå vad det ska 
göra för att utveckla de kunskaper skolan förväntar sig av dem. Om elever däremot inte vet 
vilka mål skolan har för deras lärande kan detta enligt socialkonstruktivismen påverka elevernas 
inställning till det som ska läras negativt. Utan mål kan elever enligt ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt uppfatta lärandet som frivilligt eller oviktigt och därför i stället för att göra de 
ansträngningar som krävs för att lära sig något nytt fortsätta arbeta men utan progression genom 
att kopiera och använda kunskaper de redan besitter (Erlandsson & Sjöberg, 2013; Säljö, 2000). 
Men likväl är det viktigt att läraren har kunskaper om vilka mål eleverna har för sitt lärande, då 
detta är grunden för att läraren ska kunna stötta elevens kunskapsutveckling på ett lämpligt sätt. 

7.3 Analys av resultatdiskussion 
Målet för detta kapitel är att på olika sätt analysera om studien har besvarat studiens syfte och 
frågeställningar som presenteras nedan: 

”Syftet för denna fältforskningsstudie har varit att undersöka hur två matematiklärare i årskurs 
4-6 arbetar med målprocesser och arbetssätt i matematikundervisningen i relation till elever 
med fallenhet för matematik samt hur lärarnas sätt satt arbeta med dessa aspekter förhåller sig 
till det som aktuell forskning säger om motsvarande undervisning”. 

• Hur arbetar lärare med målprocesser och arbetssätt i matematikundervisningen i 
relation till elever som blir klara snabbt, presterar högt eller som har fallenhet för 
matematik? 

• Hur påverkar de sätt lärare arbeta med målprocesser och arbetssätt i 
matematikundervisningen enligt aktuell forskning möjligheten till positiv 
kunskapsutveckling för elever med fallenhet för matematik? 

För att besvara studiens frågeställningar och syfte samlades kvalitativa data in via fältforskning. 
För att kunna dra slutsatser, analysera och finna samband mellan empiri och teoretiska källor i 
bakgrunden sammanställdes data från fältforskningen som ett resultat. I diskussionen har 
empirin ställts i relation till den forskning som presenterats i den teoretiska bakgrunden. För att 
inkludera teoriansatsen diskuterades även resultaten från empirin utifrån hur de utgör exempel 
på sociokulturell teori. 

För att besvara frågorna jämfördes alltså data från fältforskningen med forskningen från 
bakgrunden, detta för att söka samband och mönster mellan de olika källorna. 
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Fokus för processen var att urskilja och organisera det som var relevant för syfte och 
frågeställningar samt att sortera bort irrelevant data. Avsikten var också att kategorisera 
innehållet i olika kategorier eftersom att detta gav en tydlig struktur av innehållet och 
underlättade arbetet att jämföra empirin från fältforskningen med vad forskningen från 
bakgrunden uttrycker om motsvarande företeelse. Processen har medfört att resultat-
diskussionen har kunnat dra slutsatser mellan lärarnas sätt att arbeta med målprocesser och 
arbetssätt i relation till kunskapsutveckling för elever med fallenhet för matematik och vad 
forskning uttrycker om motsvarande undervisning. 

8 Framtida forskning   
Det som visats i studien är att elever med fallenhet för matematik är en elevgrupp som skolan 
har svårt att stimulera och bemöta på ett adekvat sätt. Därför kan det fastslås att det behöver 
bedrivas mer forskning inom området. Det som saknas är inte främst metoder och strategier för 
att stödja elevgruppens kunskapsutveckling. Denna studie visar istället att det är avsaknaden av 
att i praxis kunna tillämpa de metoder och strategier som forskning presenterar. En viktig aspekt 
som bör vara i fokus för framtida forskning är hur skolan ska genomföra förändringar rörande 
rutinmässiga och fasta handlingsplaner ute i skolverksamheterna. Ett förslag är att framarbeta 
nationella handlingsplaner och riktlinjer som alla skolar har möjlighet att arbeta utifrån och som 
även innehåller tydliga och punktade förslag på forskningsbaserade undervisningsstrategier 
som kan organiseras i ordinarie matematikundervisning. Det är viktigt att elevgruppen stöttas 
och backas upp i skolan idag, dels för elevernas eget välbefinnande men även utifrån ett 
samhällsperspektiv då individernas potentialer kan bidra till såväl samhällsekonomiska vinster 
som entreprenörskap och forskning. Men för att genomföra detta behöver lärares arbete med att 
tillgodose elevgruppens behov underlättas. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 
Strukturerat intervjuschema med både öppna och fasta svarsalternativ 
 
 
1. Beskriv din klass: 
2. Hur många elever går det i klassen? 
3. Hur i antal uppfyller eleverna kunskapskraven för betyget: 
- 
F 
E 
D 
C 
B 
A 
4. Har du någon elev som lätt når kunskapsmål eller snabbt arbetar klart med 
ordinarie planering och uppgifter? Hur många? Beskriv: 
• Ja 
• Nej 

 
5. Arbetar klassen med gemensamt läromedel? 

 

6. Arbetar klassen inom gemensamt innehållsområde? 

 

7. Hur planerar du innehåll efter elevers kunskaper och förmågor? 

• Alla följer gemensamt läromedel och erbjuds enskilt extramaterial 

• Alla följer gemensamt läromedel och erbjuds individanpassat extramaterial 

• Elev har anpassat material efter kunskaper och förmågor inom gemensamt 
innehållsområde 

• Elev har anpassat material efter kunskaper och förmågor inom olika 
innehållsområden 

 

8. Individanpassning: 

• Hastighetsanpassning, elever som lätt når målen erbjuds arbetar i egen takt i 
läromedel 
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• Elever som lätt når målen erbjuds arbeta med extra uppgifter, fördjupning eller 
utmaningar inom varierade arbetsområden 

• Elever som lätt når målen erbjuds arbeta med extra uppgifter, fördjupning eller 
utmaningar inom områden de själva väljer 

• Elever som lätt når målen erbjuds arbeta med extra uppgifter, fördjupning eller 
utmaningar inom det aktuella innehållsområdet läromedlet presenterar 

• Elever som lätt når målen erbjuds arbeta med varierat webbaserat material 

• Elever som lätt når målen erbjuds arbeta med webbaserat material särskilt 
utvecklat för aktuellt innehållsområde   

• Elever som lätt når målen erbjuds arbeta med varierat webbaserat material 
speciellt utformat för begåvade elever 

• Elever som lätt når målen erbjuds att utöver ordinarie undervisning möta och 
räkna med andra elever med matematisk begåvning på eller utanför skolan 

• Elever som lätt uppnår målen erbjuds arbetar utanför ordinarie undervisning i 
särskilt anpassad elevgrupp 

• Elever som lätt uppnår målen erbjuds arbetar utanför ordinarie undervisning med 
speciallärare. 

• Tillsammans med eleven planeras lärandemål som sträcker sig utöver ordinarie 
kursplan   

 

9. För elever som arbetat klart med ordinarie planering: 

• Eleven arbetar vidare i läromedel 

• Eleven arbetar ikapp i andra ämnen 

• Eleven arbetar med varierade färdighetsuppgifter inom varierade 
innehållsområden i matematikämnet 

• Eleven arbetar med varierade färsighetsövande uppgifter inom aktuellt 
matematiskt innehållsområde 

• Eleven arbetar med problem uppgifter med varierat innehåll 

• Eleven arbetar med problemuppgifter inom aktuellt innehållsområde 

• Eleven cirkulerar i klassrummet och hjälper klasskamrater 

• Eleven arbetar med fördjupade uppgifter av olika slag 
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• Eleven arbetar med fördjupade uppgifter inom innehållsområdet 

• Eleven arbetar med utmanande uppgifter av olika slag 

• Eleven arbetar med utmaningsuppgifter inom ämnesområdet 

 

10. Vilka övergripande riktlinjer har er skola för elever som lätt når målen eller 
identifieras som matematiskt begåvade? 

• Speciallärare kopplas in för stöd inom ordinarie undervisningstid 

• Speciallärare kopplas in för extra stöd utöver ordinarie undervisning 

• Skolan kontaktar föräldrar för att samråda om fortsatt studiegång 

• Skolpersonal samarbetar för extra stöd utanför den ordinarie undervisningen 

• Det finns ingen övergripande plan för elever med särskilda förmågor i matematik. 

 

11. Hur arbetar du med identifikationsprocessen rörande elever som lätt når 
målen eller antas inneha fallenhet för matematik? 

• Kartläggning av kunskaper 

• Resultat på test, uppgifter 

• Hastighetsbedömning 

• Delaktighet 

• Intresse 

• Motivation 

• Samspel och kommunikation med elever 

 

12. Hur använder du elevers studieresultat? 

• Möjlighet till individuellt läromedel 

• Möjlighet till utmaning 

• Betyg och bedömning 

• Fortsatt individuell planering 

• Fortsatt gemensam planering 
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13. Vilka strategier använder du om du finner att en elev lätt når målen eller 
uppvisar beteenden och förmågor som kan betyda att eleven är begåvad eller 
särskilt begåvad i matematik? 

• Rektor informeras 

• Åtgärdsplan utarbetas 

• Elever får anpassad undervisning inom ramen för ordinarie undervisning 

• Elevers vårdnadshavare informeras 

• Elever erbjuds ökade arbetstimmar i matematik för att berika och utveckla 
matematiska kunskaper 

• Elever erbjuds arbeta med webbaserat material så som tävlingar och utmaningar 
speciellt anpassat för elever med matematisk begåvning 

• Elever erbjuds individanpassat material anpassat för att utmana eller fördjupa 

• Det finns och erbjuds fördjupade uppgifter inom ramen för ordinarie undervisning 
och innehållsområde 

• Elever som lätt når målen erbjuds arbetar utanför ordinarie undervisning, med 
speciallärare eller i särskilt anpassad elevgrupp 

• Elever arbetar i grupper utifrån förmågor och kunskapsnivå 

• Elever arbetar enskilt efter egna mål och materiel och studiehastighet anpassas 
utifrån förmågor och kunskapsnivå 

 

14. Planerar du in matematiska samtal i din undervisning? (Om nej på fråga 12 
gå vidare till fråga 15). Beskriv om ja. 

• Ja 

• Nej 

 

15. Hur arrangeras de matematiska samtalen? 

• Helklass 

• Gruppvis 

• Analys av specifikt innehållsområde för att fördjupa väcka intresse 
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• Analys av specifikt innehållsområde för att väcka intresse 

• Analys av specifikt innehållsområde för att introducera 

• Analys av specifikt innehållsområde för att sammanfatta 

• Bygger på förformulerade frågeställningar 

• Bygger på förformulerade frågeställningar samt anpassat till elevers inlägg 

 

16. Hur följer du upp elevers matematiska inlägg, intresse och lösningsförslag? 

• Enskilt samtal 

• Helklass genomgång, analys eller diskussion 

• Ingång för omplanering och innehåll i ordinarie planering 

• Används som exempel i helklass eller gruppvis   

• Berömmer och uppmuntrar enskilt 

• Använder som underlag för eleven att enskilt utveckla, fördjupa eller undersök 

• Bygger på förformulerade frågeställningar 

• Anpassas efter elevers inlägg 

17. Hur informeras och deltar elever i bedömning av kunskaper, förmågor och 
prestationer? 

Egen formulering: 

18. Hur deltar elever i målprocesser i undervisningen? Här ifrågasätts exempelvis 
hur du inkluderar eleverna i att formulera och utvärdera lärandemål eller hur 
matematikundervisningen inkluderar och presenterar läroplanens kunskapsmål. 

Egen formulering: 
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Bilaga 2 
Hur arbetar ni med elever som uppvisar fallenhet för matematik? 

Frågorna vad, varför och hur kan användas som komplement för att besvara frågeställningarna. 

6. Vilka övergripande riktlinjer har er skola för elever som lätt når kunskapsmål eller 
identifieras som matematiskt begåvade? 

7. Hur arbetar er skola generellt med att identifiera elevers kunskaper och förmågor 
samt för att upptäcka elever med begåvning? 

8. Har er skola fasta rutinåtgärder rörande lärarhandledning och arbetssätt när det 
kommer till elever som uppvisar fallenhet för matematik? Hur ser stödet i så fall ut? 
Finns det särskilt och anpassat undervisningsmaterial att tillgå eller arbeta utifrån när 
det kommer till elever som uppvisar fallenhet för matematik? 

9. Vilka anpassningar gör ni i er matematikundervisning för elever som arbetar 
snabbt eller uppvisar begåvning i ämnet? 

10. Har skolan någon gemensam plan för hur man kan delaktiggöra elever i olika 
målprocesser? Kryssa för det alternativ som stämmer.  Ja / Nej   
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