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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur pedagogerna ser på sina förutsättningar 

att skapa matematikundervisning för alla elever i klassen. Bakgrunden till det valda 

ämnet är att många elever som slutar grundskolan inte når upp till betyget Godkänd i 

ämnet matematik (SOU, 2004).  Då det är lärarna i grundskolan som skall förmedla de 

matematiska kunskaperna till eleverna fann vi det intressant att vända oss till lärare för 

att få deras syn på vilka möjligheter de anser sig ha för att förmedla en undervisning i 

matematik till alla elever i klassen. Med hjälp av enkätfrågor ställda till 25 verksamma 

pedagoger i grundskolans tidigare år som undervisar i ämnet matematik försökte vi 

finna svar på vår fråga. I litteraturstudien kom vi bland annat i kontakt med studier av 

elever som efter avslutad grundskola inte nått upp till betyget Godkänd i ämnet 

matematik. Resultatet av enkätundersökningen visade att samtliga respondenter ansåg 

att de hade kompetensen att förmedla matematikkunskaperna till eleverna men de 

upplevde att undervisningsgrupperna var för stora. I tidigare forskning framkom det att 

även elever ansåg att det var för stora klasser och var ett hinder för deras 

matematikutveckling. 
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1. Inledning 

Vi som har genomfört denna studie är Carina Gradin och Sara Ogembo. Vi utbildar oss 

på lärarutbildning vid Stockholms Universitet och läser Specialpedagogik med 

examensarbete inom lärarprogrammet, med en förhoppning om att vara färdiga lärare 

med speciallärarkompetens VT 2009. 

Carina är utbildad Marte Meo-terapeut och har under 20 år arbetat med personer med 

kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Sara är utbildad undersköterska och har 

arbetat inom särskolan med barn som har behov av särskilt stöd sedan 1997. 

 I läroplanen (Lpo 1994) står det att: ”undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”. Vi har valt att närmare studera vilken möjlighet som 

pedagoger i grundskolans tidigare år anser sig ha att undervisa alla barn i klassen i 

matematik. Enligt Löwing och Kilborn (2002) är det baskunskaper i matematik som de 

flesta elever saknar. De säger att matematik är att kunna lösa och hantera vardagliga 

situationer. De kunskaper som elever får via matematiken ger också stöd till att 

översätta och bearbeta undervisningen i andra skolämnen. (Löwing och Kilborn, 2002) 

Anledningen till det valda ämnet är att många grundskoleelever inte når upp till betyget 

Godkänd i ämnet matematik. (SOU, 2004) Därför finner vi det intressant att belysa 

pedagogernas syn på ämnet och undervisningen då det är dessa som skall förmedla 

kunskaperna till eleverna.  

Vi önskar även finna svar på frågan vilka möjligheter eller hinder pedagogerna ser i sin 

undervisning. Samt vilka kunskaper i matematik som pedagogerna själva har i form av 

utbildning. 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter av och kunskaper om 

matematik ämnet samt deras uppfattningar av vilka möjligheter de har att skapa 

matematikundervisning för alla elever i klassen.  
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1.2 Frågeställningar 

 Vilka redskap använder pedagogerna för att förmedla matematikkunskaper till 

eleverna i klassen?  

 Vilka didaktiska matematikkunskaper har de undervisande pedagogerna fått i 

sin lärarutbildning? 

 

2. Historisk bakgrund 

Den svenska grundskolan har i flera avseenden inspirerats av filosofen John Dewey.  

Den svenska utvecklingen i skolan började redan innan första världskriget när 

förskolepedagoger engagerades i arbetssituationen. Dewey blev av Elsa Köhler 

uppmärksammad i hennes föreläsning i Sverige 1932. (Hartman, Lundgren, & 

Hartman, 2004)  

2.1 Läroplanens framväxt. 

När Dewey kom till Sverige beskrev han den svenska skolan som en ”inskränkt 

atmosfär” vanligen en skola på landet, styrd av kyrkoherden. Samhället började 

omstruktureras för den nya industriella världen. Enligt Dewey var det viktigt att utgå 

från barnens egna tankar. Det var väsentligt att barn blev tillgodosedda utifrån sina 

egna behov. Lärarens kunskaper om barns tänkande och erfarenheter vad barnen bör 

lära sig kan via möte med barnen få fram hur de vill lära sig. Det kan i framtiden 

innebära att en ny läroplan kan sammanställas av både lärare och barn tillsammans. 

(a.a, 2004)  

 

Inflytandet av Deweys idéer gav möjlighet att genomföra en förändring i skolformerna. 

Det växte fram en demokratisk synsätt efter andra världskriget och det öppnades upp en 

utbildningsmöjlighet i samhällsutvecklingen. På 1950- och 1960-talet genomfördes en 

nioårig enhetsskola där bl. a. undervisningen skulle föra fram elevernas perspektiv och 

erfarenheter. Det fanns ett intresse att forma skolan så att alla kunde få tillträdde till ”en 

skola för alla”. (a.a, 2004, s 36)   

  

De samhällsförändringar som skedde var dels att fler flyttade från landsbygden till stora 

tätorter och barnaskaran som kom upp i åldern för att börja i skolan ökade. Förorter 

skapades och arbetsmarknaden växte det ledde till att ekonomin blev bättre. Skolan skulle 

vara mer jämlik och individualiserad (vars beskrivning kommer senare i texten).  
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Många lärare skapade nya organisationer bland annat specialundervisningen som tex. 

innebar centrala Stödkliniker för de elever i behov av annat stöd mot det stöd som skolan 

kunde erbjuda.  Då problemen inte ansågs vara en statlig angelägenhet så föll det på 

kommunerna att lösa dessa på egen hand.  

I och med decentralisering, som innebar att ansvaret för skolan flyttades från staten till 

kommunerna, och omgrupperingar i skolorganisationen gjorde det möjligt för regeringen 

att diskutera och framföra en ny läroplan, 1980 kom Lgr80. Syftet med en decentralisering 

av skolan var att det skulle medföra en mer jämlik utbildning, med det menas att 

undervisningen skulle utveckla individualiserade metoder så att alla elever skulle få 

likvärdiga möjligheter till utveckling. Med hjälp av att undervisningen anpassades utifrån 

varje elevs förutsättningar och behov. Ansvaret för skolan tilldelades kommunerna där 

målet var att alla barn skulle tas emot i den vanliga undervisningen. I denna förändring 

framträder Deweys idéer om att skolan på ett mångsidigt sätt skall anpassas till de 

individer som kommer till skolan. (Lindensjö, & Lundgren, 2000)  

 

2.2 Skolans ramar  

Vad som ska läras ut via skolan har i grunden varit kopplat till samhälls- och arbetslivet. 

Tiderna har medfört en utveckling och lett till ökat inflytande från arbetsmarknaden. Krav 

ställdes på utbildningssystemet att förhållanden i skolan skulle förnyas. Läroplans-

kommittén grundade sin undersökning på olika former av kunskap genom aktuell 

forskning. Detta ledde bland annat till en splittring av sektorerna som är: riksdagen, 

regeringen, folket, centrala, regionala, politiska församlingar i lokala kretsar och 

administrativa och genomförande myndigheter.                                                

Skolans verksamhet blev tilldelat kommunerna som därefter fick utarbeta egna skolplaner 

baserade på Lpo94, den senaste utgivna läroplan för grundskolan. (Lindensjö, & Lundgren, 

2000)  

Skolans ramar beskriver hur stort svängrum som finns. Ramarna har begränsningar om 

vad som är möjligt och omöjligt i undervisningen. Läraren har inom begränsade ramar 

möjlighet att lägga upp undervisningen i sitt klassrum. Några av de ramar som styr 

undervisningen är ”antagning, elevsammansättning, tidsåtgång, resurser, 

decentralisering, utvärderingssystemet etc”. (Linde, 2000, s 52) 

Linde (2000) antyder att skolans ramar kan ge uttryck för att tiden som eleverna behöver 

för att hinna anpassa sig till skolans krav inte är tillräckliga.  Alla elever har inte en 

naturlig begåvning därför kan skolan behöva göra vissa åtgärder för att alla ska få den 
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kunskap som de har rätt att få. En klass kan omfatta elever med olika behov där behovet av 

stöd kan se olika ut utifrån situation. Skolan behöver anpassas så att elevernas behov 

tillgodoses så att varje elev får den tid de behöver för att göra uppgifterna. (a.a, 2000)  

 ”Ramfaktorteorin handlar om de yttre begränsande ramarna, vilka tillåter vissa 

aktiviteter i skolan men omöjliggör andra och på så sätt ger det frirum för handlande som 

läraren förfogar över”. (a.a, 2000, s 67)   

 

ICF-modellen (vars beskrivning kommer senare i vår text) vill visa att det finns olika 

perspektiv att se på hälsa. De är det biologiska, individuella och social perspektivet. Hur 

dessa tre perspektiv ser ut påverkas av samhället och politiska normer. Här klassificeras 

elever i behov av särskilt stöd på grund av t ex funktionsnedsättningar olika beroende 

på vilket perspektiv som används om det är ett medicinskt eller socialt perspektiv. 

Användandet av ICF-modellen skapar flera sätt att se på personer med svårigheter.  

(Björck-Åkesson, 2004) 

 

2.3 Skolans uppdrag 

Skolan ska vara en mötesplats där sociala och kulturella miljöer tillsammans utformar 

kunskaper som förbereder eleverna inför samhällslivet. Skolan ska förmedla 

värderingar som finns i läroplaner och skoldokument. (Hartman, Lundgren, & Hartman, 

2004) 

Ahlberg, (2001) beskriver att styrningen av skolan ska tillgodose att skolbyggnaden 

rymmer möjligheter till daglig verksamhet för alla elever. Elevantalet kan vara stort och 

klassrummen väldigt små. Grupprum som finns kan ge läraren möjligheter till att 

använda flera metoder som exempelvis: elever som behöver lyssna på ljudböcker 

istället för tystläsning, detta kan vara ett redskap för att alla elever ska inkluderas i 

skolan.  

År 2001 så accepterade 191 länder klassifikationen/modellen ”International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som är ett 

”multidimensionellt perspektiv”. Modellen innehåller hälsorelaterade faktorer som ”hur 

kroppen fungerar, en persons aktivitet och livssituationer”. (Björck-Åkesson, 2004,  

s 30) Begreppen aktivitet och delaktighet är betydelsefulla för individens skolsituation 

särskilt när eleven kan upplevas ha vissa svårigheter.  
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ICF modellen ser inte eleven som misslyckad utan poängtera de situationer i 

omgivningen som skapar svårigheten för eleven (Persson, 2001). För att kunna fånga 

delaktigheten i klassen så behövs det en välorganiserad lektion. Men för att skapa en 

lärandemiljö måste skolverksamheten få ekonomiska resurser till läromedel från 

kommunen. (Ahlberg, 2001) 

 

Individualisering betyder att undervisningen skall anpassas till alla elevers 

förutsättningar och behov, vilket även är läroplanens intention (vår kommentar). För att 

detta skall vara möjligt så förutsätter det (enligt författarna) stor ämneskunskap hos 

pedagogen, för att denne skall kunna anpassa undervisningen till alla elever. Man 

menar att svårigheterna med att individualisera blir extra stora då grupperna är 

heterogena då kunskapsspridningen i klassen blir vidare/större. (Nämnaren tema, 1996) 

Ytterligare en förutsättning för att en individualisering skall vara möjlig är att 

pedagogen inledningsvis diagnostiserar elevers förkunskaper. Detta för att på så sätt 

utforma verksamheten och materialet till vars och ens förutsättningar och behov. 

(Lindqvist, 2003)  

Enligt Persson (2001) har elever blivit mer avskärmade ifrån klassrumsmiljön beroende 

på att klassläraren inte har tid till att strukturera om sin undervisning, själva symtomen 

blir istället bekymret. Detta kallas dessutom för ”traditionella speciallärararbetet”. 

(Persson, 2001, s 91) Eleverna får gå till en speciallärare och sitta enskilt, särskiljandet 

fylls med undervisning som läsning, skrivning och matematik. (a.a, 2001)  

Salamancadeklarationen (1994) sätter fokus på att alla skolor ska åstadkomma en 

inkluderande lärandemiljö. Riktlinjer som beskrivs i Salamancadeklarationen är att alla 

inlärningsmetoder ska anpassas till barnens behov. Barn med speciella behov ska 

inkluderas i grundskolan. Det bör vara en sista utväg att flytta elever till en särskola 

eller liten grupp där eleven inte kan känna sig inkluderad och jämlik. (a.a, 2001) 

År 1985 togs det ett beslut av riksdagen att det skulle komma en ny lärarutbildning. 

Som skulle upphäva de stadier-gränser som då var mer traditionella. Det efterfrågades 

under tiden lärare i ämnen där elever oftast får svårigheter. År 1999 kom 

lärarutbildningskommittén med ett betänkande att utbildade lärare ska kunna organisera 

så att alla elevers olika behov blev tillgodosatta. Studenter i grundutbildningen till 

lärare skulle kunna välja att läsa specialpedagogik som en inriktning eller/och 
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specialisering. Kompetensen bidrar med att hjälpa till att organisera lärarmiljön samt 

påverka elevernas individuella delaktighet och öka dess utveckling. Kombinationen 

med fördjupad specialpedagogiska kunskaper medför i skolans arbetslag en möjlighet 

att differentieringen utvecklas i sammanhållna grupper. (a.a, 2001)  

    

2.4 Tidigare forskning  

I Skolverkets granskning Lusten lärandets motor (Lindqvist, 2003) fann inspektörerna, 

efter att ha gjort klassrumsobservationer, att eleverna ofta fick arbeta med matematiska 

uppgifter som eleverna inte hade någon förankring i, det var för eleverna meningslösa 

uppgifter utan verklighetsförankring. Det gör att när eleverna står inför en verklig 

situation där de är i behov av att räkna inte kan applicera sina tidigare kunskaper från 

uppgifterna i skolan till den verkliga situationen. Detta är något som forskare i 

matematik didaktik även ser risker med då de menar att en av orsakerna till att detta 

sker är att eleverna tidigt får lämna sitt informella matematiska språk och 

lösningsstrategier till företräde för den formella skolmatematiken, det vill säga att 

elevernas vardagsspråk för tidigt ersätts med matematiska termer som inte har någon 

förankring hos barnen. (Lindqvist, 2003) 

Björklund, Pettersson & Tambour (2002) menar att ha matematiska kunskaper är att få 

tillträde till fler arenor i samhället så som den samhällspolitiska, socioekonomiska och 

samhällsekonomiska utvecklingen. Dessutom så förutsätts det att du har matematiska 

kunskaper för att klara privatlivet och arbetslivet. (Engstöm, Niss, 2001) 

Det som är tveklöst viktigast för elevernas matematiska utveckling är kunniga och 

engagerade lärare som har förmågan att koppla matematiken till verkligheten med hjälp 

av olika strategier och redskap. Detta förutsätter dock att pedagogerna ges möjlighet 

och tid till att pedagogiskt utveckla matematikundervisningen. (Lindqvist, 2003) 

Samhällets förändring har gått mot att bli ett mediesamhälle där elektroniska apparater 

tillhör vardagen för eleverna. Att använda datorer i den ordinarie undervisningen är att 

anpassa undervisningen till eleverna och deras livsvärld. (Engström, 2006) 

I matematikundervisningen kan bra dataprogram vara ett hjälpmedel för att visualisera 

och konkretisera matematiken för att på så sätt tydliggöra begrepp där eleverna lättare 

kan se samband mellan dessa. (a.a, 2006) 
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 En förutsättning för att elever skall kunna använda sig av datorer i 

matematikundervisningen är att pedagogerna har adekvat utbildning i ämnet. 

(Gustavsson, Myrberg, 2002) 

I artikel ”Perspektiv på Number sense och taluppfattning” publicerad i Nämnaren 

(1995) som utgår ifrån Barbara J. Reys & Robert E. Reys rapport menar författarna att 

verksamma pedagoger bär ett stort ansvar för att engagera och skapa meningsfull 

undervisning för att få eleverna att förstå matematik. Att skapa en arbetsmiljö där 

eleverna ges möjlighet till diskussion, reflektion och eftertanke är av största vikt för att 

matematiken skall förankras hos eleverna. (Reys B & Reys E, 1995) Lärarens frågor för 

eleverna vidare i sin utvecklingsprocess. Här kan även datorn fungera som en 

samtalspartner som ger eleven bekräftelse på att den är på rätt eller fel väg i sina 

tankegångar som i sig kan stärka elevens tilltro till den egna förmågan som på sikt kan 

generera till djupare matematiska kunskaper och insikter. (Säljö, 2000) 

Vad som mer blir viktig för elevernas förmåga att ta till sig ny kunskap är att pedagogen 

har pedagogiska och didaktiska kunskaper att kartlägga elevernas matematiska 

kunskaper för att anpassa undervisningen och stoffet till vars och ens kunskapsnivå. 

(Säljö, 2000) Vad det gäller att kartlägga elevernas matematiska färdigheter och 

kunskapsutveckling, så sker detta oftast i skolan med hjälp av prov med färdigställda 

frågor där eleverna förväntas svara med ett rätt svar. Där tonvikten ligger på att eleverna 

har utantill kunskaper och fakta kunskaper har en central roll. Att ha faktakunskaper i 

matematik är viktigt för att klara av problemlösningar. (a.a, 2000)  

 

2.5 Teoretiska perspektiv 

Den teori som vi utgår från i vår studie har ett sociokulturellt perspektiv där samspel 

och kommunikation är två grundpelare. (Ahlberg, 1992)  

Den person som är mest framträdande för detta perspektiv är Lev Vygotskij. Vygotskij 

menar att kommunikation och samspel är viktigaste ingredienserna för kognitiv 

utveckling. Människor är kommunikativa varelser. (Säljö, 2005)  

Detta förutsätter att pedagogerna ger eleverna tid till att kommunicera med varandra. 

(Ahlberg, 1992) Det ser Sjöberg (2006) som viktigt även utifrån ett annat perspektiv. 

Det har att göra med att eleverna många gånger upplever pedagogernas formella språk 

som svårbegripligt, varför eleverna när de diskuterar med varandra använder ett 
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informelltspråk, som är mer känt för eleverna och gör det lättare att kommunicera 

matematik. 

 

Läraren bär på ett stort ansvar att anpassa sig utifrån de elever han/hon möter i sin 

undervisning för att eleverna skall kunna ta till sig kunskap. Man kan se på situationen 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Där handlar det om att skapa en kontext där båda 

parter kan mötas i samklang, eller som Barbara Rogoff uttrycker det ”mutual bridging 

of meanings”. (Rogoff, 2003, s 285) Man vill visa på vikten av att båda parter förstår 

varandra för att meningsfullt kommunikativt utbyte skall kunna ske. 

Vygotskij betonar vikten av att barnet har en vuxen eller annan person som har kommit 

längre i tankeprocessen som stöd, för att barnet skall komma vidare i sin egen 

utvecklingsprocess. Denna process är något som Vygotskij kallar den proximala 

utvecklingszonen en zon som eleven är på väg att utvecklas emot. (Säljö, 2005) 

En motsats till det sociokulturella perspektivet är stadieteorin som menar att människan 

går igenom olika stadier i sin utveckling och mognad, som gör att vikt läggs vid att 

undervisningen anpassas till barnets nivå, där pedagogen följer barnet utan att 

presentera nyheter för barnet innan barnet har nått sin kognitiva mognad för detta.  

En av förespråkarna för detta perspektiv är Jean Piaget. I stora drag kan man säga att 

om undervisningen har en högre abstraktionsnivå än den som barnet befinner sig på så 

har inte pedagogens ansträngningar att anpassa undervisningen någon betydelse, barnet 

är helt enkelt inte moget för att ta emot. (Säljö, 2005) 

Ett redskap för att eleverna ska få syn på sin egen och andras process och utveckling är 

att pedagogerna genom att låta eleverna formulera sina tankegångar i tal och skrift ges 

möjlighet till att reflektera och analysera det som de själva och andra elever varit med 

om. (Reys B & Reys E, 1995). 

3. Olika perspektiv på specialpedagogik 

 

David Skidmore (1996) beskriver tre paradigmer som är baserade på olika nivåer. Det 

medicinskt-psykologiska området befinner sig på mikro-nivån alltså när svårigheter 

uppstår hos eleven. Dessa svårigheter visar sig i tester och prov. Åtgärderna är inriktade 

på åtgärder och stöd till den enskilda eleven.  Det sociologiska paradigmet befinner sig 

på makro-nivån.  Vad som ligger i grund till svårigheterna är t ex strukturen i skol-

systemet.  
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Den tredje organisatoriska befinner sig i meso-nivån som är t ex den parallella 

skolformen: grundsärskolan och träningsskolan. Konsekvenserna av dessa nivåer är att 

varje teoretiker endast koncentrerar sig inom sitt område fast alla områden kan ingå i 

varandra. (Skidmore, 1996) 

 

3.1 Det medicinskt-psykologiska perspektivet 

 

Inom medicinskt – psykologiska området anses de speciella behoven vara psykiatriska 

och neuropsykiatriska defekter samt psykiska och fysiska funktionshinder. Det kan vara 

en sjukdom eller en skadad kroppsdel. Funktionshindret kan uppstå i vardagliga 

situationer, den bidragande faktorn till funktionshinder kan vara miljön. (Brodin, & 

Lindstrand, 2002) 

Det finns även elever med sociala och emotionella störningar som t ex: ADHD = 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Elever med ADHD kan ha svårt att 

koncentrera sig, de kan vara hyperaktiva och även ha en aggressiv tendens. ADHD 

beskriver elever med hyperaktivitet. (Skidmore, 1996) 

 

 3.2 Det sociologiska perspektivet 

Det sociologiska perspektivet beskriver David Skidmore som ”development of the role 

of the remedial teacher into the special needs coordinator”. (a.a, 1996) Det behövs att 

lärarna utvecklar sina kunskaper i stödinsatser som anpassar sig till elevernas behov. 

Kompetenser kan vara hur strukturen i klassrumsmiljön kan hjälpa elever som behöver 

koncentrera sig. Lärarna behöver dessutom veta vad det finns för alternativa 

lektionsmaterial som kan vara mer användbara för elever som behöver mera hjälp. 

 

 3.3 Det organisatoriska perspektivet 

 

Som lösning i skolan för att skapa en miljö anpassad för alla elever har det skapats 

särskilda enheter eller grupper där elever som inte antas klara målen i skolan. Det kom 

flera skolor som var anpassade till elever med behov av särskilt stöd. Dessa skolor 

skulle minska på eller få bort de olika svårigheterna som uppstod. Skolorna var 

individanpassade utifrån individens funktionshinder. 1955 uppstod skolformer som 

särskolan för elever med utvecklingstörning som indelade sig i grundsärskola och 
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träningsskola. Det var likheten i funktionshinder eller diagnosen som avgjorde vilken 

organisation eleven tillhörde. Utbildningsreformen fick också en egen läroplan.  

(Malmgren Hansen, 2002) 

 

4.  Lärarens förmåga att anpassa undervisningen. 

4.1 Lärande miljö 

Om undervisningen utgår från en multisensorisk miljö med laborativtmaterial där 

eleverna genom samspel och kommunikation med varandra ges möjlighet till att ta del 

av andras utvecklingsprocess synliggörs andra strategier för eleverna vilket ger eleverna 

ytterligare alternativ att lösa matematiska uppgifter på. (Reys & Reys, 1995) När 

eleverna finner mening och förståelse för vad de lär sig stärks motivationen hos 

eleverna för att anta nya utmaningar. (Lindqvist, 2003) Att arbeta kreativt är något som 

Aristoteles ser som en förutsättning för att tillgodogöra sig och utveckla teoretisk 

kunskap. (Ehnmark, 2002) Men om jag som elev inte upplever aktiviteten, även om den 

är kreativ, som stimulerande så kommer den inte att ge mig något då jag inte är 

motiverad till att ta till mig kunskapen som bjuds. (Blomqvist & Wood, 2006) Om 

eleven känner lust till uppgiften skapas motivationen till att lära. (Malmer, 1999) 

 För att eleverna skall ges möjlighet till en stimulerande, utmanande och meningsfull 

undervisning förutsätter pedagoger som är intresserade av ämnen med en undervisning 

som är väl genomtänkt. Pedagogen bör ha förmågan att knyta an matematiken till 

vardagen för att på så sätt skapa meningsfullhet i ämnet. (Ahlberg, 2001) Det finns inte 

ett rätt sätt att undervisa på. ”Bra lärare har en bred repertoar av 

undervisningsmetoder”. (Lindqvist, 2003, s 10) 

4.2 Matematik svårigheter      

Gunnar Sjöberg avhandling ”Om det inte är dyskalkyli vad är det då?” handlar om att 

få mer kunskap om elever i matematiksvårigheter. Detta har gjorts genom en 

longitudinell empirisk studie där forskaren har följt 13 elever i matematiksvårigheter 

från det att de avslutade grundskolan och genom deras gymnasieutbildning. Studien 

behandlar bla elevernas upplevelse av skolan. Vad som framkommer under studien är 

att eleverna upplever och har upplevt provsituationerna i skolan som stressande och 

pressande vilket har bidragit till att studie resultaten har blivit lidande. Vad han mer 

poängterar är att när vi utsätter elever för provräkning så får vi inte tro att vi får reda på 



 14 

hur eleverna reflekterar runt matematiken utan vad det vi får syn på är hur eleverna i 

skrift formulerar sina svar. (Sjöberg, 2006) 

Vad Sjöbergs studie konstaterar är att de elever som förekom i studien inte hade 

matematiksvårigheter av permanent karaktär. För deras del handlar det om att eleverna 

från början haft en stabil matematikkunskap som de sedan, av olika orsaker, förlorat 

greppet. Vilket har gett konsekvensen att eleverna fått kunskapsluckor som de haft 

behov av att ta igen för att kunna uppnå betyget Godkänd i ämnet matematik.  

(a.a, 2006) Andra orsaker till svårigheter med matematikämnet som eleverna själva tog 

upp i studien handlade om arbetsmiljön i skolan som eleverna uppfattade som stökig. 

Som orsak till detta menade eleverna att undervisningsgrupperna var för stora. (a.a, 

2006) 

För att möta upp dessa kunskapsluckor behöver pedagogerna flera redskap för att 

kartlägga elevernas färdigheter såsom formativ bedömning. I denna och även genom 

laborativt arbete, grupparbete och muntliga framföranden kan de få syn på sin egen och 

andras utvecklingsprocess. Genom reflektion och självskattning av den egna 

arbetsinsatsen kan de få syn på sin egen utvecklingsprocess. Däremot om eleven ges 

möjlighet att använda sina tidigare erfarenheter och fritt få laborera utifrån olika 

problem kommer eleverna upptäcka nya samband där nya hypoteser och slutsatser kan 

dras. (a.a, 2006) 

5. Metod och material 

5.1 Metod för undersökning 

Det finns olika vägar att gå för att söka svar på frågor som man ställer i sin studie. En 

av dessa vägar kan vara att göra en kvalitativ undersökning där man genom intervjuer 

med berörda personer får svar på deras syn på frågan. Det som kännetecknar en 

kvalitativundersökning är att fokus ligger på respondenterna upplevelser. (Bell, 1996) 

Frågorna vid en intervju kan vara allt ifrån strukturerade, där respondenten kan svara ja 

eller nej på frågan, till att vara en ostrukturerad intervju där respondenten ges möjlighet 

att tala fritt. Denna typ av intervjumetod kräver att intervjuaren har stor erfarenhet av 

arbetet med intervjuer. Dessutom tar analysen av en sådan intervju lång tid. (a.a, 1996) 

Ett annat redskap för att finna svar på sina frågor är genom enkätundersökning där man 

med färdigformulerade frågor kan finna svar på sina frågor. Syfte med enkätunder-

sökning är en önskan om att få svar från flera personer. (a.a, 1996) Dessa frågor kan 
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vara öppna eller slutna frågor. Med det menas att frågorna kan vara så ställda att 

respondenten bara har möjlighet till två svars alternativ, man kan även välja ett mindre 

slutet alternativ där personen genom en variabel mellan t.ex. 1-5 får kryssa i var den 

känner att sitt svar passar bäst in. Ett annat svars alternativ kan vara att respondenten får 

en öppen fråga där han/hon själv får formulera svaret då får enkäten ett kvalitativt 

inslag. Den gemensamma regeln för intervjuer och enkäter är att inga ledande frågor är 

tillåtna. (a.a, 1996) 

 För att ta reda på detta gick vi ut med en enkät undersökning till 30 verksamma 

pedagoger. Antalet respondenter grundade sig på att undersökningen skall vara färdig 

och bearbetad i skrift inom 10 veckor vilket gjorde att vi bestämde att fler respondenter 

än dessa 30 var för svårt för oss att behandla. Dessutom så kan jag som intervjuvare 

genom mina gester, tonfall etc. påverka respondenten och dennes svar. (Bell, 1996) 

Detta är en anledning till att vi valde att använda oss av enkätundersökning i vårt arbete. 

Genom att dela ut enkäter kan undersökningen nå en större grupp och samtidigt kan 

medverkarna känna en bekväm stämning. (Trost, 2001)  

Nackdelarna som vi utifrån litteraturen ser med en enkätundersökning är att det inte 

finns möjlighet för oss som undersöker att göra förtydliganden i de frågor som vi valt 

att formulera, under tiden som respondenterna besvarar frågorna, vilket är en av 

vinsterna med att intervjua personer muntligt och personligen. (Bell, 1996) För att möta 

upp dessa problem väljer vi att fysiskt vara närvarande när respondenterna svarar på 

enkätfrågorna. Då de ges möjlighet för respondenterna att få muntligt förtydligande om 

oklarheter uppstår.  

En risk med enkätundersökningar är att det ofta blir bortfall då inte alla respondenter 

väljer att svara på frågorna. (Bell, 1996) Vilket är ytterligare en anledning till att vi 

väljer närvara under tiden som enkäten besvaras då vi direkt kan få tillbaka de 

besvarade enkäterna. Vissa av våra frågor är probleminventerande i syfte att få syn på 

vad pedagogen själv såg som problem. Detta gör att enkäten till viss del fått ett 

kvalitativt inslag. (a.a, 1996) Även om vi var där och lämnade enkäten personligen så 

fick vi in 25 svar av 30 respondenter.  

5.2 Urval och undersökningsgrupper    

De pedagoger som vi valde att vända oss till finns utspridda på tre kommunala skolor i 

olika kommuner samt arbetar i årskurser 3-5. Då dessa skolor inte är våra ordinarie 
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arbetsplatser hoppas vi på att undersökningen inte skall kännas närgången för 

respondenterna utan att vi kan få så ärliga svar som möjligt. 

5.3 Genomförande av undersökning 

Under genomförandet kommer enkäterna levereras av oss själva på skolorna. 

Tiden kommer att bokas in då det passar för alla pedagoger som vill fylla i enkäterna. 

Lärarna kommer att kontaktas av oss genom ett personligt besök då vi frågar om de vill 

hjälpa oss med vår undersökning.  

De frågor som de ska besvara har tidigare utprövas i en provenkät till 10 personer. 

Genom att provenkäten genomfördes fick vi förslag till några justeringar. Först var det 

layouten på enkäten som skulle se någorlunda fin ut och sedan var det några ord som 

inte riktigt passade in i meningen. Det gäller att vara tydlig och skriva ord som är lätta 

att förstå. 

Trost (2001) framför att det är genom svarsalternativen som så mycket information som 

möjligt ska komma fram. Knepiga ord kan göra det svårt för respondenten att förstå och 

skapa en olust känsla till enkäten. (Trost J, 2001) 

5.4 Etiska Principer 

Inom Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är det fyra etiska principer som ska 

uppfyllas. (Vetenskapsrådet, 2002) De är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: innebär att alla ska bli informerade vad enkätens syfte och vad 

uppgiftsnämnarens uppdrag är i undersökningen. De som deltar kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan att det ska uppstå olägenheter för dem. Samtyckeskravet 

medför att alla deltagare ska veta att de själva kan bestämma över sin medverkan. Alla 

får ta del av undersökningens resultat och se att deras svar har uppfattas på ett korrekt 

sätt. 

Konfidentiella: kravet innebär att medverkandets uppgifter kommer att behandlas med 

största anonymitet. Det betyder att alla uppgifter ska bevaras så att inga utomstående ser 

kan komma åt dem. Alla namn ska vara uppdiktade samt kommuner och skolor ska inte 

benämnas med namn eller ingå med en detaljerad beskrivning så att det går att lista ut 
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var respondenten arbetar. Efter sammanställning av resultaten kommer alla insamlade 

uppgifter att förstöras. 

Nyttjandekravet innebär att alla som medverkar ska veta att all insamlad information 

ska endast användas till forskningsändamål. Enkätsvaren ska bara användas för vårt 

eget examensarbete. (Vetenskapsrådet 2002) 

5.5 Vilka enkätfrågor 

Några av de enkätfrågor som ingår i undersökningen är kvalitativa frågor medan andra 

är mer strukturerade. Trost (2001) menar att det kan vara bra att använda sig av både 

kvalitativa frågor och kvantitativa frågor för att få materialet så brett som det bara går i 

dess helhet. (Trost, 2001) 

5.6 Enkätanalys 

Efter att alla enkäter har samlats in har en sammanställning av vad lärarna har svarat 

genomförts. All information ska då sorteras igenom. Innehållet av frågorna kommer då 

att ordnas i tabeller vars uppbyggnad består av rubriker, under varje tabell kommer 

utsagorna från respondenten att kortfattat redovisas. 

Det spelar en betydande roll hur bearbetningen av materialet går till. Det är viktigt att 

skribenterna har en lätthanterlig, och överskådlig matris. (Bell, 1996) 

 

6. Resultat av enkätfrågor 

6.1 Lärarnas pedagogiska yrkeserfarenhet  

 

Av de 25 tillfrågade lärarna hade 3 en lärarutbildning från 1989 eller tidigare. 

Majoriteten hade en utbildning från 2000 och senare. Då det bara var ett fåtal av 

respondenterna som hade en äldre utbildning blev en jämförelsestudie mellan olika 

åldersgrupper inte aktuell. 

 

Tabell 1. Lärarnas verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

Förskola Grundskolans 

tidigare år 

Grundskolans 

senare år 

Annat  

5 16 2 4 
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Av tabellen framgår att två respondenter angivit att de hade erfarenhet av mer  

än ett verksamhetsområde. Ingen av de verksamma pedagogerna hade dock någon 

yrkeserfarenhet från arbete med gymnasieelever. Alla respondenter hade arbetat i 

grundskolans tidigare år. Vilket i sig inte var häpnadsväckande då det var dessa 

pedagoger som låg till grund för vår studie. Vad som mer kom fram var att 5 av de 

tillfrågade hade tidigare arbetat i förskoleklass. Endast två av respondenterna hade 

arbetat med elever i grundskolans senare år. Under rubriken Annat döljer sig 

arbetslivserfarenheter från grundsärskola, dansskola, fritidshem och parklek. 

Vad som även kom fram var att majoriteten hade en matematiskämnesinriktning i sin 

utbildning. Endast tre av respondenterna hade det inte. Två av dessa hade en äldre 

lärarutbildning dvs. Från l986 eller tidigare. 

6.2 Lärarnas matematiska färdigheter  

6.2.1 Poäng i matematik i utbildning 

 

Två av de undervisande pedagogerna hade matematik som inriktning i sin utbildning, 

tre av respondenter hade ingen matematik i sin utbildning. Av dessa tre hade två en 

äldre lärarutbildning dvs. från 1986 eller tidigare. Resterande hade 7,5 hp matematik 

eller mer i sin utbildning. Tre av tjugofem undersökta pedagoger som undervisar i 

matematik saknade således utbildning i ämnet.  

 

6.2.2 Lärarnas inställning till ämnet matematik 

 

På frågan vad respondenterna ansåg om matematik som ämne fick de svara utifrån en 

skala från 1-5. Hälften av alla respondenter tyckte att matematik som ämne var mycket 

roligt (5) den andra hälften tyckte att det var ganska roligt (4). 

Lärarna fick också svara på frågan om vilket undervisningsmaterial de använde  

(tabell 2). 

 

Tabell 2. Lärarnas undervisningsmaterial 

 

Stenciler Böcker Dator Eget utformat material 

8 14 1 9 

 



 19 

Vad svaren visar är att undervisningsmaterialet varierade mellan böcker och 

egenhändigt utformat material. Observera att flertalet av respondenter hade svarat flera 

svarsalternativ. Vad som dock kommer fram är att endast en av respondenterna använde 

sig av dator i matematikundervisningen. Denna person var även utbildad speciallärare.  

 

6.2.3 Lärarnas utformning av lektion 

 

Tabell 3. Lärarnas utformning av lektioner i matematik 

Individuelltarbete Grupparbete Undervisning från tavlan Annat  

13 8 12 2 

 

Majoriteten av respondenterna utformade i huvudsak sin undervisning utifrån 

individuellt arbete, undervisning från tavlan och grupparbete. Till svaret ”annat” fick vi 

kommentarer som: Undervisningen utgår från helklassundervisning med mindre 

gruppindelningar där individanpassat laborativtmaterial finns att tillgå. Även kortspel 

och praktiskmatte nämns av respondenterna. 

                  

6.2.4 Kartläggning  

 

Tabell 4. Utvärdering av elevernas kunskaper och färdigheter i matematik 

Diagnoser Muntligt Laborativt Annat  

12 8 5 3 

 

Pedagogerna kartlade i huvudsak elevernas kunskaper och färdigheter med hjälp av 

diagnoser och muntligt framträdande. Tabellen är något missvisande då tre av 

respondenterna valde att svara fler svarsalternativ.  

 

6.3 Undervisning för alla i klassen 

6.3.1 Lärarnas förutsättningar  

Pedagogerna ansåg att deras möjligheter att möta alla elever och att anpassa 

undervisningen utifrån alla elevers förmåga och behov var majoriteten siffran 3 se 

bilaga 1 utifrån skala 1-5. Detta tolkar vi som att de ansåg att förutsättningarna var 

tillfredställande men inte utmärkta. Som skäl till detta angav alla respondenter utom en 
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att: ”klasserna är för stora varför det är svårt att skapa en undervisning utifrån alla 

elevers förutsättningar och behov”. Den enda som svarade avvikande ansåg att 

svårigheten med att anpassa undervisningen till alla elever låg i att eleverna var i behov 

av olika undervisningsmaterial.  

 

6.3.2 Lärarnas perspektiv på organisatoriska åtgärder 

 

Tabell 5. Lärares uppfattning om hur stöd ska ges  

 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att undervisningen för elever med 

matematiksvårigheter bör ske i mindre grupper i annat rum än det obligatoriska 

klassrummet. En av de tillfrågade pedagogerna ansåg att eleverna skall vara kvar i 

klassrummet med anpassat material.  

 

6.3.3 Önskvärd klasstorlek  

 

Tabell 6. Lärares uppfattning om undervisning av elever i behov av särskilt stöd  

 

 

Utifrån lärarnas svar på frågan hur de anser att undervisningen för elever med 

matematiksvårigheter organisatoriskt bör se ut kan vi konstatera att flertalet pedagoger 

ser vinster med att ha undervisningsgrupper med färre elever i. Vi tolkar vidare att 

lärarna anser att elever med matematiksvårigheter behöver ha lugn studiemiljö för att 

tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Mindre grupper 

vinst för alla elever 

Elever med 

matematiksvårigheter 

arbetar bättre i lugn 

miljö. 

En sammanhållen 

undervisning skapar 

utvecklingsmöjligheter 

för alla elever. 

Annat  

12 7 5 1 

Mindre grupper i 

annat rum 

I klassrummet (alla 

arbetar med samma 

material) 

Kvar i klassrummet 
(med anpassat material) 

Vuxen resurs i 

klassrummet. 

17  1 7 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Utifrån syftet ”Hur ser pedagogerna på sina förutsättningar att skapa matematik 

undervisning för alla elever i klassen”, blir vår tolkning av studien att lärarna anser sig 

ha de didaktiska kunskaperna men att grupperna är för stora för att det skall vara 

möjligt att skapa en undervisning för alla elever i klassen. För att komma tillrätta med 

problemen visar studien att majoriteten av lärarna anser att mindre gruppkonstellationer 

bör inrättas för att på så sätt kunna tillgodose alla elevers behov. 

 

Vad vi vet så varierade respondenternas elevantal mellan 30 – 32 elever i en klass, 

förutom en klass där elevantalet var 18. Vad som förvånande oss var att även denna 

lärare ansåg att hennes klass var för stor. Vilket får oss att fundera på om det är 

klasstorlekarna eller sammansättningen av elever som är problemet. Vad är det som gör 

att en klass på 18 elever känns för stor för pedagogen? Är det så att elevantalet i denna 

klass är för litet vilket gör att eleverna får för stort spelrum som i sig bidrar till att det 

svårt för pedagogen att hinna med och hantera eleverna? Eller är det 

gruppsammansättningen i denna klass som är problemet?  

Är anledningen till pedagogernas uppfattning om att undervisning bör ske i mindre 

grupper grundad på vad de anser att eleverna har behov av eller är det deras egen 

upplevelse av att gruppstorleken är för stor? Vill man separera elever för att skapa en 

gynnsammare arbetsmiljö åt sig själv och eleverna. Eller handlar det om att lärarna 

anser att elevernas problematik gör att de bör vara i mindre grupper för att gynna deras 

matematiska utveckling? 

 

Vad som mer kommer fram av studien är att flertalet av lärarna uppger att de använder 

sig av flera undervisningsstrategier i sin matematikundervisning så som individuellt 

arbete, grupparbete och undervisning vid tavlan. Undervisningsmaterialet som lärarna 

utgår från är både läromedelslitteratur och egenhändigt utformat material. Detta tolkar 

vi som att lärarna har väl förankrade matematiska kunskaper då de skapar eget 

matematikmaterial som komplement i undervisningen. Forskarna är rörande överens om 

att förutsättningen för att eleverna skall kunna ta till sig matematiken är att lärarna är 

väl förankrade i ämnet. (Reys & Reys, 1995) Hur det egenhändigt utformade materialet 

ser ut har vi däremot inte undersökt i studien. 



 22 

 

Vad studien mer visar är att endast en av de tillfrågade lärarna använder sig av datorn i 

sin matematikundervisning. Detta resultat förvånade oss något då vi idag lever i ett 

mediesamhälle där datorn ofta används som redskap. Att det bara var pedagogen med 

speciallärarkompetens som använde sig av datorn är väl i sig inte så förvånande då hon 

sannolikt är mer inriktad och öppen för olika sätt att anpassa undervisningen till elever 

med olika svårigheter. 

 

Att använda sig av dator som redskap i matematikundervisningen tar Engström (2006) 

upp i sin avhandling och menar att då datorn i sig ger en bekräftelse till eleven om 

denna är på rätt väg i sina tankegångar eller ej så kan datorn till viss del ersätta läraren 

och dennes bekräftande funktion genom att datorn i sig fungerar som kommunikatör åt 

eleverna. Hon poängterar dock att datorn inte helt kan ersätta pedagogen och dennes 

funktion. Att använda sig av datorn som redskap förutsätter att lärarna har kunskap om 

datorn för att kunna förmedla kunskaperna till eleverna. Då undervisningen skall utgå 

från elevernas verklighet kan datorn i sig möta upp eleverna i deras livsvärld där datorn 

ofta har en central plats idag. Det som blir svårigheten är att datorn inte alla gånger har 

en lika central plats hos lärarna då datorn ur lärarnas synvinkel är ett förhållandevis nytt 

påfund (Engström, 2006). Vi ser därför att lärarbildningarna bör anamma detta och ge 

de nya lärarna utbildning i datorkunskap för att på så sätt inte vara främmande för att ta 

in datorn som redskap även i matematik undervisningen. 

Det vi mer fått klart för oss är att kartläggningen av elevernas matematiska kunskaper 

görs med hjälp av diagnoser och muntligt framförande. Vilket vi ser som positivt då 

eleverna ges möjlighet att visa på sina färdigheter på olika sätt. Det skapar större 

förutsättningar för lärarna att göra rättvisa bedömningar av elevernas förmågor där även 

elevernas kunskapsluckor kan bli tydligare för pedagogen och eleven. 

Vad som hade varit intressant att få klarhet i utifrån studien var på vilket sätt 

som lärarna följde upp elevernas nyförvärvade kunskaper. Hur delaktiga 

eleverna var i denna process så som självskattning för att på så sätt skapa en 

formativ bedömning för elever och lärare. Men vi hade inte med någon sådan 

fråga.  
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7.2 Slutdiskussion 

Vi skall nu försöka konkretisera vad vi genom studien och den tidigare forskningen fått 

syn på. Vi har i resultatdelen presenterat resultatet från enkätundersökningen där vi fått 

klart för oss att majoriteten av de tillfrågade lärarna anser att undervisningsgrupperna är 

för stora. Vad vi mer utifrån Sjöbergs (2006) avhandling har kunnat konstatera är att de 

tillfrågade eleverna i hans studie också ansåg att grupperna var för stora. Vilket eleverna 

tyckte bidrog till att det var svårt att tillgodogöra sig ämnet matematik.  

En av anledningarna som vi tror orsakar att man upplever att grupperna är för stora och 

svåra att koncentrera sig i, har att göra med att elevunderlaget som skall ingå i den 

ordinarie undervisningen har förändrats. Från att elever i behov av stöd tidigare har 

ingått i särskild undervisningsgrupp ska de numera ingå i den ordinarie 

skolundervisningen. Om detta är ett faktum så antar vi att de homogena grupperna blivit 

mer heterogena då kunskapsspridningen sannolikt har blivit vidare. Utifrån ett 

sociologiskt perspektiv tolkar vi att det inte är någon nackdel då elever med olika 

kunskapsnivåer kan stötta och utveckla varandra något som Vygotskij kallar den 

proximala utvecklingszonen som är den utvecklingsfas som eleven/personen befinner sig 

i när den lämnar en fas för att utvecklas och gå vidare till nästa. Det gynnas av att 

eleven/individen har stöd från en annan elev/individ som kommit lite längre 

utvecklingsmässigt än man själv. (Säljö, 2005) Vilket vi även i studien får klart för oss 

att vissa pedagoger använder sig av i sin undervisning, då eleverna ges möjlighet att 

arbeta laborativt i mindre grupper. (se tabell 3)  

 

Vad vi utifrån studien får tankar om är att skolans ramar har förändrats vilket har bidragit 

till att även gruppsammansättningen i klassen har förändras. Enligt Linde (2000) är 

skolans ramar vad det gäller undervisningstiden inte är tillräckliga för att alla barn ska 

hinna med kursen i matematik. Alla elever har inte en naturlig begåvning därför kan 

skolan behöva göra några åtgärder för att alla ska få den inlärningen som de har rätt att 

få. En klass kan bestå av individer som behöver extra hjälp. Den sociala miljön behöver 

tillgodoses så att varje elev får den tid de behöver för att göra uppgifterna. (Linde, 2000)  

Den ordinarie undervisande läraren skall förmedla kunskaper även till elever som 

tidigare inte fanns med i den ordinarie undervisningen. Den undervisande läraren får 

utifrån våra erfarenheter oftast tips, idéer och anpassat material från specialpedagogen 

till de elever som har sådant behov. Men faktum kvarstår, klassläraren tycks inte ha 

adekvatutbildning för att möta dessa elevers behov. 
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Att undervisningsgrupperna har förändrats till att handla om flertalet av alla elever i 

skolan har sin utgångspunkt från Salamancadeklarationen, där det står att ingen elev 

skall separeras från den ordinarie undervisningen och läroplanens intentioner att 

undervisningen skall anpassas utifrån vars och ens behov. Vad vi kan se så har synen på 

eleverna gått från att handla om ett psykomedicinskt perspektiv där eleven är den som 

äger problemet och behöver korrigera/bota sina svårigheter genom att skolan som 

organisation skapar särskilda undervisningsgrupper för dessa elever, till att handla om 

att hela skolsystemet behöver förändras för att möta upp och anpassa sig till eleverna 

och deras behov. (Skidmore, 1996) 

Vad vi vill belysa är att då ingen elev skall separeras från sin klass, vilket tidigare 

gjordes i större utsträckning än idag till specialundervisning, får det effekten att flera 

barn skall ingå i den ordinarie undervisningen Här kan man tillämpa ramfaktorteorin 

där man på formuleringsarenan visar vilka ramar och krav som politikerna/samhället 

ställer på skolan och realiseringsarenan där de verksamma pedagogerna finns och skall 

iscensätta det som politikerna har fastställt.  Om det nu är så att alla elever skall ingå i 

den ordinarieundervisningen, var har då speciallärarna tagit vägen? Finns dessa kvar på 

skolorna eller har man gjort om dessa tjänster och till vad i så fall? Eller är det så att 

elever fortfarande separeras från den ordinarieundervisningen?  Vilka skäl har man i så 

fall till detta? Vilken funktion har specialpedagogerna i dagens skola?  

Kommer de tidigare specialpedagogiska insatserna eleverna tillgodo på annat sätt idag 

mot tidigare, vilket i sådant fall? Vår erfarenhet är att det inte finns tillräckligt med 

specialpedagoger ute på skolorna. Det har även visat sig att elever får byta eller åka till 

en annan skola för att få det extra stödet de behöver. Våra resultat av enkäten tyder på 

att lärarna på fältet som ska ta hand om dessa elever inte har en riktigt adekvat 

utbildning för detta.   

Även om det är så att skolan har en speciallärare eller specialpedagog som hjälper 

lärarna att anpassa undervisningen för elever i behov av annat stöd, så kvarstår faktum 

att läraren ensam skall undervisa alla elever i klassen. Är detta rimligt?  Var det, det 

som var tanken med Salamancadeklarationen eller har kommunerna som är huvudman 

för skolan missat något? Vår upplevelse utifrån denna studie blir att skolan inte har 

hängt med i utvecklingen. Vad vi anser att man behöver utifrån kraven att alla elever 

skall ingå i den ordinarie undervisningen är att ge de verksamma lärarna redskapen för 

att klara av detta. De bör ges resurser och framför allt adekvat utbildning för att kunna 

möta alla elevers behov. Vem äger då detta problem vem bär ansvaret? Vad vi vet så 



 25 

har lärarutbildningen förändrats så till vida att 7,5 hp specialpedagogik är obligatoriskt 

under utbildningen. Frågan är om den kunskapen som ges under utbildningen är 

tillräcklig för att lärarna skall kunna möta de olika behov som eleverna som ingår i den 

ordinarieundervisningen har. Skolan genomgår ständigt förändringar vilket förutsätter 

att de verksamma lärarna löpande får fortbildning för att kunna anpassa sig och möta de 

nya kraven som skolan ställer. Förändringen som vi valt att lyfta i detta arbete är att de 

specialpedagogiska kraven på lärarna och skolan kommit innan man har gett lärarna 

utbildning för detta. 

Om vi som pedagoger är de som skall bedöma kunskap och kategorisera elevers 

förmåga vem är det då som orsakar de problem som eleverna uttrycker i Sjöbergs 

(2006) studie? Är det eleverna som äger problemet som inte förstår pedagogen eller är 

det pedagogen som orsakar problem hos eleverna då denne inte kan anpassa 

undervisningen utifrån elevernas behov? Eller är det skolan som organisation som äger 

problemet som inte ger sin personal adekvatutbildning när elevernas behov förändras? 

Tankar som vi får utifrån detta resonemang är att om pedagogen nu inte har fullständiga 

eller tillräckliga ämneskunskaper kan det få förödande konsekvenser för eleverna då 

dessa inte får den undervisning och de redskap som de behöver för att lära sig. Är det så 

som verkligheten ser ut i dagens skolor? Då många elever idag efter avslutad 

grundskola har otillräckliga betyg i bland annat matematik! Vem bär då ansvaret för att 

eleverna har dåliga betyg? Är det pedagogerna på skolorna som bär ansvaret, eller är det 

lärarhögskolorna som brister i sitt uppdrag när de skall utbilda nya lärare? 

Detta resultat förvånade oss något då vi idag lever i ett mediesamhälle där datorn ofta 

används som redskap. Att det bara var pedagogen med speciallärarkompetens som 

använde sig av datorn är väl i sig inte så förvånande då hon sannolikt är mer inriktad 

och öppen för olika sätt att anpassa undervisningen till elever med olika svårigheter. 

Vad vi vet så varierade klasstorlekarna oftast mellan  

30 – 32 elever i en klass, förutom en klass där elevantalet var 18. Vad som förvånande 

oss var att även denna lärare ansåg att hennes klass var för stor. Vilket får oss att 

fundera på om det är klasstorlekarna eller sammansättningen av elever som är 

problemet. Vad är det som gör att en klass på 18 elever känns för stor för pedagogen? 

Är det så att elevantalet i denna klass är för litet vilket gör att dessa elever får för stort 

spelrum som i sig bidrar till att det svårt för pedagogen att hinna med och hantera 

eleverna? Eller är elevernas kunskapsspridning för vid som gör att läraren upplever 

klassen för stor, då eleverna har olika behov? 
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Är anledningen till pedagogernas uppfattning om att undervisning bör ske i mindre 

grupper grundad på vad de anser att eleverna har behov av eller är det deras egen 

upplevelse av att gruppstorleken är för stor? Vill man separera elever för att skapa en 

gynnsammare arbetsmiljö åt sig själv och eleverna. Eller handlar det om att lärarna 

anser att elevernas problematik gör att de bör vara i mindre grupper för att gynna deras 

matematiska utveckling? 

 

Vad är det som gör att lärarna anser att grupperna är för stora och behöver minskas? En 

tanke som vi får är att då alla elever skall vara kvar i den ordinarie undervisningen så 

får detta konsekvensen för undervisningen och arbetsbördan kan upplevas tyngre för 

lärarna då de skall skapa en undervisning utifrån alla elevers förutsättningar och behov 

där kunskapsspridningen sannolikt är vidare mot vad den tidigare varit då elever i 

behov av särskilt stöd separerades från klassen.  

 

8. Förslag på vidare forskning 

När vi nu skall avsluta vår studie skulle vi vilja fortsätta att diskutera vilka kunskaper 

blir viktigt för lärarna att ha för att kunna möta alla elever i dagens skola? Behöver 

lärarna specialpedagogiskkompetens för att kunna undervisa alla elever som ingår i den 

ordinarieundervisningen?  

Vilka datakunskaper bör de verksamma pedagogerna ha för att kunna möta eleverna 

och samhällets krav på utveckling med tanke på att vi idag lever i ett mediesamhälle? 

Behöver lärarutbildningen ta hänsyn till detta faktum? Har kommunerna ekonomiska 

resurser för fortbildning i datakunskap till de verksamma pedagogerna? Har 

kommunerna råd med löpande uppdateringar av datorer och tillhörande dataprogram? 

Finns det ekonomisk plats för datorn i dagens skola?  

Vad som mer vore intressant att titta närmare på är hur eleverna på respondenternas 

skolor anser om den matematikundervisning som de får. Är det så att det finns mindre 

undervisningsgrupper på nämnda skolor så vore det intressant att belysa hur dessa 

elever ser på sin matematikundervisning i förhållande till de elever som ingår i den 

ordinarieundervisningen med större elevantal. Intressant vore också att undersöka av 

vilka skäl som eleverna får sin undervisning i en mindre undervisningsgrupp. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning:  

Matematikundervisningens möjligheter och hinder. 

 
Vi som har skrivit denna enkät heter Sara Ogembo och Carina Gradin.  

Vi studerar på Stockholms Universitet och skriver nu vårat examensarbete 

inom Specialpedagogik. 

 

Carina är utbildad Marte meo terapeut och har de senaste 20 åren arbetat 

med personer med olika kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. 

Sara är utbildad undersköterska och har sedan 1997 arbetat i särskolan med 

barn som har särskilda behov. 

 

Syftet med vårat arbete och enkätundersökningen är att få klart för oss hur 

pedagogerna själva ser på sina förutsättningar och hinder för att skapa en 

matematikundervisning för alla elever i klassen. 

 

Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, dvs ingen (förutom den 

person som lämnar ut enkäten) kommer att veta från vilken skola eller 

vilka personer som har svarat på enkäten. 

När undersökningen är klar kommer ni att få det slutgiltiga resultatet, men 

inget specifikt resultat vad det gäller eran skola, då enkäten är ställd till 

flera skolor. 

 

Ni kan när som helst avstå från er medverkan i undersökningen. 
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Vänligen lämna endast ett svarsalternativ som stämmer bäst överens med 

er uppfattning/erfarenhet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vilket år blev du färdigutbildad lärare? 

 

Svar:_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Vilka pedagogiska verksamheter har du arbetat i? 

 

Svar: _____________________________________________________ 

 

 

 

  

3. Har du en ämnesinriktning i din utbildning? 

 

  Nej 

  Ja 

Om ja ange vilken:_______________________________________ 
 

 

                  ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hur många poäng matematik har du i din utbildning? 

 

          Svar: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur ser du själv på matematik som ämne? 

 
(Ringa endast in en siffra) 

 

1      2       3      4      5 

               

                            Tråkigt                Mycket roligt 
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6. Vad för undervisningsmaterial använder du dig av? 

(ange vilka du främst använder dig utav) 

  Stenciler    Böcker       Datorer 

  Egenhändigt utformat material   

        _________________________________________________ 

         __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hur utformar du (i huvudsak) dina lektioner i matematik? 

  Individuellt arbete    Grupparbete 

  Undervisning från tavlan           (Om annat skriv på vilket sätt) 

           Annat:________________________________________________ 

                     ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hur kartlägger du elevernas matematiska kunskaper? 

  Diagnoser     Muntligt 

  Laborativt Annat 

           Om annat vänligen skriv på vilket sätt: 

             ________________________________________________ 

        ________________________________________________ 
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9.  Hur ser du på dina förutsättningar att anpassa matematikundervisningen 

utifrån alla elevers förmågor och behov? 

   (Ringa endast in en siffra)                                                                                                                                            

 

                                             1      2       3      4      5      

                           Dåliga                       Mycket 

                          förutsättningar                   goda förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Utifrån föregående fråga. Vad är det som gör att dina förutsättningar ser 

ut som de gör? 

      

          Svar: :_______________________________________________  
            _______________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Hur anser du att undervisningen bör se ut (organisatoriskt) för elever 

med matematiksvårigheter? 

  Mindregrupper i annat rum     

  I klassrummet (Alla elever jobbar med samma material) 

  Kvar i klassrummet, med anpassat material   

  Vuxen resurs i klassrummet 
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12.  Utifrån föregående fråga. Vilka vinster ser du med den undervisningen 

som du föredrar? 

  Mindre grupper en vinst för alla elever.     

  Elever med matematiksvårigheter arbetar bättre i lugn miljö  
       (liten grupp) 

  En sammanhållen undervisning skapar utvecklingsmöjligheter  

       för alla elever 

 Annat     

Om annat vänligen skriv på vilket sätt: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Övriga synpunkter på matematikundervisningens möjligheter  

     eller hinder. 

           ________________________________________________ 

           ________________________________________________

    ________________________________________________ 

           ________________________________________________
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Carina och Sara 
 

Tack för din medverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Skriv gärna era synpunkter på enkäten 

 

           ________________________________________________ 

           ________________________________________________

    ________________________________________________ 

           ________________________________________________
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