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Sammanfattning 

Att läroboken har en stark ställning i matematikundervisningen konstateras av forskare både i Sverige 

och i andra länder. Svenska skolmyndigheter anser att en av orsakerna till att svenska elever presterar 

allt sämre i internationella jämförelser, är att lärarna är för styrda av läroboken i 

matematikundervisningen. Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare uppfattade 

lärobokens roll i matematikundervisningen och hur de ville undervisa i matematik för att få alla elever 

att nå målen. Speciallärarens roll var att fungera som handledare för arbetslaget. Studien genomfördes 

i ett arbetslag på en skola i Mellansverige. Lärarnas samtal analyserades utifrån en fokusgruppsansats. 

Resultatet visade att lärarna gav läroboken samma roll som den som forskningen lyfter fram. 

Läroboken står för trygghet för både lärare, elever och föräldrar, den begränsar friheten för lärarna, 

men underlättar samtidigt deras planering. Lärarna ansåg att de fann en modell att arbeta utifrån, där 

läroboken användes som ett av verktygen i matematikundervisningen och att denna undervisning 

gynnade elever i behov av stöd. De förutsättningar de ansåg krävdes för att de skulle kunna göra 

förändringen var: kunskap om kursplanen; tillgång till laborativt material; stöd av varandra och stöd av 

en person med lite mer kunskap i matematikdidaktik än de själva hade, vilket till exempel kan vara 

specialläraren. 
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Förord 

Denna studie gjordes under läsåren 2010/2011 och 2011/2012 då jag parallellt med 

speciallärarstudierna arbetade som matematikutvecklare i kommunen. Under tiden som studien pågick 

läste jag mycket intressant litteratur och fick större insikt om vad som behöver göras inom 

matematikundervisningen för att fler elever ska nå målen, ett ämne som för mig som blivande 

speciallärare var mycket intressant. För att kunna dela med mig av mina insikter fick jag förmånen att 

tillsammans med en matematikutvecklarkollega leda en studiecirkel kring boken Förstå och använda 

tal – en handbok av Alistair McIntosh (2008). Under den studiecirkeln kom diskussionen om 

lärobokens roll ofta upp och under en av dessa diskussioner undrade några av deltagarna hur de skulle 

våga släppa läroboken. Eftersom jag under utbildningen kommit i kontakt med metoden 

aktionsforskning tänkte jag att det vore intressant att göra en studie med en sådan ansats tillsammans 

med lärarna i det arbetslag som ställt frågan. Jag frågade lärarna om de ville delta i en sådan studie och 

det ville de. Under arbetets gång har arbetet dock mer handlat om de samtal som jag hade med lärarna 

under processens gång än om en aktionsforskning. Här är nu resultatet av det arbetet och jag hoppas 

att det kan vara till glädje för andra speciallärare som vill arbeta tillsammans med klasslärare för att 

förändra sin undervisning i matematik så att den gynnar alla elever. 

Jag vill framföra ett stort tack till lärarna som bidragit till att jag har kunnat göra denna studie. Jag vill 

också tacka min handledare och studiekamraterna i handledningsgruppen för allt stöd under 

skrivprocessen. 

 

Stockholm, 2013-05-26 

Birgitta Fröberg
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Inledning 

Våren 2012 lämnade ungefär 9 procent av alla grundskoleelever skolan utan godkända betyg i 

matematik (Skolverket, 2013). Alla dessa elever är i behov av stöd i matematik. Svenska 

skolmyndigheter menar att orsakerna till resultaten finns att söka i hur matematikundervisningen är 

upplagd (Skolverket, 2009; 2012b; Skolinspektionen, 2009). Kritiken handlar ofta om att lärarna har 

lämnat över matematikundervisningen till läroböckerna. Detta, i samverkan med att eleverna har 

lämnats åt sig själva att arbeta i egen takt i läroboken, har setts som en förklaring till att eleverna i 

Sverige får allt sämre resultat på internationella jämförelsemätningar som TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student 

Assessment) (a.a.).  

Många har synpunkter på matematikutbildningen. I ett inslag på Ekot, Sveriges Radio (Helmersson, 

2012, 3 april) säger utbildningsminister Jan Björklund att lärare undervisar på fel sätt i matematik och 

att det är orsaken till de dåliga resultaten. ”Lärarna undervisar för lite utan man låter eleverna själva 

lösa uppgifter, sida upp och sida ner, timme efter timme utan att läraren förklarar och berättar och 

instruerar” (a.a.). Björklunds recept för att höja resultaten är mer av vad han kallar 

katederundervisning, där läraren leder undervisningen med diskussioner och förklaringar i helklass 

(a.a.). I samma inslag svarar Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, att problemet snarare 

ligger på att det är för många elever som undervisas av lärare som inte har relevant utbildning. Hennes 

recept är att göra läraryrket mer attraktivt (a.a.). 

Wiggo Kihlborn (2012, 13 november), känd matematikdidaktiker, menar i en artikel i Origo att det 

borde vara lika enkelt att lära sig grunderna i matematik som att lära sig att läsa och skriva. Han undrar 

vad det är i den svenska undervisningskulturen som gör matematik så svårt. Lärarna borde arbeta med 

att få eleverna att räkna med flyt, likväl som man lär eleverna att läsa med flyt, menar Kihlborn.  

”Att utveckla de i kursplanen nämnda förmågorna, såsom att kommunicera, resonera, formulera, 

analysera, dra slutsatser etcetera kräver inte bara abstraktion utan ett flyt i tänkandet, något som är 

bekant för lärare i svenska” (a.a.). 

Kihlborn menar att en elev som inte har flyt i läsningen lägger för mycket kraft på avkodningen, vilket 

ger eleven svårigheter med att förstå det den läser. Inom matematiken är det samma sak. Den elev som 

inte behärskar metoder och begrepp med flyt, får lägga så mycket kraft på detta att de inte kan förstå 

hur de ska lösa problem. Hans slutsats är att lärare behöver läggas mer kraft på att lära ut grunderna i 

matematik och för att kunna göra detta på rätt sätt krävs att de har goda didaktiska kunskaper (a.a.). 

Denna debatt ska lärare/speciallärare som undervisar i matematik förhålla sig till. 

Definitioner 

I denna studie är definitionen av elever i behov av stöd, alla elever som inte uppnår kunskapskraven i 

matematik (Skolverket, 2011).  

Lärobok definieras som en bok som är designad för att ge ”en auktoritativ pedagogisk version av ett 

kunskapsområde” med avsikt att ”guida elevens arbete under ett år” (s. 20, Johansson, 2003, min 

översättning).  
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Syfte 

Syftet med studien är att följa och att undersöka några lärares arbete med att förändra sin undervisning 

i matematik. Fokus ligger på lärobokens roll och på hur matematikundervisningen bör läggas upp för 

att gynna alla elever, men särskilt för elever i behov av stöd i matematik.  

Problemformuleringar: 

Vilken roll anser lärarna att läroboken har? 

Hur vill lärarna undervisa i matematik så att den gynnar alla elever? 

Hur ser lärarna att arbetet bör utformas för elever i behov av stöd i matematik? 

Hur anser lärarna att utvecklingsarbetet har påverkat deras undervisning i matematik? 

Bakgrund 

Här ska först ges en bakgrund till vad forskningen säger om lärobokens roll i 

matematikundervisningen. Därefter kommer en genomgång av vad forskare och skolmyndigheter 

anser vara av betydelse för att elevernas resultat i matematik ska förbättras. Avslutningsvis presenteras 

forskares och ämnesdidaktikers syn på hur undervisningens i matematik bör bedrivas för elever i 

behov av stöd. 

Läroboken i matematik 

Lärobokens historia 

Den första kända räknelära som har publicerats är Treviso-aritmetikan som gavs ut redan 1478 

(Lundin, 2008). I den beskrevs räknekonsten. Den var en handbok i den praktiska konsten att räkna. 

Räknelärorna angav regler och minneskunskaper för själva räknandet och det var ur dessa räkneläror 

som skolmatematiken utvecklades. Inom räknekonsten var det viktigaste att få fram ett korrekt svar. 

Räknekonsten hade en lägre status än matematiken som var mer kopplad mot metafysik och religion. 

Under 1800-talet sammanfördes matematiken och räknandet till ett skolämne och läroböcker 

producerades med innehåll från de båda inriktningarna. Hur läroböckerna då användes är svårt att veta, 

men Lundin menar att de även om de innehöll exempel från vardagen, mer och mer övergick till att bli 

anpassade efter skolan som institution. Matematik var inte ett läroverksämne förrän i början av 1800-

talet. Det var först då som övningsuppgifter började införas i läroböckerna.  

När folkskolan infördes var dess huvuduppgift att bibringa ”sedlighet”. Undervisningen av de fattigas 

barn leddes av outbildade lärare och matematik hade ingen framträdande roll. I Sverige var 

bildningstänkandet i fokus för folkskolans införande, men målet var att disciplinera, hålla nere och 

omforma eleverna. Undervisningsstoffet hade en underordnad betydelse. I Folkskoleförordningen från 

1842 står att alla elever ska lära sig ”de fyra Räknesätten i hela tal” (Lundin, 2008, s. 272). Mot slutet 

av 1800-talet infördes även geometri. Matematikundervisning sågs som ett sätt att hålla eleverna 

sysselsatta. Tysta, enskilda övningar behövdes för att en lärare ensam skulle kunna undervisa många 
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elever i åldersblandade grupper. Kring sekelskiftet 1900 var läroböckerna anpassade till 

klassundervisningens praktiska problem, särskilt problemet med att hålla alla elever sysselsatta på 

egen hand utan att läraren skulle behöva övervaka eller hjälpa dem. ”Detta krävde att uppgifterna å ena 

sidan gjordes så enkla att eleverna kunde lösa dem men å den andra att de fick ett så växlande och 

intressant innehåll att eleverna inte tappade fokus, utan hölls fästade vid läroboken” (a.a., s.355). 

Enligt Johansson (2006) har läroböckerna haft en stark tradition inom västvärlden sedan 1800-talet. 

Det utförande som läroböcker har idag, med uppgifter av differentierande svårighetsgrad, härstammar 

från grundskolans införande, då två studietraditioner (realskolans och folkskolans) skulle 

sammanföras. I den första läroplanen för grundskolan betonades vikten av att individualisera 

undervisningen (a.a.). Individualiseringen av undervisningen löstes genom att eleverna fick arbeta i sin 

egen takt i arbetsböcker som hörde till en lärobok (Granström, 2003). Granström menar att detta 

innebar att ”läromedelsförfattarna inte bara tjänade stora pengar utan också fick en starkt styrande 

funktion för skolans undervisning” (s. 235). Det arbetssätt som då grundlades förklarar varför 

matematikundervisningen i svenska klassrum idag ofta handlar om tyst enskilt räknande i läroboken, 

enligt Johansson (2006).   

Lärobokens roll  

Matematik tycks vara det av skolämnena där undervisningen är mest beroende av läroboken 

(Skolverket, 2003).  Även i andra delar av västvärlden har läroboken en stark ställning. Törnroos 

(2005) visar till exempel utifrån lärarnas svar på TIMSS 1999 att i Finland, som ligger högt på de 

internationella rankningarna, var det 99 procent av landets elever i årskurs 7 som undervisades i 

matematik genom läroboken. Haggarty och Pepin (2002) som har undersökt läroböckerna i matematik 

i England, Frankrike och Tyskland visar på samma tendens. Dock visar senaste TIMSS-mätningen att 

läroboken används som basmaterial i högre grad i Sverige än i övriga EU/OECD (Skolverket, 2012a). 

89 procent av de svenska lärarna som undervisar i årskurs 4 uppger att de använder läroboken som 

basmaterial, mot 71 procent i övriga EU/OECD och i årskurs 8 uppger 97 procent av lärarna att de 

använder läroboken som basmaterial, jämfört med övriga EU/OECD där 71 procent anger att 

läroboken är basmaterialet.  

Rezat och Sträβer (2012) föreslår utifrån sociokulturella teorier att läroboken ska ses som en artefakt 

(verktyg). De hänvisar till Vygotsky som menar att införandet av artefakter påverkar beteendet genom 

att: för det första sätta igång ett antal funktioner som behövs för att kunna använda och få kontroll över 

det nya verktyget; för det andra att göra sig av med tidigare processer som nu kan ersättas med 

verktyget och för det tredje att förändra den mentala processen. Utifrån detta drar de slutsatsen att 

läroboken som verktyg påverkar elevernas inlärning i matematik (a.a.). Även Johansson (2006) menar 

att läroböcker är artefakter som kan ses både som verktyg och som hinder för utveckling. De 

konserverar och överför kunskap i utbildningssystemet. Å ena sidan underlättar de lärarnas dagliga 

arbete och är en slags garanti för att eleverna får baskunskaper och träning för nästa nivå i 

utbildningssystemet. Å andra sidan verkar de reducera både frihet och ansvar för läraren, menar 

Johansson (a.a.).  

Den roll och det inflytande läroboken har, beror på hur människor medvetet eller omedvetet ser på den 

(Englund, 1999). Människor i detta fall är både lärare, elever och föräldrar. Det finns en djupt rotad 

tradition i Sverige av att använda läroböcker i matematik (Johansson, 2006). Att det är så beror på våra 

”Belief systems” eller sociomatematiska normer. ”Belief systems” är en beteckning på uppfattningar 

om vad matematik är, hur man lär sig matematik och hur undervisning ska bedrivas (Bentley, 2012). 

Dessa ”belief systems” kan vara både rationellt och emotionellt grundade och är enligt Bentley 

”mycket resistenta mot påverkan” (a.a., s.38). Sociomatematiska normer är normer om vad det innebär 
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att vara elev och lärare, men de är inriktade mot de matematiska aspekterna av elevernas aktiviteter 

(Yackel & Cobb, 1996). Rezat & Sträβer (2012) presenterar den påverkan artefakter har i vad de kallar 

en sociodidaktisk tetrahedron (se figur 1).  

 

 
 

Figur 1 Socio-didaktisk tetrahedron (Rezat & Sträβer, 2012, s.648) 

 

Grunden för figuren är den didaktiska tetrahedronen mellan elev, lärare, matematik och artefakt. Den 

är en utveckling av en tidigare modell där endast fyra aspekter har beaktats; läraren, eleven, 

matematiken och artefakten. I detta sammanhang är det läroboken som avses som artefakt. Varje hörn 

i den tetrahedronen står för ett perspektiv på artefakten. Att artefakten är i toppen visar att den har en 

viktig roll inom matematikundervisningen. De menar också att det bara är inom ämnet matematik, inte 

andra skolämnen, som den här figuren stämmer. Lärare och elever är förutom aktörer i klassrummet 

också medlemmar i samhället utanför med de normer som finns där. Det finns normer för vad det 

innebär att vara en elev, att vara lärare, om undervisning samt hur dessa relaterar till institutionella 

inställningar som schema och organisation av ämnen och årskurser. Noosphere är en beteckning på 

alla de personer och institutioner som är intresserade av undervisning och inlärning i matematik (a.a.).  

I Sverige finns en djupt rotad tradition bland både lärare, elever och föräldrar att en lärare ska använda 

läroboken för att garantera att elever erbjuds alla delar av matematiken så att de kan klara nästa nivå i 

undervisningssystemet (Englund, 1999; Johansson, 2006).  

Redan 1946 kritiserade myndigheterna i Sverige lärarna för att de i matematikundervisningen var för 

läroboksberoende (Johansson, 2006). Att Sverige hamnat efter i internationella mätningar då det gäller 

resultat i matematik (TIMSS, PISA) förklaras bland annat med att lärare i Sverige har lämnat över 

matematikundervisningen till läroböckerna. I myndigheternas rapporter är detta ett återkommande 

tema (Skolverket, 2003; Skolverket, 2009; Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2012b). Läroboken 

styr ofta uppfattningen om vad matematik är, både för elever och för lärare (Yackel & Cobb, 1996; 

Englund, 1999; Törnroos, 2005; Johansson, 2006; Rezat & Sträβer, 2012). Lundin (2008) menar att 

det som kritiseras inte är läroböckernas utformning, utan användningen av dem, men flera forskare 
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kritiserar även utformningen av läroböckerna. Om lärobokens roll är stark, påverkar den vad eleverna 

ges möjlighet att lära och det kan vara en av förklaringarna till skillnader i elevernas kunskaper i de 

nationella och internationella mätningarna (Haggarty & Pepin, 2002; Törnroos, 2005; Johansson, 

2006). 

Bentley (2012) anser att läroböckerna i Sverige är för mycket inriktade på procedurellt lärande, inte på 

förståelse av begrepp. Det finns djupt rotade normer kring att matematik innebär att lära sig regler 

(Rezat & Sträβer, 2012). Skolinspektionen (2009) menar att läroböckerna inte ger eleverna möjlighet 

att utveckla alla de förmågor som de enligt läroplanen ska erbjudas att utveckla. De anser att om 

läroböckerna ska fortsätta att styra undervisningen i matematik i samma utsträckning som de gör idag, 

så måste de utvecklas eller kompletteras med andra läromedel.  Detta är inte bara ett svenskt problem. 

Haggarty och Pepin (2002) visar att elever får varierande möjligheter att lära sig både inom och mellan 

länder beroende på vilken lärobok de använder och på hur läraren medierar lärobokens innehåll. 

Törnroos (2005) som analyserat läroböckers innehåll och hur väl de överensstämmer med elevers 

resultat, menar att läroböcker fungerar bra som mätinstrument för elevernas möjlighet att lära. Rezat 

och Sträβer (2012) konstaterar att läroboken kan bli ett hinder om eleverna tror mer på läroboken än 

på läraren. De beskriver en undervisningssituation där läraren vill att eleverna utifrån egna 

undersökningar ska komma fram till en regel, men där två av eleverna genast vänder sig till läroboken 

för att de vill veta svaret. Vid uppföljningen av samma lektion påpekar en annan elev att lärarens och 

lärobokens förklaringar inte stämmer överens.  Rezat och Sträβer menar att läroboken här har en så 

stark auktoritet att eleven vågar ifrågasätta lärarens dito. Deras forskning är gjord i Tyskland, men 

även i Sverige finns det i många klassrum en uppfattning att matematik är det som står i läroböckerna 

(Johansson, 2006). Johansson sammanfattar tidigare forskning som visar att de områden som finns 

med i läroböckerna är de områden som lärare presenterar och det som inte tas upp i läroböckerna får 

eleverna inte möjlighet att lära sig. Lärarnas pedagogiska strategier är ofta influerade av lärobokens 

pedagogiska metod (a.a.). Läroboken står både för normer för kunskap och är en källa till kunskap 

(Englund, 1999). Störst påverkan har den på urval och sekvensering av stoff, mindre för att bestämma 

arbetsformer och arbetssätt, menar Englund, medan Skolverket (2003) anser att den påverkar innehåll, 

organisation och upplägg, tolkning av arbetsmetoder och uppgifter. Läroboken är skriven utifrån 

författarens/författarnas syn på matematik och hur stoffet bäst lärs ut (Johansson, 2006). Författarna 

har ofta ingen anknytning till forskning inom det matematikdidaktiska området (Bentley, 2012). Det är 

viktigt att lärarna är medvetna om att läroboken är utgiven av ett läroboksförlag vars främsta drivkraft 

är ekonomisk vinst och att läroboksförfattarna inte har krav på sig att följa läroplanen, menar 

Johansson.  

Det är lärarens grundsyn på matematik som avgör hur starkt läroboken styr (Skolverket, 2003). Enligt 

Englund (1999) innefattar denna grundsyn ”undervisningens mål, kunskapens natur och möjligheterna 

att undervisa denna särskilda elevgrupp” (s. 331). För vissa lärare är läroboken starkt styrande. Andra 

lärare använder den som ett av flera läromedel (Skolverket, 2003). Det sistnämnda är dock det minst 

vanliga arbetssättet, konstaterar Skolverket. Skolinspektionens (2009) översyn över 

matematikundervisningen i Sverige visar en bild av att matematikundervisningen i flertalet av de 

skolor som de besökte, bestod av mekaniskt räknande i läroböckerna. Den vanligaste arbetsformen i 

matematikundervisningen är individuellt arbete i läroboken, lite tid används för gemensamma 

diskussioner om matematik. Lärarens roll blir ”mer handledande än pedagogisk/didaktisk” (Kling 

Sackerud, 2009, s. 144).  Skolinspektionen såg också vad de ansåg vara goda exempel, där lärarna 

varierar sin undervisning för att tillgodose alla elevers sätt att lära. De skriver att lärarna vid 

intervjuerna ofta ursäktar sig för att de använder läroböckerna, som att det inte anses fint att göra det. 
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Skolverket (2003) fann i sin granskning att de lärare som gjorde medvetna val av läromedel utifrån 

målen i kursplanen anser att de med hjälp av läromedlet har kunnat förändra sitt arbetssätt. Andra 

lärare menar att matematikundervisning utan lärobok eller där läroboken har en underordnad betydelse 

kräver en mycket erfaren lärare. Många lärare är positiva till läroboken och anser att den genom att 

den är differentierad i olika svårighetsgrader och innehåller uppföljning, underlättar för läraren att 

följa elevens utveckling (a.a.). Lärobokens roll som underlättare för läraren lyfts också fram av 

Englund (1999). Läraren behöver inte själva producera uppgifter och diagnoser, läraren får hjälp av 

boken att planera sin undervisning och organisera undervisningen. Den underlättar också för de lärare 

som är osäkra i sina ämneskunskaper och kan vara ett stöd för den lärare som har dåligt 

självförtroende i matematik. För många elever står läroboken för en slags trygghet och den underlättar 

för eleverna som lätt kan ta hem och läsa igen om de har varit frånvarande. Läroboken möjliggör att 

alla elever erbjuds samma kunskaper. Den har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll för 

både lärare och elever. Den har också en disciplinerande roll eftersom eleverna hålls sysselsatta (a.a.).  

Sammanfattning 

Läroboken har sedan folkskolans införande haft ett starkt inflytande på matematikundervisningen i 

Sverige, men även i andra länder. Att den idag har så starkt inflytande beror på våra ”belief systems”, 

vår uppfattning om vad matematik är, hur man lär sig matematik och hur undervisning ska bedrivas. 

Läroboken har både en roll som trygghet för både lärare och elever då den anses garantera att eleverna 

får den kunskap de behöver för att klara nästa nivå i utbildningssystemet. Lärare anser ofta att den 

underlättar i det dagliga arbetet. Läroboksförfattare har dock inga krav på sig att följa läroplanerna 

eller forskning och elever kan därför gå miste om undervisning inom delar av kursplanen om läraren 

låter all undervisning utgå från läroboken planering. 

Undervisning i matematik 

Enligt nuvarande läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska undervisningen i matematik ge eleverna 

möjlighet att utveckla sina förmågor att formulera och lösa problem, att använda matematiska begrepp, 

att välja lämpliga metoder, att föra och följa matematiska resonemang samt att kunna använda 

matematiska uttrycksformer för att kunna kommunicera. Detta kallas ofta för kursplanens förmågor 

eller kompetenser. Vid beskrivning av ländernas läroplaner i TIMSS används begreppen: Avsedd, 

genomförd och uppnådd läroplan (Skolverket, 2012a). Den avsedda läroplanen är den officiella 

läroplanen i ett land. Den genomförda läroplanen är den läroplan som tillämpas i klassrummen och 

den uppnådda läroplanen är resultaten som levereras. Skolinspektionen (2009) såg i sin granskning av 

matematikundervisningen att majoriteten av de granskade klassrummen inte erbjöd undervisning 

utifrån läroplanen. De konstaterar att den utbildning i matematik som eleverna erbjöds inte gav dem 

möjlighet att utveckla alla de matematiska kompetenser/förmågor som läroplanen föreskriver. Med 

användning av ovanstående termer var det ett glapp mellan den avsedda och den genomförda 

läroplanen. Utifrån det resonemanget blir resultatet (den uppnådda läroplanen) vad som erbjuds i den 

genomförda läroplanen. Här följer ett axplock ur svenska skolmyndigheters och forskares syn på vad 

som bör göras för att höja elevernas resultat i matematik, med andra ord hur den genomförda 

läroplanen mer ska överensstämma med den avsedda läroplanen och i slutändan göra att elevernas 

resultat höjs (den uppnådda läroplanen). 

Skolverkets analys av svenska elevers resultat i matematik i TIMSS visar att eleverna i årskurs 4 

jämfört med övriga länder, har sämre resultat inom områdena taluppfattning och aritmetik samt 

geometriska figurer och mått, men att deras resultat är bättre än genomsnittet inom området 
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datapresentation (Skolverket, 2012a). Elevernas resultat i årskurs 8 visar att eleverna fortfarande är 

bättre än genomsnittet då det gäller datapresentation (statistik och sannolikhet), men de presterar också 

bättre i jämförelse med andra länder inom områdena taluppfattning och aritmetik. Trenden vad gäller 

geometri håller i sig, så det är inom det området och inom algebra som eleverna i årskurs 8 presterar 

sämre i jämförelse med andra länder. I TIMSS-undersökningarna mäts även elevernas inställning till 

matematik. Det finns ett starkt samband mellan att tycka om ämnet, att ha gott självförtroende och 

elevernas prestationer. Svenska elever hör till dem som är mest negativa till ämnet matematik, men det 

finns en stor skillnad mellan eleverna i årskurs 4 och i årskurs 8. Eleverna i årskurs 4 är mer positiva 

(a.a.).  Skolverket (2003) menar att elever kan tappa lusten att lära om läroboken är enda källan till 

kunskap i matematik, vilket kan vara en av förklaringarna till detta. Skolverket (2012a) menar att det 

finns oroande brister i lärandet mellan årskurs 4 och årskurs 8. De kan se två möjliga förklaringar till 

det. En förklaring är att undervisningen har brister i grundskolans senare del och en annan förklaring 

är att de kunskaper som eleverna får med sig från de lägre årskurserna inte är tillräckliga för att klara 

kraven i de högre årskurserna. Det finns anledning att förhålla sig kritisk till de internationella 

jämförelserna, menar Skolverket. Det finns många faktorer som gör att jämförelserna är svåra att göra, 

till exempel ländernas skolsystem och kontext och elevernas ålder vid skolstart. Därför måste 

resultaten jämföras med andra källor innan för stora slutsatser dras (a.a.).  

Att synliggöra lärandet, det vill säga att få syn på det delvis osynliga lärande som sker, är enligt Hattie 

(2012) det som har störst betydelse för att fler elever ska få bättre resultat. Hans metaanalys av cirka 

800 studier om vad som påverkar elevernas resultat har bidragit till den svenska diskussionen kring 

vad som är framgångsfaktorer i undervisningen. Hattie drar utifrån sin studie slutsatsen att det är sex 

viktiga faktorer som kan leda till en utbildning med högsta kvalitet: 

1. En av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande är lärarna. 

2. Lärarens förhållningssätt måste vara instruktivt, påverkande, omtänksamt, aktivt och 

passionerat engagerat. 

3. Lärare måste känna till elevernas förkunskaper och ha goda ämneskunskaper för att kunna 

erbjuda eleverna återkoppling mot kursplanerna. 

4. Både lärare och elever måste känna till lärandemålen, veta var de befinner sig i förhållande till 

dessa och hur de ska arbeta för att komma vidare. 

5. Lärare måste förhålla sig till mångfalden av idéer och presentera dem för eleverna så att de 

kan konstruera sin egen kunskap. 

6. Skolan måste vara en miljö där misstag ses som en möjlighet till lärande. 

Hattie’s studie är en forskningsöversikt över kvantitativ forskning i engelskspråkiga länder vilket gör 

att det även bör uppmärksammas vad den inte är. Den har inte tagit med någon kvalitativ forskning 

kring undervisningen och den har inte tagit med någon svensk forskning (Sveriges Kommuner och 

Landsting [SKL], 2011). 

Skolinspektionen (2009) kritiserar i sin inspektion av matematikundervisningen att undervisningen i 

för liten utsträckning planeras utifrån kursplanens mål. De rekommenderar att lärare som undervisar i 

matematik ska studera läroplanen så att eleverna erbjuds undervisning som ger dem möjlighet att nå 

alla mål. De anser också att eleverna måste få kännedom om målen för att de ska kunna få ett reellt 

inflytande och därmed att kunna ta ansvar för sitt lärande. Kling Sackerud (2009) menar att lärarna i 

hennes studie låter läromedlet styra och reglera verksamheten, vilket begränsar elevernas möjligheter 

till inflytande och påverkan på undervisningens innehåll. Bentley (2012) har fått Skolverkets uppdrag 

att bedöma om utökad undervisningstid i matematik kan ge effekt på elevernas resultat. Han menar att 
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så kan bli fallet om undervisningen utgår från ett läraraktivt arbetssätt där fokus är på kommunikation 

och begreppsförståelse. Lärarna behöver mer kunskaper om hur eleverna kan missuppfatta olika 

moment inom matematiken och vilka vanliga misstag de gör, för att kunna utmana elevernas 

uppfattningar. Missuppfattningar som grundas i skolans tidiga matematikundervisning kan ligga kvar 

under hela elevernas skoltid (a.a.).  

Bentley (2012) menar att det är viktigt att arbeta med att medvetandegöra och påverka både elevers 

och lärares ”belief systems”. Eftersom dessa ”belief systems” utvecklas tidigt är det avgörande hur 

eleven möter skolans matematik i de tidiga åldrarna. Det kan uppstå konflikter om inte lärares och 

elevers ”belief systems” överensstämmer. Både lärares och elevers” belief systems” behöver förändras 

om matematikundervisningen ska kunna bedrivas i enlighet med Lgr 11, menar Bentley. Som framgår 

av bakgrundstexten ovan om lärobokens roll i matematikundervisning, finns det både i lärares, 

föräldrars och elevers ”belief systems” en uppfattning att matematik är det som står i läroboken.  

Lärare behöver därför utveckla ett kritiskt förhållningssätt till läroböckerna och ta det didaktiska 

ansvaret för undervisningen (Sackerud, 2012). Undervisningen behöver till större del bestå av 

gemensamma samtal kring matematiska fenomen och mindre tid läggas på enskilt räknande i 

läroboken. Undervisningen måste var förståelseinriktad och ”präglas av ett reflektivt arbetssätt” 

(Skolverket, 2012b, s.24). Lärarna måste organisera undervisningen så att eleverna involveras utan att 

allt ansvar läggs på den enskilda och undervisningen måste vara varierad (Skolverket, 2009). 

Skolverket (2009) menar att forskning både internationellt och i Sverige visar att elever behöver 

lärarstöd för att förstå. 

”Eleverna måste erbjudas mer omfattande, bättre utvecklade och mer systematiska möjligheter att 

engagera sig i aktiviteter som går utöver att räkna i boken enligt givna regler och lösta exempel, så 

kallad procedurhantering.”. (Skolinspektionen, 2009, s. 22) 

Bedömning av elevernas kunskaper måste göras på ett allsidigt sätt så att den belyser olika kvaliteter i 

lärandet (Skolverket, 2003). Undervisningen bör utgå från ett diagnostiskt arbetssätt där lärarna tar 

reda på och bygger vidare på elevernas förkunskaper (Malmer, 2002; Engström, 2003; Löwing, 2006).  

Återkoppling till eleverna som leder dem vidare, formativ bedömning, är något som idag lyfts fram 

som en viktig faktor för att utveckla elevernas lärande (Skolverket, 2003, Hattie & Timperley, 2007).  

För att klara den förändring som myndigheterna vill ha till stånd inom svensk matematikundervisning 

är bilden ganska samstämmig kring att lärarna behöver stöd i form av kompetensutveckling för att 

kunna utveckla sin förmåga att undervisa. Kompetensutvecklingen bör omfatta både ämnesteoretiska 

och ämnesdidaktiska kunskaper (Skolverket, 2012b). Kollegialt lärande lyfts fram som den mest 

framgångsrika modellen för att utveckla lärares kompetens (Sackerud, 2012). Att de asiatiska länderna 

har så mycket bättre resultat på de internationella rankningarna förklaras med att deras undervisning är 

uppbyggd kring begreppsförståelse och med den modell för kollegialt lärande som man använder i 

bland annat Japan, som kallas Lesson study (Stigler & Hiebert, 1999).  

Stedøy (2007) beskriver ett framgångsrikt aktionsforskningsprojekt som hon genomförde tillsammans 

med två lärare i Norge. Målet för projektet var att undersöka vilka förhållanden som krävdes för att 

lärare skulle förändra sina roller och metoder i matematikundervisningen. Hon utgick från några 

kriterier som tagits fram av Clark (1997) där han sammanfattar vad som krävs för att ändra lärarrollen 

i matematikundervisningen (tabell 1). Stedøy menar att för att kunna arbeta utifrån dessa principer så 

behöver läraren ha en djup matematisk förståelse, en förståelse för vilka svårigheter eleverna har när 

de möter matematiken, god kunskap om hur det matematiska innehållet kan presenteras för eleverna 

och en övertygelse om att alla barn kan lära sig matematik. 
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Tabell 1 

Komponenter i lärarrollen i reformerade klassrum och tillhörande uppfattningar om 

undervisning och inlärning i matematik (Clarke, 1997, s. 280, min översättning). 

Komponenter i rollen (Vad lärare gör) Tillhörande uppfattningar om undervisning 

och inlärning i matematik 

1. Användningen av icke-rutinproblem 

som startpunkt och fokus i 

undervisningen, utan att 

lösningsproceduren först presenteras. 

Elever kan lösa rutinproblem utan att först få 

undervisning om proceduren. 

2. Anpassning av material och 

undervisning till lokal kontext och 

lärarnas kännedom om elevernas 

intressen och behov. 

Matematik behöver studeras i en levande 

kontext som är meningsfull och relevant för 

eleverna, vilket inkluderar deras språk, kultur 

och vardagsliv. 

3. Användningen av varierande 

klassrumsorganisation (individuellt, 

smågrupp, helklass). 

Skillnader i matematiska uppgifter och 

inlärningsstilar kräver variation i 

klassrumsorganisationen. 

4. Utvecklingen av en grupp med 

gemensamma intressen, språk och 

värderingar i matematik, med läraren 

som ”medspelare” som sätter värde på 

och bygger på elevernas lösningar och 

metoder. 

En atmosfär med hypoteser och motiveringar 

av matematiska idéer förbättrar lärandet. 

Lärare ska vara öppna för hur de själva 

kämpar med matematiska problem. Elevernas 

lösningar och metoder utgör basen för 

diskussion om problemen. 

5. Identifiering och fokus på de stora 

idéerna i matematik. 

Viktiga matematiska idéer är inte begränsade 

till specifika procedurer inom isolerade 

områden. Snarare, ska matematik ses som en 

integrerad helhet, i vilken 

problemlösningsprocessen, resonemang och 

kommunikation är central.  

6. Användningen av informella 

bedömningsmetoder som grund för 

beslut om undervisningen. 

Att observera och lyssna på eleverna, öppnar 

ett ”fönster” till deras tänkande som kan 

användas för att planera fortsatt undervisning. 

 

Projektet som hon beskriver varade i fem år och samma lärare och elever deltog under alla dessa år. 

Hon deltog själv som forskare i projektet, ledde arbetet, deltog i klassrummen och förde reflekterande 

samtal med lärarna. De arbetade för att finna undervisningsmodeller som utgick från Clarke’s 

principer och där uppgifterna till eleverna var konstruerade efter deras varierande förutsättningar. 

Uppgifterna skulle vara roliga för eleverna och ge dem ”rika möjligheter att lära sig matematik” (a.a., 

s.246). I utvärderingen av projektet menar Stedøy att det finns skäl att tro att det var de utförliga och 

systematiska diskussioner som forskaren hade med lärarna varje vecka som var den huvudsakliga 

orsaken till lärarnas förändring. Lärarnas egen motivation var också utslagsgivande för projektets 

framgång. Andra faktorer som hade betydelse var att lärarna hade tillgång till undervisningsmaterial 

och att de fick tid för diskussioner och reflektion samt att rektor var involverad i projektet. Hon 
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konstaterar också att lärarna även i de lägre åldrarna måste ha djup matematisk förståelse för att kunna 

undervisa enligt de konstruktivistiska inlärningsteorier som projektet utgick från (a.a.). Samma sak 

konstaterar Mouwitz (2001): ”Ett undersökande arbetssätt där elever upptäcker, frågar och 

argumenterar ställer högre krav på ämneskunnande än om läraren på traditionellt sätt arbetar efter en 

given lärobok med typexempel och övningar (a.a., s.4-5).”  

Skolverket (2009) visar på forskning som starkt påvisar sambandet mellan läraren (lärarfaktorn) och 

elevernas resultat. Starkast var sambandet för elever på skolor med låg socioekonomisk status. Det 

som verkar ha störst betydelse är lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper, men där är forskningen inte 

entydig. De menar att: 

”Det handlar dels om lärarkompetensen i att tillsammans med kollegor möta elever utifrån en 

förståelse av sociala, kulturella och individuella förutsättningar, dels om en förmåga att skapa ett 

klassrumsklimat och en pedagogisk miljö som främjar goda sociala relationer, stöd och support till 

eleverna. Det handlar också om lärarens organisering av undervisning som aktivt involverar eleverna, 

utan att förlägga allt ansvar till den enskilde och om en varierad undervisningsrepertoar som 

underlättar elevernas lärande och utveckling ” (Skolverket 2009, s. 249). 

För att utvecklingsprojekt ska lyckas är det viktigt att de ägs av lärarna, inte av anordnarna, menar 

Mouwitz (2001). ”Det är lärarna som utifrån sin klassrumspraktik kan identifiera sina behov, och 

lärarutbildare och forskare kan fungera som tolkare, inspiratörer, förslagsgivare och mentorer” (a.a., 

s.2). Lärarna behöver engageras i projektet och hela arbetslag behöver få delta i projektet eftersom det 

är svårt för en enskild lärare med nya idéer att hävda sig mot den befintliga skolkulturen. En 

utvecklingssatsning måste bygga på att alla parter lär av varandra och på samverkan mellan forskare 

och praktiker. Forskarnas roll blir att visa hur praktiken kan berikas utifrån forskningsresultat. Lärarna 

måste ges många tillfällen till reflektion och diskussion med kollegor. Reflektionerna bör vara kring 

lärarnas både medvetna och omedvetna föreställningar och antaganden om ämnet, ämneskunnande och 

undervisning. Kompetensutvecklingen måste leda till en vilja att förändra, alltså inte stanna vid att 

visioner och kunskap presenteras (a.a.).  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att myndigheternas (Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges 

Kommuner och Landsting) bild av vad som behöver göras för att förändra undervisningen är ganska 

entydig. Lärarna behöver utgå mer från läroplanen när de planerar undervisningen, göra den mer 

varierad och förhålla sig mer kritiska till läroböckerna. För att de ska kunna göra denna förändring 

behöver de få kompetensutveckling och denna ska bedrivas som kollegialt lärande. 

Matematikundervisning för elever i behov av stöd  

Elever i behov av stöd 

Inom specialpedagogiken talas om olika perspektiv på elever i svårigheter. En djupare studie av dessa 

perspektiv ligger utanför denna studie, här ska bara nämnas två inriktningar. Enligt det ena 

perspektivet förlägger man problemen hos eleven. Eleven är bärare av sina svårigheter. Detta är det 

traditionella sättet att se på matematiksvårigheter (Engström, 2003). Enligt det andra perspektivet 

lägger man problemen i elevens totala situation (både hos eleven och hos den miljö som omger eleven) 

(Skolverket, 2003). Lgr 11 (Skolverket, 2011) bygger på det sistnämnda perspektivet och det är också 

det perspektiv som många svenska matematikdidaktiker och forskare ansluter sig till. Engström och 

Magne (2003) menar att elevers prestationer i matematik kan ses som ett samspel mellan 

matematikstoffet, elevens personlighet och omgivningen. Lundberg och Sterner (2009) menar att hur 
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eleven lyckas med matematiken beror på en kombination av genetisk disposition och miljöpåverkan. 

Miljöpåverkan är i detta sammanhang all den påverkan eleven utsätts för i hemmet och i skolan. 

Jämförs två elever med samma genetiska disposition för att utveckla matematiksvårigheter kan den 

ena göra det medan den andra inte gör det. Den som inte utvecklar matematiksvårigheter har då haft 

bättre miljöbetingelser. Omvänt kan också en elev utan genetisk disposition för att utveckla 

matematiksvårigheter ändå utveckla sådana svårigheter på grund av miljöfaktorer. Med det menar 

Lundberg och Sterner att hur undervisningen bedrivs har stor betydelse. Elever med låg 

socioekonomisk bakgrund har större benägenhet att utveckla matematiksvårigheter, vilket bland annat 

förklaras med att de har mindre erfarenheter av matematik före skolstarten (a.a.). 

 

 

Figur 2. ”Sårbarhetsmodell för dyskalkyli” (Lundberg & Sterner, 2009, s. 29)  

Figur 2 visar komplexiteten i orsakssamband då det gäller hur elever utvecklar räknesvårigheter 

(dyskalkyli). Denna studie går inte närmare in på diskussionen kring om dyskalkyli finns eller inte, 

utan bilden används som illustration av att miljöfaktorer, som undervisning, har stor betydelse för om 

elever ska utveckla svårigheter eller inte. Elev A och B i bilden har samma genetiska belastning för att 

utveckla dyskalkyli. På grund av miljöbelastning utvecklar elev A matematiksvårigheter medan elev B 

som fått bättre miljöbetingelser inte utvecklar matematiksvårigheter. Elev C har hög genetisk 

belastning för att utveckla dyskalkyli och trots goda miljöbetingelser så utvecklar eleven 

matematiksvårigheter. Elev D däremot har inte hög genetisk belastning för att utveckla dyskalkyli, 

men utvecklar ändå matematiksvårigheter på grund av stor negativ miljöbelastning. 

Enligt Skolverket (2003) finns elever i behov av extra stöd, men hur stor den gruppen är beror på 

vilken syn läraren/skolan har på elever i svårigheter. Skolverket ger ett exempel där det en 

speciallärare beskriver en klass bestående av cirka 20 elever.  

”1-2 elever ansågs ha så goda förutsättningar att de klarar sig bra oavsett vilken undervisning de 

utsätts för. Cirka åtta elever är ”skolanpassade” och tar tillvara de goda erfarenheterna. Åtta andra 

elever är särskilt känsliga för vilken typ av undervisning de möter. 1-2 elever, slutligen, är i behov av 

specifik hjälp för att kunna utvecklas i positiv riktning. Lärarens inställning till elevers svårigheter är 

troligen mest betydelsefull för de åtta elever som i exemplet är särskilt beroende av vilken 

undervisning de exponeras för. Bjuds de en undervisning som gör det möjligt att lyckas på flera olika 

sätt finns det en chans att fler elever klarar sig utan specialundervisning. Fokuseras däremot problem 
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hos den enskilde eleven, ökar risken att det också uppstår problem. ”Det är då ropen höjs på mer 

specialundervisning”, menade specialläraren” (Skolverket, 2003, s.43-44).  

Utifrån detta sätt att se på vilka elever som är i behov av stöd kommer antalet elever med sådana 

behov att variera. I den studie som Engström och Magne (2003) gjorde (Medelsta-studien) var det 15 

procent av eleverna som inte klarade de diagnostiska uppgifter som studien var uppbyggd kring. 

Uppgifterna var konstruerade så att de följde aktuell läroplan och avsåg att mäta om eleverna 

uppnådde målen i matematik. Den grupp elever som presterade lägst var en heterogen grupp som har 

det enda gemensamt att de inte klarade att nå målen, menar Engström (2003). Av dessa elever var det 

1-2 procent som hade så stora svårigheter att det fanns behov av att diskutera en reformerad lärokurs 

med ett matematiskt innehåll inriktat mot vad Engström kallar livsmatematik. För huvuddelen av 

eleverna inom 15 procent- gruppen var prognosen för att kunna klara målen god, förutsatt att 

undervisningen förändrades och att de fick specialpedagogiskt stöd, menar Engström. Enligt Engström 

visar Medelsta-studien att elevernas resultat inte har försämrats mellan de år som mätningarna gjordes 

(1977, 1986 och 2002), men enligt TIMSS-mätningarna (Skolverket, 2012a) har antalet elever som 

inte uppnår den elementära nivån i matematik tredubblats mellan åren 1995 och 2011. 

Specialpedagogiska insatser 

Specialpedagogiska insatser bör göras på organisations-, grupp och individnivå (Skolverket, 2008). 

Här följer en kort sammanställning av hur ämnesdidaktiker och forskare ser på vilka insatser som bör 

göras på de olika nivåerna. 

Organisationsnivå 

På organisationsnivå handlar det till exempel om kompetensutveckling för lärare som undervisar i 

matematik (Lundberg & Sterner, 2009). Utbildningen behöver vara inriktad på att förändra lärarnas 

perspektiv på elever i svårigheter, från att se eleverna som bärare av problemen till att se på vad skolan 

kan göra för att alla elever ska lära sig så mycket som möjligt. Ahlberg (2001) menar att 

undervisningen borde utformas så att den bidrar till alla elevers lärande och delaktighet. En sådan 

undervisning handlar till stor del om att hitta en balans mellan skolans krav och elevens förmåga. 

Undervisningen borde mer handla om att ta tillvara och utveckla elevernas egna resurser och 

erfarenheter, menar hon. ”Istället för att fokusera på varför vissa elever inte klarar matematiken, 

kanske man ska fundera över varför skolan inte klarar av att ge alla elever tillräckligt stöd, försöka 

väcka deras intresse och ge dem tilltro till sin förmåga” (s. 145). 

Gruppnivå 

På gruppnivå menar många ämnesdidaktiker att en medveten och systematisk undervisning i 

matematik, riktad till alla elever, gynnar elever i matematiksvårigheter. Undervisningen bör läggas om 

från enskilt, tyst räknande i läroböckerna till lärarledd undervisning med problemlösningsuppgifter, 

gemensamma samtal och utforskande aktiviteter (Ahlberg, 1995; Löwing & Kihlborn, 2002; Malmer, 

2002; Engström, 2003; Lundberg & Sterner, 2009). Alla elever har olika förutsättningar och olika 

förkunskaper, vilket undervisningen måste anpassas till. En lösning på det dilemmat har ofta blivit att 

eleverna får arbeta på egen hand i läroböckerna i egen takt (Löwing & Kihlborn, 2002). Lärarens 

uppgift är då att individuellt hjälpa eleverna. Problemet med det arbetssättet är att det är svårt att 

kunna föra gemensamma diskussioner och resonemang för att utveckla elevens matematiska språk och 

tänkande. Elever med matematiksvårigheter har ofta lässvårigheter och därmed svårt att läsa sig till 

information (a.a.). Skolverket (2003) visar att med detta arbetssätt hinner läraren hjälpa varje elev i 

genomsnitt två minuter varje lektion, vilket innebär att eleverna under större delen av lektionen lämnas 

åt sig själva lära sig matematik genom att arbeta med uppgifterna i boken. ”Har man svårt att förstå 
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matematiken i boken är det nog svårt att under 95 procent av tiden på egen hand upprätthålla lusten att 

lära” (a.a., s.21). 

Ett arbetssätt som ofta används för att lösa problemen med individualisering är att dela in eleverna i 

olika grupper beroende på förkunskaper, så kallade nivågrupper (Skolverket, 2003). Lärare är ofta 

positiva till denna typ av gruppering och konsekvenserna av den beror på hur undervisningen i dessa 

grupper bedrivs. Skolverket menar att de elever som har gått i ”långsammare” grupper där de har fått 

sina behov tillgodosedda, har fått en ökad lust att lära. Ofta är dock verkligheten mer problematisk. 

Eleverna riskerar att ”fastna” i en viss nivå och i många fall är förväntningarna på eleverna i de 

långsamma grupperna så låga att de inte ges möjlighet att uppnå målen. Det är inte alltid de 

skickligaste lärarna som får ta hand om de långsammaste grupperna, vilket borde vara fallet, menar 

Skolverket (2003). På ett övergripande plan visar både nationell och internationell forskning att 

nivågruppering inte gynnar resultaten för lågpresterande elever. ”Det man vinner på att placera 

högpresterande elever i samma grupp, förloras i motsvarande utsträckning på att placera 

svagpresterande elever tillsammans” (Skolverket, 2009).  

Learning study är en kompetensutvecklingsmodell som har utvecklats ur den japanska modellen lesson 

study. I learning study är fokus på lärarnas behandling av innehållet i det som man vill att eleverna ska 

förstå. För att komma åt elevernas förståelse behöver lärarna sätta sig in i elevernas nuvarande 

förståelse och försöka upptäcka missuppfattningar. Denna modell har visat sig ha god effekt på elevers 

lärande och framförallt är det elever med inlärningssvårigheter som gynnas (Marton & Lo, 2007). 

Även Ahlberg (1995) såg i sin studie kring att arbeta med problemlösning på lågstadiet att det var de 

lågpresterande flickorna som förbättrade sina resultat mest, när undervisningen var systematiskt 

uppbyggd utifrån elevernas förutsättningar. 

Individnivå 

På individnivå råder det delade meningar om huruvida elever i behov av stöd behöver en undervisning 

som skiljer sig från den som övriga elever i klassen får, eller inte. Forskningen kring vilka metoder 

som fungerar för elever i matematiksvårigheter har inte kommit lika långt som inom forskningen om 

lässvårigheter (Ketterlin-Geller, Chard & Fien, 2008). Ketterlin- Geller et.al. har utifrån metaanalyser 

av cirka 50 studier funnit att det är sex undervisningsstrategier som har potential att gynna elever i 

behov av stöd i matematik: 

 visuella och grafiska skildringar 

 systematisk och explicit instruktion 

 att eleverna får tänka högt 

 kamratstöd 

 formativa bedömningsdata som ges till läraren (screening, diagnoser) 

 formativa bedömningsdata som ges direkt till eleven 

Lundberg och Sterner (2009) anser att elever med räknesvårigheter behöver mer systematisk, mer 

strukturerad och mer genomtänkt undervisning än vad de flesta elever behöver. Engström (2003) 

menar däremot att ordet specialpedagogik kan göra att man förleds att tro att det finns elever som 

behöver speciell hjälp med speciella metoder och speciellt material, men att det inte finns någonting 

som bevisar att så är fallet. Elever i matematiksvårigheter lär sig på samma sätt som ”normala” barn, 

menar Engström.  
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Enligt Malmer (2002) finns det elever som kan sägas ha matematiksvårigheter, men att det tyvärr är 

alltför många som i samband med undervisningen får svårigheter. Att det så tidigt sker en utslagning i 

matematik beror på att elever som behöver stöd inte får det och man väntar ofta för länge innan man 

sätter in stödinsatser, menar hon. Eleverna behöver tid och stöd för att befästa grundläggande begrepp 

(a.a.). Att undervisningen bör utgå från ett diagnostiskt arbetssätt där lärarna tar reda på elevernas 

förkunskaper och sätter in åtgärder om eleverna har svårigheter, är något som många forskare och 

didaktiker påpekar (Malmer, 2002; Engström, 2003; Löwing, 2006; Hattie, 2012). Alla elever har 

glädje av en matematikundervisning som är uppbyggd kring laborativa och undersökande moment, 

men för elever i inlärningssvårigheter kan den typen av undervisning innebära en reell chans att förstå 

viktiga matematiska samband (Malmer, 2002). För elever med inlärningssvårigheter kan det vara 

särskilt viktigt att undervisningen går från det konkreta till det abstrakta (Lundberg & Sterner, 2009). 

Undervisningen bör börja i den laborativa fasen där eleverna får arbeta muntligt i kombination med 

åskådningsmaterial, för att gå vidare in i den representativa fasen där eleverna får rita sina lösningar 

och först därefter gå in på den abstrakta nivån (a.a.). En tolkning av lärares svar i TIMSS 2011 

(Skolverket, 2012a) kan vara att svenska lärare inte planerar sin undervisning utifrån det sätt Lundberg 

och Sterner (2009) beskriver. Endast 25 procent av de svenska lärarna som undervisar i årskurs 4 och 

7 procent av lärarna i årskurs 8 uppger att de använder laborativt material som basmaterial, vilket kan 

jämföras med att i övriga EU/OECD- länder där 35 respektive 17 procent av lärarna som uppger att de 

använder laborativt material som basmaterial (a.a.). Undervisningen är allt för fixerad vid att ”flytta 

siffror” (Malmer, 2002, s.26) och den ligger för långt från elevernas verklighet (a.a.). Karaktäristiskt 

för elever i inlärningssvårigheter är att de har outvecklade och/eller olämpliga beräkningsstrategier 

(Bentley, 2012). Både Bentley och Malmer menar att de insatser som sätts in ofta handlar om att 

eleverna får träna mer på de saker som de inte förstår. Risken med det är att eleverna befäster de 

missuppfattningar de har (a.a.).  

Då det gäller effekterna av specialpedagogiskt stöd, finns ingen entydig forskning. Det är svårt att 

avgöra om elevernas resultat hade varit annorlunda utan den insatsen eller om det är så att elevernas 

sämre förutsättningar inte kan kompenseras tillräckligt starkt (Skolverket, 2009). Lundberg och 

Sterner (2009) tar upp på forskningsresultat som visar att de elever som riskerar att utveckla 

räknesvårigheter har större möjlighet att lyckas i matematikundervisningen om de får högkvalitativa 

stödåtgärder enskilt eller i mindre grupp. Sammanfattningsvis menar Skolverket (2009) att 

 ”Enligt forskningen kan på generell nivå inga starka positiva samband mellan särskilt stöd och 

skolresultat iakttas, men på individnivå kan det ha både positiva och negativa effekter på resultat och 

självuppfattning ” (s. 232).  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar den ämnesdidaktiska forskningen att matematikundervisning som utgår från 

elevernas förförståelse och är omväxlande med väl genomtänkta aktiviteter som bygger på kursplanens 

förmågor gynnar elever i behov av stöd. Om stödet ska ges explicit till de elever som är i behov av 

stöd eller om de ska få stödet inom klassens ram råder det delade meningar om. Nivågruppering och 

specialpedagogiskt stöd i mindre grupp är modeller som prövas i verksamheten, men forskningen ger 

ingen entydig bild av huruvida detta är effektiva lösningar. 
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Metod 

Syftet med denna studie var att belysa några lärares uppfattningar om matematikundervisningen under 

en period av utvecklingsarbete som pågick under ett och ett halvt år. Utvecklingsarbetet var inspirerat 

av aktionsforskning, men studien kom mer att handla om att undersöka de samtal som deltagarna förde 

under utvecklingsarbetets gång. 

Beskrivning av metoden 

I denna studie var undersökningsdesignen en fallstudie och studien var longitudinell eftersom den 

pågick under ett och ett halvt år. Fallstudier är som termen antyder, en studie av ett fall. Ett fall kan 

vara en plats, ett litet samhälle eller en organisation där en intensiv och detaljerad granskning görs 

(Bryman, 2002). Fallstudier görs ofta med kvalitativa metoder. I denna studie kan fallet sägas vara 

lärarnas förändringsarbete av matematikundervisningen. Fallstudier är ofta longitudinella eftersom det 

ger en möjlighet att studera förändringar över tid (Bryman).  

För att ta ställning till vilken metodansats som är lämpligast för att få svar på de problemformuleringar 

som ställts i syftet behöver man ta ställning till ontologiska, epistemologiska och metodologiska frågor 

(Fejes & Thornberg, 2009).  

Ontologiska frågor handlar om hur den sociala verkligheten uppfattas, om den ska uppfattas som något 

som finns eller om det är något som de sociala aktörerna formar och skapar (Bryman, 2002). Inom 

kvalitativ forskning används oftast ett tolkande förhållningssätt. Man är i forskningen intresserad av 

hur individer tolkar och uppfattar sin verklighet (a.a.). Det är det förhållningssätt som användes i 

denna studie vid analysen av lärarnas samtal. I analysen tolkades lärarnas syn på de fenomen som de 

samtalade om, eftersom problemformuleringarna handlade om hur lärarna uppfattade lärobokens roll 

samt hur matematikundervisningen bör läggas upp för att passa alla elever.  

Epistemologiska frågor handlar om hur kunskap bildas (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie var 

frågan om hur lärare bildar kunskap om sin egen praktik i fokus. Därför användes den 

aktionsforskningsinriktade ansatsen som inspiration, då den ger lärare möjlighet att själva delta i sin 

förändring och kunskapsutveckling. Det finns ett traditionellt paradigm att det är den akademiska 

forskningen som ska stå för kompetensutveckling av lärare (Folkesson, 2004). Läraren ska 

implementera förslag och idéer som har tagits fram av akademiska forskare. Det synsättet gör att lärare 

avprofessionaliseras, menar Folkesson. Aktionsforskning kan därför vara ett alternativ till den 

akademiska forskningen eftersom den bygger på ”ett grundantagande, en tilltro till praktikerna och 

deras möjligheter till kunskapsbildning genom den egna praktiken till gagn för den egna professionen” 

(Folkesson, s. 113).  

Metodologiskt finns tre angreppssätt; deduktiva, induktiva eller abduktiva angreppssätt (Fejes & 

Thornberg, 2009). Vid ett induktivt angreppssätt drar forskaren slutsatser utifrån enskilda fall. Vid ett 

deduktivt angreppssätt utgår forskaren från en teori och prövar den teorin på det enskilda fallet. Vid ett 

abduktivt angreppssätt pendlar forskaren mellan deduktion och induktion, en växelverkan mellan 

allmänna principer och enskilda fall (a.a.). I denna studie användes det abduktiva angreppssättet, 

eftersom den mening som lärarna gav fenomenen matematikundervisning och läroboken i matematik 

studerades och analyserades i förhållande till den teori som finns. I detta fall är teorin relevant 

litteratur. Det är enligt Bryman (2002) vanligt att relevant litteratur inom ett ämnesområde fungerar 

som motsvarigheten till en teori. 
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Aktionsforskning är ett begrepp som ges många olika förklaringar beroende på i vilken kontext de 

används (Lorentz, 2004). Aktionsforskning är en praxisnära forskning vars syfte inom skolan ofta är 

att bidra till att lösa ett problem. Aktionen skulle inte komma till stånd utan forskarens hjälp och 

forskaren fungerar som handledare (a.a.). I denna studie initierades utvecklingsarbetet av mig och det 

skulle inte ha kommit till stånd utan att jag hade initierat det. Jag fungerade som handledare för det 

arbetslag som deltog i studien. I analysen har dock endast de samtal som lärarna förde då de träffades 

under dessa handledningstillfällen använts. Studien fick därmed en fokusgruppskaraktär. Det som 

karaktäriserar fokusgrupper är att sammankomsterna har ett fokus kring en fråga som gruppdeltagarna 

har en gemensam kännedom om, att särskild vikt läggs vid interaktionen inom gruppen samt att 

moderatorns (handledarens) roll är att underlätta gruppinteraktionen (Denscombe, 2009).  Genom 

interaktionen mellan deltagarna kan forskaren få syn på deltagarnas resonemang bakom de synpunkter 

och åsikter som deltagarna uttrycker (a.a.). Fokus i denna studie var gemensamt för alla deltagare och 

moderatorns roll var att underlätta interaktionen i gruppen. I detta fall var det deltagarnas resonemang 

kring matematikundervisningen och läroboken i matematik som kunde synliggöras. Forskaren 

bestämmer ämnet för samtalen och beroende på studiens inriktning används en strukturerad eller 

ostrukturerad intervjuguide (Wibeck, 2010). I denna studie användes ostrukturerade samtalsguider. 

När fokusgrupper används inom deltagandeforskning blir det viss skillnad på hur metoden används 

jämfört med en traditionell fokusgruppsstudie (Wibeck, 2010). En skillnad är att i deltagandestudier 

träffas ofta samma grupp vid flera tillfällen, vilket vanligtvis inte görs inom en traditionell 

fokusgruppsstudie. En annan skillnad är att forskaren kan följa hur deltagarnas kunskap och förståelse 

förändras över tid. Forskarens roll blir också annorlunda än vid traditionell fokusgruppsstudie 

eftersom det i deltagandestudier ofta är praktikerna som sätter upp målet för förändringen (a.a.). 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden har varit sju samtal med ett befintligt arbetslag på två skolor där deltagande 

lärare undervisade i årskurs 3-6. Samtliga lärare som undervisade i matematik på de två skolorna 

tillfrågades om de ville delta. Två lärare tackade nej, så arbetslaget bestod vid genomförandet av 

studien av fem lärare. När studien startades undervisade alla lärarna i matematik, men den sista 

terminen organiserade rektor om så att det i första hand skulle vara lärare med behörighet att undervisa 

i matematik som hade hand om den undervisningen. Det innebar att en av lärarna lämnade 

matematikundervisningen till sin kollega. Lärarna arbetade på två skolenheter i en mindre stad i 

Mellansverige. På den ena skolan gick eleverna till och med årskurs 3 och på den andra skolan gick de 

från och med årskurs 4, till och med årskurs 6. När denna studie gjordes undervisade lärarna samma 

elevgrupp från årskurs 3, till årskurs 6. Studien inleddes när Lgr 11 (Skolverket, 2011) precis hade 

givits ut. Samtliga träffar dokumenterades med inspelning på diktafon.   

Metodens styrkor och svagheter 

Kvalitativ forskning kritiseras för att resultatet inte är generaliserbart då det utförs på ett för litet 

underlag; att undersökningarna inte går att replikera; att forskningen är alldeles för subjektiv och att 

den brister i genomsynlighet (Bryman, 2002). Fördelen med aktionsforskning är, enligt Denscombe 

(2009), att den genom att forskaren samarbetar direkt med praktiken löser ett problem som 

forskningen ofta har, nämligen att få till stånd praktiska förändringar. Den är till personlig nytta för 

deltagarna, men också för organisationen eftersom den genomförs direkt på arbetsplatsen. Genom att 

deltagarna medverkar i forskningen kan det leda till att demokratisera forskningsprocessen (a.a.). 

Denscombe (2009) menar att forskaren sannolikt inte är opartisk och objektiv, vilket står i strid med 

den positivistiska inriktningen att forskning ska vara objektiv (a.a.). Faran med en för hög förförståelse 
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är att aktionsforskningen inte blir en oförutsägbar process (Berlin, 2004). Berlin menar vidare att 

forskaren måste ha ett öppet förhållningssätt och inte vara blockerad av ett visst synsätt och att 

”aktionsforskare behöver en relativt omfattande utbildning, träning och praktisk erfarenhet av metoden 

för att kunna tillföra något av värde” (s. 210).  

Fördelar med fokusgrupper som metod är enligt Bryman (2002) att forskaren kan skapa en förståelse 

för varför deltagarna tycker som de gör och studera hur de gemensamt skapar mening åt en företeelse. 

För deltagarna är fördelen att de får möjlighet att lyfta fram frågeställningar som de anser viktiga och 

reflektera dem mot andras uppfattningar, vilket kan leda till att de ändrar uppfattning. Nackdelar är 

enligt Bryman att forskaren har mindre kontroll över skeendet än vid individuella intervjuer. Data från 

samtalen kan vara svåra att analysera eftersom analysstrategin ska omfatta både vad deltagarna säger 

och hur de samspelar med varandra. Utskrifterna tar längre tid eftersom det ska dokumenteras vem 

som säger vad och ibland det kan vara svårt att urskilja vad som sägs. Vissa deltagare som är mer 

tystlåtna kanske inte kommer till tals (a.a.).  

Urval 

Urvalet till denna studie var ett bekvämlighetsurval eftersom deltagarna tillfrågades om att delta 

utifrån att de ställde en fråga under en studiecirkel som jag ledde. Denscombe (2009) menar att i vissa 

sammanhang kan en händelse inträffa som gör att forskaren får en unik möjlighet att studera ett fall. 

Lärarnas fråga blev i denna studie detta unika tillfälle. Wibeck (2010) menar att det kan vara en fördel 

att använda befintliga grupper för fokusintervjuer. Om deltagarna inte känner varandra finns risk att 

personer som är tystlåtna inte vågar prata. Risken med att använda befintliga grupper är att vissa 

ämnen inte kommer upp beroende på att det finns saker som medlemmarna i gruppen tar för givna 

eller vet av erfarenhet är känsliga att ta upp. Risken finns också att gruppmedlemmarna faller in i 

roller som de har till vardags, vilket kan vara mycket svårt för forskaren att upptäcka. Trots det 

överväger fördelarna med att använda befintliga grupper, anser Wibeck. 

I studien deltog mellan tre och sex lärare vid varje fokusgruppstillfälle. De fick i denna redovisning 

nya namn. Namnen fick de utifrån vilken utbildning de har, för att vid analysen lättare kunna se om 

det finns tendenser i deras uttalanden som kan kopplas mot deras utbildningsbakgrund.  I de fall jag 

finns med i texten omnämns jag som matematikutvecklaren eller blivande specialläraren. 

 Siv har lärarutbildning med inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen och 

arbetade under den tid studien pågick med samma elevgrupp i årskurs 4 och 5. Siv deltog i alla 

fokusgruppsträffar. 

 Mia är kollega med Siv och har mellanstadielärarutbildning. Hon arbetade också med samma 

elevgrupp i år 4 och 5, men under år 5 ansvarade hon för all matematikundervisning. Mia 

deltog i alla fokusgruppsträffar.  

 Stina har lärarutbildning med inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen och 

arbetade under tiden som studien pågick i en årskurs 3 och 4. Hon samarbetade under årskurs 

3 med Sofie. Stina deltog i sex av sju träffar. 

 Sofie har också har lärarutbildning med inriktning mot svenska och samhällsorienterande 

ämnen. Sofie deltog i fyra av sju träffar. Det år hon deltog i studien undervisade hon i årskurs 

3. 
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  Marie har lärarutbildning med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen och 

arbetade under det första året i en årskurs 6 och det andra året som resurslärare på deltid. 

Marie deltog i fem av sju träffar. 

 Vid träff två deltog dessutom specialpedagogen Linda.  

Genomförande 

Vid den första träffen satte arbetslaget upp mål för förändringsarbetet och diskuterade vad som 

krävdes för att kunna få förändringen till stånd. Det lärarna upplevde att de främst behövde var 

kunskap om läroplanen. Vid den andra och tredje träffen arbetade lärarna därför med att sätta sig in i 

läroplanen, framförallt det centrala innehållet i kursplanen. De ansåg också att de behövde konkreta 

undervisningsförslag, vilket diskuterades under den fjärde träffen. Den femte träffen ägnades åt att 

göra en pedagogisk planering inom ett område i matematiken och på den sjätte träffen utvärderades 

hur arbetet med att genomföra den planeringen hade fungerat. Vid den sjunde träffen utvärderades hela 

utvecklingsarbetet. 

Samtidigt som det utvecklingsarbete som denna studie bygger på gjordes, arbetade jag som 

matematikutvecklare. I det arbetet ingick att leda en studiecirkel där några av deltagarna i studien 

deltog. Jag var också direkt delaktig i lärarnas undervisning det år de undervisade eleverna i årskurs 3. 

Detta redovisas här eftersom lärarna hänvisar till det i samtalen. 

Vid fokussamtalen i denna studie användes ostrukturerade intervjuguider. Wibeck (2010) menar att 

vid ostrukturerade intervjuer bör intervjuguiden bestå av breda områden. ”Moderatorn går då enbart in 

med frågor när ett ämne riskerar att hoppas över helt eller när det blir tyst länge” (a.a., s. 75). Varje 

samtal inleddes med att varje deltagare fick ordet, en så kallad ”laget runt”. Deltagarna fick då berätta 

vad som hade hänt sedan sist och om det var något de hade reflekterat över efter föregående träff. 

Bearbetning 

Materialet bearbetades utifrån de frågor som ställdes i syftesbeskrivningen: 

 Vilken roll anser lärarna att läroboken har? 

 Hur vill lärarna undervisa i matematik så att den gynnar alla elever? 

 Hur ser lärarna att arbetet bör utformas för elever i behov av stöd i matematik? 

 Hur anser lärarna att utvecklingsarbetet har påverkat deras undervisning i matematik? 

Den kvalitativa analysen av det transkriberade materialet tematiserades för att få syn på och tolka 

vilken/vilka mening(ar) deltagarna gav ett fenomen, i detta fall fenomenet läroboken i matematik och 

matematikundervisningen. Analysen gjordes utifrån ett abduktivt angreppssätt. Lärarnas meningar 

speglades mot aktuell forskning för att se tendenser och få fram teman. Då det gäller lärobokens roll 

fanns i forskningen beskrivningar av hur läroboken kunde uppfattas och dessa jämfördes med lärarnas 

uppfattningar. Detsamma gällde för hur undervisningen i matematik bör bedrivas för att gynna alla 

elever. Det som sades i lärarnas samtal tolkades utifrån dessa teman. För att visa på trovärdigheten i 

tolkningarna användes direkta citat efter varje avsnitt. 

”Att skriva ut intervjuer är ingen enkel kontorssyssla, utan en tolkande process där skillnaderna mellan 

muntligt tal och skriven text ger upphov till en rad praktiska och principiella frågor” (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 193). En transkribering, utskrift, är en översättning från den muntliga diskursen till 

den skriftliga, vilket gör att vissa kvaliteter i ett samtal, menar Kvale och Brinkmann. I denna studie 
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gjordes en transkriberingen från talspråk till skriftspråk eftersom det gör uttalandena mer lättläsliga 

och analysen inte avsåg att användas för språkanalys. Kvale och Brinkmann menar att i det vanliga 

intervjusammanhang inte är nödvändigt att skriva ut intervjuerna med detaljerade beskrivningar av 

intonationer, pauser etcetera. Däremot påverkas reliabiliteten av hur noggrant samtalen är 

transkriberade (a.a.). I denna studie användes en diktafon med bra ljudåtergivningskvalitet, men det 

fanns passager där andra störande ljud gjorde att det var svårt att höra exakt vad som sades. Ett annat 

problem var att lärarna ibland talade i munnen på varandra, vilket gjorde det omöjligt att höra exakt 

vad som sades och av vem. Kvale och Brinkmann visar också på svårigheterna med att avgöra när en 

mening avslutas och när punkt, komma och frågetecken ska skrivas in. I denna studie talade lärarna 

ibland i oavslutade meningar, vilket vid genomläsning kan göra dem svåra att förstå. I de fall sådana 

citat återges har avslutningen på meningen skrivits som tre punkter (…) eller genom en förtydligande 

text inom parantes. Validiteten i en intervjuutskrift är även svårare att avgöra än reliabiliteten, enligt 

Kvale och Brinkmann. De menar att det inte finns någon ”sann, objektiv omvandling från skriftlig till 

muntlig form ” (s. 202). 

Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning används ofta begreppet trovärdighet (Bryman, 2002). Kriterier för att 

bedöma trovärdighet skulle kunna vara tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, 

menar Bryman. Tillförlitlighet handlar om hur trovärdiga resultaten är. Överförbarhet handlar om hur 

resultaten ska kunna användas i andra kontexter. Pålitlighet handlar om huruvida resultaten skulle bli 

liknande även vid ett annat tillfälle. Konfirmering handlar om objektivitet, det vill säga om forskaren 

har haft kontroll över sina egna värderingar (a.a.). 

Fallstudier kritiseras ofta för att de inte är generaliserbara, att det inte går att dra slutsatser utifrån ett 

fall (Denscombe, 2009). De ifrågasättanden som görs är om fallet är representativt och om inte 

resultaten är unika för just det här fallet. Denscombe menar att frågorna är relevanta och måste tas på 

allvar, men att resultaten från en fallstudie kan ses som ett exempel ur en bredare kategori. 

Generaliserbarheten beror på hur mycket exemplet liknar andra exempel av samma typ (a.a.). I denna 

studie kan det betyda att frågan är om resultaten kan vara generaliserbara på en annan skola i liknande 

kontext. Denscombe menar att för att trovärdigheten ska kunna bedömas så måste forskaren identifiera 

viktiga kännetecken som kan vara en grund för jämförelser. Av den anledningen presenterades skolan 

och lärarna i denna studie så utförligt som möjligt utan att ge avkall på konfidentialiteten. Bryman 

(2002) menar däremot att fallstudieforskare inte gör anspråk på att hitta typfall som går att 

generalisera. Han menar att det som är avgörande för kvaliteten på en fallstudie är det teoretiska 

tänkandet.  

Folkesson(2004)  menar att inom praktikerforskning måste kriterierna få vara andra än inom den 

akademiska forskningen. Här presenteras några av kriterierna som kan användas. Trovärdigheten 

bedöms av den som använder resultaten från en aktionsforskning i en annan kontext där de kan 

bedöma likheter och olikheter (Anderson, Herr & Nihlen, 2007). Ett annat sätt att se på trovärdigheten 

är att det är deltagarna i studien som ska bedöma den (Folkesson, 2004). Ett tredje sätt att bedöma 

trovärdigheten är att bedöma studien utifrån professionell trovärdighet, om den har bidragit till den 

egna kunskapsbildningen (a.a.). Folkesson framhåller att det som är viktigast för trovärdigheten är att 

forskaren redogör för sin egen förförståelse och hur den kan ha påverkat studiens resultat.  
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Etiska aspekter  

En fråga man kan ställa sig för att göra de etiska övervägandena är: Vem kan skadas av denna 

forskning? (Anderson, Herr & Nihlen, 2007). Fyra principer ska vara vägledande vid all forskning: 

informationskravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna i denna studie tillfrågades om de ville delta och de gav sitt samtycke till att samtalen 

spelades in. De informerades vid den första träffen om syftet med arbetet och att det inspelade 

materialet endast skulle använda för denna studie. För att personerna inte ska kunna identifieras 

ändrades deras namn och i de fall de tilltalade varandra i citaten så skrevs deras riktiga namn om till de 

namn som de fick i denna studie. Wibeck (2010) menar att det är viktigt att deltagarna känner att de 

kommer att avidentifieras annars kanske de inte vågar säga vad de tycker.  Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det ur etisk synpunkt är viktigt att skriva om talspråk till skriftspråk eftersom en 

ordagrant utskriven intervju kan göra att personen framstår som osammanhängande och förvirrad. 

”Tänk på att publicering av osammanhängande och repetitiva ordagranna intervjuutskrifter kan leda 

till en oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor” (a.a., s. 204). I denna 

studie togs sådana hänsyn vid återgivningen av citat från lärarnas samtal. Deltagarna vid den sista 

träffen gav sitt fulla medgivande till att det inspelade materialet fick användas i denna studie. 

Resultat 

Resultatavsnittet är uppdelat i två delar. Först beskrivs resultatet utifrån de tre första 

problemformuleringarna i syftesbeskrivningen: 

Vilken roll anser lärarna att läroboken har? 

Hur vill lärarna undervisa i matematik? 

Hur ser lärarna att arbetet bör utformas för elever i behov av stöd i matematik? 

Därefter görs en beskrivning av resultatet på utvecklingsarbetet. 

Resultat matematikundervisningen 

Lärobokens roll 

Här följer en sammanställning av lärarnas tankar kring lärobokens roll i matematikundervisningen.  

Deras tankar är indelade i teman utifrån tre olika aspekter: Läroboken som trygghet; Läroboken som 

ok och Läroboken som underlättare. 

Läroboken som trygghet 

Läroboken står som en garanti för att alla moment i kursplanen behandlas.  

Siv och Mia arbetade med läroboken bara som ett stöd i trean och då menade de att de genom att bli 

mindre beroende av läroboken själva kunde garantera att alla moment i kursplanen togs med.  

Mia: … Jag skulle inte våga följa boken i trean. De har fått alla bitar nu när vi har släppt boken. 

När de sedan arbetade med eleverna i årskurs 4 hade de börjat använda läroboken mer och den fick då 

stå för en slags garanti att alla moment skulle behandlas. 
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Siv: Sen blev det lite mer i fyran tyckte jag. Det är precis som att man känner att man inte vågar 

nästan då, för att man är så rädd att de ska missa någonting tycker jag, särskilt med alla krav och ännu 

mer nu med betyg och sådant som kommer. Så att det var lättare i trean tycker jag, när de var mindre 

än i fyran. 

Läroboken står som en garanti för att matematiken lärs ut på rätt sätt.  

Lärarna kände ett stort ansvar för att lära ut matematiken ”på rätt sätt” eftersom de var medvetna om 

att de lägger grunden för elevernas uppfattning om och användande av matematiken.  

Mia: Ja hur gör ni? Det pratade du och jag mycket om i fjol. Vi sa tänk om man lär fel. Det kändes 

(…) ansvaret från början, tänk om vi gör så att de blir alldeles snurriga i huvudet. 

Mia: Det är ett stort ansvar. Vi lägger grunden. 

Lärarna var dock inte helt överens med att läroboken står för att eleverna får lära sig på rätt sätt. Vid 

ett annat tillfälle då diskussionen handlade om hur de ska undervisa om subtraktion ansåg de att 

läroböckerna presenterar för många olika sätt att räkna subtraktion på, vilket kan förvirra för eleverna. 

Mia: Ibland tänker jag att man ska inte ge dem för mycket olika sätt heller. 

Stina: Så är det i Mattestegen ju, väldigt mycket olika sätt. 

I det arbetslag där Mia och Siv samarbetade, bestämde rektor att från årskurs fem skulle Mia ansvara 

för all matematikundervisning. Båda lärarna tyckte att det var en bra lösning. Siv var den som oftast 

visade att hon kände sig osäker på hur hon skulle lära ut matematiken och hon ansåg att det berodde på 

att hon saknar den ämnesmässiga kompetensen. 

Siv: När man inte har matteutbildningen så att man … När man har svenska - so då har man inte de 

här riktiga grunderna. Det känner jag verkligen, mer ju mer krav det blir i ämnena, känns det ju också 

som. 

Eftersom matematik är ett ämne där ämnesstoffet systematiskt bygger på varandra och blir svårare, 

ansåg de lärare som inte har matematik i sin utbildning att de kunde undervisa i de lägre åldrarna, men 

när de börjar komma upp i den matematik som finns i det centrala innehållet för årskurs 6 så kände de 

sig osäkra. Sofie hade vid sin uppdragsdialog med rektor tagit upp frågan.  

Sofie: … trean känns okey och fyran kanske också, men sen alltså, jag kan inte det … 

Vid arbetet med att bryta ned det centrala innehållet och fördela det på årskurser upptäckte lärarna att 

där står matematiska termer som de inte förstod.  Inom området taluppfattning kände de sig ganska 

säkra eftersom de deltog i en studiecirkel kring taluppfattning, men framförallt inom området algebra 

var det många begrepp de kände sig främmande inför. Lärarna var tillexempel osäkra på innebörden 

av termerna algebra och ekvationer vilket slutade med att Marie ”googlade” på termerna. 

Marie: Här står det om algebra att det är ”en gren inom matematiken som kan ses som en utökning av 

aritmetiken”, alltså räknandet verkar det som ”Det kan också beskrivas som förhållanden” och ibland 

så brukar det kallas för bokstavsräkning men det är lite missvisande står det.  Blev ni något klokare 

på det? Ska vi se vad det står om ekvation ”ett sätt att med symboler beskriva att två matematiska 

objekt är lika, ekvation betyder lika. 

Mia: Ja, det har med likhetstecknet att göra.  

Stina: Likhetstecknet måste vara med  ja. 

Alla: Jahaaa!!! Just det. 

Stina: Just det, det visste ju jag nu när du säger det. Jag läste ju det i våras. Så är det ju naturligtvis. 

Läroboken som ok 
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De problem lärarna lyfte fram var framförallt relaterade till elevernas och föräldrarnas förväntningar. 

De menade att eleverna ser matematik som att arbeta med läroboken och att även föräldrar på 

utvecklingssamtalen frågade om hur det gick för eleven i boken. Arbetade klassen eller skolor med 

samma lärobok blev det lätt en tävling mellan elever, men också förväntningar från föräldrar om att 

man ska vara långt fram i boken. De hörde även att eleverna jämförde sig med kamrater som går på 

andra skolor. 

Mia: Nej men helt klart, så är det. Matteboken, då har man matte. Så att det där, det sitter hos barnen 

det. Trots att de inte haft så mycket mattebok. 

Att det är dyrt med läroböcker, sågs som en anledning till att lärarna ville arbeta utan lärobok under 

årskurs tre. De ansåg att eleverna i trean behövde få skriva direkt i böckerna, läroböckerna är då ett 

förbrukningsmaterial, vilket är dyrt. 

Stina: Så det kanske är bättre att man … skickar på kopiering än att köpa svindyra böcker – jag tänker 

på i trean i alla fall, när man måste ha förbrukningsmaterial.  

Läroboken som underlättare 

Stina och Sofie arbetade helt utan lärobok under årskurs tre och Siv och Mia arbetade endast med 

valda delar i läroboken i årskurs tre, men i årskurs fyra använde alla läroboken mer. Entusiasmen i 

början över att arbeta utan lärobok övergick de sista träffarna till att de ansåg att de kunde använda det 

som var användbart ur läroböckerna. De menade att man inte bara kan prata och spela spel på 

matematiklektionerna utan att man också måste ha färdighetsträning. Det tog mycket tid att plocka 

fram övningar för färdighetsträning och då fungerade övningarna i läroboken bra. En tolkning av vad 

lärarna menade med färdighetsträning skulle kunna vara övningar inom områdena taluppfattning och 

aritmetik. De ansåg att det var svårt att hitta alternativ till läroböcker, arbetshäften som eleverna får 

skriva direkt i. Lärarna hade provat med att arbeta med kort, men de tyckte att det tog för mycket tid 

för eleverna att skriva av. Lärarna menade att vissa centrala områden går lättare att arbeta med utan 

lärobok, till exempel, statistik och geometri.   

Siv: Det är väl det vi har pratat om också, att det blir liksom dubbeljobb på ett vis också när ändå 

böckerna är så pass bra som de är.  

Mia: Men man får tänka så här också, att istället för att man får leta efter färdighetsträning. Varför 

ska vi leta i någon annan bok eller annan pärm, så kör vi färdighetsträning där. 

Sammanfattning 

Lärarna såg under studiens gång både fördelar och nackdelar med läroböckerna. Nackdelarna var 

framförallt att de hade svårt att bryta mot elevers och föräldrars förväntningar på att matematik det är 

det som står i läroboken. Fördelarna var att de underlättade för lärarna så att de inte behövde ägna så 

mycket tid åt att leta material. Läroboken stod också för en trygghet, en slags garanti för att allt stoff i 

kursplanen behandlas och att stoffet lärs ut ”på rätt sätt”.  

Undervisning i matematik 

Lärarna bestämde vid den första träffen att de ville arbeta med olika material, varav läroboken var ett.  

Siv: Målet är väl kanske att våga släppa matteboken, eller att inte vara bunden av matteboken.  

Mia: Ja, vi vill ju inte släppa den helt. Det vill nog ingen av oss.  

Stina: Material vill i alla fall jag ha och boken är ett av dem, men jag vill inte känna att jag inte törs 

hoppa över den. 

För att våga ta det steget ville de känna sig säkra på vad som stod i läroplanen. Detta utvecklingsarbete 

inleddes precis då den nya läroplanen, Lgr 11, infördes och lärarna hade ännu inte hunnit sätta sig in i 
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den. De ville bryta ner det centrala innehållet i kursplanen för att få en plan över vad de ska ta upp i 

matematiken i de olika årskurserna.  

Stina: Att känna att man vet gången, att man vet vad som krävs.  

De menade att de tidigare hade utgått från lärobokens planering, men insåg att den inte garanterar att 

alla moment kommer med. Därför ville de nu känna att de själva hade kontrollen över vad som ska tas 

upp i matematikundervisningen. 

Mia: Vi ska titta på vad som ska göras och så har vi matteboken som en del. 

Marie: Att eleverna ska få alla delar som de behöver 

Vid den träff som var efter ett år, berättade Sofie och Stina som då undervisade i årskurs tre, att de 

hade arbetat helt utan lärobok i matematik. Siv och Mia hade arbetat med läroboken, men använt 

mycket annat material. De kände nu att de ville utveckla sin undervisning mer mot problemlösning. 

Marie hade använt sig av mycket problemlösning och ”pratmatte”. Vid den sista och utvärderande 

träffen berättade lärarna att de nu hade en rutin så att de arbetade två lektioner i veckan med 

läroboken, en med problemlösning och en med annat, till exempel spel. 

Lärarna återkom ofta till att de tyckte att det är viktigt att matematiken ska upplevas som rolig. De 

menade att det kräver lite mer av läraren, men att det ger så mycket mer. Alla övningar och spel som 

de delade med sig av presenterades som att eleverna tyckte att de var roliga.  

Siv: Sen har det ju varit så bra i och med att vi har gått den här mattekursen, så har man tagit där ur 

också. Så det har blivit mycket annat i och med det och det kommer vi fortsätta med. Ja och ungarna 

tycker att matte är kul. I stort sett alla tycker att det är kul. 

Mia: Ja och det gäller ju att man fortsätter så att de tycker att det är kul hela vägen. Man får ju jobba 

för det, helt klart. Det är ju lämpligt med det gamla sättet, med det andra måste man ju verkligen 

tänka till. Leta material och tänka att det här var bra och det här har vi ju. 

Sammanfattning 

Lärarna ville arbeta med läroboken som ett av olika läromedel i matematikundervisningen. I årskurs 

tre prövade de att arbeta utan eller i stort sett utan lärobok, men i årskurs fyra och fem använde de 

läroboken under två lektioner i veckan och övriga två lektioner arbetade de med problemlösning och 

andra uppgifter. De betonade att de ville att eleverna ska uppfatta matematik som rolig. 

Matematikundervisning för elever i behov av stöd  

Här redogörs först för lärarnas syn på undervisningen i förhållande till elever i behov av stöd. Därefter 

redovisas hur de ser på behovet av och organisationen av specialpedagogiskt stöd. 

Undervisningens innehåll  

Vid ett flertal tillfällen kom diskussionen om algoritmens vara eller inte vara upp. I gruppen fanns 

olika åsikter om den. En av lärarna refererade till egna dåliga erfarenheter från sin egen skoltid, medan 

andra kunde se att det fanns en fördel med att elever som har det svårt skulle få lära sig en modell.  

Marie: Men sen bara en sådan sak, att man läser från vänster till höger och när man gör en skriftlig 

räknemetod är det (…) och sen ska man plötsligt liksom gå från ett helt annat håll. Tänk er de här 

som har jobbigt. 

Siv: Ja, jag kan inte säga att jag tycker om det heller. Jag har egen erfarenhet när man gick i skolan 

tyckte jag att det bara var att flytta siffror. Jag förstod inte vad jag gjorde heller. 

Linda: Ja, för sen tänker jag att för några barn är det ju väldigt viktigt vad man väljer att göra åt dem 

också. Hur man använder deras tid, mattetid i skolan. Och då kan det ju bli välment men kanske lite 

missriktat att träna in algoritmen, för då kanske det tar tid ifrån den här förståelsen som man ändå 

behöver.  
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Mia: Så har vi de här jättesvaga eleverna som kanske borde bara lära sig det här istället för att det inte 

blir någonting. Det blir bara kaos. 

De menade också att det framförallt är inom aritmetiken som eleverna är på olika nivåer. Inom övriga 

centrala områden klarar ofta även elever som annars behöver mycket stöd att följa klassens 

undervisning på samma nivå.   

Siv: Det ser jag också. För jag har ju någon som är väldigt utmärkande, som har otroligt svårt och hon 

har klarat det galant och lika (när vi arbetade med) bråk och det är så roligt att se när de liksom 

hänger med på vissa (…). Det beror alldeles på vilket område det är.  

Lärarna använde olika diagnoser och gjorde upptäckter som de inte skulle ha fått syn på annars. 

Resultaten följde de upp på olika sätt. Om många elever visade sig ha samma missuppfattningar tog 

läraren upp det med hela klassen, om det var några stycken som behövde hjälp att reda ut sina 

missuppfattningar arbetade lärarna med dem i mindre grupp. De elever som hade störst problem bad 

de Marie att hjälpa dem med. Marie arbetade med dem i mindre grupp eller med en- till- en – 

undervisning. 

Siv: Jag gjorde också en sådan där test nu för att jag skulle se hur det sitter kvar sen trean bara. Så det 

är ju väldigt bra att ha det som koll tycker jag också. Då kan man se var man ska sätta in stöten.  

En elev med stora svårigheter i matematik hade fått arbeta med specialpedagogen Linda och de hade 

arbetat med några metoder som var befästa. Hon hade en Elevens bok där hon skrev ner sina egna 

förklaringar på olika begrepp.  Både eleven och läraren tyckte att det var bra att hon hade det att falla 

tillbaka till.  

Siv: Hon har en manual, ja just det. Och lika när hon gjorde längd så har hon gjort dem också på olika 

sätt, alltså så att hon kan ta på allting. För att det är ju att det faller bort i minnet på henne och då 

måste hon gå tillbaka och titta liksom hur det är.  

Att elever är olika och har olika behov ser lärarna som något de måste förhålla sig till och anpassa 

undervisningen utifrån. 

Matematikutvecklaren: Räknar eleverna på olika ställen eller håller du dem inom ett område? 

Stina: Inom ett ämne område, ja precis, men sen är de ju väldigt spridda skurar. Och där är det ju 

väldigt olika. Där är det de som verkligen sitter med klossar och diamanter och en del som är 

mycket längre i tanken.  

Specialpedagogiskt stöd 

Under en femveckorsperiod deltog matematikutvecklaren under tre lektioner i veckan i årskurs tre. 

Lärarna och matematikutvecklaren gjorde en lokal pedagogisk planering och lät eleverna göra ett test 

för att utröna vilka förkunskaper de hade. Utifrån elevernas resultat på det testet och lärarnas 

förkunskaper om eleverna, delades de in i tre grupper. Matematikutvecklaren arbetade med de elever 

som befanns ha störst behov av stöd. Undervisningen planerades utifrån framgångsstrategier som 

beskrivs i forskning och beprövad erfarenhet. Den gick också från det konkreta mot det abstrakta för 

eleverna i den lilla gruppen. Vid utvärderingen berättade lärarna att de tyckte att det hade varit ett bra 

arbetssätt och att det varit skönt att ha matematikutvecklaren med som en form av speciallärare. De 

ansåg att de saknar en speciallärare som arbetar direkt med eleverna på skolan. Arbetssättet där lärarna 

och matematikutvecklaren planerade området tillsamman upplevdes som mycket positivt. Andra saker 

som framhölls som positiva var att använda för och eftertest samt att tiden användes mycket effektivt. 

Stina: Ja för jag tänker, så som du var med oss, det var ju så himla bra i början. Om man kunde ha en 

speciallärare på något vis som samarbetar lite så här åtminstone i början, så att de verkligen fick se att 

den här behöver jobba jättemycket och den där den fixar ju faktiskt det mesta egentligen, behöver lite 

mer tid och sen utifrån det, ”specialsy” lite grand. 
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Sofie: Det saknar man ju alltså, det var ju så himla bra. Speciellt när man introducerar något och gör 

så som vi gjorde när vi började med det här området. 

Stina: Ja för vissa är ju inte på den här abstrakta nivån, men vissa är ju där. 

Lärarna fick också fundera på om det förändrade arbetssättet med att arbeta utan lärobok eller med 

läroboken som ett av de verktyg de använde, hade gynnat elever i behov av stöd. Lärarna hoppades att 

de, om de ger en tydligare undervisning och får bättre specialpedagogiskt stöd, skulle få färre elever 

som behöver hjälp. 

Stina: Jag tror som vi har gjort nu i alla fall, så har det nog gynnat dem som har jobbig. Det tror jag 

absolut. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis hoppades lärarna att de om de ger en mer strukturerad och varierad undervisning 

och får bättre specialpedagogiskt stöd ska få färre elever som behöver hjälp. De ansåg att de behöver 

ha stöd av speciallärare och skulle gärna arbeta efter den modell som prövades i årskurs tre, där lärarna 

planerade ett arbetsområde i matematiken tillsammans och genomförde det i olika grupper.  

Resultat av utvecklingsarbetet 

I syftets problemformulering finns även en fråga kring hur lärarna ansåg att utvecklingsarbetet hade 

bidragit till att de hade utvecklat sitt arbetssätt i matematik. Här följer en redogörelse för hur lärarna 

själva såg på utvecklingsarbetet och vad som krävdes för att de skulle förändra sitt arbetssätt.  

Lärarnas bild av utvecklingsarbetet  

Vid den andra och tredje träffen träffades lärarna för att tillsammans diskutera hur de centrala 

områdena i kursplanen i matematik skulle fördelas över årskurserna. De kände att det gav dem en 

trygghet både att veta vad kursplanen innehåller och att tillsammans få analysera vad de olika 

momenten i kursplanen innebär.  

Siv: Jag tycker att det här är superduper att göra så här och dela upp det, så att man verkligen får lite 

struktur i det och vilka mål det är i varje årskurs. Jättesvårt att ta ut det var det ju, vi satt ju verkligen 

här och funderade, men när man väl har gjort det så måste det ju bli lätt sen, förhoppningsvis då, att 

använda sig utav det här. 

Marie: Ja, men så att man får ännu mer, så att man ska känna att läroboken bara ska vara komplement 

till den övriga undervisningen och att man kan vara ett stöd för varandra och hjälpas åt att ta fram 

olika saker inom de olika områdena. Det är väl det som är jättepositivt och sen är det ju väldigt bra att 

dyka ner i den nya läroplanen. 

Mia: Ja precis, sätta sig in i den. 

Marie: För det blir ju att man får vrida och vända på ord och sådär. 

Sofie: Ja det kändes som att man har i alla fall något att hålla sig till. Då känns det lite lättare om man 

ska släppa boken också. Utifrån det här så gjorde vi lite områden då. Vilka saker vi tyckte att man 

kunde hålla ihop som områden, så att man hinner få med allt man ska göra under året.  

Under arbetet med att bryta ner kursplanens centrala innehåll kom lärarna in på många diskussioner 

kring både ämnet matematik, ämnesdidaktik och matematikundervisning. Vid planeringen av hur 

kursplanens centrala innehåll skulle delas upp i årskurser upptäckte lärarna områden som de aldrig 

hade arbetat med tidigare, till exempel det binära talsystemet. Lärarna upptäckte också att alla moment 

inte går att dela upp på årskurser utan måste återkomma i alla. Under dessa samtal gav lärarna 

varandra förslag på ämnesdidaktisk litteratur och hjälpte varandra att bygga upp ett övningsförråd. När 

de talade om olika övningar kom lärarna ofta tillbaka till att det är övningar som de gjort förut, men 
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som de har glömt, att de är periodare när det gäller användning av olika övningar. De ångrade att de 

inte hade sparat uppgifter och diskuterade hur de ska kunna samla övningar och dela med sig. De 

återkom också ofta till att det fanns ont om laborativt material. 

Mia: Vi tycker överhuvudtaget att det är dåligt med material här. 

Siv: Det finns mycket spel och sådant, men material  

Stina: Hur tänker ni material då? 

Mia: Men lägg (…) till bråk, till exempel  

Det är inte alla elever som är i behov av att arbeta med laborativt material. För elever som har kommit 

långt i sitt abstrakta tänkande kan det laborativa materialet bara krångla till det.  

Marie: När vi har arbetat med bråk har jag använt mycket multibas och så, så de har fått plocka och 

titta och sådär. Då kan jag uppleva att de som är jätteduktiga kan bli så där att de förstår ingenting.  

Mia: Ja det är konstigt 

Marie: Det är som att de tycker bara att man krånglar till det. 

När de delade med sig av olika övningar upptäckte de att det finns så många olika övningar att de inte 

skulle behöva arbeta med lärobok.  

Marie: Jag tänker att man skulle ju aldrig behöva använda matteböcker.  

Mia: Nej det finns ju hur mycket som helst. 

Vid i stort sett varje träff återkom de till Mias och Sivs morgonintroduktion på tavlan. Mia och Siv 

startade de flesta morgnar med att de hade skrivit upp några uppgifter i de fyra räknesätten på tavlan. 

Klassvärdarna räknade ut uppgifterna på tavlan och resten av klassen räknade på papper och 

kontrollerade att de gjorde rätt. Lärarna berättade att de elever som behövde träna extra på något av 

räknesätten fick koncentrera sig på att lösa de uppgifterna. De såg många fördelar med detta arbetssätt.  

Mia: De tycker att det är superroligt att få gå fram och räkna på tavlan. Bara det är ju toppen. De 

längtar tills de ska bli vakter och få gå fram och sen de andra, publiken så att säga, de sitter ju också 

och räknar och kollar då, Gör de rätt där framme? Och då sitter de och ”Nej kolla tvåan”, kolla 

kanske entalet som är fel och det blir sådan diskussion, mattediskussion varje morgon. Och de är så 

ivriga. De sitter framme vid tavlan vissa och ska kolla, ”men där gjorde du så där” och de diskuterar. 

Suveränt! 

Mia: Och framförallt är det så bra nu när vi håller på med tabeller och diagram nu på slutet, bråk före 

det, geometri före det. Inte något de fyra räknesätten, så att de glömmer ju.  Då kör vi tavlan varje 

morgon även när vi jobbar med tabeller och diagram eller bråk eller geometri. Varje morgon nöter vi 

med det här så att de inte glömmer bort det. Det är många som gör det. 

Som konstaterats ovan ansåg lärarna att de behövde ha kunskap om läroplanen, tillgång till 

ämnesdidaktisk litteratur, laborativt material och ett övningsförråd. Två andra aspekter lyftes också 

fram; samarbete mellan kollegor och behovet av att ha en stödperson med djupare ämnes och 

ämnesdidaktiska kunskaper, i det här fallet, matematikutvecklarna i kommunen. Vid den sista 

utvärderande träffen menade lärarna att utan stödet från matematikutvecklaren så hade de inte vågat 

prova att arbeta på ett nytt sätt. 

Marie: Där har ju ni vinst att ni är två. När man är ensam, det blir lite… Nu skulle man i och för sig 

kunna sätta sig tillsammans men det har inte riktigt blivit så. 

Siv: Det är ju lämpligt när man har parallellklass. 

Mia: Ja vi har sagt många gånger att vad kul att jobba i lag. Det blir ju mycket planeringstid, enormt 

mycket. Så att det tar sin tid men det är otroligt roligt att hjälpas åt så. 

Stina: Sen hade man ju dig i trean  
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Mia: Jag tänkte säga det.  Det är skillnad det. Då vågade vi. 

Mia: Så känner vi nog allihop och det var nog därför vi vågade släppa så mycket som vi gjorde. Utan 

dig kanske vi hade jobbat med mattebok varenda dag i trean (skratt).  

Siv: Ja för du kom ju med mycket idéer och sådant som vi kunde använda praktiskt också i de här 

olika områdena som vi höll på med. Det var det, man hade inte samma stöd i fyran då.  

Arbetet har utgått från ett perspektiv; att matematikundervisningen måste förändras. Detta var ett 

förgivettagande som inte ifrågasattes. Samtliga deltagare, inklusive matematikutvecklaren tog för givet 

att det var något önskvärt. Frågan kom upp i samband med en studiecirkel som matematikutvecklaren 

ledde och i denna studiecirkel diskuterades ofta lärobokens roll. Hänvisning till aktuell forskning och 

myndigheternas propåer om lärobokens alltför styrande roll i matematikundervisningen var ofta uppe 

till diskussion.  Det kan ha varit en orsak till att frågan togs för given. Vid den sista och utvärderande 

träffen kom en annan aspekt fram. 

Stina: … nu känner jag inte att jag skäms för att säga att jag jobbar med boken. För det, ett tag så 

kändes det lite så.  

Mia: Det törs man inte erkänna, just det. 

Under studiens gång upptäckte lärarna själva vilket förhållande de ville ha till läroboken i 

matematikundervisningen. Från att i början vilja arbeta nästan helt oberoende av den, upptäckte de att 

det också fanns många fördelar med att ha läroboken som ett stöd i undervisningen. Den underlättade 

för lärarna framförallt då det gäller det de kallade färdighetsträning. På det sättet kan arbetet sägas ha 

gett lärarna en möjlighet att se med mer än ett perspektiv på matematikundervisningen och lärobokens 

roll. 

Vid den sista träffen berättade lärarna hur de såg på utvecklingsarbetet och om det hade lett till att de 

förändrat sitt arbetssätt på det sätt som de ville. Alla var eniga om att det hade inneburit störst 

förändring i arbetssätt för dem under det år de undervisade grupperna i årskurs tre. Att det var så 

förklarade de med att matematikutvecklaren deltog mer i deras arbete då. I årskurs fyra och fem 

använde de läroboken mer, men om de jämförde med hur det var före utvecklingsarbetet kände de 

ändå att den inte styrde deras arbete lika mycket.  

Stina: Förutom massa saker som man hittar på, Strävorna1 och sådant, men det känns som att lite mer 

använder jag boken. Fast tänker jag tillbaka på hur det var innan det här, så är det ju mycket mindre. 

För nu har jag fyra pass i veckan som jag har matte. Minst två av de passen gör vi någonting helt 

annat än boken. Nu har vi kört något kortspel med addition och sen har jag ett tillfälle i veckan när vi 

kör problem, så jag har inte spel jämnt och så har jag ett problempass och så har det varit ungefär två 

pass hittills då de har jobbat i boken på olika ställen då.  

Mia: Det låter ju precis lika. Jag kör ungefär lika som du gör. Om jag tänker tillbaka också så var det 

som förr, matte det var matteboken, ingenting annat. Längre tillbaka i tiden. Sen så gick ju vi för 

matematikutvecklaren då, mattekurs för många herrans år sen. Då började man tänka helt nytt, just ja, 

så kan man göra. Så att redan då började man ju ändra sig lite. Men att släppa matteboken, det har jag 

aldrig gjort och kommer inte att göra heller. Utan den kommer jag alltid att vilja ha kvar, men man 

hittar ju på mycket annat också, ett pass i veckan problemlösning, ett pass i veckan när vi har 

stationsjobb, då brukar vi köra med lite mattespel eller matte, andra övningar lite annorlunda matte. 

På datorn har vi kört mycket, Kunskapsstjärnan, så att minst två pass i veckan är det annat än 

matteboken då. Men måste man ha den där färdighetsträningen också.  

Stina: Men det är väl det som liksom har blivit, från att förut var boken matte, så nu är boken ett 

komplement i matte.  

 

                                                      
1 Strävorna är ett digitalt undervisningsmaterial från NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). 
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Sammanfattning 

Lärarna menade att de hade fått de förutsättningar de behövde för att göra förändringsarbetet genom 

att studera kursplanen, genom ämnesdidaktiska och metoddiskussioner, genom stöd i litteratur, stöd av 

varandra och stöd av matematikutvecklarna. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Berlin (2004) menar att faran med en för hög förförståelse är att aktionsforskningen inte blir en 

oförutsägbar process. Han menar vidare att forskaren måste ha ett öppet förhållningssätt och inte vara 

blockerad av ett visst synsätt och att ”aktionsforskare behöver en relativt omfattande utbildning, 

träning och praktisk erfarenhet av metoden för att kunna tillföra något av värde (s. 210)”.  Eftersom 

jag var studerande under tiden som studien gjordes, gavs det möjlighet till att få insikt i metoden, men 

någon träning eller praktisk erfarenhet av metoden hade jag inte. Då jag påbörjade studien var jag 

student och hade inte några riktigt bra verktyg för analys och reflektion. Kursen i handledning kom i 

slutet av min utbildning. Jag hade behövt ha den innan jag gav mig in i detta arbete. Att jag inte hade 

erfarenhet av att vara handledare på det sätt som en aktionsforskare bör ha, gjorde att den reflektiva 

delen av aktionsforskningen kom i skymundan.  Det var detta som gjorde att studien sedan fick mer 

fokus på samtalen än på aktionen. Det var också svårt att distansera sig till arbetet då jag själv var 

engagerad och delvis involverad i frågorna som diskuterades. Under projektets gång lärde jag mig att 

stå mer tillbaka och låta lärarna föra diskussionerna utifrån de öppna frågeställningar som jag hade 

med till träffarna.  

Min roll som handledare (i kritiken ovan motsvarigheten till forskaren) har med all sannolikhet 

påverkat resultatet. I min yrkesroll som matematikutvecklare ledde jag en studiecirkel i matematik. 

Det var under den studiecirkeln som frågan kom upp som en kommentar till att jag visade på forskning 

som framhöll att läraren måste ta ansvar för matematikundervisningen och inte lämna över den till 

läroböckerna. På detta sätt var min och deltagarnas förförståelse gemensam och den påverkade 

troligtvis resultatet. En inledande fråga kring varför de ville släppa läroboken hade kanske gett studien 

en annan inriktning. Under arbetet med att skriva uppsatsen har min bild av lärobokens roll nyanserats. 

Jag har bland annat kommit till insikt om hur djupt rotad föreställningen om att läroboken i matematik 

ska användas i undervisningen är. Min inställning när det gäller elever i behov av stöd har däremot 

inte ändrats. Både före och efter arbetet med denna studie är jag övertygad om att undervisningen i 

matematik behöver förändras till att bli mer lärarstyrd, vara planerad utifrån kursplanen och ge 

eleverna kännedom om målen för undervisningen. Om den förändras på detta sätt, får vi färre elever 

som är i behov av stöd och de elever som fortfarande behöver stöd kan få det på ett kvalificerat sätt. 

I denna studie innebar arbetet en extra arbetsbörda för deltagarna, men de var fullt medvetna om detta 

och hade själva valt att delta i utvecklingsarbetet.  Att använda en befintlig grupp, var naturligt 

eftersom de lärare som har deltagit var de som tog upp frågan på studiecirkeln. Wibeck (2010) menar 

att det kan vara en fördel att använda befintliga grupper för fokusintervjuer. Om deltagarna inte känner 

varandra finns risk att personer som är tystlåtna inte vågar prata. Risken med att använda befintliga 

grupper är att vissa ämnen inte kommer upp beroende på att det finns saker som medlemmarna i 

gruppen tar för givna eller vet av erfarenhet är känsliga att ta upp. Risken finns också att 
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gruppmedlemmarna faller in i roller som de har till vardags, vilket kan vara mycket svårt för forskaren 

att upptäcka. Trots det överväger fördelarna med att använda befintliga grupper, anser Wibeck. Jag 

kan inte vid analys av materialet märka att det finns några interpersonella relationer som hämmar 

gruppen från att ta upp ämnen. Stämningen var alltid god och de vågade ta diskussioner om sådant 

som de hade olika åsikter om. Fokus har dock inte varit på att analysera interaktionen i gruppen. Det 

som ibland (framförallt i början av varje träff) hämmade dem var diktafonen. De var medvetna om att 

vad som sades skulle kunna användas i studien. Därför har de etiska aspekterna varit viktiga vid 

återgivning av citat. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det ur etisk synpunkt är viktigt att skriva 

om talspråk till skriftspråk eftersom en ordagrant utskriven intervju kan göra att personen framstår 

som osammanhängande och förvirrad. Det har varit en svår avvägning att bedöma hur mycket som ska 

ändras i lärarnas uttalanden. Jag har valt att ta bort ord som är onödiga upprepningar, men behållit en 

del dialektala uttryck för att inte behöva omarbeta deras uttalanden allt för mycket. Ibland uppstod 

också svårigheter vid transkriberingen då lärarna ibland talade i munnen på varandra så att det var 

svårt att urskilja vad som sades. Sådana passager har därför inte kunnat återges. 

En renodlad aktionsforskning med alla metodens delar hade kunnat vara en alternativ metod till den 

som användes. En fördel med det hade varit att studien hade fått en mer reflektiv inriktning. Vinsten 

med det hade kunnat vara djupare diskussioner kring hur elever lär sig och mer kring hur lärarna 

undervisar om innehållet i matematiken. Som det nu var hamnade diskussionerna ofta på en ytlig nivå 

där aktiviteter och innehåll diskuterades mer utifrån att de skulle vara roliga, än utifrån vad eleverna 

kan lära sig av dem. Den nivå som beskrivs i Stedøy’s (2007) projekt, där man reflekterade kring 

Clarke’s (1997) principer om vilka uppfattningar läraren har om matematikundervisningen, kom vi 

inte till. Det som kunde ha gått förlorat med en ren aktionsforskning är fokusgruppens fördelar. 

Möjligheten att analysera lärarnas samtal för att studera vilken mening de gav åt fenomenen läroboken 

i matematik och matematikundervisningen hade då gått förlorad. Fördelen med fokusgrupper där 

samtalen är mer avslappnade och sker i interaktion mellan deltagarna är att respondenterna inte är lika 

vaksamma på vad de säger och att de ges möjlighet att spegla sina egna åsikter mot andras (Bryman, 

2002). Det ger forskaren möjlighet att studera hur individerna i gruppen skapar mening åt en företeelse 

(a.a.). Ett annat alternativ hade kunnat vara att intervjua lärare kring deras uppfattningar om 

matematikundervisningen. Det kunde ha varit intressant ur den synvinkeln att det kunnat ge en annan 

bild än den som nu träder fram ur materialet. Nackdelen med intervjuer är att de baseras på vad 

respondenterna säger snarare än vad de verkligen gör (Denscombe, 2009). Genom att jag fick 

möjlighet att följa lärarna under en längre tid kunde jag nu få en uppfattning om vad de verkligen gör, 

inte bara vad de säger att de gör. Fördelen med en longitudinell studie är att den dessutom ger 

möjlighet att analysera förändringar i tid av deltagarnas inställning.  

Som studien nu är utformad är det bara lärarnas perspektiv som kommer fram. Ingen utomstående har 

hittills bedömt värdet av processen. Rektor på skolan har varit informerad och uppmuntrat lärarna att 

delta, men inte tillfrågats om värdet av processen. Andra aktörer som skulle ha kunnat tillfrågas är 

elever och föräldrar, men så har inte gjorts. Vad som kunde ha varit intressant att komplettera 

undersökningen med vore elevintervjuer eller en elevenkät för att få deras perspektiv på 

förändringsarbetet. Arbetet har utgått från ett perspektiv; att matematikundervisningen måste bli 

mindre läroboksstyrd. Detta var ett förgivettagande som inte ifrågasattes.  

Trovärdigheten kan bedömas av någon som använder resultaten från en aktionsforskning i en annan 

kontext där de kan bedöma likheter och olikheter (Anderson, Herr & Nihlen, 2007).  Min avsikt har 

varit att beskriva tillvägagångssättet så tydligt att andra ska kunna pröva ett liknande arbete på en 

annan skola. Konfirmering handlar om objektivitet, det vill säga om forskaren har haft kontroll över 
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sina egna värderingar (Bryman, 2002). Det är svårt för en forskare att vara objektiv och för mig som 

student var det verkligen svårt. Det var lätt att söka i materialet för att hitta sådant som stämmer med 

min egen uppfattning eller med litteraturens uppfattningar. Detta måste tas i beaktande av den som 

läser denna studie. Det finns säkert aspekter både i litteratur och i det lärarna samtalade om som kan 

tolkas på annat sätt än vad jag har gjort. Ett annat sätt att se på trovärdigheten är att det är deltagarna i 

studien som ska bedöma den (Folkesson, 2004). Det kunde ha varit ett sätt att få studien konfirmerad, 

men det har inte funnits tid till att låta deltagarna bedöma den. De kommer naturligtvis att få se den 

färdiga produkten. Ett tredje sätt att bedöma trovärdigheten är att bedöma studien utifrån professionell 

trovärdighet, om den har bidragit till den egna kunskapsbildningen (Folkesson, 2004).  Om det med 

den egna kunskapsutvecklingen avses min och deltagarnas utveckling så anser jag att både deltagarna 

och jag har lärt oss mycket under processen och fått ett mer kritiskt förhållningssätt till både 

läroböcker och myndigheternas kritik av undervisningen.  

Resultatdiskussion 

Lärobokens roll 

Lärarna i denna studie gav läroboken i stort sett samma roll som den som framkommer i forskningen. 

De såg den som en garanti för att alla moment i kursplanen behandlas, som en trygghet när de själva 

kände att deras ämneskunskaper inte räckte till och som en underlättare i det dagliga arbetet. De ansåg 

också att den reducerade deras frihet beroende på elevers och föräldrars förväntningar på att 

matematik är att arbeta i läroboken. 

 Johansson (2006) menar att det är en stark tradition i Sverige bland både elever, lärare och föräldrar 

att uppfatta läroboken som en slags garanti för att alla delar i matematiken ska behandlas. Johanson 

visar också på att läroboksförfattarna inte har krav på sig att följa läroplanen. Siv och Mia i denna 

studie sa vid den första träffen att de inte skulle ha vågat följa läroboken när de undervisade i årskurs 

tre eftersom de inte ansåg att läroboken följde kursplanen, men när eleverna gick i årskurs fyra och 

fem kände de att de använde boken mer. De förklaringar som de själva gav på det var att stoffet i 

matematik blir svårare i årskurs fyra och att de då litade mer på lärobokens sätt att lära ut det än på sig 

själva. Framförallt Siv som inte har utbildning i matematik lyfte fram den aspekten. Båda sa också att 

de hade känt sig mycket tryggare när de hade haft matematikutvecklaren med som stöd i trean. 

Matematikutvecklaren fick i det fallet stå som garanti för att stoffet lärdes ut på ”rätt sätt”. Att 

läroboken styr uppfattningen om vad matematik är och hur den ska läras ut bekräftas av forskningen 

(Yackel & Cobb, 1996; Englund, 1999; Törnroos, 2005; Johansson, 2006; Rezat & Sträβer, 2012). 

Även den andra aspekten, att läroboken är ett stöd för lärare som är osäkra i sina ämneskunskaper och 

har dåligt självförtroende i matematik tas upp av Englund (1999). 

Rezat & Sträβer (2012) visar med sin socio-didaktiska tetrahedron att det är många faktorer som 

påverkar vilken roll läroboken har. Deras grundfigur utgår från att det finns ett förhållande mellan 

matematiken, eleven, läraren och artefakten (läroboken), där artefakten är överst i tetrahedronen. De 

resonerar vidare utifrån att det finns många andra faktorer som i sin tur påverkar lärarnas och 

elevernas syn på artefakten och på matematiken. Det handlar om sociomatematiska normer som ligger 

bakom vad det innebär att vara lärare och att vara elev. Det handlar om föräldrar uppfattningar om vad 

matematik är. Även i samhället runt skolan finns uppfattningar om vad matematik är och hur det ska 

läras ut (a.a.). Detta sammantaget bildar vad Bentley (2012) kallar våra ”belief systems”. Lärarna i 

denna studie kände av dessa uppfattningar framförallt från elever och föräldrar. Trots att de arbetade 
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med mycket annat i matematikundervisningen menade lärarna att eleverna hade uppfattningen att 

matematik är att arbeta i läroboken. De kunde även mötas av frågor från föräldrar om hur det går för 

eleven i ”matteboken”. Dessa ”belief systems” är djupt rotade och frågan är hur de kan utmanas. 

Bentley menar att det kan vara svårt att ändra dem och att det många gånger är lättare att lägga till 

något än att förändra dem. Kanske det var det lärarna i denna studie gjorde då de valde att behålla 

läroboken som ett verktyg, men komplettera det med problemlösningsuppgifter och 

matematikuppgifter som uppmuntrar till kommunikation? 

Som framkom i den historiska översikten är dagens undervisningsämne matematik en 

sammanslagning av vad som från början var två ämnen; räknekonsten och matematik (Lundin, 2008). 

Räknekonsten, själva hantverket, skulle i det perspektivet kunna tolkas som det som lärarna kallade 

färdighetsträning. Det var inom det området som de främst kände att de behövde läroboken. En aspekt 

som lärarna inte tydligt lyfte fram är den aspekt som Englund (1999) och Lundin (2008) tar upp, att 

läroboken har en disciplinerande roll eftersom den håller eleverna sysselsatta.  

Lärarna tog för givet att det inte är bra att vara beroende av läroboken i matematikundervisningen. De 

tog upp att de tidigare hade skämts över att säga att de arbetade med boken. Denna inställning mötte 

även Skolinspektionen (2009) då de intervjuade lärare om matematikundervisningen. De har med 

andra ord tagit till sig myndigheternas kritik av att undervisningen i matematik måste bli mindre 

läroboksbunden ganska okritiskt. Under studiens gång utvecklade lärarna en mer distanserad syn 

kritiken och kunde vid den sista träffen säga att de inte längre skämdes för att tala om att de använder 

läroboken i matematikundervisningen.  

Läroböckerna i sig diskuterades inte i någon större utsträckning av lärarna i denna studie. Vid något 

tillfälle förhöll de sig kritiska till läroböckernas sätt att presentera innehållet. Frågan är om det är 

läroboken i sig som är problemet eller användningen av den. Forskningen är inte entydig. De 

internationella undersökningar som har hänvisats till i denna studie (Törnroos, 2005; Haggarty & 

Pepin, 2002) visar på ett samband mellan läroböckerna utformning och elevernas möjlighet att lära. 

Analysen av TIMSS 2011 (Skolverket, 2012a) visar att svenska lärare är mer beroende av läroboken i 

matematikundervisning än lärare i andra EU/OECD-länder, men Skolverket är tydliga med att det är 

lärarnas användning av läroboken som är problemet, inte läroboken i sig. Med tanke på Finland goda 

resultat i TIMSS-mätningarna skulle det vara intressant att göra en jämförelse mellan svenska och 

finska läroböcker och hur lärarna medierar innehållet. 

Undervisning i matematik 

En av utgångspunkterna då lärarna i Stedøy’s (2007) studie planerade uppgifter i 

matematikundervisningen var att övningarna skulle vara roliga för eleverna. Lärarna i denna studie såg 

som en viktig uppgift att få eleverna att tycka matematik är roligt. De menade att det krävdes lite mer 

vid planeringen men att det absolut var värt det. De hoppades att de skulle kunna hålla elevernas 

intresse vid liv under resten av skoltiden. Skolverkets analys av TIMSS 2011 (Skolverket, 2012a) visar 

att svenska elever hör till dem som är mest negativa till ämnet matematik och ser som en möjlig 

förklaring att det är den ensidiga användningen av läroboken som är orsaken. De visar också på 

sambandet mellan att tycka om ämnet, att ha gott självförtroende och prestationer.  

Hattie (2012) lyfter fram som en av sex framgångsfaktorer att både lärare och elever måste känna till 

lärandemålen och hur de ska arbeta för att nå dem. En stor brist i svenska matematikundervisningen är 

att detta inte görs (Skolinspektionen, 2009). För att kunna arbeta efter Lgr 11 så behöver både lärares 

och elevers ”belief systems” förändras (Bentley, 2012). Lärarna i denna studie var medvetna om att de 
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för att kunna arbeta utan lärobok eller med läroboken som ett av läromedlen i matematik, var de 

tvungna att sätta sig in i kursplanen. De ägnade två träffar åt att göra detta och gjorde en plan över när 

de olika momenten skulle behandlas. De hade också med i diskussionen att undervisningen måste 

planeras så att eleverna gavs möjlighet att utveckla de förmågor som kursplanen föreskriver att 

undervisningen ska utgå från. Lärarna i denna studie försökte därmed att få den genomförda 

läroplanen att överensstämma med den avsedda läroplanen (Skolverket, 2012a). Vad som är 

intressant är att de vid den sista träffen sa att de inte hade använt den planen. Det finns två möjliga 

tolkningar av det. Antingen så ansåg lärarna sig så trygga med att de visste vad som står i kursplanen 

att de inte tyckte att de behövde använda den vid sin planering av undervisningen eller så föll de 

tillbaka till sina tidigare ”belief systems” och använde lärobokens planering. Lärarnas enda förklaring 

var att de hade glömt bort den. Det lärarna i denna studie ville utveckla var problemlösning och 

”pratmatte” vilket ligger väl i linje med kursplanen, som lyfter fram problemlösningsförmågan och 

förmågorna att resonera och kommunicera matematik. De berättade vid den sista träffen att de använde 

två lektioner i veckan till att arbeta med läroboken och två till att arbeta med matematik på annat sätt. 

De ville komma bort från det som Skolinspektionen (2009) och Bentley (2012) menar dominerar den 

svenska matematikundervisningen, det skolinspektionen kallar procedurhantering. Med 

procedurhantering, eller med Bentleys ord procedurellt lärande, menas att räkna efter givna exempel. 

Min tolkning av lärarnas begrepp färdighetsträning är att det är den typen av matematik de menar. Ett 

exempel på det skulle kunna vara den morgonprocedur som Mia och Siv använde där de lät eleverna 

lösa uppgifter på tavlan.  

Lärarens betydelse för elevernas resultat är en av Hattie’s (2012) huvudslutsatser. Han menar att 

lärarna måste ha goda ämneskunskaper för att kunna erbjuda eleverna återkoppling mot kursplanerna. 

Stedøy (2007) och Mouwitz (2001) menar också att det ställs stora krav på lärarnas ämneskunskaper 

om de ska kunna arbeta med undersökande arbetssätt. Lärarna i denna studie ansåg också att de 

klarade att arbeta utan lärobok eller med läroboken som stöd i större utsträckning i årskurs tre än när 

eleverna blev äldre. De ansåg att deras ämneskunskaper inte räckte till för ett sådant arbetssätt med de 

äldre eleverna. Framförallt var det lärarna som inte hade matematik i sin utbildning som kände så. 

Under arbetet med att bryta ned kursplanen upptäckte vi alla att vi saknade kunskap om vissa begrepp, 

framförallt inom området algebra. Analysen av TIMSS 2011 (Skolverket, 2012a) visar att det var inom 

områdena taluppfattning, aritmetik och geometri och mätning eleverna hade störst problem i årskurs 4 

samt att geometri och algebra var svårast i årskurs 8. Om denna studie är representativ för resten av 

lärarkåren som undervisar i år 3-6 är det kanske inte så konstigt om eleverna får svårt med att förstå 

algebra i årskurs 8. Då är det nog Skolverkets (2012a) tolkning att eleverna inte har fått med sig 

tillräckliga kunskaper från de lägre åldrarna som kan vara förklaringen. Risken är nog stor att de 

områden som läraren själv inte riktigt förstår blir mindre bra bearbetade. Inom området taluppfattning 

var lärarna tryggare eftersom de deltog i en kompetensutveckling i form av en studiecirkel kring 

området taluppfattning.  Skolverket (2012b) menar att lärarna behöver kompetensutveckling i både 

ämnesteori och ämnesdidaktik och studiecirkeln bidrog till att ge lärarna möjlighet att tillsammans 

med kollegor och matematikutvecklare samt boken Förstå och använda tal av McIntosh (2008) 

utveckla sitt ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunnande.  

Matematikundervisning för elever i behov av stöd 

Lärarna i denna studie menade att det framförallt var inom området aritmetik som elever är på olika 

nivåer. Det bekräftas av Bentley (2012) som menar att det som är karaktäristiskt för elever i 

inlärningssvårigheter i matematik är att de har outvecklade eller olämpliga beräkningsstrategier. Det är 

också inom det området som lärarna kände att de behövde använda läroboken kombinerat med andra 
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uppgifter för att kunna individualisera undervisningen. Lärarna valde material och uppgifter som 

anpassades efter elevens förkunskaper, ”specialsydde” som en av lärarna uttryckte det. Att elever är 

olika och har olika behov löstes genom att anpassa uppgifterna till elevernas förkunskaper. Vid 

flertalet tillfällen diskuterade lärarna om de skulle lära eleverna algoritmerna eller inte och de var inte 

överens. Marie var helt emot det medan Mia ansåg att eleverna kunde lära sig det när de var mogna för 

det. Linda, specialpedagogen var inne på att elever i behov av stöd kan behöva använda sin tid till att 

arbeta med förståelse istället för att lära sig en procedur. Malmer (2002) menar att 

matematikundervisningen ofta är för fixerad vid att ”flytta siffror”, vilket var precis det uttryck som 

Siv använde då hon förklarade varför hon var tveksam till att lära eleverna algoritmen. För henne hade 

skolans matematik varit för mycket ”flytta siffror” utan att förstå vad hon gjorde. 

Att elever i behov av stöd måste identifieras tidigt för att få det stöd de behöver är forskare överens om 

(Malmer, 2002; Engström, 2003; Lundberg & Sterner, 2009). Hur detta stöd ska utformas är man 

däremot inte överens om och Ketterlin-Geller, Chard och Fien (2008) menar att den forskning som 

finns kring hur undervisning för elever i behov av stöd i matematik bör utformas är alldeles för liten. 

Vanliga lösningar är så kallad nivågruppering eller att elever i behov av stöd får arbeta med 

speciallärare/specialpedagog. Nivågruppering där elever delas in i grupper utifrån prestationer är enligt 

forskningen inte en metod som gynnar elever i behov av stöd om den inte bedrivs av kvalificerade 

lärare som har höga förväntningar på eleverna. I denna studie gjordes nivågruppering där jag i 

egenskap av blivande speciallärare undervisade en grupp med de elever som befanns ha störst behov 

av stöd. Här användes alltså den mest kvalificerade läraren till att undervisa elever i behov av stöd. 

Tanken med arbetet var att pröva en modell kring hur specialläraren i nära samarbete med klasslärarna 

kan arbeta för att hjälpa elever i behov av stöd. Undervisningen planerades utifrån metoder som 

beskrivits i forskning och beprövad erfarenhet (Malmer, 2002; McIntosh, 2008) och utgick ifrån ett 

laborativt arbetssätt efter den princip som beskrivs av Lundberg och Sterner (2009), att undervisningen 

ska gå från det konkreta mot det abstrakta. Lärarna var mycket positiva till arbetet och sade sig tro på 

modellen. Vilka bestående resultat detta arbeta gav på elevernas kunskaper, utvärderades aldrig vilket 

borde ha gjorts. En fördel med modellen kan vara att genom att använda förtest eller på annat sätt 

identifiera elevernas förkunskaper, blir inte gruppen av elever som är i behov av stöd densamma, 

eftersom elever kan ha svårigheter inom olika områden i matematiken. Detta kan vara ett sätt att 

undvika att en elev ”fastnar” på en nivå som Skolverket (2003) skriver.  

För att identifiera elevernas behov använde sig lärarna i denna studie av ett diagnostiskt arbetssätt. De 

använde diagnoserna i läroböckerna eller andra diagnoser och utifrån resultatet på dessa vidtog de 

åtgärder. Om många i klassen hade samma missuppfattningar arbetade läraren med hela klassen för att 

reda ut dessa. Om några elever hade en missuppfattning arbetade läraren med dem i en mindre grupp 

inom klassens ram och om enstaka elever hade stora svårigheter tog lärarna hjälp av resursläraren eller 

specialpedagogen. Att planera undervisningen utifrån elevernas förkunskaper lyfter många forskare 

och didaktiker som en framgångsfaktor för att förbättra elevernas resultat (Malmer, 2002; Engström, 

2003; Löwing, 2006; Ketterlin-Geller, Chard & Fien, 2008; Hattie, 2012).  

I TIMSS 2011 (Skolverket, 2012a) svarar 25 procent av de svenska lärarna som undervisar elever i 

årskurs 4 att de använder sig av laborativt material som basmaterial, vilket är färre än EU/OECD 

genomsnittet. Lärarna i den här studien återkommer ofta till att de tycker att det saknas laborativt 

material. Det begränsar lärarnas möjlighet att erbjuda en undervisning som går från det konkreta 

materialet till det abstrakta tänkandet med symboler.  Om undervisningen i matematik ska gå från det 

konkreta till det abstrakta innebär det bland annat att eleverna måste ha tillgång till laborativt material 

(Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2009). Stedøy (2007) menar också att en av de faktorer som 
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bidrog till att hennes studie blev framgångsrik var just tillgången på laborativt material. En aspekt som 

inte tas upp i det sammanhanget är det som Marie berättar om då hon arbetade med laborativt material 

i hela klassen och en elev med långt gångna abstrakta förmågor tyckte att hon bara krånglade till det. 

Den eleven hade med andra ord inget behov av det konkreta åskådningsmaterialet, vilket lärare också 

måste ta hänsyn till. 

Lärarna i denna studie hade inte reflekterat över om det nya arbetssättet skulle gynna elever i behov av 

stöd, men på en direkt fråga menade de att de trodde att det gjorde det. De hade inget belägg för det, 

men ämnesdidaktikerna är ganska eniga om att en undervisning riktad mot alla elever, som läggs om 

från enskilt räknande i läroböckerna till lärarledd undervisning med problemlösningsuppgifter, 

gemensamma samtal och utforskande aktiviteter, gynnar elever i matematiksvårigheter (Ahlberg, 

1995; Löwing & Kihlborn, 2002; Malmer, 2002; Engström, 2003; Lundberg & Sterner, 2009).   

Utvecklingsarbetet 

Det lärarna i denna studie upplevde att de behövde för att kunna göra en förändring av sitt arbetssätt 

var kunskap om läroplanen, övningsförråd, laborativt material, ämnesdidaktisk litteratur, kollegialt 

stöd och stöd utifrån. Det projekt i Norge som Stedøy (2007) beskriver var en av mina 

inspirationskällor. Jag hade dock inte möjlighet att lägga ner så mycket tid som hon gjorde och hade 

inte den kunskap inom matematik och matematikdidaktik som hon hade. Vissa aspekter kan jag ändå 

se beröringspunkter med. Hon menar att utan stödet utifrån av en person med mer kunskap än lärarna 

själva, som kunde föra diskussioner och utmana lärarnas tankar, så hade det troligtvis inte blivit den 

förändring som det blev.  I denna studie framhåller lärarna hur viktigt det var att jag fanns med under 

projektets gång, att de inte hade vågat göra den förändring som de gjorde utan det stödet.  Stedøy 

menar också att lärarnas egen motivation var en framgångsfaktor och det kan också ses som en av 

framgångsfaktorerna för det här projektet. Mouwitz (2001) framhåller att för att ett utvecklingsprojekt 

ska lyckas så behöver lärarna själva äga det och lärarna måste ges tillfällen att reflektera och diskutera 

sin undervisningspraktik tillsammans. I denna studie utgick utvecklingsarbetet från lärarnas egen 

praktik och egen vilja till förändring. Forskarens roll är att visa på forskningsresultat (a.a.). Den rollen 

antog jag då jag hänvisade till forskning och ämnesdidaktisk litteratur.  

Vilken kvarstående betydelse arbetet med att bryta ned kursplanen har, är svårt att säga eftersom 

lärarna sa att de inte hade använt den. Några frågor kvarstår därför: Vad gör lärarna när 

utvecklingsarbetet är över? Går de tillbaka till gamla vanor eller hoppar de på något nytt 

utvecklingsarbete? Vilken effekt har då denna typ av utvecklingsarbete? För att få svar på de frågorna 

skulle lärarna behöva intervjuas vid ett senare tillfälle. 

Jag ser att det finns många uppslag till fortsatta studier i ämnet varav jag redan antydd några. Det 

skulle vara intressant att jämföra svenska och finska läroböcker samt hur lärare i Sverige och Finland 

medierar innehållet. Det skulle också vara intressant att undersöka elevernas syn på läroboken i 

matematik och matematikundervisningen. Här kunde det vara intressant att undersöka om 

inställningen till läroboksanvändning och matematikundervisning skiljer sig mellan elever som får 

höga betyg i matematik och dem som inte får betyg i matematik. 

Relevans för speciallärarens yrkesroll/verksamhet 

Utgångspunkten i denna studie är ett relationellt synsätt på speciallärarens yrkesroll. Det relationella 

synsättet innebär att elevernas svårigheter ses utifrån att dessa uppstår i samspelet mellan individens 

förutsättningar och miljön. Utifrån detta perspektiv på elevens svårigheter blir speciallärarens roll att 

hjälpa klasslärarna att ändra i elevens miljö, i detta fall undervisningen, så att den bättre passar elevens 
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förutsättningar. Speciallärarens uppdrag blir att i samarbete med klasslärare arbeta för att alla elever 

ska nå målen i matematik. Specialläraren kan i det arbetet bidra med sina fördjupade ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaper inom både matematik och specialpedagogik. Det var detta förhållningssätt 

som genomsyrade utvecklingsarbetet och studien. 

Min förhoppning är att denna studie kan bidra med en förståelse för varför läroboken i matematik har 

en så stark ställning i svenska klassrum. Studien kan också vara ett exempel på hur specialläraren 

tillsammans med klasslärare kan arbeta för att utveckla matematikundervisningen och vara kritiska till 

både innehållet i och användningen av läroböckerna. 
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