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Abstrakt 
Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs 6 anpassar sin 
matematikundervisning till olika elever samt vilket inflytande eleverna har över dessa 
anpassningar. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av observationer av 
matematiklektioner och intervjuer med vederbörande lärare. Utifrån detta analyserades 
data med hjälp av Smith och Steins (2014) fem undervisningspraktiker. 
 
Resultatet visar att lärare gör olika anpassningar där läraren behöver en överblick av 
elevernas matematikkunskaper. Specifika anpassningar kan vara att anpassa läromedlet 
på olika sätt. Generella anpassningar kan vara hörselkåpor, stressbollar, skärmar och 
placeringen i klassrummet. Vid val som påverkar undervisningen tar lärarna hänsyn till 
både sociala och matematiska aspekter. Det kan vara vid val av vilken elev som ska 
redovisa sitt svar. Då reflekterar läraren utifrån elevens perspektiv men även de andra 
elevernas förståelse av innehållet. Att använda olika representationsformer kan 
underlätta för elever på olika sätt.  
   
Studiens resultat visar också elevernas inflytande över olika anpassningar. 
Anpassningarna bestäms i samråd mellan elever och lärare. Eleverna får bland annat 
vara med och utforma lektionens innehåll inför matematikprov. Även vid placeringen i 
klassrummet ges det möjlighet till elevinflytande. Med hjälp av elevernas 
självreflektioner över vad som gynnar deras lärande bäst bestäms placering. Studien kan 
ge lärare förslag och fler sätt att tänka på gällande anpassningar i 
matematikundervisningen. 
 
 
 
Nyckelord 
Anpassning, De fem undervisningspraktikerna, Elever, Lärare, Undervisning, 
Grundskolan. 
 
English title 
Teaching mathematics for all pupils – a study of teachers’ adaptions in the 6th grade. 
 
Tack 
Vi vill tacka alla som medverkat och gjort den studie möjlig att genomföra. Ett extra 
stort tack till Berit Roos-Johansson för all handledning. 
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1 Inledning 
Under våra år som lärarstudenter har vi kommit i kontakt med flera skolor och har 
upptäckt många olika tillvägagångssätt som lärare använder i sin 
matematikundervisning. Vi vill därför undersöka hur lärare resonerar, utformar och 
bedriver sin undervisning för att anpassa den till alla elever med olika förutsättningar 
och behov.  

I skolans värdegrund och uppdrag står det att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs olika behov och förutsättningar för att uppnå en likvärdig utbildning för alla 
(Skolverket, 2017). Dessutom ska elever enligt skollagen få ha inflytande över sin 
utbildning, med anpassning efter ålder och mognad (SFS 2010:800). Vi vill därför 
undersöka i hur stor utsträckning elever får delta när det gäller deras anpassningar. 

I tidigare forskning har vi bland annat valt att utgå från Bentleys (2003), Elvstrands 
(2009) samt Roos (2015) avhandlingar som på olika sätt kan kopplas till inkludering, 
anpassningar och elevinflytande i matematikundervisningen. Roos (2015) syfte med sin 
studie är att utifrån ett lärarperspektiv få en förståelse för hur alla elever kan inkluderas i 
matematikundervisningen i grundskolan. Dessutom berörs vad som är viktigt i lärandet 
och undervisningen. Med hjälp av den här avhandlingen kan vi se olika sätt att 
inkludera alla elever i matematikundervisningen. 

Bentley (2003) analyserar olika aspekter av lärprocessen inom matematik, vilken 
betydelse olika förutsättningar samt lärares tillvägagångssätt har. Detta ger oss kunskap 
om vilka aspekter som kan påverka lärprocessen i matematik och vilka tillvägagångssätt 
som kan finnas för lärare. Elvstrand (2009) belyser elevinflytande och delaktighet 
utifrån elevernas synsätt. 

Med tanke på att elevers matematikkunskaper kan skilja sig inom en klass är det viktigt 
att lärare kan anpassa undervisningen till varje enskild individ. Det medför att alla 
elever får möjlighet att utveckla matematiska kunskaper utifrån sina förmågor för att nå 
kunskapsmålen i matematik (Skolverket, 2017). För oss som kommande lärare är det 
viktigt att veta hur vi ska kunna anpassa undervisningen för olika elever och samtidigt 
följa styrdokumenten. Det blir därför av relevans hur lärare resonerar samt hur det ser ut 
i praktiken gällande tillvägagångssätt och anpassningar i matematikundervisningen.  
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2  Syfte  
Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs 6 anpassar sin undervisning i 
matematik till olika elever. Dessutom vill vi undersöka vilket inflytande eleverna har över 
dessa anpassningar.   

2.1  Frågeställningar 
 

• Hur anpassar lärare sin matematikundervisning till olika elever i årskurs 6?  
 
 

• På vilket sätt tar lärare hänsyn till elevers inflytande över vilka anpassningar 
som bestäms?  
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3 Litteraturbakgrund  
 
 
Detta kapitel tar upp delar som är relevanta för vår studie och berör hur lärare anpassar 
sin undervisning till olika elever i matematik. Vi har utifrån tre avhandlingar valt ut 
centrala begrepp som är viktiga för vår studie. Detta kompletteras med artiklar och 
litteratur.  

3.1 Inkludering  

Inkludering är ett begrepp som ofta används i utbildningssammanhang och bygger på att 
elever är olika men att dessa olikheter ska ses som en tillgång och inte en börda 
(Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). Det finns många olika definitioner av 
inkludering som gör det till ett svårdefinierat begrepp (Roos, 2015). Det handlar om att 
ge alla elever möjligheter och möta olikheter samt skapa ett deltagande som är 
meningsfullt i utbildningen. Vid inkludering berörs både det sociala och akademiska 
behovet (Roos, 2015). Inkludering blev också uppmärksammat i samband med 
Salamancadeklarationen som Sverige har skrivit på. Då lades det fram en handlingsplan 
för att inkludera fler grupper med olika typer av funktionsnedsättning i skolan 
(Salamancadeklarationen, 2/2006). 

I Roos (2015) etnografiska studie skriver hon om förståelsen utifrån ett didaktiskt 
lärarperspektiv, hur alla elever kan bli inkluderade i matematikundervisningen. För att 
analysera hur lärare talar om inkludering utgår Roos (2015) från ett begreppsligt 
ramverk som belyser inkludering utifrån tre aspekter, didaktisk, social och spatial 
inkludering. Den didaktiska inkluderingen berör relationen mellan deltagandet och 
ämnet som det undervisas i. Sättet eleven interagerar med sina klasskamrater hänvisas 
till den sociala inkluderingen. Med spatial inkluderingen menas i hur stor utsträckning 
eleven tillbringar i samma rum som sina klasskamrater (Roos, 2015).  

Det kan finnas stora kunskapsvariationer inom en och samma klass för läraren att beakta 
(Cockcroft, 1982). Utifrån storskaliga tester som genomförs i engelskspråkiga länder, 
som till exempel England, Wales och USA, analyserar Cockcroft (1982) resultaten från 
testerna. Då visar det sig att inom en årskurs 5 finns det en normal variation på ± 3 år. 
Eftersom dessa storskaliga tester är genomförda vid olika åldrar i de olika länderna ger 
det en sammanfattande bild. Resultaten skiljer sig mindre mellan de genomsnittliga 
eleverna i de olika länderna än mellan elever som är i samma ålder inom samma land 
(Cockcroft, 1982). 

Utifrån studien kommer Roos (2015) fram till följande aspekter som är viktiga för 
inkludering i matematik: organisatoriska åtgärder för att främja samarbete och 
diskussioner, att ha team som fungerar väl som arbetar med förebyggande åtgärder, att 
ha en matematikdidaktisk lärarkunskap samt att lyssna på elevernas röster. Det finns 
även svårigheter med inkludering när läraren ska hantera olika elever som ska erbjudas 
samma utbildning (Engström, 2014). Det kan vara dilemman kring den spatiala 
inkluderingen, huruvida det är bäst för elever med vissa funktionsnedsättningar att ha 
sin undervisning tillsammans med sina klasskamrater. Eller om det skulle vara bättre för 
elever att få tillgång till egna anpassade lokaler med specialutbildad personal 
(Engström, 2014).  



  
 

4 

3.2 Differentiering  

Inkludering och differentiering hänger väl samman när differentiering tolkas som att 
alla elever är olika och därför behöver deras undervisning vara på olika sätt (Roos, 
2015). Det finns olika sätt att differentiera. Förekomsten av mindre grupper av elever är 
vanligt (Roos, 2015). Det går att sortera eleverna på olika vis, till exempel: 
nivågrupperingar, alternativgrupper, individualisering, homogena respektive heterogena 
klasser (Roos, 2015; Engström, 2014). Däremot kan det skilja sig om 
gruppindelningarna används över längre eller kortare tid (Roos, 2015). Differentiering 
har varit en diskuterad fråga i Sverige under längre tid och det finns mycket 
internationell forskning inom detta område. Att överföra dessa resultat mellan länder är 
svårt, dock har vissa resultat om nivågruppering varit relativt entydiga (Engström, 
2014). Lågpresterande elever missgynnas och får därmed negativa effekter (Sundberg & 
Håkansson, 2009). Enligt Håkansson & Sundbergs (2012a) studie av svenska och 
internationella forskningsöversikter får elever som placeras i “lägre” grupper en sämre 
självvärdering och deras motivation sjunker. Även lärarnas och de andra elevernas 
förväntningar är lägre på dessa elever (Håkansson & Sundberg, 2012a). Däremot kan 
det gynna elever som är högpresterande (Sundberg & Håkansson, 2009).  Kvaliteten på 
undervisningen förändras med nivågruppering då kan de lågpresterande klasserna ha 
färre välutbildade lärare. Dessutom kan undervisningen bli mer fragmenterad och 
mindre engagerad (Håkansson & Sundberg, 2012a). 

En traditionell differentiering som till exempel nivågruppering kan påverka 
skolframgången, vilket beskrivits ovan (Sundberg & Håkansson, 2009; Håkansson & 
Sundberg, 2012a). Skolans kompensatoriska uppdrag ska jämna ut skillnaderna. Att låta 
eleverna arbeta med samma innehåll på samma tid gör dock att vissa elever inte 
kommer hinna med och därmed utskilja sig. Därför behöver synsättet på differentiering 
förändras. Naturlig differentiering är ett undervisningssätt där elever får arbeta med 
innehållet på olika nivåer men den sociala gemenskapen inte bryts (Engström, 2014).   

3.3 Representationsformer  

För att kunna tänka och förmedla matematik behöver matematiken någon form av 
representation. En representation kan se olika ut och inkludera tecken, ikoner, bilder, 
symboler och övriga objekt som representerar något annat (Goldin 2000; Karlsson & 
Kilborn, 2015). Det kan vara både inre och yttre representationer. Inre representationer 
är ens egna tankar medan de yttre är mer konkreta, till exempel då representationen kan 
visas för någon annan genom en bild. En viktig del för den positiva effekten av lärandet 
är att läraren kan vara flexibel i sina val av metod och material beroende på vem eleven 
är (Roos, 2015). Det har även visat sig att flera representationer kan förbättra 
matematikundervisningen och underlätta då nya komplexa idéer lärs in (Goldin, 2000; 
Ainsworth, 2006). Elevers prestationer förbättras när de kan använda en lämplig 
representation. Kunskap om flera representationsformer är positivt, inte för mängdens 
skull utan för att olika representationsformer är lämpligast vid olika matematiska 
innehåll (Ainsworth, 2006). I vissa delar i geometri kan det exempelvis vara väsentligt 
att använda ett flertal representationer för att kunna förklara egenskaper med ord, siffror 
eller bilder (Duval, 2006). Genom att hjälpa elever att se samband i matematiken och 
därmed få kunskaper för att kunna koppla dem till sin omvärld menar Häggblom (2013) 
att ett meningsfullt lärande skapas.  

Det kan vara fördelaktigt för elever att byta mellan olika representationsformer eftersom 
de kan kompensera för eventuella svagheter i deras strategi. När elever däremot ska 
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relatera till olika representationer kan det bli en svårighet. Representationer som skiljer 
sig från varandra blir svårare för eleverna att relatera till (Ainsworth, 2006). Häggblom 
(2013) förklarar att olika representationsformer i matematik kan hjälpa elever att 
exempelvis utveckla sin förmåga för matematiska begrepp. Genom att lärare använder 
olika representationsformer kan ett lärtillfälle illustreras ur flera olika perspektiv samt 
hur de hänger samman för att skapa en helhet (Häggblom, 2013). För att läraren ska 
kunna välja en passande representationsform är kunskap om olika representationsformer 
och elevens kunskapsläge viktigt (Roos, 2015). Enligt Roos (2015) är detta viktigt för 
alla elever, särskilt för SUM-elever1. 

3.4 Tillvägagångssätt för undervisning och lärande  

I Bentleys enkätstudie (2003) beskrivs flera olika tillvägagångssätt som finns för 
lärandet och vilket inflytande de får över undervisningen. Utifrån studien kommer 
Bentley (2003) fram till olika sätt att bedriva undervisningen. Dessa har tre 
huvudkategorier: helklassundervisning, smågruppsundervisning och handledd 
undervisning. Inom dessa kategorier förekommer olika varianter. 

Helklassundervisning 
Karaktäristiska drag för helklassundervisning är gemensamma genomgångar och att 
eleverna arbetar enskilt med i princip samma uppgifter. Att eleverna får undervisning 
som en helhet och inte var för sig (Bentley, 2003; Lou m.fl. 1996). Normen för 
instruktioner är helklassundervisning, oavsett vilket tillvägagångssätt läraren väljer att 
ha resterande undervisning på (Bentley, 2003). Anledningarna till helklassundervisning 
på lektionerna är flera. Bland annat får alla elever pedagogiskt muntliga genomgångar 
med rätt lektionsinnehåll, instruktioner kopplas till individuella uppgifter och alla 
eleverna får tillgång till samma lärandeinnehåll (Lou m.fl. 1996). 

Smågruppsundervisning 
Elevprestationerna får positiva effekter då eleverna får arbeta i mindre grupper, med 
cirka fyra till fem elever i varje grupp. Till skillnad från helklassundervisning ger 
läraren varje grupp enskild undervisning. Eleverna arbetar inte tillsammans med en 
uppgift utan arbetar enskilt men har möjlighet att ta hjälp och stöd av varandra vilket 
resulterar i ett kooperativt lärande (Bentley, 2003; Lou m.fl. 1996). Utifrån Hatties 
(2009) meta-metasyntes där effektforskning har använts sammanställer Håkansson 
(2011) analysen och menar att grupparbete med särskilda uppgifter i mindre grupper ger 
goda resultat på studieprestationen. Om eleverna är vana vid grupparbete ger det större 
effekt (Håkansson, 2011). Det kan vara positivt då elever kan ta hjälp av varandra för att 
förstå (Håkansson & Sundberg, 2012b). Läraren får även möjlighet att hjälpa de elever 
som är i störst behov av hjälp eller ge nya utmaningar till de elever som är klara och 
behärskar innehållet (Lou m.fl., 1996). 

Elevernas matematikkunskaper kan antingen vara heterogena eller homogena inom 
gruppen. En förutsättning för att arbetet i smågrupper ska ge positiva effekter på 
elevernas prestationer är att läraren vill arbeta på ett interaktivt sätt. Det vill säga att 
läraren vill involvera eleverna i undervisningen där eleverna har möjlighet att ge 
feedback och får möjlighet att förklara sig (Bentley, 2003). Arbetsgrupper, som 
blandade klasser, blandade åldrar och nivågruppering efter matematikkunskaper gav 
ingen eller en väldigt låg effekt på elevernas prestationer i jämförelse med 

                                                
1 Elever med särskilda utbildningsbehov i matematik. 
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helklassinstruktion (Bentley 2003; Håkansson, 2011) Däremot kunde andra varianter av 
arbetsgrupper ge positiv effekt (Bentley, 2003).  
 
Handledd undervisning 
I handledd undervisning arbetar eleverna enskilt och i egen takt. Där fungerar läraren 
som en handledare och svarar på elevernas frågor. Studien visar att prestationerna ökar i 
klasser där elever har ett anpassat innehåll som utgår från tidigare kunskaper och 
förmågor. Det kan vara när eleverna får möjligheten att arbeta i snabbare takt eller med 
mer utmanande uppgifter för till exempel särbegåvade elever (Bentley 2003). Dock är 
det viktigt att eleverna får tillräckligt med stöd från läraren, annars kan det ge negativa 
konsekvenser. En ytterligare nackdel kan vara att gemensamma diskussioner där alla 
elever får möjlighet att komma till tals minskar. Däremot kan det vara positivt att 
eleverna får större individuellt inflytande och ansvarstagande (Håkansson & Sundberg, 
2012a).  
 
Yttre  ramfaktorer 
Det finns olika ramfaktorer som lärare inte kan styra över som Bentley (2003) menar 
påverkar matematikundervisningen i olika grad beroende på undervisningssätt. Det kan 
vara till exempel klasstorlek, elevernas bakgrund, styrdokument och ekonomiska 
tillgångar. Trots detta visar Bentleys (2003) enkätstudie att lärarens professionalism är 
avgörande för elevernas lärande. I lärarens professionalism ingår lärarens 
innehållskunskaper, pedagogiska innehållskunskaper och lärarerfarenheter (Bentley, 
2003). 

3.5 Elevinflytande  

Elever ska enligt skollagen få inflytande över sin utbildning, med anpassning efter ålder 
och mognad (SFS 2010:800). Även i skolans värdegrund och uppdrag lyfts det att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs olika behov och förutsättningar för att 
uppnå en likvärdig utbildning för alla (Skolverket, 2017). 

Delaktighet är något som skapas i samspel mellan individer vilket Elvstrand (2009) 
tolkar i sin etnografiska studie med två definitioner, social delaktighet och politisk 
delaktighet. Social delaktighet förklarar Elvstrand (2009) är kopplat till tillhörighet, 
acceptans samt relationer och vänskap i skolans vardagsarbete. Elevers möjlighet till 
inflytande i skolan är vad politisk delaktighet handlar om. Genom Elvstrands (2009) 
studie kommer hon fram till två processer som kännetecknar hur delaktighet skapas, 
dessa är inflytandeförhandla och gemenskapsbygga. Politiskt deltagande ingår i 
inflytandeförhandling och social delaktighet i gemenskapsbyggning.   
 
Inflytandeförhandla  
Inflytandeförhandling uppkommer genom att olika aktörer interagerar. Det kan vara 
mellan enskild elev och lärare eller flera elever tillsammans med lärare. För att kunna 
inflytandeförhandla behöver eleven bland annat vara aktiv, ansvarstagande och 
medveten om sina rättigheter. Då en elev inflytandeförhandlar använder hen olika 
strategier som bygger på någon typ av argumentation. Det kan vara till exempel protest, 
information eller motivation (Elvstrand, 2009). 
  
Gemenskapsbygga 
Gemenskapsbyggning är istället den process som handlar om den sociala delaktigheten i 
skolan. En förutsättning för att gemenskapsbygga är att både elever och lärare aktivt 
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verkar för detta. Däremot har vuxna ett större ansvar för att se varje elev och skapa en 
gemenskap i klassen. Detta kan vara genom att variera sin undervisning till exempel vid 
olika gruppkonstellationer. Eleverna behöver mycket stöd av läraren vid den här delen 
för att det inte ska ge en negativ effekt som istället kan ge upphov till konflikter. 
Gemenskapsbyggning och inflytandeförhandling är två delar som tillsammans skapar 
förutsättningar för elevinflytande (Elvstrand, 2009).   
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4 Teoretisk bakgrund  
Denna studie analyseras genom ett fenomenografiskt perspektiv. Intervjuer och 
observationer undersöker lärares uppfattningar om deras valda tillvägagångssätt 
gällande inkludering, elevinflytande och anpassningar till olika elever. Genom det 
fenomenografiska perspektivet är endast lärarens tankesätt av intresse.  

4.1 Fenomenografiskt perspektiv  
Fenomenografi är en utveckling av kvalitativ metod som Inom-gruppen, en institution 
för pedagogik vid Göteborgs universitet, har utvecklat (Larsson, 1986). Kroksmark 
(2007) förklarar fenomenografin som en forskningsmetodisk förklaring av människors 
uppfattning av en specifik situation. 
  
Det finns olika sätt att beskriva något. Marton (1981) redogör beskrivningar på två olika 
sätt med detta exempel. Ena sättet är att fråga varför vissa elever lyckas bättre i skolan 
än andra, detta fokuserar på fakta i frågan. Oavsett vad någon svarar på denna fråga blir 
svaret svårt att verifiera eftersom det finns många olika synsätt. Det andra sättet är det 
fenomenografiska frågesättet. Då är frågan istället vad tror människor är anledningen 
till att vissa elever lyckas bättre än andra i skolan. Detta fokuserar på människors 
uppfattningar om situationen. För att se huruvida svaret är korrekt krävs det istället att 
personen som svarar är ärlig. Däremot fokuseras det inte på om svaret överensstämmer 
med verkligheten, eftersom det är hens upplevda verklighet som är i fokus (Marton, 
1981).  
 
Marton (1981) menar alltså att det finns olika perspektiv att beskriva något. I första 
ordningens perspektiv är målet att beskriva olika aspekter av världen, vilket handlar om 
fakta. I andra ordningens perspektiv, som vi kommer att fokusera på i studien, är målet 
att beskriva människors upplevelser och uppfattningar av något. Fenomenografins mål 
är att beskriva, analysera och förstå någons upplevelse eller uppfattning (Marton, 1981).  
 
4.2 De fem undervisningspraktikerna  
Smith och Steins (2014) fem undervisningspraktiker är ett sätt för lärare att strukturera 
undervisningen för att skapa ökad förståelse av matematik i klassen som helhet. 
 
4.2.1 Förutse  
Att förutse menas att läraren försöker föreställa sig vilka tänkbara strategier eleverna 
kan använda för att lösa de matematiska uppgifter de arbetar med under lektionen. 
Läraren behöver förutse både korrekta och felaktiga strategier. För att göra detta 
behöver läraren själv lösa problemet eller uppgiften på olika sätt samt bestämma vilket 
matematiskt innehåll läraren vill att eleverna ska lära sig och fokusera på under 
lektionen (Smith & Stein, 2014). 
  
Trots att lektionsplaneringen egentligen sträcker sig bortom förutse, är det ändå ett stöd 
för att utföra lektionen och som kan gynna framtida lektioner (Smith & Stein, 2014). I 
lektionsplaneringen reflekteras det över frågorna hur och vad som ska ske i 
undervisningen (Stigler & Hiebert, 1999; Fennema & Franke, 1992).  Även rutiner, 
organiseringen i klassrummet och hur undervisningen ska anpassas till olika elever 
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reflekteras det över. Dessa beslut påverkar i sin tur undervisningen (Fennema & Franke, 
1992).   
 
4.2.2 Överblicka  
Överblicka innebär att läraren, under tiden eleverna arbetar med uppgiften, observerar 
elevernas matematiska tänkande och lösningsstrategier. Läraren noterar vad eleverna 
gör eftersom det kan användas som underlag i den kommande diskussionen. Utifrån det 
kan även val av vem eller vad diskussionen ska fokusera på väljas ut (Smith & Stein, 
2014). Om läraren har funderat på vilka lösningsstrategier eleverna kan tänkas använda 
innan lektionen, kan hen välja att lyfta fram elever/elevgrupper som har 
lösningsstrategier som gynnar lektionens matematiska mål (Smith & Stein, 2014). 
Läraren synliggör elevernas tankeprocess genom att ställa frågor till dem. Eleverna får 
då en tydligare syn på sina tankar (Smith & Stein, 2014). 
 
4.2.3 Välja ut  
Utifrån lektionens syfte kan läraren välja ut passande elevstrategier som ska redovisas i 
helklass. Detta medför att läraren har bättre kontroll över diskussionen och kan leda den 
åt det matematiska målet. Det är viktigt att läraren både funderar över vilka idéer och 
vilka elever som ska väljas ut för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. 
Läraren kan välja att informera eleverna som ska presentera sina lösningar före 
redovisningen. Hen kan också fråga om frivilliga och utifrån dem välja en passande 
elevlösning (Smith & Stein, 2014). 
  
Läraren gör flera olika val under tiden hen instruerar och har genomgång beroende på 
vilken kunskap och erfarenhet läraren har. Det kan vara till exempel att ändra sin 
planering, vilken elev som ska väljas ut och hur läraren ska reagera på elevens svar. Om 
en elev som är blyg ska uppmuntras eller en annan elev behöver mer struktur. Det 
övervägs även om lektionen behöver ha ett snabbare eller långsammare tempo 
(Fennema & Franke, 1992).  
 
4.2.4 Ordna  
Läraren behöver fundera över i vilken ordning eleverna redovisar sina lösningar. 
Önskvärt är att elevlösningarna är i en ordning som visar en sammanhängande bild av 
matematiken för att alla ska få möjlighet att förstå. Det finns många olika sätt att ordna 
redovisningarna på. Exempelvis kan läraren låta den vanligaste strategin redovisas först 
eller redovisa strategierna i en ordning från konkret till abstrakt (Smith & Stein, 2014).  
 
4.2.5 Koppla ihop  
Eleverna får möjlighet att förstå de matematiska sambanden genom att läraren kan 
koppla ihop matematiska strategier och idéer, exempelvis genom representationsformer. 
Detta gör att eleverna med hjälp av läraren kan se matematiska mönster och förstå 
effektiviteten av olika lösningar i ett matematiskt sammanhang. Läraren ställer frågor 
för att utveckla elevernas kunskaper. Det är viktigt att läraren pendlar mellan där 
eleverna befinner sig i nuläget och dit läraren vill att eleverna ska nå under lektionen 
(Smith & Stein, 2014). För att kunna förmedla matematik behöver läraren känna 
eleverna och försöka se det ur deras synvinkel. Läraren behöver därmed tänka på 
matematiken och ta hänsyn till eleverna samtidigt som läraren behöver tänka på 
eleverna och ta hänsyn till matematiken (Ball, 1993). 
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4.2.6 Sammanfattning  
Smith och Steins (2014) fem undervisningspraktiker innefattar förutse, överblicka, välja 
ut, ordna och koppla ihop. Förutse handlar om att reflektera förebyggande över 
elevernas olika matematiska strategier samt delar som berör hur undervisningen ska 
planeras utifrån anpassningar till eleverna (Smith & Stein, 2014; Fennema & Franke, 
1992). Under tiden eleverna arbetar med matematiska uppgifter kan läraren få en 
överblick av deras tankar och strategier att bygga vidare sin undervisning på (Smith & 
Stein, 2014). Utifrån lärarens kunskap och erfarenhet gör hen olika val under lektionens 
gång. Valen berör många olika delar ifrån till exempel lärarens egna planering till olika 
elevlösningar som är mest passande att redovisas i situationen (Smith & Stein, 2014; 
Fennema & Franke, 1992). Dessutom reflekteras det över i vilken ordning 
elevlösningarna bör redovisas. Avslutningsvis kopplar läraren ihop det matematiska 
innehållet för att ge en sammanhängande bild till eleverna (Smith & Stein, 2014). Här är 
det viktigt att läraren beaktar både matematiken och eleverna i relation till varandra 
(Ball, 1993).  
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5 Metod  
I metodkapitlet presenteras hur urval gjordes, vilka datainsamlingar som genomförts 
och varför. Därtill behandlas hur genomförandet av undersökningarna har gått till, på 
vilket sätt data sedan bearbetats. Avslutningsvis beskrivs studiens tillförlitlighet samt 
vilka etiska aspekter som tagits i beaktande.  
 
5.1 Urval  
I studien gjordes ett bekvämlighetsurval, där valdes det mest fördelaktiga alternativen 
utifrån lämpliga undersökningsplatser (Denscombe, 2018). Vilket gjorde att det inte 
behövde läggas ner mer tid och resurser än nödvändigt. Därför genomfördes intervjuer 
och observationer i årskurs 6 på skolor och i klasser som en av oss var mer bekant med. 
Dessutom bidrog detta till att miljöns naturlighet bibehölls då eleverna i varje 
observation var vana vid en av oss i klassrummet (Denscombe, 2018). Årskurs 6 var 
passande eftersom läraren troligtvis haft större möjlighet att utforma bra anpassningar 
under årens gång. De två lärarna som observerades och intervjuades arbetar på olika 
skolor vilket gav större bredd på undersökningen. Därmed undersöks hur lärare anpassar 
matematikundervisningen överlag och inte hur lärare på en specifik skola anpassar 
matematikundervisningen.  
 
5.2 Datainsamlingar  
För att få en djupare bild av anpassningar inom matematikundervisningen genomfördes 
både observationer och intervjuer som kompletterar varandra (Johansson & Svedner, 
2001). Det kan vara svårt för läraren att visa alla anpassningar som görs inom 
matematikundervisningen under den lektionen som observeras. Därför blir 
observationen som ett komplement till intervjun. På så sätt kan exempel från 
observationer och intervjuer jämföras. 
 
I studien undersöktes lärares uppfattningar av valda tillvägagångssätt för anpassningar 
till alla elever inom matematikundervisningen. Elever lär sig på olika sätt i 
matematikundervisningen, därför behöver lärare anpassa sin undervisning så att den 
passar just sina elevers behov. Detta gör att lärares anpassningar för 
matematikundervisningen kan se olika ut beroende på klass, elever och lärare. Det 
medförde att lärares subjektiva uppfattning om anpassningar blev intressant ur en 
fenomenografisk ansats. Målet med intervjuerna var att få reda på lärarnas uppfattningar 
av anpassningar till olika elever och elevinflytandet över dem. Resultatet som framkom 
analyserades också med en fenomenografisk utgångspunkt då vi försökte sätta oss in i 
lärarnas uppfattningar om detta (Marton, 1981). 
 
5.2.1 Missivbrev  
Före observationerna och intervjuerna skickades ett missivbrev ut till samtliga berörda. 
Eleverna i klasserna som skulle observeras fick Missivbrev 1 (bilaga 1). Deras 
vårdnadshavare fick skriva under om eleverna fick tillåtelse att observeras. Samtidigt 
fick de information om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) som beaktas 
i studien. Lärare 1 och Lärare 2 fick ett liknande missivbrev, Missivbrev 2 (bilaga 2). 
Till skillnad från missivbrevet till eleverna fanns även en förfrågan om lärarens 
godkännande för deltagande i observation och intervju. Dessa samlades in och 
godkändes av samtliga.   
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5.2.2 Observationer  
Det genomfördes en systematisk observation. Detta skedde i en naturlig miljö vilket 
innebär att den lektionen som observerades skulle ägt rum oavsett om vi varit där eller 
inte (Denscombe, 2018). För att minimera risken att data skulle skilja sig beroende på 
observatören användes likadana observationsscheman. Det medförde att samma 
händelse uppmärksammades (Denscombe, 2018). 
  
Dessa observationsscheman byggdes på en variant av löpande observationer som heter 
kritiska incidenter (avgörande händelser). Det innebär att vi fick möjlighet att observera 
och definiera intressanta situationer för studien och kunde beskriva mer om de utvalda 
händelserna (Johansson & Svedner, 2001). De fem undervisningspraktikerna låg till 
grund för de kritiska incidenterna. Där användes fyra av de fem 
undervisningspraktikerna: överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop. Förutse var inte 
med i observationsschemat eftersom den handlar om hur läraren förutser vissa 
didaktiska delar innan lektionen (Smith & Stein, 2014). 
 
Som ett komplement till observationsschemat med kritiska incidenter fanns även en 
kolumn med fria anteckningar på samma papper. Detta var utifall observationen inte 
skulle gå som tänkt eller att orden utifrån de fem undervisningspraktikerna inte skulle 
gå att identifiera under lektionen. De fria anteckningarna var också en form av löpande 
observation, där händelser och samband mellan dem beskrevs. Det är även en passande 
observationstyp för klassrumsmiljöer (Johansson & Svedner, 2001).   
 
5.2.3 Intervjuer  
Intervjuerna byggde på en kvalitativ metod. Att använda sig av en kvalitativ metod 
innebär att beskriva egenskaperna hos något samt hur det gestaltas. I en kvalitativ metod 
av ett fenomen eller sammanhang försöker forskaren hitta beskrivningar, modeller och 
kategorier för att förklara fenomenet. Motsatsen är en kvantitativ metod där något mäts, 
testas, eller kategorierna är satta redan på förhand (Larsson, 1986). 
 
En fenomenografisk, kvalitativ intervju användes där intervjuguiden bestod av fasta 
frågeområden men inte fasta frågor. Då kunde vi vara flexibla och anpassa oss efter vad 
läraren svarade och vilka aspekter som togs upp. Målet med intervjuerna var att ta del 
av lärarnas grundliga uppfattningar om anpassningar i matematik (Johansson & 
Svedner, 2001; Dahlgren & Johansson, 2015). Probing och icke-verbal-probing 
(inträngande) är en teknik som användes under intervjuerna för att få mer utförliga och 
fördjupade svar av lärarna. Probingen gjordes genom att ställa uppföljningsfrågor där 
lärarna ombads att utveckla sina svar. Icke -verbal-probing genomfördes genom att 
nicka och “humma” för att visa intresse för lärarnas svar (Dahlgren & Johansson, 2015). 
Dahlgren och Johansson (2015) poängterar att det är viktigt att spela in en 
fenomenografisk intervju, vilket genomfördes. 
 
5.3 Genomförande  
Först togs det kontakt med lärare och klasser som intervjuer och observationer skulle 
genomföras i. För att få eleverna att bete sig som vanligt i så stor uträckning som 
möjligt valdes lärare och klasser som en av oss kände till (Denscombe, 2018). Eftersom 
det fanns varsin kontakt på respektive skola underlättades utdelningen och mottagandet 
av missivbrev från lärare och vårdnadshavare. Då kunde vi ansvara för insamlandet av 
vardera klass istället för att lägga den bördan på matematikläraren. Missivbreven gav 
information om de forskningsetiska principerna som var relevanta för studien: 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2017). I samband med konfidentialitetskravet fick de två lärarna som 
intervjuades de fingerade namnen Lärare 1 och Lärare 2. 
  
Elever och vårdnadshavare fick Missivbrev 1 (bilaga 1) och lärarna fick Missivbrev 2 
(bilaga 2). När missivbreven var insamlade bestämdes datum för intervjuer och 
observationer. Eftersom det rådde tidsbrist i och med nationella prov och tidsramen för 
datainsamlingen endast pågick under två veckor bokades tid för observation av 
matematiklektionen före intervjun med läraren. 
  
Inför intervjuerna och observationerna utformades ett observationsschema (bilaga 4) 
med kritiska incidenter som grund. Det användes även ett kompletterande löpande 
observationsschema på samma blad för att kunna skriva övriga händelser som var 
relevanta för studien (Johansson & Svedner, 2001). Det utformades dessutom en 
intervjuguide med öppna frågor samt frågor baserade på de fem 
undervisningspraktikerna (bilaga 3). 
  
Under den första observationen blev klassens schema förändrat med kort varsel på 
grund av sjukdom. Detta gjorde att den halvklass som skulle observerats på 
eftermiddagen blev en helklass på förmiddagen. Vilket medförde att matematikläraren 
fick ändra sin planering och lektionen blev kortare på grund av att flertalet elever inte 
visste var de skulle befinna sig. Sedan genomfördes observationen med hjälp av 
observationsschemat. Lektionen varade i 30 minuter. Under lektionen arbetade eleverna 
med ekvationer utifrån sina matematikböcker. Vid den andra observationen 
observerades en 65 minuters matematiklektion. Även här låg observationsschemat till 
grund för observationen. Under den här observationen fortlöpte lektionen enligt lärarens 
planering. Läraren hade först en genomgång om textuppgifter i matematiken. Sedan fick 
eleverna med hjälp av sina mini-whiteboards lösa en problemlösningsuppgift och 
förklara sina lösningar för sin bänk-kompis. Därefter arbetade eleverna med 
textuppgifter i matematikböckerna. 
  
Vid båda intervjuerna informerades lärarna om de forskningsetiska principerna igen. 
Intervjuguiden följdes och kompletterades med följdfrågor beroende på vad läraren 
svarade för att få utförliga svar (Johansson & Svedner, 2001; Dahlgren & Johansson, 
2015). Intervjuerna tog cirka 35 minuter vardera. Frågorna var uppdelade på förhand. 
Under själva intervjuerna blev det naturligt att ställa följdfrågor när det passade, vilket 
gjorde att de förutbestämda frågorna bytte plats. Det kan vara positivt att vara två 
samspelta intervjuare eftersom det ger en större informationsmängd och förståelse som 
kan bidra till en bättre intervju (Trost, 2010). När undersökningarna genomfördes 
gynnades att en av oss kände till skolan, klassen och läraren mer än den andra. Detta 
medförde att vi såg och noterade olika företeelser vilket även märktes av under 
intervjuerna.  
 
5.4 Databearbetning  
Intervjuerna spelades in för att kunna göra en grundlig databearbetning (Dahlgren & 
Johansson, 2015). Vi valde att utgå från Dahlgren och Johanssons (2015) 
sjustegsmodell för analyser. Utifrån modellen lästes observationsschemat igenom och 
intervjuerna lyssnades på flera gånger. Detta för att bli bekanta med materialet. I 
samband med nästa steg transkriberades utvalda delar av intervjuerna. Denna 
bearbetning underlättar vid jämförelse av data (Denscombe, 2018.) Delar som var av 
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relevans valdes ut för studien baserat på de fem undervisningspraktikerna samt de delar 
som kunde vara till hjälp för att besvara frågeställningarna.  
 
Vidare i analysmodellen skulle datas likheter och skillnader identifieras (Dahlgren och 
Johansson, 2015). Lärarens intervju jämfördes med hens lektion för att se huruvida 
likheter och skillnader kunde identifieras. Även de fem undervisningspraktikerna och 
frågeställningarna låg till grund. Det är en del av det fjärde steget där data grupperas. 
Enligt Dahlgren och Johanssons (2015) sjustegsmodell skulle nästa steg vara att 
kategorisera och namnge data. Denna studies kategorier var redan förutbestämda utifrån 
de teoretiska begreppen: förutse, överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop (Dahlgren 
och Johansson, 2015; Smith & Stein, 2014). I det sista steget granskades innehållet i de 
olika kategorierna. För att strukturera intervjuerna och observationerna användes de fem 
undervisningspraktikerna som belyste de begrepp som var av intresse. Dessa användes 
för att kunna strukturera olika anpassningar och se vilken kategori av praktikerna de 
tillhörde. 
 
5.5 Tillförlitlighet  
Vid kvalitativ forskning finns det vissa validitetskriterier som är relevanta. Dessa är att 
resultaten från studien är trovärdiga, att de går att bekräfta, går att lita på, samt att någon 
annan skulle kunna komma fram till samma resultat (Allwood & Erikson, 2017). 
 
En aspekt som är en del av trovärdigheten är huruvida de som deltagit i studien känner 
igen sig i sina beskrivningar utifrån forskarens återgivning (Allwood & Erikson, 2017). 
Respondent-valideringen är tagen i beaktande då intervjuerna är inspelade. Det gav 
möjlighet att kunna lyssna på dem flera gånger samt transkribera vissa delar för att 
kunna återge så likt som möjligt. Dessutom fanns det fördelar med att vara två 
intervjuare vid varje tillfälle. Dels för att kunna ge varandra hjälp samt att komma ihåg 
händelser som var av betydelse och som inte kunde spelas in då det var en 
ljudupptagning (Allwood & Erikson, 2017). Enligt Trost (2010) kan data av större 
informationsmängd samlas in av två samspelta intervjuare. Intervjun skedde ansikte mot 
ansikte vilket gjorde att insamlad data kunde verifieras gällande relevans och 
trovärdighet (Denscombe 2018). Dessutom ställdes flera frågor som följde upp lärarens 
svar som, “så du menar att” för att bekräfta att vi har tolkat läraren korrekt (Allwood & 
Erikson, 2017). 
  
En förberedd intervjuguide (bilaga 3) fanns att utgå från. Trots det kan replikerbarheten 
vara låg eftersom människor inte är statiska och kan svara olika vid olika tillfällen fast 
att samma frågor ställs. Det var flera faktorer som avgjorde vad läraren svarade vid just 
det intervjutillfället. Under observationerna gällde samma dilemma, där spelade ännu 
fler faktorer in eftersom det var flera människor i en social situation (Trost, 2010). Efter 
observationerna genomfördes intervjuerna. Där säkerställdes det att lärarnas utsagor 
från intervjuerna stämde överens med exempel från observationerna. Den ekologiska 
validiteten var hög då observationen skedde i lärarens och elevernas naturliga skolmiljö 
(Bryman, 2018). 
 
5.6 Etiska aspekter  
I studien har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet tagits i beaktande (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet 
beaktades då berörda parter, det vill säga lärare och elever, blev informerade om att vi 
skulle intervjua och observera dem för att skriva vårt självständiga arbete inom 
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matematikdidaktik. I samtyckeskravet togs det hänsyn till om eleverna eller lärarna inte 
ville vara med i studien och de berörda informerades om att de hade möjlighet att tacka 
nej och välja att inte delta i studien. Dessutom skickades missivbrev ut till berörda 
parter som godkändes av lärare och vårdnadshavare (bilaga 1 och 2). Då fick 
vårdnadshavarna själva välja om de ville att eleven skulle delta eller inte.  
 
Konfidentialitetskravet beaktades då elever och lärare som var med i studien fick största 
möjliga konfidentialitet. Studien skrevs på ett sätt som gjorde att individer eller skolor 
ej kunde identifieras i den, vilket lärare och elever informerades om (Vetenskapsrådet, 
2017). Detta på grund av att de som medverkade i studien inte skulle påverkas negativt 
av att delta. Det är en skyldighet att arbeta på ett sätt som minimerar risken för att 
studien ska ha en negativ inverkan på deltagarnas liv (Denscombe, 2004). 
Nyttjandekravet beaktades genom att data som samlades in endast användes i syfte för 
det självständiga arbetet, vilket lärare och elever dessutom fick information om 
(Vetenskapsrådet, 2017).  
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6 Resultat och analys  
Till studiens frågeställningar används de fem undervisningspraktikerna som 
analysverktyg med en fenomenografisk utgångspunkt. Data som samlas in till att 
besvara frågeställningarna kategoriseras inledningsvis efter de fem 
undervisningspraktikerna (Smith & Stein, 2014). Data tolkas och analyseras i möjlig 
mån utifrån lärarnas uppfattning och upplevelse ur ett fenomenografiskt perspektiv. 
Utifrån detta försöker vi beskriva lärarnas uppfattning, vilket sker genomgående i hela 
resultat och analyskapitlet (Marton, 1981). 
 
6.1 Hur anpassar lärare sin matematikundervisning till olika elever i 
årskurs 6?  
 
6.1.1 Förutse  
Olika förutsättningar 
Under observationer och intervjuer framkommer det att lärare anpassar sin 
matematikundervisning till olika elever då de förutser undervisningen på olika sätt. 
Under intervjuerna beskriver lärarna sina klasser på olika vis, vilket medför att de 
behöver olika anpassningar inom olika områden av matematiken. 
 

“Det är väldigt skilt och väldigt långt mellan lägsta och högsta nivån, så jag har 
elever som jobbar i femmans årskurs, som inte ens klarar det egentligen, men får 
försöka hänga med så gott det går. Och sen elever som jobbar i sjuans årskurs, så det 
är ganska spritt.” (Lärare 1) 

 
“Den här klassen, förutom kanske bara matten, är ju ganska jämn så det beror på vilket 

arbetsområde. Men i vissa (delar av matematiken) så kanske det behövs ta fram till 
några elever, något plockmaterial som de får använda sig av medan i andra behövs 
det inte. Det är ju lite olika beroende på vad man jobbar med.” (Lärare 2) 

 
Placering i klassrummet  
Gemensamt är dock att båda lärarna har en uppfattning om att placeringen i 
klassrummet är av betydelse. Detta noteras även under observationerna. Lärare 2 
placerar eleverna gruppvis vid bänkar med fyra i varje grupp. Motiveringen är att ge 
eleverna förutsättningar för att kunna hjälpa och ta hjälp av varandra för att alla ska 
kunna förstå. 
  

“De ska kunna förklara för varandra och vi inte är klara förrän alla kan förklara eller 
redovisa det de kommit fram till.” (Lärare 2) 

 
Ett annat placeringssätt som Lärare 1 använder sig av är att placera eleverna i grupper 
om tre, i par eller enskilt beroende på elevernas önskemål. I detta fall har dessutom 
placeringen var i klassrummet eleverna sitter beaktats, huruvida det är långt fram eller 
långt bak. Gemensamt för placeringarna är att de även gäller vid andra lektioner. Båda 
klasserna har tillgång till grupprum eller extra lokaler som används. På vissa lektioner 
delas eleverna upp utefter olika kriterier. Det kan vara utefter deras 
matematikkunskaper.   
 
Anpassat material 
Specifikt för matematikundervisningen vid de två undersökningstillfällena är att det 
finns anpassat material till olika elever. Båda lärarna framhåller laborativt/praktiskt 
material som stöd. 
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“Vi har lite praktiskt material när vi jobbar med bråk och sådana saker, det är ganska 
avancerat, så det är nästan lättare att visa rent praktiskt och de har haft lite att plocka 
med.”  (Lärare 1) 

 
Läromedlen för de olika klasserna har olika anpassningar vilket påpekas under 
intervjuerna. Lärare 2 har en alternativ skrivmattebok som hen anser underlättar för 
vissa elever då de inte behöver flytta blicken från matematikbok till räknehäfte. Vissa 
uppgifter är tydligare och “hjälpdelar” finns i boken. Det finns även mini-whiteboards 
att tillgå som en elev använder under observationen. Lärare 1 beskriver att läromedlets 
uppbyggnad bearbetar först grunderna för ett kapitel med en tillhörande diagnos. När de 
är avklarade finns det nivåanpassade sidor att välja på, med enklare eller mer utmanande 
uppgifter. Detta anpassas efter elevernas matematikkunskaper. Det används en 
kompletterande läxbok för elever i behov av repetition. Under observationerna får vissa 
elever ta del av formelblad med area och volym för geometriska figurer samt 
multiplikationstabeller.    
 
Under intervjuerna har lärarna uppfattningen av att de reflekterar över 
matematikinnehållet i sina lektioner och förutser elevernas förståelse och anpassar 
undervisningen utifrån detta. Vid till exempel problemlösning löser lärarna uppgifterna 
innan och försöker hitta olika lösningar med hjälp av kollegor. För att hjälpa eleverna 
beskriver lärarna att de kan välja att gå igenom vissa delar grundligt eller att visa med 
olika representationsformer som exempelvis bilder för att alla elever ska kunna förstå.    
 

“Ibland får man ju visa på flera sätt också, står det procent till exempel och hur 
beräknar jag (eleven) ut, då kan jag se att det här kommer de (eleverna) inte förstå. 
Då måste jag ha något mer, ja jag måste rita bilder, vad ska jag rita, mycket sådant 
kan det vara att det är en textförklaring men jag måste plocka in något mer för att 
det ska bli lättare (för eleverna).”  (Lärare 1) 

 
Lärare 2 visar även att hen tänker igenom genomgångens innehåll och vad eleverna kan 
ha eventuella svårigheter med. Till exempel repeteras det enhetsomvandlingar med 
gram, hekto och kilo, eftersom vissa textuppgifter som eleverna skulle arbeta med 
innehöll det. 
  
Generella hjälpmedel 
Det framkommer vid både intervjuerna och observationerna att det används vissa 
generella hjälpmedel, som även finns att tillgå vid andra lektioner. Hörselkåpor, skärmar 
samt att kunna lyssna på musik i hörlurar hjälper vissa elever att koncentrera sig menar 
lärarna. Lärare 1 framhåller dessutom “stressbollar” och att det tidigare funnits speciella 
luftkuddar för elever som har ett visst rörelsebehov. Rörelsebehovet är något som även 
Lärare 2 beskriver, hen uppmuntrar eleverna att gå och röra på sig korta stunder då de 
behöver.  
 
Båda lärarna anser att de har strukturer för matematikundervisningen som eleverna kan 
följa och ta hjälp av. En strukturplan som omfattar en längre period använder sig Lärare 
1 av. Där ser eleverna hur arbetet ska fortlöpa. Lärare 2 har en strukturplan för varje 
lektion där nyckelfrågor för vad som ska göras, hur det ska göras, vad eleverna ska göra 
då de är klara, lektionens längd och vem de ska arbeta med besvaras. Detta motiveras 
med att vissa elever blir lugnare då de får svar på dessa frågor.  
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“Jag utvärderade med eleverna om de tyckte att det var bra, och det tyckte dem och 
ville att jag skulle fortsätta med det så då tänkte jag att jag gör det [...] De tyckte att 
det var bra för då visste de vad de skulle göra sen, hur länge de skulle hålla på med 
det. De pratar ju mycket om nyckelfrågorna som de (elever) behöver ha svar på för att 
komma igång med sitt arbete. Framförallt då barn som har svårigheter på något sätt 
är det ju nödvändigt för, men även andra elever så hjälper det.” (Lärare 2). 

 
Fler resurser 
Det finns vissa anpassningar lärarna vill göra men möjligheterna för det finns inte. Båda 
lärarna uttrycker fler resurser som ett önskemål för att kunna hjälpa fler elever i 
klassrummet. Helst i form av specialpedagog/speciallärare. Lärarna beskriver att de inte 
hinner hjälpa alla elever på det sätt som de önskar. Lärare 2 framför även önskemål om 
ståbord, fler skärmar och hörselkåpor.  
 
Analys  
För att förutse behöver läraren föreställa sig olika tänkbara strategier som eleverna kan 
använda under matematiklektionen, båda korrekta och felaktiga. Då behöver läraren 
lösa uppgiften och bestämma vilket matematiskt innehåll hen ska fokusera på (Smith & 
Stein, 2014). Lärarna förutser på olika sätt, dels direkt kopplat till uppgifterna då lärarna 
berättar att de löser uppgifterna på förhand för att kunna anpassa innehållet till eleverna. 
De ser även över innehållet genom att till exempel avväga om de behöver gå igenom 
vissa delar mer grundligt. 
  
Båda lärarna förutser dessutom andra saker som i sin tur påverkar 
matematikundervisningen, bland annat genom sina lektionsplaneringar där de 
reflekterar över olika delar (Stigler & Hiebert, 1999; Fennema & Franke, 1992). Detta 
kan vara genom att placera eleverna utefter vad lärarna (och eleverna) anser gynna deras 
matematikundervisning. Att förse vissa elever med anpassat material kopplat till 
matematiken, som laborativt/praktiskt material eller att anpassa läromedlet. 
 
Lärarna förutser eventuella svårigheter under matematikundervisningen. De förser då 
vissa elever med generella hjälpmedel, som till exempel hörselkåpor, skärmar, att få 
lyssna på musik samt olika stödstrukturer. Stödstrukturerna kan vara i form av planering 
av matematikundervisningen som eleverna kan ta del av. Planeringen av 
stödstrukturerna ingår också i reflektionen och hur den kan anpassas till olika elever 
(Fennema & Franke, 1992). Lärarna förutser redan innan lektionen att de inte kommer 
ha tid att hjälpa alla elever på de sätt de önskar, men de resurser som är önskvärda finns 
inte att tillgå.  
 
6.1.2 Överblicka  
Lärarna menar att de går runt i klassrummet och får en överblick av elevernas 
matematikarbete vilket även noteras under observationerna. De ser hur det går för 
eleverna, frågar och försöker se om det är någon elev som inte förstår. Det märks också 
av på hur många som behöver hjälp, berättar Lärare 2. Lärare 1 har ett liknande synsätt 
och beskriver att hen ser ifall någon inte hunnit med arbetet och kan därmed anpassa 
vilka uppgifter som eleven behöver göra. För att få en överblick av elevernas 
kunskapsläge ger Lärare 2 ett exempel på “exit tickets”, där eleverna får svara på en 
matematikuppgift kopplat till innehållet och lämna in. 
 
Under observationen går Lärare 2 runt och observerar eleverna. När eleverna kommer 
på olika lösningar frågar läraren om hur de tänker och vilken strategi som är mest 
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effektiv vid den här uppgiften. Flera elever har svårigheter med att förstå en uppgift som 
innehåller enhetsomvandlingar. Uppgiften bygger på att en ansiktskräm innehåller 0,5 g 
Aloe Vera per 100 g. Eleverna ska beräkna de fyra deluppgifter, hur många gram Aloe 
Vera 300 g, 6 hg, 0,5 kg och 2 kg ansiktskräm innehåller. Läraren gör en överblick av 
detta och kan genom sitt placeringssätt av eleverna hjälpa en hel grupp elever samtidigt. 
Då behöver läraren till exempel inte hjälpa eleverna enskilt, som tar längre tid eller störa 
övriga elever. Eleverna kan i sin tur hjälpa andra elever som behöver hjälp med samma 
uppgift.  
 
Analys  
Läraren överblickar genom att observera elevernas matematiska tänkande och 
lösningsstrategier under tiden de löser sina uppgifter (Smith & Stein, 2014). Detta 
märks av under observationerna då lärarna går runt och observerar eleverna för att förstå 
hur det går för dem, hur de har tänkt och vilka matematiska strategier de använder sig 
av. Smith & Stein (2014) förklarar att det också är en del av att överblicka, då lärarna 
ser elevernas strategier för att välja ut underlag till diskussionen efteråt och vad som då 
gynnar det matematiska målet med lektionen.    
 
6.1.3 Välja ut och ordna 
Lärarnas uppfattning av hur de väljer ut vilken elev som får svara, är att de gör både en 
social och matematisk avvägning. Om det är en elev som inte brukar räcka upp handen 
kan de välja att hen ska svara, om det passar, detta för att stärka eleven beskriver båda 
lärarna.  
 

“Om det är en lösning i ett problem med flera steg så kanske det första enklaste 
steget, då tar man någon som man vet kan svara, så de (eleverna) som ofta är osäkra 
och inte kan och inte vågar och vill att de också får chansen någon gång. Då får man 
kanske välja det lite enklare problemet så man vet att de får klara det, annars kanske 
de inte räcker upp handen alls nästa gång.” (Lärare 1) 

 
“Om det är någon som inte brukar räcka upp handen så brukar jag ta den, fast inte 
alltid för det får inte bli att den känner att så fort jag räcker upp handen så blir jag 
tagen.” (Lärare 2) 

 
När lärarna beskriver i intervjuerna hur de väljer ut vem som ska svara ur ett 
matematiskt perspektiv har de elevernas lösningar samt hur väl de förklarar för andra i 
åtanke. Det märktes även under observationen med Lärare 2. Läraren frågade eleverna 
hur de tänkte vid textuppgifter och valde sedan ut en elev som svarade på ett tydligt sätt 
så att de andra eleverna kunde förstå. Detta för att alla ska kunna förstå och höra det 
matematiska innehållet. Lärarna beskriver att de vanligtvis börjar med att välja en 
elevlösning som majoriteten av eleverna har valt som strategi. Det motiveras med att 
eleverna då förstår förklaringen. För att sedan övergå till de alternativa lösningarna. 
 

“Vid problemlösning då de jobbar tillsammans brukar jag gå runt och kolla så att jag 
får olika lösningar där framme […] brukar börja med en sådan lösning som de flesta 
kanske har kommit på, sen hitta något annat sätt att tänka.” (Lärare 2) 

 
Det behöver dock inte vara varje gång. Lärare 2 berättar att hen även kan välja ut en 
elev som har en felaktig lösning för att det kan ge upphov till en givande diskussion. I så 
fall är det viktigt att det tas hänsyn till sociala aspekter, att det väljs ut en elev som inte 
har några problem med det. Därför är det viktigt att känna eleverna menar Lärare 2. 
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Ibland får även slumpen avgöra med hjälp av en tärning. Då är dock alla elever beredda 
på detta och har fått förbereda sina svar innan genom att förklara lösningen för en bänk-
kompis och revidera den om det är någon oklarhet eller felaktighet i lösningen. Lärare 2 
ser även att det är viktigt med variation av vilka elever som svarar. Det ser vi också 
under vår observation med Lärare 2 då hen frågar flera olika elever och många får 
komma till tals. Lärare 1 resonerar på liknande sätt men beskriver också att hen kan 
välja en elev som hen märker inte har fokus på lektionen för att få elevens 
uppmärksamhet igen.  
 
Det framgår under både observationer och intervjuer att lärarna konstant gör nya val där 
de tar hänsyn till eleverna. Lärare 2 väljer att inte genomföra elevernas från början 
planerade redovisningar, eftersom hen känner att eleverna behöver arbeta själva och att 
genomgången är lång. Under observationerna sker en rad val där lärarna bland annat 
överväger vem de ska hjälpa härnäst. Lärare 1 får med kort varsel ändra sin planering 
och därmed göra flera val. 
 
Analys  
Under tiden lärarna genomför sina genomgångar samt under lektionens gång sker 
ständigt nya val: hur lektionen ska fortlöpa, vilka elever som ska svara, hur svaren ska 
tas emot, om tempot på genomgången är lagom, vilken elev som ska få hjälp först och 
så vidare (Fennema & Franke, 1992). Lärare 1 får ändra sin planering på grund av att en 
annan lärare är sjuk och får då göra flera nya val som berör matematikundervisningen. 
Lärare 2 beskriver att vid slutet av sin genomgång känner hen av att eleverna behöver 
börja arbeta själva i böckerna. Då väljer hen att eleverna inte ska genomföra sina 
redovisningar. Under observationerna ser vi olika avvägande av vilka elever läraren 
väljer att hjälpa först. Dessa val beror på lärarens kännedom av eleverna, vilken 
kunskap hen besitter och erfarenheterna hen har (Fennema & Franke, 1992). 
  
Läraren behöver fundera över vilka idéer och elever som ska väljas ut vid till exempel 
förklaringar av lösningar för att alla elever ska kunna lära sig och förstå (Smith & Stein, 
2014). Intervjuresultatet visar att lärarna reflekterar och funderar över detta, vilket även 
syns under observationerna. Lärare 2 förklarar att hen väljer elev både ur en social och 
matematisk aspekt. Hen har i åtanke att eleven som väljs ut kan förklara på ett sätt som 
gör att de andra eleverna förstår och hör. Läraren kan välja att genomföra förberedelsen 
av redovisningarna på olika sätt, bland annat att berätta för eleverna att de ska 
presentera sina lösningar (Smith & Stein, 2014). Detta sker då Lärare 2 beskriver att 
eleverna förbereds på att de ska redovisa sina lösningar och att de dessutom har fått 
förklara den för en kompis innan och då får möjlighet att revidera sina förklaringar.  
 
Smith och Stein (2014) förklarar att läraren behöver fundera över i vilken ordning de 
olika strategierna ska redovisas för att eleverna ska kunna få en sammanhängande bild. 
Det kan vara genom att börja med den vanligaste strategin. Det beskrivs under 
intervjuerna att båda lärarna funderar över vilken strategi som ska börja redovisas. 
Lärarna berättar att de väljer ut den vanligaste strategin som gör att de flesta eleverna 
kan förstå, för att sedan övergå till alternativa lösningar. Dock behöver det inte vara på 
det sättet varje gång.  
 
6.1.4 Koppla ihop  
Under observationen med Lärare 2 visas olika representationsformer på tavlan under 
genomgången. Där lyfts olika typer av representationsformer som tabell, bild, ord och 
matematisk formel. Här hänvisar Lärare 2 till en tidigare lektion då eleverna skulle lösa 



  
 

21 

ett problem om mönster och algebra och sedan visa sina lösningar utifrån olika 
representationsformer. Problemet består av att 10 vuxna och 2 barn ska ta sig över en 
flod där båten endast bär antingen en vuxen, en eller två barn och sedan beräkna hur 
många turer det tar för samtliga att ta sig över floden. Där får eleverna först, med hjälp 
av praktiskt material, genomföra problemet och beskriva med ord, rita en bild, utforma 
en tabell och utifrån det komma fram till en matematisk formel för turerna. Eleverna 
kan då även se det matematiska mönstret och ersätta antalet vuxna med X. Under 
intervjun berättar Lärare 2 att de arbetar med olika representationsformer och att 
eleverna behöver fundera över valet mellan dem.  
 
När Lärare 2 har genomgång visar hen ett exempel där de har 5 stycken burkar som 
kostar 15 kronor var. Sedan ritar hen upp bilder av burkarna och skriver upp 15 kronor i 
varje för att visa det tydligare. Läraren frågar även hur det går att beräkna och eleverna 
föreslår både addition och multiplikation och får avväga fördelar och nackdelar mellan 
dessa. Exemplet läraren ger är på en enklare nivå för att alla elever ska förstå, eftersom 
fokus ligger på att använda olika representationsformer. Även i diskussionen av val av 
räknesätt är det viktigt att alla eleverna förstår exemplet så att de kan förstå innebörden 
av diskussionen och inte fastna på beräkningen. 
   

 “Sen är det vissa uppgifter som passar bäst till att ha bild och vissa passar bäst att ha 
en tabell. Det kan man ju också diskutera lite, hade ni varit hjälpta av att rita en bild 
här.” (Lärare 2) 

 
Lärare 1 beskriver att hen använder olika representationsformer för att bredda och visa 
på flera sätt, det ger eleven möjlighet att välja det sätt som hen hjälps bäst av. Samtidigt 
som Lärare 1 hjälper eleverna försöker hen hänvisa till tavlan för att påvisa att det är 
samma sak. Under observationen av Lärare 1 har en elev problem med en uppgift som 
innehåller en ekvation, där omkretsen på en hage ska beräknas. Eleven får information 
utifrån matematikboken att sidorna på hagen är z, z×2, z och z×2, där z=25 meter. 
Lärare 1 uppmanar då eleven att använda en annan representationsform och rita hagen 
istället. Då förstår eleven och kan lösa uppgiften. Båda lärarna beskriver vikten av att 
känna eleverna för att kunna lära ut matematik till dem och till exempel veta vilka som 
behöver extra stöd och motivation.  
 
Analys  
För att kunna förstå de matematiska sambanden av lektionens innehåll kan läraren 
koppla ihop matematiska strategier och idéer, med till exempel representationsformer. 
Läraren hjälper eleverna att förstå effektiviteten av olika lösningar (Smith & Stein, 
2014). Detta beskriver lärarna att de gör och att de försöker påvisa sambanden och 
koppla ihop dem. Lärare 2 beskriver även att hen försöker belysa effektiviteten av olika 
lösningar i olika matematiska sammanhang. Lärare behöver kunna sätta sig in i 
elevernas perspektiv för att kunna förmedla matematiken till dem (Ball, 1993). Detta 
visar lärarna att de gör då de beskriver att det är viktigt att lära känna eleverna för att 
kunna hjälpa dem i olika sammanhang och lära ut till dem. Under intervjuerna 
framkommer det att lärarna försöker se matematiken utifrån elevernas synsätt då de 
berättar om olika val och anpassningar som de gör. Till exempel berättar Lärare 1 att 
genom att känna eleverna vet hen vilka som behöver extra motivering under arbetets 
gång.  
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6.2 På vilket sätt tar lärare hänsyn till elevers inflytande över vilka 
anpassningar som bestäms?  
Vi utgår även här ifrån de fem undervisningspraktikerna. Dock går inte all data att 
kategorisera in i varje undervisningspraktik, därför är vissa inte med i resultatet och 
analysen.  
 
6.2.1 Förutse och välja ut  
När lärarna ska bestämma olika anpassningar sker det i samråd med eleverna, eller med 
eleverna och vårdnadshavarna. Lärarna har med sig olika förslag på anpassningar som 
de har förutsett. Under intervjuerna berättar lärarna att de inte bestämmer någon 
anpassning utan att prata med eleverna om det och lyssnar på deras åsikt. De frågar efter 
elevens förslag på anpassning men är också förberedda med egna förslag som de 
förutsett och frågar efter elevens åsikt om anpassningen. 
   

“Vi pratar oftast en och en, att nu ser ju jag att det har gått lite så här, hur tycker du 
att vi ska göra. Jag har hittat den här läxboken till exempel, tror du det skulle kunna 
fungera så du får träna lite hemma […] de (eleverna) är oftast med i dialogen det är 
väldigt sällan man bara bestämmer.” (Lärare 1)  

 
“Till exempel så fick ju en elev den här skrivboken för att hen själv önskade det men 
sen nu så tyckte jag inte att hen behövde den längre. Men då sa jag till hen att jag 
tycker inte du behöver den så är det okej att du testar utan och skulle det absolut inte 
fungera så får du den igen, och det tyckte hen var okej.” (Lärare 2) 

 
När det gäller förslag som eleverna har om undervisningen eller hur de vill att den ska 
fungera, behöver läraren förutse och välja om det är ett förslag som kommer att fungera 
i klassen. Ett exempel som Lärare 2 ger är att eleverna får gå runt och hjälpa varandra. 
Eleverna vill kunna ha denna möjlighet och läraren berättar att det fungerar nu, efter 
stöd av läraren i processen, men det gjorde det inte innan. Då förutser läraren att det 
fungerar i nuläget. Hen har även läroplanen i beaktande då hen lyssnar på elevernas 
förslag. 
 

“Som det här med att de får hjälpa varandra, det vet man ju att det är något de vill 
göra. Men från början när det var väldigt stökigt i den klassen så fungerade ju det inte 
att de gjorde det [...] som de har fått börja göra igen för att det fungerar. De vet och 
tycker att det fungerar.” (Lärare 2)  

 
Analys  
Läraren behöver reflektera över hur och vad som ska genomföras i 
matematikundervisningen och hur den kan anpassas till olika elever i förebyggande 
syfte (Fennema & Franke, 1992). Detta görs då lärarna reflekterar och förutser över 
olika anpassningar och hur de kan hjälpa eleverna samt hur de fungerar i praktiken. De 
försöker få med elevernas åsikter och delaktighet i valen samtidigt som de tar hänsyn till 
styrdokumenten, egen kunskap och erfarenheter. Det sker då olika val där elevens 
matematiska utveckling och delaktighet tas i beaktande utifrån lärarens kunskap och 
erfarenhet (Fennema & Franke, 1992). 
   
6.2.2 Överblicka  
Lärare 1 beskriver att eleverna får berätta vad de behöver träna på inför ett prov och hen 
strukturerar upp en lektion utefter deras svar. Då har läraren uppfattningen av att 
eleverna får inflytande över undervisningen och hur den ska anpassas samtidigt som 
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läraren får en överblick av elevernas matematikkunskaper. Eleverna får inflytande över 
undervisningen och eventuella anpassningar under klassråd och även genom en loggbok 
menar Lärare 2. Där skriver eleverna sina tankar om olika frågor, som kan beröra 
matematikundervisningen.  
 
Lärare 1 ger exempel på elevinflytande då hen beskriver att eleverna fått vara med och 
bestämma över sina placeringar i klassrummet. 

 
 “När vi placerar dem i klassrummet, så försöker vi också tänka på dem som behöver 
sitta själva, men nu har vi blivit för många […]men innan så har de själva fått välja, 
de har fått tänka själva hur de lär sig bäst. Hur ska jag kunna skapa och få arbetsro. 
Och då är det några som önskat att de vill sitta i grupp och några vill sitta med en 
kompis, och några ville sitta själva. Så gott det gick fick alla sina önskemål. Jag vill 
sitta långt fram, jag vill sitta långt bak och så, då var det faktiskt väldigt lugnt och 
skönt. Då kunde man ju också påminna och gå tillbaka, att nu är det du som valt hur 
du ska lära dig.” (Lärare 1) 

 
Båda lärarna beskriver att de tar hänsyn till elevernas åsikter och uppmuntrar deras 
delaktighet genom att ställa frågor, till exempel vad de tycker om kooperativt arbete.  
 
Analys  
Genom att ställa frågor till eleverna får eleverna en tydligare syn på sina tankar (Smith 
& Stein, 2014). Detta gör lärarna när de ber om elevernas åsikter om olika delar av 
matematikundervisningen genom till exempel klassråd och loggbok. Lärarna får en 
överblick av elevernas åsikter när eleverna är delaktiga och reflekterar över sitt eget 
lärande. De får dessutom inflytande över sin placering i klassrummet som Lärare 1 ger 
exempel på. Läraren får då en överblick över hur eleverna tycker att de lär sig bäst i 
hänsyn till deras placering.  
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7 Diskussion                                                             
I detta kapitel redovisas diskussion kring metod, resultat och slutsats i förhållande till 
litteraturen.  
 
7.1 Metoddiskussion  
För att bibehålla den naturliga miljön samt att inte behöva lägga onödiga resurser och 
tid, när det rådde tidsbrist, gjordes ett bekvämlighetsurval vid val av 
undersökningsplatser (Denscombe, 2018). Däremot kunde det gett ett mer omfattande 
underlag att intervjua och observera fler lärare. Underlaget hade eventuellt kunnat bli 
bredare om lärares olikheter hade beaktats, till exempel i ålder och yrkeserfarenheter. 
Detta går även att överföra på urvalet av skolor, då fler skolor skulle genererat i ett mer 
omfattande underlag. Dock har skolorna i studien varit relativt olika då den ena är 
placerad i stadsmiljö och den andra på landsbygden. Tidsbrist var anledningen till att 
inte fler skolor och lärare var med i studien. Studien är baserad på lärare och elever i 
årskurs 6. Eftersom studien handlar om anpassningar var årskurs 6 ett fördelaktigt 
alternativ då lärarna haft större möjlighet att utforma anpassningar i 
matematikundervisningen som fungerar. Hade det till exempel varit på höstterminen i 
årskurs 4 skulle det eventuellt varit svårare att få utförlig data då läraren inte haft 
samma möjlighet att lära känna sina elever och se vilka anpassningar som fungerar.  
 
Det hade kunnat genomföras fler observationer på samma skola för att få ett rikare 
underlag, men även lärarna hade tidsbrist på grund av att Nationella proven i matematik 
för årskurs 6. De låg under samma veckor som datainsamlingen. På grund av detta 
genomfördes observationerna före intervjuerna. Önskvärt hade varit att genomföra dem 
i omvänd ordning för att få exempel på anpassningar före observationen och sedan se 
exemplen utföras under lektionen. Då hade även uppföljande frågor kunnat ställas efter 
observationen. Däremot fick vi möjlighet att fråga lärarna om sina val av anpassningar 
som noterades under observationen. 
 
Faktumet att vi kände till skolorna sedan tidigare gav både negativa och positiva inslag 
på studien. Under intervjuerna kunde det göra lärarna bekvämare och de kunde då ge 
utförligare beskrivningar. Däremot kunde det vara svårare att ställa sig utanför och se 
mer objektivt på undersökningen. Därför har det varit gynnsamt att en av oss har känt 
till vardera skola mer. Observatören som var relativt obekant med skolan har då kunnat 
upptäcka andra företeelser och förhålla sig mer objektiv. Även under intervjuerna 
ställde intervjuaren som var mindre bekant med skolan fler följdfrågor. Följdfrågorna 
medförde att läraren förtydligade sina beskrivningar vilket också underlättade för oss att 
tolka läraren korrekt (Allwood & Erikson, 2017). Detta ledde till att läraren delgav mer 
grundliga svar vilket var målet med intervjun (Johansson & Svedner, 2001; Dahlgren & 
Johansson, 2015).  
 
Allwood och Erikson (2017) beskriver fördelar med att vara två intervjuare, för att ge 
varandra hjälp och komma ihåg händelser av betydelse som inte kan spelas in med 
ljudupptagning. I efterhand kunde det varit fördelaktigt att filma intervjun då lärarna 
använde sig av gestikulering och visade olika material som inte kom med på 
ljudupptagningen. Då hjälpte det att vi var två vid varje intervju för att minnas efteråt. 
Det var dessutom fördelaktigt då intervjuaren som kände till skolan mer hade en större 
förståelse och kunde förtydliga och komma ihåg vissa delar enklare i efterhand. Läraren 
som blev intervjuad kunde ha svårigheter med att komma på svar på alla frågor direkt. 
En lösning hade kunnat vara att ge lärarna frågorna på förhand för att ge dem tid att 
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reflektera över dem. Det var något som övervägdes men det hade kunnat leda till att 
svaren inte skulle bli lika naturliga och tillförlitliga, då det är lärarens uppfattningar som 
undersöks (Marton, 1981). Läraren hade även kunnat diskutera frågorna med sina 
kollegor och eventuellt förändrat den naturliga undervisningsmiljön vid 
observationstillfället.  
 
Intervjuguiden hade fasta frågeområden men inte fasta frågor vilket gav oss möjlighet 
att vara flexibla och anpassningsbara efter lärarens svar (Dahlgren & Johansson, 2015; 
Johansson & Svedner, 2001). I efterhand hade vi kunnat minska antalet frågor. Detta för 
att ge mer fokus och tid på frågorna som berörde de fem undervisningspraktikerna. Vid 
tidpunkten för intervjun hade de fem undervisningspraktikerna inte lika stor betydelse 
för vår studie än vad som framkom senare. Strukturen för vem som skulle ställa vilka 
grundfrågor hade kunnat vara tydligare, dock blev intervjun mer naturlig på detta sätt.  
 
Det användes ett observationsschema för att göra studien mer tillförlitlig. Då 
fokuserades det på samma innehåll oberoende på observatör (Denscombe, 2018). Den 
första observationen gick inte som planerat. När tillfälle för observation bokades skulle 
det vara en 45 minuters matematiklektion i halvklass. På grund av sjukdom blev detta 
ändrat med kort varsel och istället observerades en 30 minuters matematiklektion i 
helklass. Detta medförde att någon genomgång inte kunde observeras vilket hade en 
betydande del för observationsschemat. Det försvårade underlaget för oss men kunde 
kompletteras till stor del under intervjun (Johansson & Svedner, 2001). För att undvika 
detta problem hade vi kunnat säkerställa att det skulle ske en genomgång då 
observationstillfälle bokades. Samtidigt som lärarens naturliga lektionsplanering skulle 
observeras, att lektionen skulle ha genomförts oavsett om den hade observerats eller inte 
(Denscombe, 2018). Det ger dock en bild av hur skolans verklighet ser ut idag. 
 
7.2 Resultatdiskussion  
7.2.1 Hur anpassar lärare sin matematikundervisning till olika elever i 
årskurs 6? 

Resultatet av observationer och intervjuer visar att en stor del av anpassningarna sker i 
förutse-delen innan lektionen börjat. Under intervjuerna med lärarna framkommer det 
att klasserna har olika förutsättningar att utforma anpassningar efter. Inom samma klass 
finns det stora kunskapsvariationer berättar Lärare 1. Detta stämmer överens med att 
inom en årskurs 5 kan det finns en normal variation på ± 3 år (Cockcroft, 1982). I 
resultatet framkommer det att eleverna delas upp under vissa lektioner, ibland utefter 
deras kunskapsnivåer. Det är ett sätt att sortera grupper vid differentiering (Roos, 2015; 
Engström, 2014).  Det kan vara viktigt att ta i beaktande då lågpresterande elever kan 
missgynnas och i sin tur leda till negativa effekter (Sundberg & Håkansson, 2009). 
Elever som placeras i lägre grupper kan få en sämre självvärdering och deras motivation 
sjunker (Håkansson & Sundberg, 2014a). 
 
Differentiering och inkludering hänger väl samman då differentiering tolkas som att alla 
elever är olika och därför behöver deras undervisning vara på olika sätt (Roos, 2015). 
Lärarna menar att eleverna har tillgång till anpassat material som laborativt/praktiskt 
material och möjlighet att anpassa läromedlet till exempel på olika kunskapsnivåer. Här 
sker istället en naturlig differentiering som Engström (2014) framhåller. Då får eleverna 
arbeta med innehållet på olika nivåer utan att den sociala gemenskapen bryts (Engström, 
2014). 
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Det är viktigt att ta i beaktande vid förståelsen av resultatet att lärarna inte har möjlighet 
att göra alla de anpassningar de önskat. Framförallt är fler resurser önskvärt, men även 
generella hjälpmedel som till exempel ståbord och fler skärmar framgår det under 
intervjuerna. Det finns andra yttre ramfaktorer som läraren inte kan styra över som till 
exempel klasstorlek, elevernas bakgrund, styrdokument och ekonomiska tillgångar. 
Dock är det lärarens professionalism som är avgörande för elevernas lärande menar 
Bentley (2003). Frågan är hur mycket dessa ramfaktorer påverkar att läraren inte får 
möjlighet att uppnå den professionalism som hade kunnat uppnås med andra 
ramfaktorer.   
 
Båda lärarna anser att elevernas placering i klassrummet är av betydelse. Lärare 2 har 
placerat sina elever i mindre grupper, där de sitter fyra elever i varje grupp. Hen 
poängterar även vikten av att arbeta kooperativt och ta hjälp av varandra. När elever har 
möjlighet att ta hjälp av varandra resulterar det i ett kooperativt arbete som ger goda 
resultat oavsett om de arbetar med samma uppgift eller inte (Bentley 2003; Lou m.fl., 
1996; Håkansson, 2011). Då får läraren även en större möjlighet att hjälpa de elever 
som är i störst behov av hjälp (Lou, m.fl., 1996). Det är viktigt eftersom läraren har 
poängterat att det behövs fler resurser för att hinna hjälpa alla elever på önskvärt sätt.   
 
För att se vilka elever som är i störst behov av hjälp inom det matematiska området 
behöver läraren en överblick. Detta beskriver lärarna att de gör genom att gå runt i 
klassrummet och se hur det går för eleverna. Lärare 2 beskriver även en typ av 
utvärdering av elevernas kunskaper i form av exit tickets. Då får eleverna möjlighet att 
förklara sig vilket är en förutsättning för positiva effekter inom smågrupper (Bentley, 
2003). Lärarna gör olika val under lektionens gång som påverkar 
matematikundervisningen. När lärarna väljer vem som ska besvara och/eller förklara 
något under matematiklektionen tar lärarna hänsyn till det sociala och akademiska 
aspekterna utifrån elevernas perspektiv, vilket är en del av inkludering (Roos, 2015). Ur 
den sociala aspekten väljer lärare ofta ut eleverna för att stärka, uppmärksamma och 
inkludera dem. Läraren ordnar elevlösningarna utifrån det matematiska perspektivet på 
det sätt som hen tror kommer gynna elevernas matematiska kunskaper mest. Det kan 
vara att börja med den strategi flest elever har valt eller att välja en elev som kan 
förklara på ett sätt som gör att de andra förstår. I detta fall berörs den didaktiska 
inkluderingen som handlar om relationen mellan deltagandet och matematiken (Roos, 
2015).   
 
För att kunna anpassa till olika elever behöver läraren kunna vara flexibel i val av 
material och metod beroende på vem eleven är (Roos, 2015). Därför behöver läraren 
kunskap om olika representationsformer och koppla ihop dem. Lärare 1 beskriver i 
intervjun att olika representationsformer används i syfte att “bredda” för eleverna. Då 
eleverna får lära sig flera representationsformer kan de sedan välja den som passar dem 
själva bäst. Olika representationsformer passar även bäst vid olika innehåll av 
matematiken (Ainsworth, 2006). Detta beskriver Lärare 2 vid intervjun och anser att 
eleverna får träna på vilken som passar vid olika typer av matematikuppgifter.  
  
Lärarna anpassar matematikundervisningen med hjälp av vissa generella hjälpmedel 
som även finns på fler lektioner än i matematikundervisningen. Det kan vara skärmar, 
hörselkåpor, stressbollar, olika strukturer för undervisningen och möjlighet att röra på 
sig under korta stunder. På dessa olika sätt som beskrivits ovan strävar lärare efter att 
anpassa matematikundervisningen för att passa olika elevers behov och förutsättningar 
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som ska leda till en likvärdig utbildning (Skolverket, 2017). Under intervjuernas gång 
märktes det att lärarna från början hade svårt att se hur många anpassningar de faktiskt 
gör eftersom de ser det som en självklarhet. Efterhand insåg lärarna att dessa “mindre” 
anpassningar också är betydelsefulla för elevernas lärande. 
  
Båda lärarna tog upp vikten av att känna sina elever som en förutsättning för att kunna 
utforma anpassningar. En del av detta är att lyssna på sina elever vilket även är en viktig 
aspekt för inkludering i matematikundervisningen (Roos, 2015). Lärarna har det yttersta 
ansvaret för att skapa möjlighet till gemenskap i klassen och att se varje elev (Elvstrand, 
2009). Detta påvisar även sambandet med nästa frågeställning. 
 
7.2.2 På vilket sätt tar lärare hänsyn till elevers inflytande över vilka 
anpassningar som bestäms?  
 
Delaktighet som är en grund för elevinflytande sker i samspel mellan individer 
(Elvstrand, 2009). Denna delaktighet skapas genom inflytandeförhandling och 
gemenskapsbyggning. Inflytandeförhandla uppkommer genom att olika aktörer 
interagerar (Elvstrand, 2009). Båda lärarna menar att de utformar anpassningar i samråd 
med eleverna, eller med eleverna och föräldrarna. Lärarna förutser och väljer ut förslag 
på anpassningar som de anser skulle kunna fungera. I dialog med eleven kommer de 
tillsammans fram till en passande anpassning. Eleven får möjlighet att 
inflytandeförhanda genom att lägga fram någon typ av argumentation för anpassningen 
(Elvstrand, 2009). 
 
För att få en överblick av elevernas åsikter och kunna ge dem inflytande har lärarna 
olika strategier. Båda menar att de ställer frågor om elevernas åsikter. Lärare 1 beskriver 
också att eleverna får skriva ned vad de behöver hjälp med inför prov. Det resulterar i 
att eleverna får inflytandeförhandla och vara delaktiga i utformningen av sin 
undervisning (Elvstrand, 2009). Lärare 2 beskriver att hen får en överblick av elevernas 
åsikter under klassråd samt att de skriver i sina loggböcker vilket ger dem möjlighet att 
inflytandeförhandla.  
 
Gemenskapshetsbyggning som är den andra processen av att skapa delaktighet berör 
istället den sociala delaktigheten. Den innefattar tillhörighet, acceptans samt relationer 
och vänskap i skolans vardagsarbete (Elvstrand, 2009). Detta är något som Lärare 2 
beskriver i valet av placering i klassrummet, där eleverna sitter i grupper med fyra 
bänkar i varje grupp. Då får de möjlighet att hjälpa varandra och arbeta kooperativt. De 
har dessutom ett arbetsklimat som ger möjlighet att gå och ta hjälp av varandra under 
lektionen. Något som inte fungerat innan men som fungerar nu eftersom de fått mycket 
stöd från läraren i den processen. Eleverna behöver mycket stöd av läraren vid till 
exempel gruppkonstellationer för att kunna gemenskapsbygga (Elvstrand, 2009). Att 
arbeta i dessa grupper och gå runt och ta hjälp av varandra är något som eleverna 
uttryckt att de vill menar Lärare 2. De har därmed fått möjlighet att inflytandeförhandla 
och tagit del av båda processerna för att skapa delaktighet. När Lärare 1 placerar 
eleverna i klassen har de tidigare fått tycka till själva hur de vill sitta för att lära sig bäst. 
De har inflytandeförhandlat genom att vara aktiva och ansvarstagande i sina önskemål 
av placering (Elvstrand, 2009).  
 
7.3 Slutsats och förslag till fortsatt forskning  
Utifrån resultatet har vi sett att lärare gör anpassningar i matematikundervisningen 
innan, under och efter lektionen. Det handlar om både generella och specifika 
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anpassningar. Generella anpassningar kan vara hörselkåpor, stressbollar, skärmar och 
elevernas placering i klassrummet. Specifika anpassningar kan vara att anpassa 
läromedlet på olika sätt, med svårare och enklare matematikuppgifter eller 
“skrivmatteböcker”. Resultatet visar även på vilket sätt eleverna får inflytande och 
möjlighet att påverka dessa anpassningar. De anpassningar lärare gör är beroende av att 
de känner sina elever, både kunskapsmässigt och socialt.     
 
Denna studie har väckt ett flertal frågor kring anpassningar för oss. Hur hade skolan och 
elevernas anpassningar kunnat se ut om lärare hade fått den tid och de resurser som de 
faktiskt behöver. Det vore även intressant att undersöka vilka anpassningar som ger 
resultat och inte, beroende på vilket synsätt ordet resultat får. Eftersom denna studie har 
en fenomenografisk utgångspunkt utifrån lärarens synvinkel väcker det också frågor om 
lärares arbetsbelastning. Fokus ligger ofta på elevernas behov, vilket det också ska, men 
lärares förutsättningar borde även tas mer i beaktande. Vilka anpassningar lärare har 
möjlighet att genomföra utefter sina förutsättningar kan se olika ut. Dessutom finns det 
stora skillnader inom klassens behov av olika anpassningar. Skolor har olika 
förutsättningar och inte samma möjligheter för att uppnå dessa anpassningar. Därav 
väcks frågor om vidare forskning av hur likvärdig skolan i Sverige egentligen är. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev till elever och vårdnadshavare   
Hej!  
 
Vi är två lärarstudenter som heter Antonia Nilsson och Lina Kinch och vi läser sista året 
på grundlärarutbildningen med inriktning 4-6 på Linnéuniversitet i Kalmar. Under 
vintern 2018/2019 kommer vi att genomföra vårt självständiga arbete i matematik. Vi 
har valt att göra en kvalitativ undersökning vilket innebär att vi samlar information 
genom lärarintervjuer och klassrumsobservationer.  
 
Observationerna kommer att ske under ordinarie undervisning. Data som samlas in 
genom observationer tar stöd av forskningsrådets etiska riktlinjer och kommer att vara 
helt konfidentiell. Därmed kommer både skolan och eleven att avidentifieras. 
Deltagandet är helt frivilligt och informationen vi får in från era barn kommer endast 
användas till vårt självständiga arbete. 
 
För att kunna genomföra vår undersökning behöver vi vårdnadshavares underskrift för 
att kunna observera eleverna i årskurs 6. Detta godkänner ni genom att fylla i 
svarsblanketten med barnets och ditt/era namn som sedan lämnas till klassläraren.  
 
Har du/ni några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss eller vår handledare. 
Med vänliga hälsningar, Antonia Nilsson och Lina Kinch.  
 
Antonia Nilsson  
Mail: an222wn@student.lnu.se  
 
Lina Kinch  
Mail: lk222ra@student.lnu.se 

Handledare: Berit Roos Johansson  
Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se 
 
 

Jag tillåter att ____________________________________ deltar i undersökningen. 
      (barnets namn) 
 
 _____________         _____________________     _______________________ 
       (datum)        (ort)                             (underskrift) 
 
 
  



  
 

II 

Bilaga 2 Missivbrev till lärare  

Hej!  
 
Vi är två lärarstudenter som heter Antonia Nilsson och Lina Kinch och vi läser sista året 
på grundlärarutbildningen med inriktning 4-6 på Linnéuniversitet i Kalmar. Under 
vintern 2018/2019 kommer vi att genomföra vårt självständiga arbete i matematik. Vi 
har valt att göra en kvalitativ undersökning vilket innebär att vi samlar information 
genom lärarintervjuer och klassrumsobservationer.  

Observationerna kommer att ske under ordinarie undervisning. Data som samlas in 
genom observationer och intervjuer tar stöd av forskningsrådets etiska riktlinjer och 
kommer att vara helt konfidentiell. Därmed kommer både skolan, elever och lärare att 
avidentifieras. Deltagandet är helt frivilligt och informationen vi får in från dig kommer 
endast användas till vårt självständiga arbete. 

För att kunna genomföra vår undersökning vore vi tacksamma om vi fick din tillåtelse 
att intervjua och observera dig. Detta gör du genom att fylla i svarsblanketten med ditt 
namn som sedan lämnas till Antonia Nilsson eller Lina Kinch.  

 
Har du några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss eller vår handledare.  
Med vänliga hälsningar, Antonia Nilsson och Lina Kinch.  
 
Antonia Nilsson  
Mail: an222wn@student.lnu.se  
Lina Kinch  
Mail: lk222ra@student.lnu.se 
Handledare: Berit Roos Johansson  
Mail: Berit.roos-johansson@lnu.se  
 
 
Jag, ____________________________________ tillåter er att intervjua och observera 
mig till ert självständiga arbete enligt ovanstående information. 
                     
 
 
 
 
 _________   _________________   _________________________________ 
   (datum)                     (ort)                                (underskrift) 
 
  



  
 

III 

Bilaga 3 Intervjuguide  
 
Intervjufrågor:  
Introducerande frågor  
1. Hur ofta har eleverna matematikundervisning under en vecka?  
2.Vilket arbetsområde arbetar ni med nu? Hur länge har ni arbetat med det?  
 
Intervjufrågor: 
3. Vad tänker du att anpassningar är?  
Ev. Vad finns det för “olika elever” att ta hänsyn till tänker du? (Kan vara både 
i  klassen och överlag).  
 
4.  Berätta hur du brukar göra för att anpassa din undervisning till olika elever?  
 
 
Ev. Kan du beskriva varför du har dem anpassningarna/de anpassningar som du gör 
(t.ex.) hur kommer det sig att du utför dem?  
 
5. Har du några specifika anpassningar under dina lektioner i matematiken (som bara är 
kopplade till matematiken)?  
 
6. Har du några generella anpassningar (som finns i matematikundervisningen men även 
i andra ämnen)? 
 
7. Hur väljer du anpassningar?  
Ev. Vad grundas de på? Vad får du idèn ifrån?  
 
8. Vad är din uppfattning av elevernas inflytande över vad som görs på 
matematiklektionerna?  
Ev. Tycker du att elevernas inflytande även syns på anpassningarna i matematik?  
 
9. Hur gör du för att inkludera alla elever i din matematikundervisning?  
 
10. Känner du att du får möjlighet att göra de anpassningar som du hade velat?  
 
5 praktikerna 
11. Förutse:  
Hur gör du för att förutse vilka strategier och metoder (korrekta & felaktiga) eleverna 
kommer att använda sig av då de försöker lösa uppgifterna i dagens lektion?  
 
Hur förutser du vad som kan var problematiskt eller händer under lektionen? Gör du då 
eventuella anpassningar?  
 
12. Överblicka: 
Under själva lektionen, hur gör du för att överblicka hur det går för eleverna och försöka 
förstå hur de tänker?  
 
13. Välja ut: 
När du har gemensam genomgång eller diskussion i matematik, hur väljer du ut vem 
som ska svara?  



  
 

IV 

Varför gör du på det sättet?  
 
14. Ordna:  
När du väljer vilken elev som ska svara, bestämmer du någon viss ordning?  
Väljer du utefter vilka elevlösningar du vet att eleverna har?  
 
15. Koppla ihop: 
När elever har olika (korrekta) lösningar på ett matematikproblem, hur gör du för att 
visa detta?  
Hur koppla du ihop olika representationsformer?  
Arbetar du med olika representationsformer? 
 
Med reservation för att det även ställdes följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. 
Vissa frågor ställdes inte p.g.a att de var redan besvarade i föregående fråga, samt blev 
vissa frågor omformulerade beroende på situationen.  
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Bilaga 4 Observationsschema  
 
 

Tidstämpel Övrigt Överblicka Välja ut Ordna 
Koppla 

ihop 
Vem 

pratar/agerar 
 

        

        

        
                

        

 


